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Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz Dzielnicy
Bia³o³êka m. st. Warszawy

oraz
Ks. Proboszcz

Parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii
Panny w P³udach

maj¹ zaszczyt zaprosiæ na

„Bia³o³êckie Do¿ynki 2005”
które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ œw.

w   dniu  8  wrzeœnia  o godz. 18
w koœciele przy ul. Klasyków 21/23

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94

ul. Potocka 14, tel. 833-43-43

• ginekologia
• dermatologia

• neurologia
• okulistyka

• chorób p³uc
• medycyna pracy

Lek. med. Zbigniew CIERPISZ
Dyrektor Lecznicy

Stomatologiczno-Lekarskiej

DEMETER
zaprasza

www.demeter.com.pl    e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci

w pe³nym zakresie - równie¿ IMPLANTY.

  SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

  BADANIA LABOLATORYJNE - PE£EN ZAKRES

Wybierz POLSK¥ FIRMÊ Z TRADYCJAMI
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Choszczówka jest osie-

dlem wyj¹tkowym na mapie
Bia³o³êki. Dzia³aj¹ce tam

Stowarzyszenie „Nasza

Choszczówka” od dziewiê-
ciu lat organizuje olimpia-

dy sportowe dla dzieci i
m³odzie¿y, na których zma-

gaj¹ siê i bawi¹ ca³e rodzi-

ny.

Ka¿dego roku na olimpia-

dach pojawiaj¹ siê sportowe
znakomitoœci - Jerzy Kulej,

Pawe³ Nastula, Grzegorz
Skrzecz, Jerzy Pietrzyk, Zyg-

Zintegrowana
Choszczówka

munt Smalcerz, Jerzy Syp-

niewski, Andrzej Strejlau, Ry-

dokoñczenie na str. 5

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek

m..st. Warszawy zapraszaj¹

5 wrzeœnia o godz. 17

na otwarcie wystawy fotograficznej

pt. „Okupacja w Warszawie”

do sali konferencyjnej w Ratuszu

(ul. Kondratowicza 20)
W programie artystycznym wyst¹pi¹ Andrzej
Ferenc (recytacja) i Witold Matulka (œpiew),
którzy zaprezentuj¹ utwory o tematyce
¿o³nierskiej.

Pod jednym dachem
Ten numer NGP ukazuje siê w przededniu uroczystego

otwarcia nowego obiektu oœwiatowo-kulturalnego w dzielni-

cy Bia³o³êka, przy ul. Van Gogha 1 – jedynej w tym roku no-
wej placówki oœwiatowej w Warszawie. Na dzia³ce o po-

c.d. na str.  2

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

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

Pod jednym dachem

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!

wierzchni 23 600 m kw.  sta-
nê³a placówka, w której sie-
dzibê maj¹: Gimnazjum nr
122, CV Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce, Bia³o³êcki Oœro-
dek Kultury i Biblioteka Na-

ukowa z czytelni¹ o po-
wierzchni 150 m kw. Jest aula
widowiskowa na 340 miejsc.
Oprócz 3 segmentów lekcyj-
nych  zespó³ szkó³ dysponu-
je hal¹ sportow¹ o wymiarach
36 x 20 m, wys. 7,4 m. pe-
³nowymiarowymi boiskami do
pi³ki no¿nej oraz pi³ki rêcznej,
koszykówki, siatkówki, bie¿-
nia tartanow¹ i skoczni¹. Jest
te¿ si³ownia i sauna, w tere-
nie zielonym wkomponpwano
6 stolików do ping ponga.

Prace projektowe rozpo-
czêto w roku 2001, zakoñczo-
no w 2002. Nowe w³adze
Warszawy nie rozstrzygnê³y
przetargu na budowê; og³o-
szono go ponownie w roku
2003. Obiekt zaprojektowa³o
Biuro Projektów i Realizacji
Architektury KONIOR STU-
DIO z Katowic. Generalny
wykonawca rozpocz¹³ prace
w roku 2004. Koszt inwesty-
cji, wraz z wyposa¿eniem
obiektu,  wyniós³ 29 mln z³.

 Jakie wra¿enie ta sztanda-
rowa inwestycja Bia³o³êki zro-
bi na prezydencie Warszawy
i innych znamienitych go-
œciach, napiszemy w nastêp-
nym numerze.

1 wrzeœnia, po uroczystym
otwarciu placówki w samo

po³udnie, o godz. 16 pierw-
szy w nowej siedzibie rok
szkolny rozpocznie siê dla
474 uczniów Gimnazjum nr
122 im. Gen. de Gaulle`a, a
o godz. 17 dla 314 uczniów

CV Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego im. Zbigniewa Herber-
ta. Dotychczas gimnazjum
mieœci³o siê przy u. Porajów,
liceum   przy ul. Fleminga.

W nowym obiekcie jest 30
sal dydaktycznych, 2 sale
komputerowe, pracownie

specjalistyczne (fizyczna,
chemiczna, biologiczna, geo-
graficzna, a tak¿e muzyczna,
plastyczna i baletowa), z któ-
rych korzystaæ bêd¹ obie
szko³y. Placówk¹ kierowaæ
bêdzie mgr Alicja Ma³ecka-
Mierzwa, która wygra³a kon-
kurs na to stanowisko. Jest
absolwentk¹ Liceum Peda-
gogicznego w Lublinie i Uni-
wersytetu im. Marii Curie
Sk³odowskiej (fizyka, kieru-
nek nauczycielski). Od 1999
r. kierowa³a Gimnazjum nr
122. Uczestniczy³a w tworze-
niu za³o¿eñ do projektu no-
wej placówki, a potem w ko-
misjach i posiedzeniach ko-
ordynacyjnych. Na jej wnio-
sek zainstalowano podliczni-
ki energii elektrycznej i wody,
a ka¿da sala lekcyjna ma do-
datkowe drzwi, z wizjerkiem.
Zabiera³a tak¿e g³os w spra-
wie kolorystyki. Skutecznie

dokoñczenie ze str. 1

to tytu³ Programu Eduka-
cji Ekologicznej realizowa-
nego na terenie Dzielnicy
Targówek przez Fundacjê
Nasza Ziemia, krajowego
koordynatora kampanii
Sprz¹tanie œwiata - Pol-
ska. Inicjatorem i sponso-
rem programu jest maj¹-
ca swoj¹ siedzibê na tere-
nie dzielnicy firma Procte-
r&Gamble Operations
Polska Sp. z o.o.

Nadchodz¹cy rok szkol-
ny jest ju¿ drugim rokiem
wspólnego dzia³ania fun-
dacji i firmy. W zesz³ym
roku uda³o siê wyposa¿yæ
7 szkó³ i przedszkoli z te-

sprzeciwi³a siê roletom w ko-
lorze czerwonym – agresyw-
nym, Ÿle wp³ywaj¹cym na
psychikê uczniów. Dziêki jej
stanowczoœci, a tak¿e ¿yczli-
woœci kierownika budowy,
Karola £ukaszewicza, zapro-
jektowane jako szaro-bure,
œciany w pomieszczeniach
administracyjnych i niektó-
rych salach dydaktycznych
pomalowano na ¿ywsze ko-
lory.

Kadra nauczycielska to 66
osób. Czêœæ pracowaæ bê-
dzie tylko w jednej ze szkó³,
czêœæ w obu. Dla gimnazjum
i liceum u³o¿ono wspólny
plan lekcji. Wszyscy ucznio-
wie bêd¹ mogli korzystaæ z
zajêæ pozalekcyjnych: ko³a
teatralnego, warsztatów
dziennikarskich, zajêæ fizycz-
nych, chemicznych i matema-
tycznych; warsztatów histo-
rycznych; ko³a plastycznego
i fotograficznego; zespo³u
wokalno-instrumentalnego;
ko³a biologiczno-ekologicz-
nego; zajêæ sportowych z ró¿-

nych dyscyplin oraz tañca.
Bêd¹ te¿ zajêcia pomagaj¹-
ce uzupe³niæ wiedzê i zajêcia
w klubie gimnazjalnym.
Udzia³ we wszystkich zajê-
ciach jest bezp³atny.

Oprócz lekcji, ka¿dy na-
uczyciel raz w tygodniu bê-
dzie prowadzi³ konsultacje, w
czasie których uczeñ s³abszy
bêdzie móg³ uzyskaæ wyja-
œnienia dotycz¹ce materia³u
lekcyjnego, a uczeñ zdolny –
rozwiniêcia tematów, które go
interesuj¹.

W gimnazjum kontynuowa-
ny bêdzie wewn¹trzszkolny
program „System doradztwa
zawodowego”: przy udziale
psychologa mo¿na bêdzie
zbadaæ predyspozycje ucznia
i daæ mu wskazówki co do wy-
boru szko³y po ukoñczeniu
gimnazjum. „Wyró¿nia nas to,
¿e jesteœmy w Towarzystwie
Szkó³ Twórczych  - mówi pani

dyrektor. – Œciœle wspó³pra-
cujemy z ambasad¹ Francji
oraz katedr¹ Twórczego My-
œlenia Akademii Pedagogiki
Specjalnej. Wyk³adowcy APS
prowadz¹ zajêcia z nasz¹
m³odzie¿¹ w kierunku rozwi-
jania twórczego myœlenia i
szybkiego czytania. Bêdê d¹-
¿y³a do tego, by utrzymaæ i
rozwijaæ poziom nauczania w
gimnazjum, a tak¿e podnosiæ
jakoœæ nauczania w liceum.”

Doœwiadczenia z ubieg³o-
rocznych zajêæ pozalekcyj-
nych przydadz¹ siê przy two-
rzeniu Klubu Promocji Talen-
tów , który dla m³odzie¿y z
ca³ej Bia³o³êki  zorganizowa-
ny zostanie w Zespole Szkó³
przy ul. Van Gogha 1. Zajê-
cia poprowadz¹ pracownicy

wy¿szych uczelni oraz absol-
wenci Gimnazjum nr 122,
obecnie licealiœci W³adys³a-
wa IV, Stanis³awa Staszica i
innych renomowanych lice-
ów.

Placówka przygotowuje
tak¿e ofertê dla mieszkañców
Bia³o³êki, którzy obowi¹zek
szkolny wype³nili ju¿ bardzo
dawno. Powstanie Klub Ludzi
Starszych, gdzie spotykaæ siê
bêd¹ m.in. kombatanci, twór-
cy-amatorzy, podopieczni
OPS.

Alicja Ma³ecka-Mierzwa
zapowiada organizowanie
imprez dla spo³ecznoœci lo-
kalnej. Liczy przy tym na
œcis³¹ wspó³pracê z Bia³o³êc-
kim Oœrodkiem Kultury i Bi-
bliotek¹ Naukow¹.                K.

WESELA,
PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE

679-36-30, 0603-956-654

Zielona Polska.

Zielona Warszawa.

Zielony Targówek
renu Targówka w pojem-
niki do selektywnej zbiór-
ki odpadów. Nauczyciele
i wychowawcy przeszli
zaœ specjalne szkolenie,
które przygotowa³o ich do
edukacji odpadowej.

W ramach programu
„Zielona Polska. Zielona
Warszawa. Zielony Targó-
wek.” od wrzeœnia w
szko³ach i przedszkolach
odbywaæ bêd¹ siê kon-
kursy i programy eduka-
cyjne, dla najlepszych za-
koñczone ciekawymi wy-
jazdami na warsztaty
ekologiczne.

Ju¿ 16 wrzeœnia Fun-
dacja Nasza Ziemia za-
prasza do wspólnej zaba-
wy wszystkich mieszkañ-
ców Targówka i nie tylko.

Warszawska inaugura-
cja akcji „Sprz¹tanie
œwiata - Polska 2005” od-
bêdzie siê na Targówku,
przy Ekodomku IKEA.

Wiêcej informacji:

Fundacja Nasza Ziemia,

tel 622-81-18

e-mail:

fundacja@naszaziemia.pl

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
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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

TANIE

BUTY
KOÑCÓWKI SERII

OBUWIA SKÓRZANEGO
W

BARDZO
ATRAKCYJNYCH CENACH

BIA£OSTOCKA 5

pon.-pt. 10-18, sob. 10-15

Jak co roku zarz¹d dziel-
nicy jest zobowi¹zany do
przedstawienia radnym in-
formacji o realizacji docho-
dów i wydatków po up³ywie I
pó³rocza, czyli na 30 czerw-
ca. Materia³y, które otrzymali
radni s¹ bardzo dobrze
opracowane od strony tech-
nicznej i to jest jedyna dobra
wiadomoœæ. Niestety, inne
wieœci s¹ z³e.
BUD¯ET  NIE  JEST

DOBRZE  REALIZOWANY

Zarz¹d dzielnicy musia³
bardzo wnikliwie studiowaæ
przygotowane sprawozda-
nie, dotar³o ono bowiem do
radnych dopiero 11 sierpnia.

Obraz, który wy³ania siê z
tego dokumentu jest nastêpu-
j¹cy:

Wykonanie inwestycji na
30 czerwca wynosi ogó³em
5,9%. (W ubieg³ym roku by³o
identyczne. W 2003 wygl¹-
da³o nieznacznie lepiej i wy-
nosi³o 15,9 %, a do koñca
roku zrealizowano zaledwie
30% pierwotnych za³o¿eñ).

Zaanga¿owanie œrodków
do 30 czerwca na najwa¿-
niejsze zadania inwestycyjne
wynosi³o:

- Studnia oligoceñska Ko-
wieñska/ Strzelecka – plan
600 000 z³ – wydatkowano
0 z³, zaawansowanie 0%

- Przebudowa Letniej, Lê-
borskiej, Stolarskiej – plan
600 000- wydatkowano 0 z³
–zaawansowanie 0%,

- Rewitalizacja Z¹bkow-
skiej - plan 2 170 000z³ –wy-
datkowano 30 920 z³ -za-
awansowanie 1,42%,

- Rewitalizacja innych za-
bytkowych budynków – plan
400 000- wydatkowano 0 z³
–zaawansowanie 0%,

Co siê dzieje
z nasz¹ kas¹?

Artyku³ ten polecam szczególnej uwadze Komisji Bud¿e-
tu Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, a tak¿e wszystkim, którzy
s¹ zainteresowani, jak s¹ wydatkowane nasze podatki.

- Budowa budynków ko-
munalno – socjalnych – plan
500 000- wydatkowano
9961 z³ –zaawansowanie
1,99%,

- Modernizacja budynku
urzêdu dzielnicy – plan 2
191 015 z³ - wydatkowano
832 z³ zaawansowanie
0,04%,

- Budowa hali sportowej SP
127 Kowieñska 12/20 –
plan 2 500 000- wydatkowa-
no 4 108 z³, zaawansowa-
nie 0,16%,

- Nadbudowa kondygna-
cji w Zespole Szkó³ Jagielloñ-
ska 7 – plan 1 560 000 wy-
datkowano 16 458 z³ - za-
awansowanie 1,06%,

- Modernizacja Ogrodu
Jordanowskiego ul. Namy-
s³owska – plan 180000 wy-
datkowano 0 z³ –zaawanso-
wanie 0%,

- Przebudowa Placu Wete-
ranów 1863 r. – plan
1000000 z³ - wydatkowano
138 270 z³ –zaawansowanie
13,83%.

