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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

�

�

�

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

676 99 62

www.csk-kruk.net

,,BIA£A SOBOTA’’

17 WRZEŒNIA

w godzinach 9.00 - 14.00

ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA W TWOICH RÊKACH’’

PrzyjdŸ z dzieckiem, zapisz siê do naszej

Przychodni, skorzystaj z bezp³atnych

badañ i konsultacji lekarskich.

- spirometria i konsultacje pulmonologiczne

- cytologia i konsultacje ginekologiczne

- testy alergiczne i konsultacje alergologa dla dzieci

- badanie postawy u dzieci (konsultacje ortopedyczne)

- konsultacje urologiczne i chirurgiczne dla dzieci

- konsultacje dermatologiczne dla dzieci i doros³ych

- konsultacje diabetologiczne, kardiologiczne,

  gastrologiczne

Przychodnia Lekarska przy ul. Kijowskiej 11

UWAGA:

BEZP£ATNA SZCZEPIONKA

PRZECIWKO GRYPIE!

Za ka¿de 3 osoby zapisane do naszej
Przychodni z Twojej rekomendacji!

NIE ZABRAKNIE ATRAKCJI DLA NAJM£ODSZYCH

(W TYM WATA CUKROWA BEZ OGRANICZEÑ)

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY

Szczegó³owe informacje i zapisy tel.: 618-65-57

Przychodnia Lekarska przy ul. Kijowskiej 11

(róg ul. Markowskiej)

glukoza cholesterol EKG

• przyjazna atmosfera

• najwy¿sza jakoœæ

• nowoczesna protetyka

• RTG

• bezboleœnie

• klimatyzacja

• konkurencyjne ceny

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20

pt. 9-13
ul. Œwiderska 102

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI

bezp³atne

przegl¹dy

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Piêkna, letnia pogoda,
o³tarz na œwie¿ym powietrzu
przy koœciele Narodzenia
Najœwiêtszej Maryi Panny,
wspania³e dekoracje przygo-
towane przez mieszkañców
P³ud, bochenki chleba roz³o-
¿one na stole przykrytym bia-
³ym obrusem. Obecnoœæ

Bia³o³êckie
do¿ynki

w³adz dzielnicy i goœci z Wê-
gier, niezast¹pione Avetki.

dokoñczenie na str. 6

Warto pilnowaæ dokumentów
czytaj na str. 11
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Od wrzeœnia mo¿na
zg³aszaæ siê do udzia³u w
programie, którego celem

jest aktywizacja kobiet
znajduj¹cych siê w trud-

nej sytuacji ¿yciowej (ofiar
przemocy, wspó³uzale¿-
nionych, bezrobotnych,

samotnie wychowuj¹cych
dzieci).

Uczestnictwo w progra-

mie to szansa na przezwy-
ciê¿enie stanu bezradno-

œci i poczucia braku per-
spektyw ¿yciowych.

Kobiety bior¹ce udzia³ w

programie bêd¹ mog³y ko-
rzystaæ z pomocy psycho-
logicznej, prawnej, do-

radztwa zawodowego.

Mo¿liwe bêdzie wziêcie
udzia³u w treningach pod-

nosz¹cych poziom aser-
tywnoœci i motywacji,

szkoleniach aktywizuj¹-
cych spo³ecznie i zawodo-
wo oraz w³¹czenie siê do

grup wsparcia.

Stowarzyszenie OPTA zaprasza
Ka¿da z kobiet bêdzie

tak¿e pod opiek¹ tutorki -
kobiety mog¹cej pomóc jej

we w³aœciwym rozpozna-
niu w³asnej sytuacji ¿ycio-

wej oraz kieruj¹cej do w³a-
œciwych dzia³añ progra-
mowych.

Udzia³ w programie

jest ca³kowicie
bezp³atny.

Zapraszamy kobiety z

Warszawy oraz powiatów:
piaseczyñskiego i prusz-
kowskiego.

Zg³oszenia

przyjmujemy

pod nr telefonu

626-05-00.

Kontynuacja Progra-
mu „Od NowA” mo¿li-

wa jest dziêki pozyska-
niu dotacji z Funduszu
Inicjatyw Obywatel-

skich.

Bezp³atnie!
Bez skierowania!