Wobec  wielu z tych zamie-
rzeñ mam wiele w¹tpliwoœci.
Za niebezpieczne uwa¿am
zamiary nadbudowy kondy-
gnacji w Zespole Szkó³ Ja-
gielloñska 7 z racji, i¿ mieœci
siê tam szko³a podstawowa,
a niezbêdne prace budowla-
ne bêd¹ siê musia³y odbywaæ
w trakcie roku szkolnego.
Osobiœcie postulowa³em roz-
budowê tej placówki poprzez
dobudowê kolejnego parte-
rowego pawilonu. Inaczej
tak¿e widzê koncepcjê prze-
budowy Placu Weteranów
1863 r. Od dawna postulujê
tam budowê Domu Wetera-
na Powstania Warszawskie-
go. Z tempa i fizycznego za-
awansowania zadañ mo¿na
ju¿ dziœ powiedzieæ, ¿e wiêk-
szoœæ tych prac w tym roku
nie ma szans na rozpoczê-
cie. Byæ mo¿e zakoñczone
zostan¹ prace przy studni oli-
goceñskiej (przygotowania
trwa³y trzy lata), oraz remont
budynku przy Z¹bkowskiej 4.
Na pewno skonsumowane
zostan¹ kolejne œrodki na
modernizacjê budynku urzê-
du, który na przestrzeni ostat-
nich lat kosztuje ju¿ nas, po-
datników, oko³o 10 milionów
z³otych. W realizacjê pozo-
sta³ych zadañ, których i tak
nie jest wiele, w¹tpiê.

Fatalnie, moim zdaniem,
s¹ tak¿e realizowane remon-
ty.

Nie bêdê tu analizowa³
remontów w placówkach
oœwiatowych, bo ich wyko-
nanie nastêpuje na pocz¹t-
ku II pó³rocza w przerwie
wakacyjnej. Obawy moje

budzi jednak fakt, ¿e w nie-
których przypadkach na
dzieñ 30 czerwca nie by³y
przygotowane ich projekty
(SP 258 ul. Brechta). Zarz¹d
w swoim sprawozdaniu nie
chwali siê tak¿e terminami
zakoñczenia wielu remon-
tów w szko³ach, co budzi
moje podejrzenia, ¿e bêd¹
one tak¿e kontynuowane po
rozpoczêciu roku szkolne-
go, powoduj¹c zak³ócenia
w funkcjonowaniu placó-
wek.

Przyk³adowo:
- Na remonty budynków

komunalnych z planowanych
13 170 000 z³ (w ramach
tych œrodków wystêpuj¹ obo-
wi¹zkowe przez gminê do-
p³aty do wspólnot mieszka-
niowych) wydatkowano 4
465 607 z³, co stanowi
33,9% zaplanowanych œrod-
ków.

- Na remonty dróg z kwo-
ty 1 794 914 z³ wydatkowa-
no 256 523 z³, czyli 14,3%
œrodków. (Mimo trzech prze-
targów nie uda³o siê wy³oniæ
wykonawców na wykonanie
remontu nawierzchni ulicy
Strzeleckiej, a tak¿e doku-
mentacji na remonty ulic we-
wn¹trzosiedlowych!).

S¹ jednak pozycje, gdzie ju¿
w po³owie roku wydatkowano
znacz¹c¹ czêœæ bud¿etu.

Bardzo niepokoi mnie to,
¿e w placówkach oœwiato-
wych wykonanie planu w pa-
ragrafach p³acowych osi¹-
gnê³o 58,5%. W zesz³ym
roku wynosi³o 55% i spowo-
dowa³o powa¿ne perturbacje
finansowe placówek w okre-
sie przedœwi¹tecznym. Naj-
gorsza sytuacja jest w liceach
ogólnokszta³c¹cych, gdzie
zaanga¿owanie wydatków
p³acowych jest na poziomie
63,9%. Znacz¹co tak¿e wy-
datkowano œrodki na zakup
energii na poziomie 60%.
Praktycznie w I pó³roczu wy-
datkowano wszystkie œrodki
na zakupy œrodków ¿ywno-
œci w szko³ach podstawowych
i gimnazjach.

Przera¿a mnie celowe
wstrzymywanie wydatków w
niektórych pozycjach:

- Zakupy leków i materia-
³ów medycznych w szko³ach
– poziom wydatków od 0 do
15%.

- Zakupy pomocy nauko-
wych dydaktycznych i ksi¹-
¿ek - poziom wydatków w
szko³ach od 9 do 47%.

- Z³otówki nie wydano na
stypendia i inne formy pomo-
cy dla uczniów.

- Z³otówki nie wydano na
dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli.

Na tej sesji czu³o siê lek-
ko wakacyjny nastrój, g³o-
sowania w tempie ekspre-
sowym, interpelacje nie
tak dog³êbne jak zwykle.
B³yskawicznie przeg³oso-
wano zmiany w bud¿ecie,
zmieniono status lokalu
u¿ytkowego przy Marywil-
skiej 54 na mieszkalny. Z
jednego du¿ego pomiesz-
czenia powstanie kilka
oko³o 30-metrowych i tym
sposobem dzielnica pozy-
ska tak potrzebne miesz-
kania. Po krótkiej dysku-
sji przeg³osowano zamia-
nê dzia³ki - nowa ma ko-
rzystniejsze po³o¿enie,
choæ znajduje siê w tym
samym obrêbie - pod
przysz³y ¿³obek przy ulicy
Ksi¹¿kowej.

W interpelacjach poja-
wi³a siê sprawa sygnaliza-
cji œwietlnej przy nowej
szkole na Van Gogha.
Œwiat³a zostan¹ zainstalo-
wane miêdzy 15 a 20
wrzeœnia. Do tego czasu
ruch na przejœciu bêdzie
nadzorowany. Na pytania
o kanalizacjê zielonych te-

XXXIV sesja Bia³o³êki

Wakacyjna sesja

Zapraszamy! Nowoœci!
www.sld-pragapolnoc.pl

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50.

W moim gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w
Polsce uchodzi za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwiet-
nym rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o
z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmier-
nego obci¹¿enia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicz-
nego przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym
wypadku takiego przygotowania nie wymagaj¹. Ny-
lon dziêki swojej elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypu-
k³oœci kostne czy inne szczegó³y anatomiczne, które
przeszkadzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.

Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w pro-
tezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elemen-
tów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñ-
sze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do moje-
go gabinetu.

A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moj¹ stronê WWW,
najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

A nie s¹ to du¿e pieni¹dze.
Generalnie sytuacja w dziel-
nicy po I pó³roczu wygl¹da
nastêpuj¹co:

Wydatki ogó³em plan -
221 849 894, wydatkowano
99 230 686 czyli 44,7%
œrodków w tym:

- Na wynagrodzenia i po-
chodne wydano ponad 53%
œrodków – 48.410.579 z³

- Na inwestycje zaledwie
5,9% œrodków- 856 779 z³

- Wydatki rzeczowe (ad-
ministracyjne) poch³onê³y
26% œrodków - to jest
47104075 z³

Kolejne pó³rocze i ci¹gle
chaos w planowaniu i reali-
zowaniu wydatków, a przed
radnymi ju¿ kolejna korekta
bud¿etu dzielnicy i zapewne
nie ostatnia.

Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

renów Bia³o³êki odpowia-
da³ burmistrz Tadeusz Se-
metkowski. Na wstêpie
przypomnia³, ¿e inwesty-
cje kanalizacyjne zosta³y
wyjête z bud¿etu dzielnic
i przesz³y w gestiê MPWiK.
W Henrykowie Wiœniewie
powstanie 20 kilometrów
kanalizacji. Planowana
kanalizacja wzd³u¿ jezdni
Armii Krajowej od Kopij-
ników do G³êbockiej raczej
nie dojdzie do skutku. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg
Publicznych nie wyrazi³a
zgody na tê inwestycjê.
Koncepcjê trzeba bêdzie
zmieniæ. Jest nadzieja, ¿e
rejon Berensona i Skarb-
ka z Gór zostanie skana-
lizowany przez prywatn¹
firmê Marvipol. Juranda
ze Spychowa zostanie
skanalizowana w przy-
sz³ym roku. Jeœli chodzi o
niemal coroczne podtopie-
nia jedynym sposobem
jest oczyszczanie rowów
melioracyjnych. S¹ na to
œrodki, prace bêd¹ wyko-
nywane - usuwanie œmie-
ci i roœlinnoœci, która za-

rasta rowy. Jeœli chodzi o
budowê ulicy Sprawnej
wielkim problemem jest
pozyskanie gruntów. W tej
kwestii w³adze dzielnicy
wielokrotnie interwenio-
wa³y u prezydenta i wice-
prezydentów. Dalsza bu-
dowa Œwiatowida utknê³a
ze wzglêdu na brak po-
twierdzenia, ¿e miasto
dysponuje œrodkami na
kontynuacjê zadania. Ot,
zwyczajne przeszkody
biurokratyczne. Inwesty-
cja gimnazjum przy
Ostródzkiej ju¿ mog³aby
wchodziæ w fazê projekto-
wania - jest zgoda Agencji
Nieruchomoœci Rolnych
na wykorzystanie gruntu,
ale brakuje pe³nomocnic-
twa prezydenta stolicy.

Sesja zakoñczy³a siê za-
proszeniami na  uroczy-
stoœci dzielnicowe. 1 wrze-
œnia - uroczyste rozpoczê-
cie roku szkolnego w no-
wym gimnazjum przy Van
Gogha, 8 wrzeœnia - do-
¿ynki.

                         (egu)

LOWATO

monta¿
serwis

raty
dogodne warunki

ul. Chodecka 1d

tel. 674-89-89

AUTO-GAZ

      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!
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I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

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

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4

Informacja i zapisy w godzinach 15-20

Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

SPRZEDAM

DZIA£KI NA MAZURACH

(NAJLEPSZA LOKATA KAPITA£U)

TEL.:  500 752 959

WWW.OSTRODA.ZIEMIA.PRV.PL

I ni¿ej podpisany postano-
wi³ wybraæ siê, by zobaczyæ
na w³asne oczy te cuda, któ-
re tak siê zachwala. Trasa 9-

Na remonty i inwestycje
dzielnica Targówek dysponu-
je w tym roku kwot¹ 30, 5 mln
z³.

Z tych funduszy sfinanso-
wane bêd¹  m.in. prace pro-
jektowe stacji wody oligoceñ-
skiej na skrzy¿owaniu ulic Po-
borzañskiej i Boles³awickiej.
G³êbokoœæ odwiertu wyniesie
ok. 250 m. Inwestycja zosta-
nie zrealizowana w roku
2006, podobnie jak moderni-
zacja punktu poboru wody oli-
goceñskiej przy ul. Bolivara.

Kontynuowane  s¹ prace
przy Trasie Toruñskiej na od-
cinku miêdzy ul. Wysockiego
i £abiszyñsk¹. W tym roku,
wzd³u¿ wybudowanych ju¿
ekranów akustycznych nasa-
dzana bêdzie zieleñ izolacyj-
na.

 W bie¿¹cym roku przewi-
duje siê zakoñczenie II etapu
budowy ul. Nowo Wincente-
go - wraz z mostem. Po wy-
daniu przez spó³ki FORAS i
Carrefour gruntów na potrze-
by tej ulicy budowa zosta³a
wznowiona. Do koñca roku
przekazana zostanie do u¿yt-
ku  nowa jezdnia, powstan¹
zatoczki autobusowe, sygna-
lizacja œwietlna wraz z dodat-
kowym przejœciem dla pie-
szych do Carrefoura.

W tegorocznych zada-
niach s¹ dwie œcie¿ki rowe-
rowe, wzd³u¿ ulic: Wyszo-
grodzkiej i Chodeckiej. Na
Wyszogrodzkiej prace po-
winny siê zakoñczyæ w paŸ-
dzierniku: po stronie parku,
od ul. Chodeckiej do Rem-
bieliñskiej bêdzie chodnik z
kostki brukowej i œcie¿ka ro-
werowa  z asfaltu piaskowe-
go kolorowego oraz miejsca
parkingowe przed budyn-
kiem mieszkalnym przy ul.
Wyszogrodzkiej 1. We wrze-
œniu rozpoczn¹ siê, a w listo-
padzie zakoñcz¹, prace
zwi¹zane z budow¹ œcie¿ki
rowerowej wzd³u¿ ul. Cho-
deckiej (wraz z sygnalizacj¹
œwietln¹): po stronie parku,
na odcinku od Kondratowi-
cza do Budowlanej, powsta-
nie chodnik z kostki bruko-
wej i œcie¿ka z asfaltu pia-
skowego. Aby zbudowaæ
sygnalizacjê œwietln¹ u zbie-
gu Chodeckiej i  Wyszo-
grodzkiej, trzeba bêdzie zli-
kwidowaæ spo³eczny par-
king.

Z inwestycji rozpoczyna-
nych w bie¿¹cym roku, wyko-
nane bêd¹ prace projektowe
11 inwestycji:  sygnalizacji
œwietlna na skrzy¿owaniu ul.
Ko³owej z ul. Œw.Wincentego
- modernizacja ul. Bukowiec-

Spacerkiem po inwestycjach

kiej z likwidacj¹ przejazdu ko-
lejowego; budowa ulic: Kana-
³owej, Lewicpolskiej wraz z
Knyszyñsk¹, Chmurnej, Zyg-
muntowskiej, Tymiankowej,
£adnej/Regatowej, Wolbrom-
skiej, Gilarskiej i Obwodowej.

Kilka inwestycji, zwi¹za-
nych z budow¹ ulic, zosta³o
w bie¿¹cym roku zakoñczo-
nych: ul. Samotna oraz Œwid-
nicka wraz z siêgaczem do
Oszmiañskiej, z odwodnie-
niem i oœwietleniem.

W koñcowej fazie realiza-
cji jest modernizacja ul. Ba-
jecznej. Na prze³omie paŸ-
dziernika i listopada zakoñ-
czy siê budowa ul. Po¿aro-
wej od dworca PKP w kierun-
ku Odrow¹¿a z siêgaczem ul.
Oliwskiej, z przebudow¹
uzbrojenia i oœwietlenia.

Zosta³y wykonane lub s¹
w trakcie realizacji tak¿e
inne  prace remontowe: wy-
miana asfaltobetonu i chod-
nika z kostki na ul. Jórskie-
go (Samarytanka – Radzy-
miñska), Drapiñskiej (Karko-
noszy – Chojnowska), S³u-
bickiej  (Skrajna – Bazyliañ-
ska); wymiana chodnika na
kostkê na ulicach: Hieroni-
ma (Bazyliañska – Skrajna),
Boles³awickiej (Julianowska
– Poborzañska), Kowalskie-
go (Rzepichy – Malborska),
Barkociñskiej  (Myszkowska
– Radzymiñska), Nieszaw-
skiej (Majowa – Ogiñskiego)
i Leœniewskiej; budowa za-
tok postojowych na Stoja-
nowskiej, remont na-
wierzchni asfaltobetonowej
na Œwiêciañskiej (Barkociñ-
ska – Gorzykowska).

We wrzeœniu rozpoczn¹
siê i potrwaj¹ do listopada
prace  na Ogiñskiego i Pobo-
rzañskiej: budowa nowych
chodników z zatokami posto-
jowymi i zieleni¹.

 Równie¿ we wrzeœniu od-
bêdzie siê przetarg na robo-
ty budowlane   przy wieloro-
dzinnej zabudowie mieszka-
niowej przy ul. Oszmiañskiej.
Dzielnica uzyska³a ju¿ po-
zwolenie na tê budowê. Wy-
konawca zostanie wybrany
prawdopodobnie w listopa-
dzie.

W tegorocznych planach
inwestycyjnych znalaz³o siê
5 szkó³ i 1 przedszkole. W ra-
mach modernizacji SP przy
ul. Balkonowej powsta³ pro-
jekt docieplenia budynku,
wymiany okien, zadrzewienia
patio i zagospodarowania te-
renu (boiska, place zabaw).
Kolejny punkt dotyczy reno-
wacji zabytkowego obiektu
przy ul. Bartniczej róg Wy-

sockiego – z dostosowaniem
warunków architektonicz-
nych dla uczniów niepe³no-
sprawnych ze szko³y specjal-
nej, modernizacj¹ techniczn¹
obiektu (dŸwigi, pochylnie)
oraz budow¹ nowej sali gim-
nastycznej i sto³ówki, a tak-
¿e zagospodarowaniem tere-
nu przyszkolnego na boisko.

W zwi¹zku z powiêksze-
niem terenu SP przy ul. Re-
miszewskiej, opracowany
zosta³ projekt boisk szkol-
nych wraz z drena¿ami, wy-
miana kanalizacji deszczo-
wej i oœwietlenia.