CHOROBY

PROSTATY

TRZEBA LECZYÆ!

ZABURZENIA

WZWODU

MO¯NA LECZYÆ!

Z a p r a s z a m y

wszystkich

mê¿czyzn, którzy

chc¹ zbadaæ

prostatê i inne

mêskie schorzenia

np. zaburzenia

wzwodu (erekcji),

potencji,

na wizytê u:

urologa

przyjdŸ koniecznie

i siê zbadaj!

17 wrzeœnia
(sobota)

godz  9-13
Lecznica DEMETER
ul. Bia³ostocka7

zapisy na telefon:

619-81-94

lub 619-68-98
Liczba pacjentów

ograniczona

Ko³o Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. W³adys³awa IV w Warszawie serdecznie zaprasza na

Zjazd Absolwentów,
który organizuje z okazji 120-lecia Szko³y. Zjazd odbêdzie siê w gmachu Szko³y przy ul. Jagielloñskiej 38 w
sobotê, 19 listopada.Bie¿¹co aktualizowane informacje s¹ na stronie www.wladyslawiacy.org. Pytania,
uwagi i pomys³y dotycz¹ce Zjazdu mo¿na zg³aszaæ na adres: zjazd@wladyslawiacy.org
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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
Ta pierwsza po wakacjach

sesja praskiego samorz¹du
mia³a mieæ tylko jeden mery-
toryczny punkt: zmiany w
dzielnicowym za³¹czniku do
bud¿etu Miasta Sto³ecznego
Warszawy. Zarz¹d dzielnicy,
widz¹c niskie wykonanie in-
westycji po pierwszym pó³ro-
czu bie¿¹cego roku (5,9 %)
pragn¹c widocznie ratowaæ
padaj¹ce wskaŸniki zapropo-
nowa³ radnym zdjêcie z bu-
d¿etu dzielnicy dwóch zadañ
inwestycyjnych na ogóln¹
kwotê prawie 1,3 miliona z³o-
tych. Wskaza³ przy tym jako
nowe przeznaczenie tych
œrodków przede wszystkim
zwiêkszenie wydatków admi-
nistracyjnych, w tym dodat-
kowe kwoty na ci¹gn¹cy siê
od dwóch lat remont urzêdu
oraz zakupy kserokopiarek,
foteli obrotowych, szaf prze-
suwnych i mebli gabineto-
wych.

   Po dwóch posiedzeniach
komisji bud¿etu, na których te
propozycje zosta³y poddane
druzgoc¹cej krytyce przez
radnych SLD i Naszej Pragi
na sesji rady pojawi³a siê
„kompromisowa” propozycja,
w wyniku której zarz¹d musia³
ograniczyæ swoje apetyty o
ponad 300 000 z³otych, które
w zamyœle komisji mog¹ byæ
wydatkowane na zakup pra-
cowni komputerowych do
praskich szkó³. Ostateczna
decyzja w tej sprawie jeszcze
nie zapad³a, bo jak powie-
dzia³ burmistrz Sosnowski, do
placówek zosta³y skierowane
zapytania, czy s¹ zaintereso-
wane pracowniami. W rezul-
tacie rada przy sprzeciwie
radnych opozycyjnego
SLD korektê przyjê³a,
zwiêkszaj¹c wydatki na ad-
ministracjê o 615 000 z³o-
tych z kwoty 15 869 617 z³o-
tych do 16 484 617. Rada
postanowi³a tak¿e o przezna-
czeniu œrodków na wyburze-
nie dwóch pustostanów przy
Targowej 21 i 11 Listopada
64.

W punkcie zapytania rad-
nych Maria Tondera dopyty-
wa³a siê o to, kto z zarz¹du
podpisywa³ dodatkowe umo-
wy zlecenia pracownikom
urzêdu, które zakwestiono-
wa³a kontrola Urzêdu Miasta

oraz czy zarz¹d - dzia³aj¹cy
od po³owy czerwca w sk³a-
dzie dwuosobowym - nie na-
rusza ustawy o ustroju mia-
sta sto³ecznego Warszawy.
Poruszy³a tak¿e sprawê do-
wozu dzieci niepe³no-
sprawnych do szkó³ i wnio-
s³a o umo¿liwienie wypo-
wiedzenia siê zaintereso-
wanym na sesji. No i zaczê-
³o siê. W swoim wyst¹pie-
niu Hanna W., matka niepe-
³nosprawnej 12-letniej
dziewczynki, zwróci³a uwa-
gê radnych na perturbacje,
które rozpoczê³y siê z po-
cz¹tkiem nowego roku
szkolnego na Pradze w
zwi¹zku z dowo¿eniem
dzieci niepe³nosprawnych
do szkó³. Do tej pory, od
siedmiu lat, us³ugê tê wy-
konywa³a firma Dormobile.
W bud¿ecie dzielnicy na
ten cel w skali roku prze-
znaczone jest 275 000 z³o-
tych, a z us³ugi korzysta
dziennie oko³o 30 niepe-
³nosprawnych dzieci. W
tym roku wygasa³a kolejna
umowa i zarz¹d dzielnicy
rozpocz¹³ postêpowanie
przetargowe, w wyniku któ-

rego firma Dormobile od-
pad³a, jako nie spe³niaj¹ca
warunków konkursu. Po-
sz³o o 7% podatek VAT, któ-
ry zarz¹d wprowadzi³ do
umowy, czyli o kwotê 19
250 z³otych. W rezultacie
na  1 wrzeœnia Praga Pó-
³noc nie mia³a umowy na
dowo¿enie dzieci. Awaryj-
nie podpisano umowê na 1
miesi¹c z MPT. Skar¿¹ca
siê matka przywo³a³a fak-
ty, i¿ to przedsiêbiorstwo
nie jest przygotowane do
profesjonalnego œwiadcze-
nia tego typu us³ug. Kie-
rowcy i opiekunowie nie
maj¹ uprawnieñ ratowni-
ków medycznych, a tylko
przeszkolenie z pierwszej
pomocy, twierdzi³a, ¿e
dzieci po transporcie wra-
caj¹ poobijane, a ostatnio
jeden z opiekunów by³ w
stanie wskazuj¹cym. Roz-
pêta³a siê burza. Pani W.
zosta³a wziêta przez rad-
nych PiS i Naszej Pragi w
krzy¿owy ogieñ pytañ. Czy
zrobiono obdukcjê dziecku
poobijanemu w czasie
transportu? Czy zg³osi³a
na policjê fakt nietrzeŸwo-

XXXVI sesja Pragi Pó³noc

Przepisy a dzieci niepe³nosprawne

Zgodnoœæ przy podejmo-
waniu uchwa³, trochê emocji
przy interpelacjach  - w takiej
atmosferze przebiega³a 37.
sesja Rady Dzielnicy Targó-
wek 6 wrzeœnia.

Zmiany za³¹cznika dzielni-
cowego do bud¿etu m.st.
Warszawy na 2005 rok pozy-
tywnie zaopiniowa³y komisje:
bud¿etowa, inwestycji, go-
spodarki komunalnej. Na se-
sji poparli je, 20 g³osami
wszyscy obecni radni. Œrod-
ki na zadania inwestycyjne
zwiêkszono o 875 tys. z³, w
tym o 500 tys. z³ na budowê
ul. Nowo Wincentego – II etap
wraz z mostem; o 370 tys. z³
na oœwiatê i wychowanie (90
tys. – budowa boiska przy SP
nr 28, 280 tys. budowa boisk
szkolnych przy Gimnazjum nr
5 – etap I). Œrodki na trans-
port i ³¹cznoœæ zmniejszono
o 602 tys., g³ównie dziêki
nadwy¿kom po rozstrzygniê-
ciu przetargów. W zwi¹zku z
protestami uczestnicz¹cych
w przetargu wykonawców ro-
bót przy budowie krytej p³y-
walni i rozbudowie przychod-
ni rehabilitacyjnej dla dzieci
przy ul. Balkonowej –
przed³u¿ono czas sk³adania
ofert do 20 wrzeœnia. Wyko-
nanie zaplanowanych robót
budowlanych nie bêdzie mo¿-
liwe, wiêc bud¿etowe œrodki
na ochronê zdrowia zmniej-
szono o 1 243 140 z³. Nad-
wy¿kê œrodków w zadaniach
inwestycyjnych proponuje siê
przeznaczyæ na zakup goto-
wych dóbr inwestycyjnych dla
jednostek obs³ugi gospodar-
ki mieszkaniowej (m.in. kom-
putery, kserokopiarki), placó-
wek oœwiatowych (sprzêt
komputerowy do wype³niania
programu System Informacji
Oœwiatowej),  Oœrodków Po-
mocy (komputery, samo-
chód), placówek kultury i
sportu (projekt techniczny kli-
matyzacji w DK „Zacisze”;
monitoring  i sprzêt nag³a-
œniaj¹cy  oraz oœwietleniowy
w DK „Œwit”; sprzêt kompu-
terowy i rusztowanie alumi-
niowe dla OSiR).