Dodatkowy teren pozyska-
no tak¿e dla SP nr 28 przy u.
Goœcieradowskiej 18/20 – ok.
2000 m kw. miêdzy istniej¹-
cym ogrodzeniem od ul. Han-
dlowej a ul. Handlow¹. Zosta-
nie on ogrodzony, a obok zbu-
dowanych w ubieg³ym roku
boisk powstan¹ nowe, do uni-
hoca, sto³y do ping ponga, pi-
³kochwyty. Teren zostanie
oœwietlony i upiêkszony zie-
leni¹. Prace potrwaj¹ od listo-
pada do grudnia.

Do paŸdziernika lub listopa-
da zrealizowany zostanie I
etap prac przy budowie boisk
szkolnych  przy Gimnazjum nr
5 Na Krasiczyñskiej: czêœcio-
wa wymiana ogrodzenia,
uzbrojenie terenu czêœci bo-
isk. Drugi etap, na obszarze
ponad 1 ha, wykonany zosta-
nie w przysz³ym roku. Po-
wstan¹  pe³nowymiarowe bo-
iska do rozgrywania zawodów
miêdzyszkolnych.

Nie do poznania zmieni siê
przedszkole przy ul. Korzo-
na.  Zbudowany z p³yt azbe-
stowo-cementowych obiekt
nie nadaje siê do remontu –
zostanie zburzony. Na po-
wiêkszonym do granic tere-
nie, bêd¹cym w³asnoœci¹
miasta, wybudowane bêdzie
nowoczesne, 5-oddzia³owe
przedszkole, a ca³y teren za-
gospodarowany. Roboty za-
koñcz¹ siê we wrzeœniu-paŸ-
dzierniku 2006 roku.

Kontynuowane bêd¹ prace
przy budowie krytej p³ywalni
rehabilitacyjno-oœwiatowej
przy ul. Balkonowej 2/4. W
miejsce wyburzonej p³ywalni
sprzed 35 lat, powstanie no-
woczesna p³ywalnia o pe³no-
wymiarowej niecce, base-

nach dla osób niepe³no-
sprawnych (szczególnie –
dzieci), wraz z zapleczem re-
habilitacyjnym. Bêdzie tu pro-
wadzona rehabilitacja, nauka
p³ywania dla dzieci , a po go-
dzinach obiekt bêdzie udo-
stêpniany komercyjnie. W
toku jest przetarg na wykona-
nie robót budowlanych. Po
jego rozstrzygniêciu (jeszcze
w br). ekipy wejd¹ na budo-
wê. W I etapie nast¹pi roz-
biórka starego obiektu i roz-
poczêcie prac fundamento-
wych nowej p³ywalni.

Zakoñczono, rozpoczêt¹ w
2004 roku, budowê i moder-
nizacjê p³yty boiska  pi³kar-
skiego OSiR przy ul.  £abi-
szyñskiej 20. Dziêki pozyska-
niu dodatkowych œrodków na
dalsz¹ modernizacjê mo¿li-
we bêdzie odtworzenie i wy-
budowanie nowych trybun z
zapleczem technicznym.
Przetarg na roboty budowla-
ne jest w toku.

 Prace rozpoczn¹ siê jesz-
cze w bie¿¹cym roku, za-
koñcz¹ w tym samym lub na-
stêpnym.

Jeszcze w bie¿¹cym roku,
kosztem ok. 3 mln z³, popra-
wiony zostanie ruch uliczny:
powstan¹ skrzy¿owania wy-
niesione: Skrajna – S³ubicka
i Skrajna – Jaros³awska oraz
progi zwalniaj¹ce na ulicach:
Kolejarskiej, Pszczyñskiej i
Hodowlanej. Nastêpowaæ
bêdzie wymiana oœwietlenia
¿arowego i rtêciowego na
sodowe. W wyniku przepro-
wadzonego przetargu ulice
oœwietli ok. 100 nowych
lamp. Trwa przetarg na kolej-
ne 50.

Systematycznie prowa-
dzone bêdzie czyszczenie
Kana³u Bródnowskiego, by

nie dopuœciæ do podtapiania
otaczaj¹cego go terenu.

Mimo opóŸnienia procedu-
ry przetargowej, jest szansa,
by wkrótce Wydzia³ Obs³ugi
Mieszkañców wyposa¿ony
zosta³ w system numerkowo-

Jakie inwestycje, s³u¿¹ce poprawie warunków

¿ycia mieszkañców Targówka, realizowane s¹ w

roku bie¿¹cym?

Informacji na ten temat udzieli³ nam in¿. Walde-

mar Mas³owski, naczelnik Wydzia³u Infrastruktury.

przywo³awczy. Podobnie jak
w urzêdach pocztowych, ka¿-
dy interesant bêdzie przy
wejœciu pobiera³ numerek i w
kolejnoœci zostanie przywo³a-
ny do okienka.

K.

262 kilometry. Ból i radoœæ

dniowego marszu wiod³a la-
sami, polnymi dró¿kami,
wsiami i ma³ymi miasteczka-
mi, z dala od zgie³ku i ha³a-
suj¹cych samochodów. Tu
czeka³y na nas piêkne, oka-
za³e sanktuaria i œwi¹tynie,
takie jak to w Parady¿u.
Mimo ¿e mo¿na by³o ulec
wra¿eniu, ¿e wszystkie dni
by³y podobne (codziennie
ok. 30 kilometrów drogi,
wczesne pobudki, obola³e
nogi i zmêczenie), to jednak
ka¿dy za spraw¹ wszystkich
braci i sióstr (tak zwracaj¹ siê
do siebie pielgrzymi) przybie-
ra³ radosnych i beztroskich
barw – rozmowy, wymiana
doœwiadczeñ, œpiewy i zaba-
wy albo okresy kontemplacji
i modlitwy.

Szczególnym momentem
by³y dwa wydarzenia: œluby
par, które zapozna³y siê w
czasie wspólnego wêdrowa-
nia i na Pielgrzymce równie¿
chcia³y przypieczêtowaæ
swój dobry wybór, co spotka-
³o siê z owacjami na stoj¹-
co, oraz przypadek dwudzie-
stolatki (by³ej narkomanki).
Przyjê³a ona Chrzest, Bierz-

mowanie oraz Pierwsz¹ Ko-
muniê Œwiêt¹ w ostatnim
dniu marszu.

Wspaniale byliœmy przyj-
mowani na trasie przez na-
potkanych mieszkañców. W
ma³ych i du¿ych miejscowo-
œciach, w których goœciliœmy,
gospodarze otwierali równo-
czeœnie swe serca i wierzeje
swych stodó³, dzielili siê z
nami jedzeniem i cenn¹
wod¹. Jak strumyki, wszyst-
kie pomniejsze grupki z ca-
³ej Polski, spotyka³y siê na
g³ównej drodze do Czêsto-
chowy. Równoczeœnie sz³a
pielgrzymka wojskowych, a
na trasie mo¿na by³o spotkaæ
tak¿e dostojników i polity-
ków.

Pielgrzymka dla mnie, i dla
moich wspó³wêdrowców tak-
¿e, by³a czasem wspaniale
spêdzonym – nie tylko za-
dzia³a³ czar spania na sianie
czy wieczorne spotkania
przy gitarze, ale przede
wszystkim mo¿liwoœæ ws³u-
chania siê w g³os przyrody,
mówi¹cej w imieniu Najwy¿-
szego. 14 sierpnia, z daleka,
wreszcie ujrzeliœmy wie¿ê
Klasztoru Jasnogórskiego i z
wra¿enia uklêkliœmy… Za
rok, w sierpniu, rozpocznie
siê kolejna, 295 ju¿, WPP.

Adam Praski

Ponad dwa tygodnie temu zakoñczy³a siê 294 Warszaw-
ska Piesza Pielgrzymka. Na Jasn¹ Górê dotar³y tysi¹ce osób,
miêdzy innymi ponad 100-osobowa grupa prowadzona przez
ksiê¿y Salezjanów z Bazyliki NSJ na Szmulkach. 6 sierpnia,
z samego rana wyruszy³a ona spod koœcio³a.

radn¹, wieloletniego dzia³acza

samorz¹dowego, Cz³owieka nadzwyczajnej
aktywnoœci i energii, poœwiêcaj¹cego siebie

dla lokalnej spo³ecznoœci.

¯egnamy Ciê, Krysiu,
z ogromnym ¿alem

Szczere wyrazy wspó³czucia

rodzinie sk³adaj¹

Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

oraz kole¿anki i koledzy z tutejszego urzêdu.

Z g³êbokim smutkiem oraz serdeczn¹
pamiêci¹ ¿egnamy nasz¹ kole¿ankê

œ.p. Krystynê Kalsk¹

PRASKA AUTO SZKO£A
Warszawa ul. Jagielloñska 38

tel.: 818-89-68, tel. kom.: 0602-616-877

www.pas.prawojazdy.com.pl

- teoria z wykorzystaniem audio-wizualnym
- egzamin wewnêtrzny na komputerze
- szkolimy jak postêpowaæ przy wypadku
- jazdy szkoleniowe i doszkalaj¹ce OPLEM CORSA
- wzorcowy plac manewrowy
- lekarz na miejscu
- program psychotechniczny „Obserwator”

U nas:

Zapraszamy na kursy prawa jazy w kategorii: A1, A, B, C,CE

Zmar³a Krystyna Kalska,

wieloletnia radna Targówka,
zaprzyjaŸniona z  nasz¹ redakcj¹

i wielce jej ¿yczliwa.

Wyrazy serdecznego wspó³czucia

Rodzinie Krysi

sk³ada zespó³ Nowej Gazety Praskiej
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KSIÊGARNIA
ca³oroczna sprzeda¿

podrêczników do szkó³

podstawowych,
gimnazjum, œrednich

ul. Œrodkowa 7
róg Stalowej
tel. 619-24-67

zapraszamy 10-18
sob. 9-13

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu
„Dom jak Nowy”

- Kredyt na karcie do 60.000 z³
- D³ugi okres odroczenia - 4 miesi¹ce
- D³ugi okres sp³at - do 6 lat
- Jedna, niska, sta³a rata
- Minimalny dochód 1.000 PLN netto

Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52
Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 20/420, tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

Przy dochodzie 1.400 z³ netto

otrzymasz kredyt do 15.000 z³

bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka

Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
    nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

O kandydacie
* W ocenie dziennikarzy „Gazety Wyborczej” jeden z najlep-

szych urzêdników samorz¹dowych Warszawy poprzedniej kaden-
cji (GW  - 20 stycznia 2001)

* Zwyciêzca plebiscytu czytelników „¯ycia Warszawy” „ Samo-
rz¹dowiec któremu ufamy” (¯W - 31 lipca 2003)

* W ocenie Ryszarda Mikliñskiego  - Generalnego Konserwato-
ra Zabytków „Rewitalizacja Z¹bkowskiej to bardzo udany projekt
i jego osobisty sukces”.

Jako zakochany w sztu-
ce pisania listów wybra³em
siê na pocztê. Tym razem
wys³anie listu by³o jedynie
pretekstem by porozma-
wiaæ z klientami. O czym?
Zaczepi³em, kulturalnie
ma siê rozumieæ, kilkudzie-
siêciu przechodniów i wy-
chodz¹cych z dwóch urzê-
dów pocztowych, przy uli-
cy Z¹bkowskiej, a nastêp-
nie przy Radzymiñskiej, by
zapytaæ: jak oceniaj¹ funk-
cjonowanie owych placó-
wek.

Na krótk¹ rozmowê uda-
³o mi siê namówiæ ludzi
g³ównie starszych. Opinie
by³y zbie¿ne: aparycja i
kultura obs³ugi – wzglêd-
na, brak wiêkszych man-
kamentów, drobne incy-
denty, „panie mi³e” albo
„panie nijakie jak automa-
ty”; sprawnoœæ obs³ugi –
kolejki, kolejki, kolejki.
Tragiczne kolejki.

Co to takiego te kolejki?
Stwór to jakiœ czy zjawi-
sko? Codziennie stoimy w
kolejkach – spêdzamy tam
kawa³ek swojego ¿ycia. Z
autopsji wiem, ¿e kolejki
rozci¹gaj¹ siê od Pragi po
Pary¿, i jest to problem
œwiatowy, a nie lokalny.
Jednak czy zadajemy sobie
pytanie: dlaczego tak siê
dzieje? Z moich rozmów-
ców, przyczyn w opiesza³o-
œci i s³abej organizacji pra-
cy doszukiwa³a siê tylko
para m³odych ludzi.

Poza s³ab¹ organizacj¹
pracy, kolejkowych przy-
czyn nale¿y upatrywaæ tak-

Bo taka jest Polska?
¿e w rachunkach op³aca-
nych w tym samym termi-
nie (przewa¿nie pocz¹tek
miesi¹ca) oraz o czêstej
praktyce zostawiania przez
listonoszy tzw. awizo.

Kolejki w punktach pocz-
towych, takich jak te dwa
opisane, zapewne bêd¹.
Jako monopolista ka¿dy
kierownik urzêdu wie, ¿e
ludzie i tak musz¹ tu
przyjœæ, a on nie bêdzie siê
bi³ o klienta. Brak konku-
rencji sprawi³, ¿e jesteœmy
na siebie skazani. Ale to
pewnie kwestia czasu. Ju¿
teraz mo¿na op³acaæ ra-
chunki w sklepach i kio-
skach – szybciej i wygod-
niej.

Ale to jeszcze nie wszyst-
ko. Wydaje siê, ¿e nale¿a-
³oby podkreœliæ wzglêdnoœæ
ludzkiego zadowolenia. Pa-
miêtam, piêæ lat temu cze-
ka³em poœród t³umu star-
szych osób w przychodni
przy ulicy D¹browszcza-
ków na spóŸniaj¹c¹ siê ju¿
godzinê pani¹ doktor. Wraz
z ni¹, niestety, nie przysz³y
s³owa przeprosin. Równo-
czeœnie zauwa¿y³em, ¿e
jako jedyny potraktowa³em
sytuacjê w kategoriach, de-
likatnie mówi¹c, nieœcis³o-
œci na linii klient-oferent
us³ugi. Gdy szanowna pani
przysz³a, dzier¿¹c w d³o-
niach szklanicê herbaty, po
korytarzu rozleg³o siê sze-
regowe „dzieñ dobry pani
doktór”. Da³o mi to do my-
œlenia. Stwierdzi³em, ¿e…
ludzie s¹ przyzwyczajeni do
stania w kolejkach, do ak-

ceptowania nieprawid³o-
woœci, do machania rêk¹.
„Generalnie trudno jest siê
do czegoœ przyczepiæ, bo
w³aœciwie jest tak wszê-
dzie”, jak mi powiedzia³a
pewna ankietowana pani.

*

Stoj¹c na zbiegu ulic Ra-
dzymiñskiej i Barkociñ-
skiej, dowiedzia³em siê o
pokrewnej sytuacji w pobli-
skiej Przychodni Rejono-
wo-Specjalistycznej. Maj¹c
za przewodnika prawie 60-
letniego mieszkañca Tar-
gówka, ujrza³em ciekawe
miejsce, którym mogliby
siê wedle obowi¹zuj¹cych
trendów zainteresowaæ ar-
tyœci – tzw. miejsce z kli-
matem. Tunel bramy wjaz-
dowej na teren przychodni
jest „ozdobiony” petami,
papierkami, butelkami,
pod³oga opaskudzona
przez go³êbie, a œciany po-
kryte brudem. Mê¿czyzna
powiedzia³, ¿e jest to miej-
sce, gdzie codziennie o go-
dzinie 6.30 zbieraj¹ siê
starsi ludzie i… czekaj¹ na
otwarcie drzwi do przy-
chodni. Stoj¹ tu zim¹ i je-
sieni¹, opieraj¹ siê o œcia-
ny, o – wskaza³ mi czysty
pas glazury, tu¿ przy
drzwiach – to nie czyszczo-
ne, tylko wytarte przez
p³aszcze. O 7.30 otwierane
s¹ drzwi, wtedy trwa wyœcig
do rejestracji. A przecie¿
budynek jest ogrzewany za
nasze pieni¹dze – s³usznie
konstatowa³ –  a na kory-
tarzu stoi tyle ³awek, ¿e
mo¿na przecie¿ wpuœciæ lu-
dzi, by tam czekali.

Rzeczywiœcie, rankiem
zasta³em dwie kolejki star-
szych osób – zachêca³y
mnie, bym siê przyzwy-
czai³, bo taka jest Polska.
Zadzwoni³em do przychod-
ni i rozmawia³em z wicesze-
fem placówki. Spodziewa-
³em siê bezdusznej odpo-
wiedzi, a to, co us³ysza³em
wprawi³o mnie w stan os³u-
pienia. Otó¿ przez telefon
dowiedzia³em siê, ¿e s¹
zdziwieni, ¿e pacjenci staj¹
w kolejce tak rano, skoro
nie ma problemów, by w
ci¹gu dnia dostaæ siê do
jakiegokolwiek lekarza.
Przy okazji robienia ankie-
ty „pocztowej”, z ciekawo-
œci zadawa³em pytanie o
przychodniê – dwie osoby
powiedzia³y, ¿e nie stoj¹ w
kolejce, bo wystarczy za-
dzwoniæ i siê umówiæ na
bie¿¹co.

Kolejnego poranka
przedstawi³em ow¹ prawdê
dwóm mê¿czyznom stoj¹-
cym w kolejce do przychod-
ni. Z obojêtnoœci¹ jeden
stwierdzi³: „dzwoniæ to trze-
ba dwa dni wczeœniej, ale…
ja to nie wiem”, a gdy dru-
giemu oznajmi³em, ¿e jest
przecie¿ swobodny, ca³o-
dzienny dostêp do 7 inter-
nistów, odpar³: „tak, chy-
ba tak, ja nie wiem, …ale i
tak trzeba staæ po numer-
ki”.

Staæ w kolejce, jak za-
chêcaj¹ pacjenci, czy nie
staæ, jak namawia mnie
pani doktor? Je¿eli ktoœ z
Szanownych Czytelników
rozumie, o co w tym
wszystkim chodzi, to bar-
dzo proszê o wyjaœnienie.
Ja nie rozumiem.

Adam Praski

Zintegrowana
Choszczówka

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦     oprawa obrazów
♦♦♦♦♦     lustra

♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦     szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9

szard Parulski, Gra¿yna
Rabsztyn. Bardzo profesjo-
nalnie i dowcipnie, od kilku
lat, prowadz¹ olimpiadê zna-
ni aktorzy - Artur Barciœ, Ce-
zary ̄ ak i Tomasz Koz³owicz.

Tak bêdzie równie¿ 11
wrzeœnia, od 11.30, na placu
zabaw przy klubie Dziki Za-
k¹tek w Choszczówce. Do
oœmiu konkurencji - bieg
prze³ajowy, sprint, skok
wzwy¿, rzuty do celu, koper-
ta sprawnoœciowa, rzut pi³k¹
na odleg³oœæ, bieg przez p³ot-
ki - stanie ponad dwustu m³o-
dych sportowców od 6. do 12.
roku ¿ycia, podzielonych na
mêskie i ¿eñskie grupy. A na
zakoñczenie wszyscy - i ro-
dzice i dzieci - stan¹ do szta-
fety rodzinnej. Rokrocznie
organizatorzy wybieraj¹ szla-
chetny cel, na którego reali-
zacjê przeznacza siê pieni¹-
dze zebrane podczas olim-
piady. Piêæ lat temu zebrano
kilkaset z³otych na pomoc dla
powodzian, cztery lata temu
miejscowa szko³a otrzyma³a
stó³ do tenisa sto³owego. Pie-
ni¹dze zebrane podczas
ostatnich trzech edycji olim-
piady przeznaczono na po-
moc dla najbardziej potrzebu-
j¹cych rodzin z Choszczówki
i na zakup aparatu rehabili-
tacyjnego dla Justyny, dwu-
nastoletniej  mieszkanki Tar-
chomina.

Zdradzimy pewn¹ niespo-

dziankê - do tegorocznej
olimpiady w³¹czamy now¹

konkurencjê sportow¹ - wio-

œlarstwo. Czytelnicy zapytaj¹
jak to mo¿liwe, przecie¿ w

Choszczówce nie ma ani
rzeki ani jeziora. Otó¿ mo¿li-

we. W lesie stanie symula-

tor. Na monitorze m³odzi wio-
œlarze bêd¹ mogli œledziæ

dystans i styl w jakim roze-
graj¹ konkurencjê. Mamy

nadziejê goœciæ w Chosz-

czówce wybitnego wioœlarza
Kajetana Broniewskiego. Li-

czymy te¿ na udzia³ Przemy-
s³awa Salety. Zebrane w tym

roku pieni¹dze przeznaczy-

my na leczenie  ma³ego
mieszkañca domu dziecka -

zapowiada Krzysztof Pelc,
prezes Stowarzyszenia „Na-

sza Choszczówka”.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1
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Zaprosi³ nas Park Praski
W ostatni¹ wakacyjn¹ nie-

dzielê, 28 sierpnia, w Parku
Praskim mia³ miejsce nieco-
dzienny spektakl – widowisko
uliczne „Kobierce” w wykona-
niu dzieciêcych aktorów z te-
atru „Remus”.

Najpierw odby³a siê para-
da praskiej m³odzie¿y – przy
dŸwiêkach brazylijskiej muzy-
ki m³odzie¿ demonstrowa³a
swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ –
wielki podziw i burzê okla-
sków wywo³ywa³y wykonane
przez nich  skomplikowane
æwiczenia. Z wielkim entuzja-
zmem zosta³a przyjêta m³o-
dzie¿ chodz¹ca i tañcz¹ca na
wysokich szczud³ach. A
wszystko to odby³o siê przy
piêknej s³onecznej pogodzie,
na tle le¿¹cych na ziemi ró¿-
nokolorowych kobierców, któ-
re zosta³y wykonane przez
m³odzie¿ i ich rodziców,
mieszkañców ulic Stalowej i
Czynszowej na Pradze. Po
tym wystêpie dzieci – widzo-
wie mog³y uczyæ siê pod
okiem instruktora chodziæ na
szczud³ach. Œmiechu i rado-
œci by³o przy tym co nie mia-
ra. Impreza ta jest fina³em
dwutygodniowego projektu
Stowarzyszenia Teatralnego
„Remus”, w czasie którego

dzieci i m³odzie¿ z praskich
podwórek uczestniczy³a w
warsztatach capoeira i cho-
dzenia na szczud³ach pod
czujnym okiem re¿ysera te-
atru „Remus” pani Katarzyny
Kazimierczuk.

Innym ciekawym punktem
imprez w Parku Praskim by³
pokaz tresury psów i pos³u-
szeñstwa ze szko³y „Granica”.
W pokazie tym bra³y udzia³
psy ras: rottweiler, mikser,
polski owczarek nizinny, am-

staf, labrador, owczarek nie-
miecki (oryginalny), kauka-
skie psy pasterskie. Po poka-
zie tresury i pos³uszeñstwa
dzieci bawi³y siê z psami, ro-
dzice wykonywali zdjêcia
dzieci siedz¹cych na rottwe-
ilerze! Tak, dziecko mog³o
usi¹œæ na psa lub przytuliæ siê
do niego, a pies by³ ³agodny i
pozwala³ siê g³askaæ.

Z ca³¹ moc¹ podkreœlam
ju¿ któryœ raz na ³amach tej
gazety, ¿e nie ma psów z³ych.
Wszystko zale¿y od tego, jak

s¹ u³o¿one i jak postêpuje z
nimi w³aœciciel. Bo s¹ ludzie,
którzy nigdy nie powinni ho-
dowaæ psa!

Po pokazie pan Leszek
Feter – za³o¿yciel szko³y,
zwróci³ siê do zebranych z
piêknym apelem: je¿eli ktoœ
z jakichœ wzglêdów musi
oddaæ psa do schroniska,
niech zg³osi siê do szko³y
tresury „Granica” – telefon
424-26-95, 0507-292-311,
0504-649-287 – instruktorzy
bêd¹ szukaæ nowego opie-
kuna dla psa (schronisko
bêdzie ostatecznoœci¹).
Chodzi o to, aby zapobiegaæ
negatywnym zachowaniom
psów i z³agodziæ skutki zmia-
ny w³aœciciela.

Innym problemem jest, kie-
dy np. bezdzietne ma³¿eñstwo
kupuje sobie psa. Pies ten jest
ho³ubiony, g³askany, zawsze
na pierwszym miejscu, trakto-
wany jak cz³onek rodziny. Sy-
tuacja zmienia siê diametral-
nie, gdy na œwiat przychodzi
dziecko. W tedy pies jest od-
stawiany na boczny tor, staje
siê wrêcz zawad¹, bo jego
miejsce zaj¹³ nowy, wa¿niej-
szy cz³onek tej rodziny. Jak
ma siê on zachowywaæ? Kto
mu w tej sytuacji pomo¿e?
Jakie jest teraz miejsce jego
w tej rodzinie? Warto nad tym
równie¿ pomyœleæ... i skorzy-
staæ z porady fachowców.

Bogumi³a Szyd³owska

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

Nowo otwarty Dom Weselny

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. Pi³sudskiego 7
761-01-52, 0-887-28-44-65

ZAJAZD „MEZALIANS”

•
•

•
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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-piêtrowy 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

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

Superpromocja!
Klienci, którzy zdecyduj¹ siê zakupiæ mieszkanie na targach
mieszkaniowych:

3-4 wrzeœnia - COS Torwar, ul. £azienkowska 6a (stoisko nr 35)

10-11 wrzeœnia - ul. Pr¹dzyñskiego 12/14, Centrum EXPO XXI
(stoisko nr B38/B39)

otrzymaj¹ gratis materia³y wykoñczeniowe (glazura, terakota,
panele pod³ogowe, armatura sanitarna, bia³y monta¿, gresy) w
hurtowniach Dolcanu.

Od 14 lat reprezentujê w
parlamencie Warszawê i
region sto³eczny. Postano-
wi³em te¿ kandydowaæ z
Warszawy do Senatu, bo
trzeba dokonaæ wielkiego
wysi³ku, aby zabezpieczyæ
interesy Warszawy i ota-
czaj¹cego regionu w Naro-
dowym Planie Rozwoju.
Dziœ nie s¹ one zabezpie-
czone. Nie ma bowiem
uzgodnionej strategii dzia-
³ania, co grozi nam utrat¹
kilku miliardów z³otych z
pomocy UE i wielu tysiêcy
miejsc pracy. Odpowiadaj¹
za to zarówno partie lewi-
cy, jak i prawicy.

Jako przewodnicz¹cy
stowarzyszenia „Metropo-
lia Warszawa”, które zrze-
sza gminy regionu sto³ecz-
nego, zabiegam usilnie o
nadrobienie opóŸnieñ i
przyjêcie wspólnej strate-
gii dla regionu. W³adze sto-
licy nie odmawiaj¹ wspó-
³pracy, ale nie by³y dot¹d
w stanie podj¹æ decyzji i
straty gro¿¹ coraz wiêksze.
Inne wielkie miasta s¹ w
tym zakresie lepiej przygo-
towane, a Wroc³aw ma od
dwóch lat wspóln¹ strate-
giê i dobr¹ wspó³pracê z
s¹siednimi gminami. Roz-
wój bêdzie tam bardziej
widoczny, a warunki ¿ycia
bêd¹ siê poprawiaæ znacz-
nie szybciej ni¿ u nas.

Wszystkim nam zale¿y,
¿eby Warszawa by³a piêk-
na i ¿eby mo¿na w niej by³o
lepiej ¿yæ. Niezbêdne jest
do tego znacznie lepsze za-
rz¹dzanie miastem oraz
warunki dla obywatelskich
inicjatyw i kontroli. Zgod-
nie z podstawow¹ zasad¹
Europejskiej Karty Samo-
rz¹du Terytorialnego,
prawdziwy samorz¹d dzia-
³a przez organy w³adzy,
które znajduj¹ siê najbli¿ej
obywateli. Niestety,
sprzecznie z t¹ zasad¹ 3
lata temu samorz¹d war-
szawski zosta³ w wyniku
zabiegów SLD i prezyden-
ta Piskorskiego scentrali-
zowany, a gminom i dziel-
nicom odebrano znaczn¹
czêœæ kompetencji i pieniê-
dzy. Spowodowa³o to
utrudnienia i wiêksze
skomplikowanie dzia³ania
administracji (trzeba siê
czêœciej odwo³ywaæ i za³a-
twiaæ sprawy na wy¿szym
szczeblu). Mieszkañcy
wszystkich dzisiejszych
dzielnic obrze¿a w maso-
wych konsultacjach lub
referendach wypowiedzie-
li siê zdecydowanie przeciw
centralizacji samorz¹du.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e pra-
wie wszyscy warszawscy
radni z ró¿nych partii
przed centralizacj¹ siê bro-
nili. Bolesne by³o potem
ograniczenie œrodków dla
dzielnic, zw³aszcza znacz-
ne zmniejszenie inwestycji.
By³o to szczególnie dotkli-
we dla dzielnic obrze¿a ta-
kich jak Bia³o³êka, Targó-
wek, Rembertów i Wawer.
Szkoda, bo w poprzednich
latach samodzielne gminy
obrze¿a stolicy znacznie
odrobi³y opóŸnienia w roz-
woju i wiele zaniedbañ by³o
usuwanych.

Dziœ bezwzglêdnie ko-
nieczne jest wyraŸne okre-
œlenie w statutach miasta
i dzielnic ich kompetencji

i wyposa¿enie ich w odpo-
wiednie œrodki. Brak tego
okreœlenia powoduje z re-
gu³y przewagê interesów
œródmieœcia nad interesa-
mi obrze¿y. Odpowiednia
ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm, ale Prezydent
RP przes³a³ j¹ do zaopinio-
wania do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, co znowu
grozi komplikacjami.

Demokratyczne wybory
s¹ wa¿n¹ okazj¹, aby upo-
mnieæ siê o najwa¿niejsze
potrzeby i prawa obywate-
li. Trzeba wybraæ do Sejmu
i Senatu wy³¹cznie tych
kandydatów, którzy nie
tylko bêd¹ obiecywaæ jak¹œ
poprawê. Potrzebujemy ta-
kich pos³ów i senatorów,
którzy bêd¹ tak¿e walczyæ
o bardziej demokratyczny
ustrój stolicy i o wiêksze
prawa dla obywateli oraz
skuteczn¹ kontrolê admi-
nistracji publicznej w za-
kresie edukacji, zdrowia,
bezpieczeñstwa, itd. Wy-
maga to jednak odejœcia od
partyjniactwa. Wyborcza
walka o w³adzê jest zro-

Czego potrzebuje Warszawa?
zumia³a, ale musimy przy-
j¹æ, ¿e na szczeblu miasta,
a zw³aszcza dzielnic nie
w³adza i uk³ady partyjne
s¹ najwa¿niejsze, lecz
sprawy mieszkañców. Na-
sze warszawskie doœwiad-
czenia (a podobnie jest w
wielu krajach) wskazuj¹,
¿e miejscowe stowarzysze-
nia, porozumienia miêdzy-
parafialne, czy inne lokal-
ne inicjatywy mog¹ dobrze
wspó³dzia³aæ z przedstawi-
cielami ró¿nych partii zu-
pe³nie niezale¿nie od tego,
jaki jest uk³ad koalicyjny
w rz¹dzie lub we w³adzach
stolicy. Oczywiœcie, mog¹
byæ konflikty, ale g³ównie
wtedy, gdy w³adze sto³ecz-
ne nie chc¹ respektowaæ
potrzeb, woli i samorz¹d-
noœci dzielnic.

BUDWIT & KUBACKI S.C.

Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania

i podwójnego klejenia

Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

•

•

Andrzej Wielowieyski

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

Kiedy na ulicach pojawiaj¹
siê astry, to wiadomo, ¿e
koñczy siê lato. Choæ s¹ te¿
wczeœniejsze odmiany, któ-
re zakwitaj¹ w lipcu, aster
chiñski nieodmiennie kojarzy
siê nam z wrzeœniem. Cze-
mu chiñski? Bo kwiatek ten
pochodzi w³aœnie z tamtych
obszarów Azji, a do Europy
– przez Francjê – trafi³ ju¿ w
1732 r. Odmian jest bez liku;
niektóre s¹ zupe³nie maleñ-
kie – ich kwiat ma tylko 5 cm
a¿ do trzykrotnie wiêkszych.
Kolory? Od bia³ych, przez
¿ó³te, czerwone do g³êbo-
kich fioletów. „Astrum” to po
³acinie gwiazda, bo w³aœnie
taki gwiaŸdzisty kszta³t ma
ich koszyczek. Wstawione
do wazonu d³ugo ciesz¹ na-
sze oczy i staj¹ siê prawdzi-
wymi gwiazdami tego mie-
si¹ca.

6 wrzeœnia bêdziemy ob-
chodziæ drug¹ rocznicê
œmierci Kiry³a Bu³yczowa.
Mi³oœnikom fantastyki na-
ukowej nie trzeba przedsta-
wiaæ tego nazwiska. Urodzo-
ny w 1934 r. pisarz cieszy³
siê w naszym kraju spor¹ po-
pularnoœci¹. Ale czytali go
tak¿e Amerykanie, w USA
wydawano go od wczesnych
lat 70. Pocz¹tkowo Bu³y-
czow pracowa³ jako dzienni-
karz i specjalista od jêzyków
orientalnych. Wkrótce
zacz¹³ te¿ t³umaczyæ litera-
turê SF, a potem sam spró-
bowa³ swoich si³. Napisa³
wiele powieœci i opowiadañ
fantastycznych. Szkoda, ¿e
nie bêdziemy ju¿ mogli po-
znaæ nowych dziejów mia-
steczka Wielki Guslar, gdzie

KALEJDOSKOP JESIENNY
z uporem l¹duj¹ przybysze
z dalekich galaktyk.

„¯ebyœmy tylko zdrowi
byli!” te s³owa przypisuje siê
wielkiemu polskiemu aktoro-
wi i niezapomnianemu od-
twórcy komediowych ról. 20
sierpnia minê³o 30 lat od
œmierci Adolfa Dymszy. Uro-
dzony w 1900 r. (jako A. Ba-
giñski) swoj¹ karierê zacz¹³
jako 17-latek;  wystêpowa³ w
wielu kabaretach, a jedno-
czeœnie zagra³ w ponad 20
filmach. Po 1945 r. mo¿na go
by³o ogl¹daæ na scenie Te-
atru Syrena w Warszawie
oraz w filmach „Cafe pod Mi-
nog¹” i „Skarb”. Do dziœ roz-

œmiesza coraz to m³odsze
pokolenia jako Antek polic-
majster i Dodek na froncie.
Jedna z anegdot mówi o
nim, ¿e przed jednym z ar-
cywa¿nych wystêpów chcia³
siê zrelaksowaæ. Po³o¿y³ siê
dos³ownie na chwilê i... prze-
spa³ swój wystêp. W wol-
nych chwilach p³ata³ kole-
gom figle, a tak¿e, ju¿ na po-
wa¿nie, naprawia³ im zegar-
ki i zapalniczki. Dzisiejszy
œwiat szybkich karier i pogo-
ni za s³aw¹ chybaby mu nie
dopowiada³. To, jak mawia³
„przed wojn¹, nie do pomy-
œlenia”.

Ludmi³a Milc

W styczniu i lutym tego roku na Targówku dobiega³a
koñca Warszawska Olimpiada M³odzie¿y. Dzieci starto-

wa³y w kilku konkurencjach m.in. w pi³ce no¿nej, siat-

kówce i p³ywaniu. W³adze dzielnicy obieca³y m³odym
sportowcom medale - z³ote, srebrne i br¹zowe. M³odzie¿

nie otrzyma³a trofeów do dziœ.

Moja córka jest siatkark¹, bra³a udzia³ w olimpiadzie. Dzie-

ci s¹ rozgoryczone, ¿e nie otrzyma³y obiecanych medali, to
jest dla nich bardzo wa¿ne. Liczy³y, ¿e odbêdzie siê uroczy-

sta dekoracja. Uwa¿am, ¿e to wysoce niepedagogiczne obie-

caæ i nie dotrzymaæ obietnicy. Dzielnica powinna siê wsty-
dziæ. Niektóre dzieci straci³y serce do sportu - mówi ojciec
m³odej siatkarki, który w tej sprawie wystosowa³ do w³adz
dzielnicy i miasta pisma z zapytaniem, co spowodowa³o tê
nieprzyjemn¹ sytuacjê. W³adze dzielnicy t³umaczy³y siê bra-
kiem pieniêdzy, zaœ dyrektor Biura Sportu, Turystyki i Wypo-
czynku Urzêdu m.st. Warszawy odpowiedzia³ m.in. (...) Na-

grody za osi¹gniêcia sportowe w zawodach sportowych zo-
sta³y zaplanowane dla wszystkich uczestników imprezy. W

zwi¹zku z bardzo licznym uczestnictwem uczniów w Warszaw-

skiej Olimpiadzie M³odzie¿owej, z zaplanowanych nagród uda-
³o siê sfinansowaæ jedynie puchary i dyplomy dla wszystkich

szkó³. Poprzedni organizator olimpiady z³o¿y³ obietnicê wrê-
czenia medali nie przewidziawszy jednak tak du¿ej frekwen-

cji uczestnictwa w zawodach, przy jednoczeœnie niewielkich

nak³adach finansowych na ten cel. (...) Mam nadziejê, ¿e mimo
wszystko nie zniechêci to uczniów do dalszej rywalizacji spor-

towej i uczestnictwa w zawodach w Warszawskiej Olimpia-
dzie M³odzie¿owej, która rozpocznie siê wraz z nowym ro-

kiem szkolnym. S³owa, s³owa, s³owa ... a niesmak pozosta³.
Ojciec siatkarki nie da³ za wygran¹ i skontaktowa³ siê z Pol-
skim Komitetem Olimpijskim. Zbigniew Smalcerz z PKOl. za-
reagowa³ natychmiast - medale bêd¹, uroczysta dekoracja
te¿. To bardzo dobrze. Jaœ powinien wiedzieæ, ¿e s³owo wie-
le znaczy, ¿eby Jan nie sk³ada³ obietnic bez pokrycia ...

(egu)

Obiecanki,
cacanki...
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Ten tajemniczy skrót
wyraŸnie wskazuje na
osobê Jana Paw³a II. Jest
te¿ zwi¹zany z Avetkami–
s³usznie kojarz¹cymi siê
Czytelnikom NGP z dzia-
³alnoœci¹ kulturaln¹, kon-
certami, styczniowym fe-
stiwalem… Ale Avetki to
ju¿ nie tylko jeden chór,

ale wielopokoleniowe to-
warzystwo œpiewacze,
Fundacja AVE i mnóstwo
atrakcyjnych pomys³ów
na formacjê, wychowanie,
edukacjê i rekreacjê, ad-
resowanych do dzieci i
m³odzie¿y. Jednym z nich
s¹ sp³ywy kajakowe!

Kajakowa przygoda Ave-
tek rozpoczê³a siê ponad
rok temu w sercu Borów
Tucholskich, w œmiesznie
kojarz¹cej siê wsi Sworne-
gacie. To stamt¹d ponad
50-osobowa grupa chó-
rzystów od oœmio- po dwu-
dziestoparolatków wyru-
szy³a na wodn¹ wêdrówkê
przez Brdê, Zbrzycê, Cho-
cinê i wiele jezior. Celem
pielgrzymowania by³o
sanktuarium misyjne b³.
Daniela Bottiera w Choj-
nicach. W ci¹gu siedmiu
dni pokonano ponad 200
km. Nawiedzono tak¿e ka-
pliczkê, upamiêtniaj¹c¹
turystyczne wyprawy
ksiêdza i biskupa Karola
Wojty³y po tych terenach,
który – to warte uwagi -
w³aœnie na Brdzie zdoby-
wa³ swoje pierwsze kaja-
kowe szlify. Po latach, jako
Papie¿, tak mówi³ o pio-
nierskim sp³ywie z 1953
roku: „Ze wzruszeniem
wracam pamiêci¹ do tego
czasu, kiedy mia³em oka-
zjê podziwiaæ piêkno tej
ziemi. Pierwszy raz p³yn¹-
³em Brd¹. Tak siê nam ta
rzeka spodoba³a, chocia¿
ju¿ by³ wrzesieñ, ¿e przy
koñcu wybuch³ bunt.
Wszyscy kajakarze krzy-
czeli: Nie p³yniemy do
Bydgoszczy!”

Dziwnym zrz¹dzeniem
Opatrznoœci w³aœnie na
Brdzie wiele Avetek, Ave
Men i Aveciatek po³knê³o
kajakarskiego bakcyla!
Dlatego w ci¹gu ostatnie-

go roku szkolnego odby³o
siê kilka krótszych sp³y-
wów - m.in. pe³en przygód,
paŸdziernikowy Wkr¹ ku
czci œw. Franciszka z Asy-
¿u, kiedy to m³odzi chóral-
ni p³ywacy zatopili (!) je-
den kajak oraz majowa
trzydniowa pielgrzymka
Pilic¹ do sanktuarium b³.

Honorata KoŸmiñskiego w
Nowym Mieœcie. Do wspó-
³pracy uda³o siê na sta³e
zaprosiæ ratowników i
przewodników (z „Honoro-
wym Ratownikiem AVE” –
p. Wand¹ Go³êbiewsk¹ na
czele), dzia³aj¹cych od lat
w znanych towarzystwach
wodniackich. Nie tylko za-
bezpieczaj¹ Avetkowe im-
prezy, ale s³u¿¹ fachow¹
rad¹ oraz dos³ownie „try-
skaj¹” entuzjazmem i ra-
doœci¹, skutecznie zara¿a-
j¹c pasj¹.  Kontakty za-
owocowa³y przekazaniem
na rzecz Avetek kilkuna-
stu kajaków do remontu.
Niemal dwa miesi¹ce m³o-
dzie¿ pod nadzorem jedne-
go   z tatusiów –  p. Wie-
s³awa Sasina -  gruntow-
nie odnawia³a i przygoto-
wywa³a sprzêt.

W œwietle œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II te
wszystkie – zdawa³oby siê
przypadkowe – wydarze-
nia u³o¿y³y siê w logiczny
ci¹g. Powo³ano wiêc do ist-
nienia przy Fundacji AVE
- Avetkowy Klub Kajako-
wy ku czci Jana Paw³a II
(st¹d skrót AKK JPII). For-
macja, która obecnie zrze-
sza kilkadziesi¹t osób i po-
zostaje otwarta dla
wszystkich chêtnych, ma
upamiêtniaæ dzie³o ¿ycia i
osobê Papie¿a-Polaka.
Wszak to On przetar³ szla-
ki duszpasterstwa kajako-
wego, dostrzegaj¹c   w
atrakcyjnej, a obecnie co-
raz bardziej popularnej
formie spêdzania wolnego
czasu, znacz¹ce wartoœci
i mo¿liwoœci wychowaw-
cze, formacyjne. Przema-
wiaj¹c w 1994 r. w Valle
d’Aosta stwierdzi³: „Tury-
styka jest skutecznym
œrodkiem autentycznej
formacji chrzeœcijañskiej i

Obcokrajowiec œledz¹cy

wydarzenia w Polsce mo¿e

doznaæ, niestety, wra¿enia,
¿e afery, korupcja i ba³agan

s¹ udzia³em ka¿dego Pola-
ka. Uczciwoœæ, pracowi-

toœæ i poœwiêcenie? Brak

jest danych statystycz-
nych, które os¹dzi³yby

nasz¹ kompetencjê, lecz
ku pokrzepieniu chcia³em

przypomnieæ postaæ pro-

stej kobiety, œwiadcz¹cy,
¿e ka¿dy mo¿e zostaæ…

œwiêtym.

Urodzi³a siê 100 lat temu.
Na chrzcie otrzyma³a imiê
Helena. Edukacjê ukoñczy³a
na pierwszych klasach szko-
³y podstawowej. Jej krótkie
ale intensywne ¿ycie by³o te-
matem filmu (w jej osobê
wcieli³a siê rewelacyjna Do-
rota Segda).

Jej „Dzienniczek” sta³ siê
wa¿n¹ lektur¹, a obraz nama-
lowany wed³ug jej wskazó-
wek wisi w ka¿dym koœciele
w Polsce. Przybra³a imiê Ma-
ria Faustyna.

Niecodziennie wygl¹da jej
powo³anie. Otó¿ zdarza³o siê
to w czasie… balu. W chwili
kiedy zaczê³a tañczyæ ujrza-
³a Jezusa, a Ten przemówi³
do niej s³ynnym zdaniem:
dok¹d ciê cierpia³ bêdê i do-
k¹d Mnie zwodziæ bêdziesz?
Opuœciwszy potajemnie to-
warzystwo, wprost z parkietu
uda³a siê do ³ódzkiej katedry
œw. Stanis³awa Kostki, a
stamt¹d, bez niczego, tak jak
sta³a, do Warszawy, do klasz-
toru. Zosta³a przyjêta do

♦ mycie podwozia ♦ mycie nadwozia metod¹ bezdotykow¹
♦ woskowanie (woski koloryzuj¹ce) ♦ pranie tapicerki

♦ czyszczenie skóry i konserwacja ♦ czyszczenie wnêtrza

♦ mycie podwozia ♦ mycie nadwozia metod¹ bezdotykow¹
♦ woskowanie (woski koloryzuj¹ce) ♦ pranie tapicerki

♦ czyszczenie skóry i konserwacja ♦ czyszczenie wnêtrza

ul. Jagielloñska róg Kotsisa (tel. rezerwacja us³ugi)

tel./fax 814-38-39, czynne: pn.-pt. 8-20, sob. 9-17

Z T¥ REKLAM¥

15% RABATU

NA US£UGI!

KUPON WA¯NY DO 30.09.2005

Z parkietu na o³tarze

A K K    J P II
sprzyja dochodzeniu do
dojrza³oœci osobowej”. A
wniosek poparty by³ g³ê-
bok¹ refleksj¹: „Nieraz w
ci¹gu tych lat nachodzi³a
mnie myœl, czy korzysta-
j¹c z ró¿nych sposobnoœci
do uprawiania duszpa-
sterstwa turystycznego,
nie rozmieniam jakoœ

swojego kap³añstwa na
drobne. Zawsze jednak po
d³ugiej refleksji, po dniach
skupienia i modlitwie do-
chodzi³em do wniosku, ¿e
mogê, a nawet powinie-
nem to czyniæ, jest to bo-
wiem wbrew pozorom
dzia³alnoœæ kap³añska,
mo¿e nawet wrêcz pionier-
ska”.