W zwi¹zku z uchwa³¹ Rady
Warszawy, rada dzielnicy
wyst¹pi³a z wnioskiem o do-
danie do nazwy XLVI Liceum
Ogólnokszta³c¹cego przy ul.
¯uromiñskiej, s³ów:” z od-
dzia³ami integracyjnymi”.
Uchwa³ê podjêto jednomyœl-
nie, 19 g³osami.

Jednomyœlnie te¿ 21 rad-
nych popar³o stanowisko w
sprawie koniecznoœci dalsze-
go funkcjonowania 3 dzielni-
cowych punktów informacyj-
no-konsultacyjnych (ds. prze-
ciwdzia³ania alkoholizmowi,
ds. przeciwdzia³ania przemo-
cy w rodzinie, ds. uzale¿nieñ
mieszanych) oraz funkcjono-

Letnia sesja

œci opiekuna? Pojawi³ siê
tak¿e g³os, po co informu-
je siê radnych o takich
sprawach na sesji.

Nie stan¹³ na wysokoœci
zadania burmistrz Sosnow-
ski, który zapowiedzia³, ¿e
wybrana zostanie najtañsza
oferta spoœród firm spe³nia-
j¹cych kryteria przetargowe.

Sprawdziliœmy. 2 wrzeœnia
zosta³ og³oszony kolejny,
trzeci przetarg na œwiadcze-
nie us³ug transportowych w
zakresie dowo¿enia dzieci
niepe³nosprawnych do szkó³,
w którym jedynym kryterium
oceny ofert i ich znaczenia
jest cena.

Z og³oszenia wynika, i¿
zarz¹d bardziej interesuje,
czy potencjalny wykonawca
posiada uprawnienia do
przewozu osób oraz czy jest
ubezpieczony, ni¿ to czy w
przesz³oœci wykonywa³ po-
dobne us³ugi, a jego pracow-
nicy maj¹ uprawnienia ratow-
ników medycznych. W opinii
zarz¹du wystarczy tylko
przeszkolenie w zakresie
pierwszej pomocy.

Dalszy ci¹g tej bulwersu-
j¹cej sprawy opisujemy poni-
¿ej.                              DCH

XXXVII sesja Targówka

wania systemu pomocy
dziecku i rodzinie w ramach
Lokalnego Programu Profi-
laktyki Uzale¿nieñ dla Dziel-
nicy Targówek. Do prezyden-
ta Warszawy rada zwróci³a
siê z wnioskiem  w sprawie
rozwa¿enia zwiêkszenia
œrodków bud¿etowych na
utrzymanie do koñca 2005 r.
trzech punktów informacyjno-
konsultacyjnych.

W interpelacjach znalaz³a
siê propozycja  obudowy
metalowej bramy zamykaj¹-
cej wjazd na ty³ach poradni
przy ul. Radzymiñskiej 101/
103. Odpowiadaj¹c na pyta-
nia radnych, naczelnik   Wy-
dzia³u Infrastruktury, in¿.
Waldemar Mas³owski wyja-
œni³, ¿e: dotacjê 3 tys. z³ mo¿e
otrzymaæ tylko osoba, która
aktualnie pod³¹cza siê do
kanalizacji miejskiej; Kana-
³em Bródnowskim w³ada
Urz¹d Marsza³kowski, aktual-
nie nie ma zagro¿enia dla
konstrukcji budynków usytu-
owanych w pobli¿u; ZDM roz-
pocz¹³ proces inwestycyjny
budowy k³adki nad Tras¹ To-
ruñsk¹. Burmistrz Romuald
Gronkiewicz obieca³ spe³niæ
proœbê o wyst¹pienie do te-
lekomunikacji o utrzymanie
punktu przy ul. Wybrañskiej.