Ów „kajakarski etap”
¿ycia Karola Wojty³y sta-
nowi wa¿n¹ lekcjê, zw³asz-
cza dla m³odych, jak twór-
czo i aktywnie spêdzaæ

czas wolny. Avetkom nie
zale¿y na „zaliczaniu” jak
najwiêkszej liczby kilome-
trów czy rzek. „Kajakar-
stwo samo w sobie nie jest
naszym celem! – zapew-
niaj¹ m³odzi wodniacy-
chórzyœci. – Ma byæ œrod-
kiem do poznawania piêk-
na przyrody i kszta³towa-
nia charakterów, wyrabia-
nia dobrych nawyków, po-
¿ytecznych umiejêtnoœci,
kszta³towania kultury
osobistej, a tak¿e formo-
wania ducha”. Dlatego w
programie organizowa-
nych przez AKK JPII sp³y-
wów znajduje siê zawsze
wspólna modlitwa i kate-
cheza, czêsto te¿ liturgia.
Oczywiœcie nie brakuje
wspólnej zabawy, gry w pi-
³kê czy zwiedzania. „Zale-
¿y nam na po³¹czeniu
atrakcyjnej formy z g³êb-
szym przes³aniem –

mówi¹ cz³onkowie AKK
JPII. – Chcielibyœmy, aby
jak najwiêcej osób,
zw³aszcza m³odych, sko-
rzysta³o z naszej oferty. To
znacznie ciekawsze ni¿
przesiadywanie przed
komputerem czy bezcelo-
we w³óczenie siê po osie-
dlu.” Realizowane trasy
nie wymagaj¹ specjalnego
przygotowania ani szcze-
gólnych umiejêtnoœci. Po-
p³yn¹æ mo¿e ka¿dy, o ile
zachowuje elementarne
zasady bezpieczeñstwa i
dostosowuje siê do pole-
ceñ ratowników. W impre-
zach klubu p³ywali zarów-
no oœmiolatkowi jak i se-
niorzy.    O dobre owoce
nowego przedsiêwziêcia
Avetki modli³y siê w tym
roku œpiewaj¹c w Bazyli-
ce œw. Piotra, a na grobie
Jana Paw³a II pozostawio-
no AKK JPII.

Klub dysponuje dwuna-
stoma wyremontowany-
mi, wspaniale prezentuj¹-
cymi siê kajakami, sprzê-
tem ratowniczym oraz
now¹ przyczep¹ do prze-
wozu kajaków. Inaugura-
cyjne imprezy odby³y siê
podczas wakacji. Jako je-
den z pierwszych na avet-
kowych kolorowych kaja-
kach pop³yn¹³ mer fran-
cuskiego miasta œw. Pio-
tra (czy to tylko zbieg oko-
licznoœci?) Saint Pierre Les
Elbeuf, gdzie niebawem
Avetki bêd¹ goœci³y z kon-
certami. Dzie³o AKK JPII
zawierzono te¿ Królowej
Mazowsza podczas kaja-
kowej pielgrzymki Wkr¹,
Narwi¹ i Wis³¹ do sanktu-
arium w Czerwiñsku.

 W avetkowo-papie-
skich sp³ywach mo¿e
wzi¹æ udzia³ ka¿dy. Od
wrzeœnia  rusza otwarty
program sp³ywów w du-
chu Jana Paw³a II, które
realizowane bêd¹ syste-
matycznie ka¿dego roku
od kwietnia do po³owy
paŸdziernika.

W tym roku planowane
s¹ te¿ 3 imprezy zimowe!
Informacji szczegó³owych
nale¿y szukaæ w internecie

 www.avetki.alleluja.pl
e-mail: avetki@wp.pl

tel. 0600-495-790,
614-87-53.

Klub organizuje tak¿e
sp³ywy indywidualne lub
na specjalne zamówienie,
udostêpnia sprzêt i orga-
nizuje transport. Do zoba-
czenia na wodnych szla-
kach.

Bart³omiej W³odkowski

Zgromadzenia Sióstr Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia przy ul.
¯ytniej. Warszawa wielokrot-
nie bêdzie przystankiem w jej
¿yciu pe³nym podró¿y.

Przebywa³a tak¿e w do-
mach Zgromadzenia w P³oc-
ku, Wilnie, Krakowie. Zawsze
pe³na tajemniczej radoœci
modli³a siê i pracowa³a. Mil-
cz¹co i skrupulatnie wykony-
wa³a prace fizyczne – by³a
gorliw¹ kuchark¹, piekarzem,
ogrodnikiem, furtianem…
Dwie sprawy zajmowa³y jej
otoczenie – w¹t³e zdrowie,
które czêsto szwankowa³o,
oraz mistyczne wizje i obja-
wienia Jezusa Chrystusa,
które dopiero z czasem, za-
czêto traktowaæ powa¿nie.

W ostatnich latach ¿ycia
wzmog³y siê cierpienia we-
wnêtrzne, wynikaj¹ce z obja-

wieñ i dolegliwoœci organi-
zmu. Zmar³a maj¹c zaledwie
33 lata – by³a w wieku Chry-
stusowym.

Siostrê Faustynê Kowalsk¹
pochowano w £agiewnikach
w Krakowie. Tam równie¿
wybudowano imponuj¹ce
Sanktuarium Bo¿ego Mi³o-
sierdzia. Zosta³a beatyfiko-
wana, a nastêpnie kanonizo-
wana, przez papie¿a Jana
Paw³a II. Jej œwiêto w Koœcie-
le przypada 5 paŸdziernika.
Niedawno, 25 sierpnia, minê-
³a 100 rocznica jej urodzin.
Na szczêœcie, œw. Faustyna
znana jest nie tylko Pola-
kom…

Adam Praski
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 619-99-99
818-44-77

poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

� 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!

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

Obserwuj¹c od lat
polsk¹ scenê polityczn¹
mo¿na odnieœæ wra¿enie,
¿e coraz bardziej d¹¿enia
i dzia³ania szeroko pojêtej
klasy politycznej rozmi-
jaj¹ siê z rzeczywistymi in-
teresami ogó³u spo³eczeñ-
stwa. Klasa ta niejako
tworzy prawa dla samej
siebie, dbaj¹c, aby nikt
nie zdo³a³ zak³óciæ subtel-
nego uk³adu rz¹dz¹cy-
opozycja parlamentarna
polegaj¹cego na zasadzie:
„Dziœ my rz¹dzimy i nasz
aparat partyjny korzysta
z przywilejów, a jutro to
samo wy bêdziecie robiæ,
potem znów my i tak w
ko³o Macieju”.

Te przywileje to olbrzy-
mi zakres w³adzy polity-
ków nad ró¿nymi przeja-
wami ¿ycia spo³ecznego,
w tym nad gospodark¹ i
samorz¹dami. Objawia
siê to m.in. zakresem re-
dystrybucji dochodu na-
rodowego przez bud¿et
pañstwa, czyli iloœci pie-
niêdzy jakie pañstwo za-
biera obywatelom, aby po
odjêciu kosztów zwi¹za-
nych z istnieniem apara-
tu biurokratycznego oraz
w³aœnie polityków, zapew-
niaæ nam „bezp³atn¹”
s³u¿bê zdrowia, szkolnic-
two itd. Im wiêcej pieniê-
dzy zabiera nam pañstwo,
o czym decyduj¹ politycy,
tym wiêksza ich w³adza i
mo¿liwoœæ wystêpowania
ich w roli „dobroczyñców”
rozdaj¹cych dobra ode-
brane innym. To równie¿
setki i tysi¹ce etatów w
spó³kach skarbu pañ-
stwa, radach nadzorczych
firm, na które pañstwowy
aparat zachowa³ wp³ywy,
to w koñcu przywileje
prawne w³adzy w postaci
nie opodatkowanych diet,
darmowych przejazdów
itp.

Dlatego w³aœnie nie na-
le¿y siê dziwiæ, ¿e zarów-
no grupa rz¹dz¹ca, jak i
opozycja parlamentarna z
taka zaciek³oœci¹ zwal-
czaj¹ wszelkie próby na-
ruszenia systemu, k³óc¹c
siê miêdzy sob¹ jedynie o
podzia³ ³upów. Cierpi na
tym spo³eczeñstwo, a kraj
grzêŸnie w stagnacji.
Sztandarowym przyk³a-
dem tego niedorozwoju
jest choæby infrastruktu-
ra, gdzie pieni¹dze prze-
znaczone pierwotnie na jej
rozwój dziwnym trafem
siê up³ynniaj¹, a procedu-
ry decyzyjne s¹ niejasne!
Ludzie nie maj¹ pracy, bo
nikomu nie op³aca siê u
nas byæ pracodawc¹ i roz-
wijaæ w³asnej firmy, co
wynika z warunków ze-
wnêtrznych stworzonych
przez pañstwo, przede
wszystkim gigantycznych
kosztów zatrudniania lu-
dzi i prowadzenia firmy w
ogóle. Aby zapewniæ byt
swoim rodzinom ludzie
uciekaj¹ do szarej strefy.
Dlatego równie¿ to nie
poszukuj¹cych pracy jest

zbyt wielu, ale tych, któ-
rzy pracê daj¹, jest zbyt
ma³o.

Jeœli chodzi o samorz¹-
dy, to ich skrajne upoli-
tycznienie, widoczne
choæby przy decyzjach po-
dejmowanych w Radzie
Warszawy wynika z ordy-
nacji wyborczej daj¹cej
ogromny zakres w³adzy
partyjnym wata¿kom
uk³adaj¹cym listy wybor-
cze, jak równie¿ faworyzu-
j¹cym du¿e ugrupowania
polityczne kosztem mniej-
szych i kosztem komite-
tów niepartyjnych. Ozna-
cza to sta³y dop³yw do po-
lityki rzesz s³u¿alczych
karierowiczów, którzy na
pewno w obecnym syste-
mie niczego zmieniæ nie
bêd¹ próbowali, bo karie-
ry zawdziêczaj¹ w³aœnie
uk³adom, a nie w³asnej
pracy. By to zmieniæ, trze-
ba wyst¹piæ z now¹ ofert¹
programow¹ i rozpropa-
gowaæ wœród zwyk³ych
ludzi inny zupe³nie spo-
sób zorganizowania pañ-
stwa, co mam zamiar czy-
niæ.

Ten inny sposób polega,
z grubsza bior¹c, na ogra-
niczeniu funkcji pañstwa
do kilku niezbêdnych
dziedzin jak: wojsko, po-
licja, administracja, s¹-
downictwo, ochrona œro-
dowiska, polityka zagra-
niczna. Ca³a reszta dzie-

W imiê likwidacji
koryta

dzin, w tym samorz¹dy,
od wp³ywów politycznych
powinny byæ definitywnie
uwolnione. Jest to rewo-
lucja na skalê niespoty-
kan¹ dot¹d, ale koniecz-
na, o ile przed Polsk¹ ma
byæ jeszcze jakakolwiek
przysz³oœæ. Na g³êbok¹
chorobê poskutkuje tylko
radykalne lekarstwo, a
nie pó³œrodki proponowa-
ne przez inne partie. Po-
niewa¿ nie chcê ¿yæ w ta-
kiej ojczyŸnie, jakiej zarys
przedstawi³em powy¿ej,
wystartujê w wyborach
z listy, z której idzie
ca³a Unia Polityki Real-
nej, czyli Platformy Ja-
nusza Korwin-Mikke,
która jest szerszym po-
rozumieniem ludzi, któ-
rzy maj¹ doœæ tego, co
siê dzieje w Polsce. Z
nami s¹ m.in. prof. filozo-
fii Bogus³aw Wolniewicz,
pisarz SF Andrzej Pilipiuk
i wielu innych.

Wierzê, ¿e tylko tu szu-
kaæ mo¿na gwarancji
wprowadzenia w ¿ycie tak
radykalnych zmian, o któ-
rych koniecznoœci mia³em
mo¿noœæ przekonaæ siê
bêd¹c radnym. Liczê, ¿e –
jak w wyborach samorz¹-
dowych - uzyskam raz
jeszcze Pañstwa poparcie
dla inicjatyw, z którymi
wystêpujê.

Jerzy Lipka

Dam Ci serce,
daj mi to¿samoœæ

Schronisko „Na Paluchu” zaprasza do udzia³u w akcji
humanitarno-edukacyjnej   „Kochajmy Zwierzaki” reali-
zowanej w ramach IV Miêdzynarodowych Targów Zoolo-
gicznych - ZOOMARKET  2005, które odbêd¹ siê  9 - 11
wrzeœnia  na terenie PKiN w godz. 10-17.

Zwyk³o siê mówiæ ¿e pies
jest przyjacielem cz³owieka i
choæ coraz czêœciej obserwu-
je siê wzajemn¹ przyjaŸñ w
tych¿e  relacjach, to  zazwy-
czaj opiekunowie nieœwiado-
mie stwarzaj¹ zagro¿enia dla
tej szczególnej wiêzi.

Przyczyn¹  takich sytuacji
bywa brak stosownej wiedzy
na temat  - psychiki i gatun-
kowych zachowañ zwierz¹t
Zapomina siê, ¿e nawet naj-
bardziej karny osobnik zgod-
nie ze sw¹  natur¹ ulega  ró¿-
nym pokusom, ignoruj¹c cza-
sami zakazy - bez œwiadomo-
œci czyhaj¹cych   niebezpie-
czeñstw. Doœæ pospolite
ucieczki zwierz¹t za partne-
rami odmiennej p³ci,  postrze-
gane s¹  w kategoriach pejo-
ratywnych - bez próby zrozu-
mienia naturalnych mechani-
zmów jakie nimi kieruj¹.
Uznaje siê wówczas, ¿e pu-
pil na w³asne ¿yczenie porzu-
ci³ domowe wygody, a jeœli
zechce, to  wróci ponownie.

 To powierzchowne myœle-
nie i  ocenianie zwierzêcych
zachowañ  w obszarze ludz-
kiej hierarchii wartoœci, jest
doœæ powszechnym i zara-
zem patologicznym zjawi-
skiem - bowiem udomowione
zwierzê ju¿ nigdy nie poradzi
sobie na wolnoœci, a nara¿o-

ne jest tam  na dramatyczne
prze¿ycia.

Pamiêtaæ nale¿y, ¿e troska
o pupila  wi¹¿e siê nie tylko z
zaspokajaniem jego doraŸ-
nych potrzeb, lecz przede
wszystkim z rozs¹dnym wy-
chowywaniem, a tak¿e prze-
widywaniem i ³agodzeniem
instynktownych reakcji oraz
ich skutków. Zatem ochrona
przed  zagubieniem i niepo-
¿¹dan¹ rozrodczoœci¹ powin-
na byæ podstawowym obo-
wi¹zkiem, jako ¿e schroniska
doœwiadczaj¹ ci¹g³ego przy-
rostu anonimowych zwierz¹t,
bezkarnie  porzucanych
przez opiekunów - z  nara¿e-
niem   na  ogromne stresy,
tu³aczkê,  kalectwo a czasa-
mi  utratê ¿ycia,   stwarzaj¹-
cych niejednokrotnie zagro-
¿enie dla  ruchu ulicznego i
otoczenia – problem ten ma
rozleg³¹ naturê.

Ogromna czêœæ schroni-
skowych  pensjonariuszy to
ofiary takich sytuacji – pozba-
wione nie tylko domu, ale w
pewnym sensie  tak¿e w³a-
snej to¿samoœci i ¿yciorysu.
Przypadkowa i trwa³a utrata
opiekuna niweczy bowiem
wiêkszoœæ nabytych  w nie-
znanym modelu wychowaw-
czym umiejêtnoœci zwierzê-
cia.

Tak wiêc w nowych okolicz-
noœciach cierpi ono nie tylko
z têsknoty za przyjacielem
lecz tak¿e z braku mo¿liwo-
œci realizacji  swych przyzwy-
czajeñ i upodobañ, które do-
piero w d³ugotrwa³ym proce-
sie poznawczym oraz sprzy-
jaj¹cych warunkach mog¹
byæ na nowo odkrywane. Ta-
kie stany dzia³aj¹ czasami
destrukcyjnie na psychikê,
odbieraj¹c zwierzêciu szansê
znalezienia nowego domu.

Chc¹c zapobiegaæ podob-
nym sytuacjom Schronisko
„Na Paluchu” prowadzi ju¿ od
dwóch lat doœæ radykaln¹
politykê walki z bezdomno-
œci¹ i nadpopulacj¹ zwierz¹t.
Obowi¹zkowe stosowanie
zabiegów sterylizacji, a czê-
œciowo równie¿ kastracji pod-
opiecznych ogranicza nie tyl-
ko  rozrodczoœæ, ale tak¿e
sk³onnoœci do poszukiwania
„romantycznych przygód”
skutkuj¹cych tu³aczk¹.  Prze-

³omowym momentem w dzia-
³alnoœci placówki jest wdro¿e-
nie z pocz¹tkiem lipca br. sys-
temu elektronicznej identyfi-
kacji zwierz¹t, co niew¹tpliwie
zainspiruje do upowszechnia-
nia tej formy w skali ogólno-
krajowej.

Zatem psom i kotom odda-
wanym do adopcji, wszczepia
siê w okolicy szyi  mikrochipy
z numerem - stanowi¹ce  ro-
dzaj dowodu to¿samoœci. Ta
nie usuwalna forma znako-
wania   wp³ynie zapewne na
œwiadome podejmowanie de-
cyzji o adopcji – wykszta³ca-
j¹c u przysz³ych opiekunów
poczucie odpowiedzialnoœci
za  podopiecznych.

Natomiast przy odrobinie
dobrej woli i rozs¹dku posia-
dacz zwierzêcia powinien  we
w³asnym zakresie chroniæ
pupila przed nieszczêœciem,
zapisuj¹c  na jego obro¿y
numer telefonu i przypinaj¹c
adresówkê.

Jeœli dodatkowo uda siê
zg³êbiæ nieco fachowej litera-
tury, to mo¿na unikn¹æ wielu
problemów czyni¹c wspólne
obcowanie nadzwyczaj przy-
jemnym.

Wszystkie te dzia³ania
maj¹ zabezpieczaæ prawo do
godnego bytu i ochrony to¿-
samoœci naszych „mniej-
szych braci” – ofiaruj¹cych
przecie¿ cz³owiekowi bezgra-
niczne oddanie i bezintere-
sown¹ przyjaŸñ.

W³aœciciel w przypadku
zagubienia pupila powinien
w pierwszej kolejnoœci zg³o-
siæ siê do schroniska, pozo-
stawiaj¹c dane na jego temat
i kontakt do siebie. Na miej-
scu  znacznie usprawnia po-
szukiwania fotograficzny ka-
talog, gdzie wp³ywaj¹ce ko-
lejno zwierzêta mo¿na obej-
rzeæ w uk³adzie chronolo-
gicznym.

Mimo znacznego przepe-
³nienia „Palucha” ¿ycie ka¿-
dego pensjonariusza jest tu-
taj wyj¹tkowo cenione, dla-
tego podejmuje siê próby ra-
towania wszystkich zwierz¹t,
bez wzglêdu na wiek i dole-
gliwoœci zdrowotne.

Mo¿e spotka je jeszcze
kiedyœ zas³u¿ona odrobina
szczêœcia....?

Wakacje przeminê³y nie-
stety – jak sen z³oty. Pora
wracaæ do prozy ¿ycia. Dzie-
ci przygotowaæ do szko³y,
kupiæ coœ nowego.

No w³aœnie: przy tej masie
towarów, jak¹ zala³a nas go-
spodarka rynkowa, wybraæ
meble ³adne, funkcjonalne i
w rozs¹dnej cenie – nie jest
wcale ³atwo. Na szczêœcie s¹
sklepy meblowe, w których
bez trudu mo¿na zaopatrzyæ
siê we wszystkie meble, ja-
kie potrzebne nam s¹ do
mieszkania. Takim w³aœnie
sklepem jest Sklep Meblowy
„START”, który po szesna-
stu latach dzia³alnoœci na Sa-
skiej Kêpie – przeniós³ siê na
ul. Modliñsk¹ 190.

W sklepie tym znajdziemy
du¿y wybór mebli pokojo-
wych. S¹ zestawy sto³owe,
sypialnie, meble gabinetowe
i m³odzie¿owe, wykonane z
naturalnego drewna i okleiny,
w ró¿nych kolorach i wzo-
rach. Meble tapicerowane:
kanapy, sofy, fotele tapicero-
wane w dziesi¹tkach wzo-
rów. Szczególnym zaintere-
sowaniem klientów, ciesz¹
siê meble eksportowe, zna-
komitej jakoœci i wyj¹tkowo
eleganckie,  produkcji Piotr-
kowskiej Fabryki Mebli – któ-

Po meble
do „STARTU”

rej autoryzowanym dystrybu-
torem jest sklep „START”.

Piêkne, nowoczesne i aksa-
mitne w dotyku – meble z
brzozy z kolekcji „PORTO”,
porz¹dne, solidne i w œwiet-
nej cenie – meble dêbowe z
kolekcji „BEER”,  „WERO-
NA” czy „AROSA”.  Prawdzi-
wym hitem wœród mebli tapi-
cerowanych s¹ kanapy
„VERA”, „NEVADA” oraz
„PATRYCJA”.

Kanapy te – mniejsze od
tradycyjnych wersalek, maj¹
du¿y pojemnik i rozk³adaj¹
siê, tworz¹c wielkie ³o¿a sy-
pialne.

Wszystkie te meble mo¿-
na kupowaæ pojedynczo, lub
skompletowaæ sobie dowol-
ny zestaw. Mo¿na równie¿
zamówiæ sobie dowolny me-
bel wykonany z p³yt meblo-
wych. Klienci czêsto zama-
wiaj¹: szafy, szafki, komody,
rega³y i inne meble pojedyn-
cze, gdy¿ s¹ one wyj¹tkowo
tanie i mo¿na dopasowaæ je
dok³adnie do wnêtrza – jakim
dysponujemy.

Zapraszamy:

Sklep Meblowy „START”

Warszawa Bia³o³êka

ul. Modliñska 190

Telefon 510-36-66
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI - nauczycielka,
skutecznie 670-39-78
CHEMIA, matematyka 839-
32-07, 0695-612-825
DYSLEKSJA, dysgrafia, dy-
sortografia 0501-521-512
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematy-
ki udziela korepetycji 889-73-
54, 0606-724-885
POLSKI doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-
082-071

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowo-
czesne, przystêpne ceny. Tar-
gowa 71/10 w podwórzu obok
poczty. 618-83-60, 670-29-
26, 0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wê-
dzide³ka) psychiatra - aku-
punktura laserem, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-
52-31

US£UGI
ANTENY telewizyjne, radio-
we, satelitarne, solidnie, gwa-
rancja 665-04-89 lub 0601-
867-980
DEZYNSEKCJA -  odroba-
czamy skutecznie -  642 96
16
ELEKTROINSTALATOR-
STWO -  pomiary, uprawnie-
nia, tanio 0501-228-140
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756 52 83 i
0698 916 118
KRAWIECKIE poprawki  w
pasa¿u handlowym Tarcho-
min-Œwiatowida 49 paw. 33
MIR-MAX sprzeda¿ , uk³ada-
nie kostki brukowej, roboty
melioracyjne 0608-041-365,
771-22-00
NAPRAWA maszyn do szy-
cia  dojazd gratis 0508-081-
808
NAPRAWA pralek 670-31-87
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwi-
sowe. 614-83-83, 0609-025-
469

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
PIERZEMY dywany, wyk³a-
dziny, tapicerkê, profesjonal-
nie 670-08-56, 0605-726-258
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki), szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne 9-
17 tel. 619-10-67
PRZEPROWADZKI „ALKO”
us³ugi transportowe 90 gr./
km 0694-977-485
ZAK£AD Œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel 679-60-81, 0604-460-142
ZAK£ADANIE spó³ek, od-
szkodowania 0601-254-894

SPRZEDAM
SPRZEDAM meble inkrusto-
wane (salon) 818-74-31

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natych-
miastowe po¿yczki  pod za-
staw - z³oto, elektronika, sa-
mochód. Korzystne warunki,
ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut. Minimum formalno-
œci tel. 617-46-51

WYPO¯YCZALNIA elektro-
narzêdzi - cykliniarki, wiertar-
ki, szlifierki, m³oty ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48.

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania-
.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿
murowany ul. Wo³omiñska
0505-307-360, 0602-219-012

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe - ta-
nio. Catering. 679-81-06,
0692-600178

ODDAM
DORODNE 2-3 miesiêczne
kociaki, szczepione, czyste,
do adopcji 619-73-69

OdpowiedŸ na to pytanie
jest prosta. W momencie po-
wstawania Wspólnoty, to jest
wtedy, kiedy deweloper pod-
pisuje z pierwszym kupuj¹-
cym od niego lokal  akt nota-
rialny, deweloper posiada w
nowej Wspólnocie pozycjê
dominuj¹c¹, poniewa¿ jego
udzia³ w nieruchomoœci wów-
czas wynosi ponad 99%. Za-
tem to on decyduje, komu
powierzy zarz¹d nieruchomo-
œci¹.

Historia decyzji, które w za-
kresie dotycz¹cym powierze-
nia zarz¹du nieruchomoœci¹
podejmowa³ dot¹d deweloper
by³a taka, ¿e pierwszym wy-
branym zarz¹dc¹ wspólnoty
przy  ul. Œw. Wincentego 110
zosta³a firma Metropolitan
Address, a  pierwszym za-
rz¹dc¹ Wspólnoty przy ul.
Œw. Wincentego 112 zosta³
Mariusz £ubiñski. Dlaczego

Dlaczego ca³e ZZ powinno byæ
zarz¹dzane

przez jednego zarz¹dcê?

tak siê sta³o, ¿e w ramach
jednego Osiedla funkcjono-
wa³o 2 zarz¹dców? Na to py-
tanie móg³by udzieliæ odpo-
wiedzi deweloper, bowiem to
by³y jego decyzje. S¹dzê, ¿e
nie by³y one realizacj¹ zna-
nego pomys³u zamykaj¹cego
siê w staro¿ytnej rzymskiej
zasadzie „Dziel i rz¹dŸ”.

Jeœli nie to by³o motywem
tych decyzji, bo przecie¿ de-
weloper czêsto powtarza³, ¿e
chcia³by, aby osiedle funkcjo-
nowa³o jako jeden sprawnie
zarz¹dzany organizm, to
czas przejœæ od s³ów do czy-
nów.

I  jest po temu czas najwy¿-
szy, poniewa¿ w³aœnie zaczy-
na funkcjonowaæ Etap C
(przy ul. Œw. Wincentego
114), dla którego deweloper
otrzyma³ pozwolenie na u¿yt-
kowanie. Zatem zbli¿a siê
moment podpisania pierw-

szego aktu notarialnego i
podjêcia przez dewelopera
decyzji o przekazaniu zarz¹-
dzania nieruchomoœci¹, a
tak¿e rozpoczêcia realizacji
zapowiadanej  przez dewelo-
pera integracji Osiedla.

Nie ukrywam, ¿e mam po-
mys³ na tak¹ integracjê. Mam
równie¿ atut, który daje mi
mandat do starania siê o za-
rz¹dzanie etapami B i C. Jest
nim wybór mojej osoby na za-
rz¹dcê etapu A przez cz³on-
ków Wspólnoty. Staram siê
teraz zapracowaæ na okaza-
ne mi trochê na kredyt zaufa-
nie Wspólnoty A.

Korzystaj¹c z goœcinnych
³am Nowej Gazety Praskiej
chcia³em poinformowaæ ca³¹
spo³ecznoœæ Zielonego Zaci-
sza, ¿e z³o¿y³em ofertê na za-
rz¹dzanie zarówno Wspólno-
cie B, jak i deweloperowi na
zarz¹dzanie Etapem C.

Korzyœci zarówno dla
Wspólnot jak i dla zarz¹dcy
przy zarz¹dzaniu ca³ym Osie-
dlem s¹ oczywiste. Wynikaj¹
one przede wszystkim ze
skali zarz¹dzania i jednego
zwartego terenu, na którym
jest ono realizowane. Zarz¹-
dzanie ca³ym Osiedlem
umo¿liwia skoordynowanie
planów gospodarczych i reali-
zowanie kompleksowej,
spójnej koncepcji zagospoda-
rowania ca³ego terenu. Mo¿-
liwe jest tak¿e wypracowanie
pewnych oszczêdnoœci wyni-
kaj¹cych w³aœnie z du¿ej ska-
li dzia³ania. Zarz¹dzanie ca-
³ym Osiedlem u³atwia tak¿e
utrzymanie czêœci wspólnie
u¿ytkowanej przez wszystkie
Wspólnoty. Zarz¹dca mo¿e
organizowaæ utrzymanie tere-
nu, w tym utrzymanie zimo-
we, dokonuj¹c inwestycji
sprzêtowych. Mo¿liwa jest ra-
cjonalizacja zatrudnienia i
zaproponowanie osobom,
które bêd¹ pracowa³y przy
utrzymaniu osiedla na tyle go-
dziwej zap³aty za ich pracê,
¿eby identyfikowa³y siê z
Pañstwa Osiedlem i za-
rz¹dc¹. Wówczas Pañstwo
otrzymacie us³ugê, która bê-
dzie us³ug¹ stosunkowo
tani¹, a jej jakoœæ ze wzglê-
du na skalê dzia³ania bêdzie
wysoka.

Nie znam ofert moich kon-
kurentów, ale przypuszczam,
¿e moje oferta finansowa jest
dla Wspólnot B i C najkorzyst-
niejsza..

Korzystaj¹c z okazji zapra-
szam na ³amy goœcinnej NGP
Dyrektora GeneralnegoTurret
Poland Sp.z.o.o. S¹dzê, ¿e
wszystkie Wspólnoty, które
wyodrêbni³y siê w budynkach
wybudowanych przez  Turre-
ta chêtnie dowiedz¹ siê bez-
poœrednio od dewelopera kil-
ku szczegó³ów o najbli¿-
szych jego planach inwesty-
cyjnych.

Pozdrawiam
Józef Kaziñski

Zarz¹dca

Jozef.kazinski@euro-
profil.dmkhost.net

Biuro, ul. Œw. Wincentego 110
tel.  301 10 02

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

Wszyscy, którzy mieszkaj¹ w budynkach przy ul. Œw.
Wincentego 110, 112 i wszyscy, którzy wkrótce bêd¹
mieszkali w budynku 114 powinni sobie zadaæ pytanie:
Dlaczego Osiedle  Zielone Zacisze sk³adaj¹ce siê z tych
3 nieruchomoœci nie jest zarz¹dzane przez jednego za-
rz¹dcê?

Zapraszam od 1 wrzeœnia

Gabinet
Logopedyczny

Ewa Bielecka

- terapia wad wymowy

- terapia pedagogiczna

ul. Polnych Kwiatów 54c/3

0509-69-69-81;
499-26-58

www.gabinet-logopedyczny.waw.pl

zaprasza

 na

 BEZP£ATNE BADANIA

profilaktyki onkologicznej
Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita gru-

bego przeznaczony jest dla osób w wieku 50-65 lat. Ba-
dania prowadzone s¹ przez Oddzia³ Chirurgii Ogólnej.
Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 619-14-94

Program wczesnego wykrywania nowotworu szyjki
macicy przeznaczony jest dla kobiet w wieku 30-59 lat.
Badania prowadzone s¹ przez Poradniê dla Kobiet. In-
formacje i zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 818-50-61
wew. 1232

Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczo-
³u krokowego (prostaty) Przeznaczony jest dla mê¿czyzn
w wieku 50-69 lat. Badania prowadzone s¹ przez od-
dzia³ Urologii. Informacje i zapisy w godz. 10-13 pod nr
tel. 619-15-20

Zapraszamy równie¿ na bezp³atne badania z za-
kresu profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia.

Program ten przeznaczony jest dla mieszkañców War-
szawy w wieku od 35 do 65 lat. Badania prowadzone s¹
przez Oddzia³y Chorób Wewnêtrznych.

Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod numerami tele-
fonów:

- I Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-15-65 (dr Ma-
ciej Olszewski)

- II Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-77-87 (dr Ma-
³gorzata Jab³oñska)

- III Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych 619-66-54 (dr
Ryszard Feldman)

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton -
odbieramy  w³asnym

transportem -

BEZP£ATNIE!
ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

bardzo wysokie ceny

al. Solidarnoœci 67

Na pocz¹tku zesz³ego wie-
ku, w czasie budowy koœcio-

³ów, proboszczowie upraszali

architektów tylko o jedno:
niech bêdzie podobny do

Praskiego Floriana, do kate-
dry. Nazwy „katedra praska”

u¿ywano, choæ tak naprawdê

koœció³ p.w. œw. Floriana i
Micha³a Archanio³a oficjalny

taki tytu³ otrzyma³ dopiero w
1992 roku. Jak to siê sta³o

wiêc, ¿e zwyk³a, wydawa³o-

by siê, budowla sakralna sta-
³a siê modelowym koœcio³em

z prze³omu XIX i XX wieku?
Nad odpowiedzi¹ zastana-

wiali siê, w ostatni¹ sobotê,

zebrani przed katedr¹ uczest-
nicy wyk³adu, wraz ze œwiet-

nym prowadz¹cym dr An-
drzejem Pieñkosem z Insty-

tutu Historii Sztuki UW.

By³ to ju¿ 4 wyk³ad z cyklu

„Lato na Starej Pradze” zor-

ganizowanego przez funda-
cjê „Na Starej Pradze”. Cie-

kawy temat zgromadzi³ oko-
³o 60 m³odszych i starszych

spragnionych fachowej wie-

dzy albo i frapuj¹cych cieka-
wostek osób.

Zanim doktor Pieñkos
zacz¹³ opisywaæ powojenne

przeobra¿enia wnêtrza œwi¹-
tyni, opowieœæ wprawi³a w

dumê praskich s³uchaczy.

Mianowicie ten „modelowy
koœció³”, rezultat przemyœleñ

i pracy in¿yniera architekta
Józefa Piusa Dziekoñskiego,

to prawdziwe dzie³o sztuki. I

nie s¹ to czcze przechwa³ki
podpisanego ni¿ej m³odego

pra¿anina. Otó¿ na pocz¹tku
XX wieku Florian wygra³ ple-

biscyt na naj³adniejsze dzie-

³o sakralne w Polsce. Po lata

Modelowy
Praski Florian

30. naœladowano styl i rozpla-
nowanie praskiej katedry na

obszarze po Bia³ystok i Lu-

blin. Wiedzieli o tym Pañ-
stwo?

A orientuj¹ siê mo¿e Sza-
nowni Czytelnicy w secesji na

Pradze? W³aœnie z tym te-
matem zwi¹zane bêdzie ko-

lejne spotkanie, tym razem

3 wrzeœnia, o 16. Zbiórka
przed bram¹ g³ówn¹ WWW

„Koneser” przy Z¹bkow-
skiej.

Wybitnie interesuj¹co za-
powiada siê ostatnie spotka-

nie dotycz¹ce najstarszej w

Warszawie, a znajduj¹cej siê
w koœciele Matki Bo¿ej Lore-

tañskiej, pewnej figurki. Ja-
kiej? O tym dowiedz¹ siê

Pañstwo 10 wrzeœnia. Pocz¹-

tek o 12 przed koœcio³em przy
Ratuszowej. Ponadto na te-

renie WWW „Koneser” otwar-
ta zosta³a wystawa „Praskie

pami¹tki”. Czynna jest od po-

niedzia³ku do pi¹tku, w godzi-
nach 11-16. Do podziwiania

jest wiele cennych pami¹tek
zwi¹zanych z naszym mia-

stem.

Adam Praski
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Postanowi³am mojej wnu-

si – Martusi – kupiæ na uro-
dziny wymarzonego króliczka

miniaturkê. Id¹c ulic¹ Sko-

czylasa napotka³am sklep
zoologiczno-wêdkarsk i .

Jaka¿ by³a moja radoœæ, gdy
za lad¹ zobaczy³am znajom¹

twarz, bowiem ten sklep prze-

niós³ siê z ulicy Darwina. Mi-
³ej w³aœcicielce sklepu, pani

Beacie, przedstawi³am moj¹
proœbê, od razu pokaza³a mi

klatkê z trzema królikami –

bia³ym, rudym i czarnym –
wszystkie trzy przypad³y mi

do gustu, ale decyzje podej-
mie Marta.

A sklep wygl¹da okazale i
jest gustownie urz¹dzony.

Jest ca³a œciana z ró¿nej wiel-

koœci akwariami, w których
p³ywaj¹ ró¿nokolorowe rybki

wœród przepiêknych okazów
roœlin. S¹ tak¿e ¿ó³wie wod-

no-l¹dowe czerwonolice. W

klatkach  pusz¹ siê piêknie
upierzone papugi – np. Ro-

zella Królewska, papu¿ki fa-
liste i cudownie œpiewaj¹cy

kanarek. W terrarium na no-

wego w³aœciciela oczekuje
zielony legwan. S¹ tak¿e cho-

miki.

W sklepie jest ogromny

wybór karmy miêsnej dla
psów i kotów o ró¿nych sma-

kach w puszkach, saszetkach

i szalkach. Wœród kupuj¹cych
wielkim zainteresowaniem

ciesz¹ siê akcesoria dla psów
i kotów: obró¿ki zwyk³e i prze-

ciwpchelne, pi³eczki, kagañ-

ce, smycze, kolczatki, zabaw-

UrodzinowyUrodzinowyUrodzinowyUrodzinowyUrodzinowy

prezentprezentprezentprezentprezent
ki, ubranka, szczotki do cze-

sania, ¿el przeciw kamienio-
wi nazêbnemu, ¿el likwiduj¹-

cy nieprzyjemny zapach z
pyszczka, preparaty od¿yw-

cze zawieraj¹ce wapñ i wita-

miny, preparaty do przemy-
wania oczu i uszu, szampo-

ny, równie¿ przeciwpchelne i
wiele, wiele innych.

Jest tu raj dla wêdkarzy: s¹
robaki, zanêty oraz ca³y

sprzêt wêdkarski.

Od pani Beaty dowiedzia-

³am siê, ¿e mogê zamówiæ

sobie za³o¿enie akwarium lub

terrarium w domu lub firmie,

bo sklep prowadzi takie us³u-
gi.

Ten imponuj¹cy zaopatrze-
niem sklep mieœci siê przy

ulicy Skoczylasa 10/12, jest
czynny od 8 do 20, w soboty

od 8 do16 a w niedzielê od

11 do 14. Tel. 618-53-67,
0606-302-855.

Warto go odwiedzaæ, po-
niewa¿ ka¿dy znajdzie tu coœ

dla swojego pupila, a pani
Beata chêtnie s³u¿y swoj¹

profesjonaln¹ rad¹ i doœwiad-

czeniem.

Bogumi³a Szyd³owska
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka m. st. Warszawy
maj¹ zaszczyt zaprosiæ w dniu

3 wrzeœnia - sobota, godz. 19.30
do Koœcio³a NMP Matki Piêknej Mi³oœci

przy ul. Myœliborska 100
na koncert w ramach

Wykonawcy:
Orkiestra Sinfonia Varsovia

£ukasz Borowicz – dyrygent
Marta Boberska – sopran
Andrzej Tomczok – tr¹bka
Jerzy Klocek – wiolonczela

Adam Szlêzak – ro¿ek angielski
Monika Raczyñska - klawesyn

W programie:
J.S. Bach –Aria Jauchzet Gott in allen Landen
                 z Kantaty na sopran, tr¹bkê i orkiestrê, BWV 51
L. Boccherini – Koncert D–dur na wiolonczelê i orkiestrê
A. Scarlatti - Si suoni la tromba - aria na sopran, tr¹bkê i orkiestrê
G.  F. Haendel –Let the bright Seraphin -  aria na sopran, tr¹bkê
                          i orkiestrê
G. Donizetti – Concertino G-dur na ro¿ek angielski
L. van Beethoven – Uwertura Prometeusz

Promocja! Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Moja przygoda ze spor-
tem rozpoczê³a siê jeszcze
w szkole podstawowej. Nie
wygl¹da³em na atletê, nie
imponowa³em zwinnoœci¹ i
muskulatur¹. W podsta-
wówce by³a grupa od me-
dali, oraz wielu przeciêtnia-
ków od siedzenia na ³awce.
Gdy trafi³em do szko³y
œredniej zetkn¹³em siê z
fantastycznymi nauczycie-
lami - by³ymi reprezentan-
tami Polski w koszykówce i
narciarstwie - którzy stano-
wili dla nas niedoœcigniony
wzór. Potrafili zaraziæ spor-
tow¹ rywalizacj¹ nawet
tych, którzy dotychczas or-
ganizowali sobie lekarskie
zwolnienia z „wuefu”. W za-
sadzie wszyscy próbowali
biegaæ, skakaæ, p³ywaæ, a
nawet æwiczyæ ekwilibry-
styczne uk³ady gimnastycz-
ne.

Gdy po raz pierwszy zo-
sta³em wrzucony  do base-
nu i utrzyma³em siê d³u¿ej
na powierzchni – natych-

Mi³oœæ do Warszawy,
mi³oœæ do Bia³o³êki…

miast spróbowa³em zabawy
w wyczynowe p³ywanie.
Skosztowa³em te¿ uroków
¿eglowania. Koledzy wci¹-
gnêli mnie póŸniej do gry w
pi³kê rêczn¹, ale najbar-
dziej spodoba³a mi siê siat-
kówka (w tym czasie trosz-
kê wyros³em, wiêc skaka-
nie przy siatce nie sprawia-
³o mi wiêkszych proble-
mów). Siatkówka sta³a siê
moj¹ pasj¹, której poœwiê-
ci³em wszystek wolny czas
i choæ nie osi¹gn¹³em wów-
czas znacz¹cych wyników,
to zami³owanie do tego
sportu sprowokowa³o mnie
do ukoñczenia kursu sê-
dziowskiego. Zwiedzi³em
przy okazji sêdziowania
prawie ca³¹ Polskê, sêdzio-
wa³em podczas wielu po-
wa¿nych spotkañ ligowych,
a przede wszystkim pozna-
³em wspania³ych ludzi.

Atmosfera sportowej ry-
walizacji kszta³towa³a te¿
inne dziedziny mojego
¿ycia. Gdy zamieszka³em w

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy

zapraszaj¹ mieszkañców Warszawy

10 wrzeœnia w godz. 12-19
na piknik archeologiczny

„PIASTOWSKIE KORZENIE”

do Parku Leœnego Bródno (ul. G³êbocka)
Organizatorzy gwarantuj¹ dobr¹,

ciekaw¹ i urozmaicon¹ zabawê.

Jacek Kaznowski

nowej warszawskiej
dzielnicy, dopiero co
wy³aniaj¹cym siê
spoœród ³¹k Tarcho-
minie, zdawa³o siê, ¿e
by³em u szczytu –
marzenie o w³asnym
„eM- ileœ tam” wreszcie siê
ziœci³o! Kiedy emocje opa-
d³y, zaczê³o docieraæ do
mnie, ¿e ja - ch³opak wy-
chowany w Œródmieœciu,
wyl¹dowa³em jak wielu mo-
ich rówieœników w miejscu,
gdzie prócz wspania³ej
przyrody nie by³o nic: dróg,
sklepów i szkó³ (nie mówi¹c
ju¿ o kulturze, rekreacji czy
sporcie). Trzeba by³o wzi¹æ
sprawy w swoje rêce.

Gdy powstawa³ samo-
rz¹d spó³dzielczy, z w³aœci-
wym m³odoœci entuzja-
zmem, zaanga¿owa³em siê
w jego dzia³anie. Wespó³ z
innymi mieszkañcami
zmienialiœmy betonow¹ pu-
styniê w zielone osiedle, z
obiektami sportowymi i
placami zabaw. W koñcu
wystartowa³em w wyborach
-  zosta³em radnym, a na-
stêpnie przewodnicz¹cym
Rady Gminy. Funkcjê tê
piastowa³em dwie kaden-
cje, a¿ do momentu ponow-
nej centralizacji miasta.

Piastowa³em urz¹d, za-
biegaj¹c o interes niedo-
strzeganego z dalekiego ra-
tusza rejonu stolicy. Zacz¹-
³em od zorganizowania
oœrodka kultury oraz budo-
wy - przy wykañczanej w³a-
œnie szkole podstawowej –
nowoczesnego, lokalnego
centrum sportu wraz z ba-
senem.

Bia³o³êkê postrzegano
jako prowincjê. Postanowi-
³em prze³amaæ ów krzyw-
dz¹cy stereotyp, tak w dzie-
dzinie kultury, jak i spor-
tu. Wielcy muzycznego
œwiata zaczêli goœciæ w na-
szej dzielnicy, daj¹c kon-
certy w koœcio³ach i ratu-
szu. M³odzi sportowcy z
Tarchomina zdobywali me-
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1 wrzeœnia o godz. 13
odbêdzie siê uroczystoœæ z okazji

66 rocznicy

napaœci Niemiec hitlerowskich na Polskê

oraz Miêdzynarodowego Dnia Weterana.

W pierwszej czêœci uroczystoœci
zostan¹ z³o¿one kwiaty przy pomniku przed Urzêdem

Dzielnicy Targówek (ul. Kondratowicza 20)
w obecnoœci pocztów sztandarowych

i zaproszonych goœci.

Nastêpnie w sali konferencyjnej
odbêdzie siê uroczyste wrêczenie nominacji oficerskich

i odznaczeñ dla  kombatantów
oraz wystêp artystyczny uczniów Gimnazjum nr 144.

Estrada - Z¹bkowska róg Brze-
skiej : 12.00 - Ryszard Makowski i
Gwiazdy, 13.30 - Katarzyna Kow-
nacka i Lena Ledoff Trio, 15.00 -
Ryszard Bazarnik, 16.00 - Siostry
Rajfer i Genadij Icchakow,  18.00 -
Zespó³ Raz, Dwa, Trzy, 20.00 - Ze-
spó³ Sistars

Na Z¹bkowskiej: 12.00 - zaba-
wa dzieci w teatr, 13.00 - BUSKER-
BUS na Pradze, 14.00 - Clownada
„Wielki Bazzo”, 16.00 - Wesele -
Teatr Makata, 17.00 - BUSKERBUS
na Pradze,  19.00 - Teatr Klinika
Lalek

Spektakle teatralne: 12.00 -
„Miœ Tymoteusz i Psiuñcio”- Teatr Baj
ul. Jagielloñska 28, 18.00 - „Roz-
mowa na goœciñcu” - sala teatralna
„Koneser”, ul. Z¹bkowska 23/27

W programie tak¿e prezentacje
„Artyœci dla ulicy Z¹bkowskiej” oraz
atrakcje na ulicy: wycieczki po Pra-
dze z przewodnikiem, kiermasz i
spotkanie z Ew¹ Chotomsk¹, salwa
armatnia Bractwo Kurkowe, pyzy i
flaki po warszawsku, koncert Orkie-
stry Dêtej MZK w Fabryce Trzciny ul.
Otwocka 14

II Praskie
spotkania
z kultur¹
11 wrzeœnia

dale na p³ywackich mi-
strzostwach Polski. Wresz-
cie, nasz samorz¹d uloko-
wa³ siê na czo³owych miej-
scach listy najlepiej funk-
cjonuj¹cych w kraju. Po
uroczystoœci nadania tar-
chomiñskiej podstawówce
zaszczytnego imienia Po-
wstania Warszawskiego, co
sta³o siê w piêædziesi¹t¹
jego rocznicê, jeden z
uczestników stwierdzi³:
„Bia³o³êka wreszcie ma go-
spodarzy”. Przyznajê, ¿e by³
to moment szczególnej sa-
tysfakcji.

Spogl¹dam dziœ na zie-
lon¹ Bia³o³êkê, na jej hale
sportowe, boiska i jestem
szczêœliwy. Moja pasja
sportowa przybra³a realne
kszta³ty. Ludzie z innych
czêœci miasta œci¹gaj¹ do
naszej dzielnicy, która sta-
³a siê rzeczywiœcie jego czê-
œci¹.

Zaczyna³em od szko³y i
samorz¹du. Teraz chcê
spróbowaæ dzia³aæ dla
Warszawy. Do Sejmu star-
tujê z listy Platformy Oby-
watelskiej.
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