Do rozstrzygniêcia we w³a-
snym, klubowym gronie ode-
s³a³ przewodnicz¹cy rady,
Maciej Œwiderski dwie pod-
niesione na sesji sprawy:
szkalowania radnej, ¿e zapi-
sa³a siê do innej partii oraz
pytania do radnego - cz³onka
rady nadzorczej spó³ki, która
rozpoczê³a inwestycje przy
ul. Strzeleckiej.                  K.

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18

17 wrzeœnia godz. 11 i 12

Lis Witalis

24 wrzeœnia godz. 11 i 12

Duszek Starej Kamienicy

Rezerwacja tel. 811 60 14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

06-100 Pu³tusk

Ul. Mickiewicza 36i

OKNA

DRZWI

BUDOMUR

NOWY ODDZIA£

sk³ad fabryczny

Warszawa

ul. Modliñska 351

pomiar, wycena - GRATIS

tel. 0-23 692 14 19
604 233 992
606 311 719

OKNO 034

- 455 z³

20 wrzeœnia o godz. 12.15
w sali konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc na-
st¹pi otwarcie ofert w kolej-
nym przetargu  na dowóz
dzieci niepe³nosprawnych do
szko³y i ze szko³y. Wszyscy
zainteresowani bêd¹ mogli
zapoznaæ siê z warunkami
oferowanymi przez firmy
transportowe i przes³ankami
wyboru, jakimi kieruje  siê
urz¹d. Trzeba mieæ nadzie-
jê, ¿e  cena nie bêdzie jedy-
nym kryterium rozstrzygniê-
cia przetargu.

 O tych sprawach  naza-
jutrz po sesji Rady Dzielnicy
rodzice niepe³nosprawnych
dzieci rozmawiali z przedsta-
wicielami Urzêdu Pragi Pó-
³noc, Delegatury Urzêdu Za-
mówieñ Publicznych i Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Tak-
sówkowego. Przyby³o 2/3 ro-
dziców, powiadomionych
przez wydzia³ oœwiaty. Pad³o
pytanie: dlaczego nie zostali
zaproszeni dyrektorzy szkó³
i firma „Dormobile”?

 Burmistrz Robert So-
snowski podtrzyma³ swe sta-
nowisko, ¿e œwiadczenie
us³ug transportowych w za-
kresie przewo¿enia dzieci
niepe³nosprawnych do szko-
³y i z powrotem objête jest
7% podatkiem VAT. Wyrazi³
zadowolenie z us³ug MPT,
które podjê³o siê transportu
dzieci przez miesi¹c, gdy z
dnia na dzieñ   zrezygnowa-
³o z tego ”Dormobile”.

Wypowiedzi rodziców by³y
zró¿nicowane. Niektórzy wy-
ra¿ali zadowolenie z us³ug
sprawdzonej firmy „Dormobi-
le”; wskazywali, ¿e dzieci
bardzo Ÿle znosz¹ zmianê
znanych im osób na inne,
przewo¿¹ce je do szko³y i ze
szko³y; wdziêczni byli starej

Cena czy serce?
firmie, ¿e jej pracownicy pod-
prowadzali dzieci pod same
drzwi.

O tym, jak z zadania wy-
wi¹zuje siê nowy przewoŸ-
nik, zdania by³y podzielone.
Pracownikom zarzucono, ¿e
nie maj¹ przygotowania w
zakresie ratownictwa me-
dycznego; siedz¹ obok kie-
rowcy, a nie miêdzy dzieæmi;
nie pomagaj¹ rozebraæ siê
dzieciom dowo¿onym do
szko³y, a interesuj¹ siê tylko-
”piecz¹tk¹”; przejazd odbywa
siê d³u¿sz¹ tras¹ ni¿ trzeba.
Jedna z matek dopiero po
„upierdliwych” telefonach do-
wiedzia³a siê nazwiska kie-
rowcy i numeru jego telefo-
nu, inna wyra¿a³a obawy o
z³e sk³onnoœci m³odego opie-
kuna wobec swej 17-letniej
córki.

By³y te¿ inne g³osy. Zado-
wolenie z us³ug MPT wyrazi-
³y m.in. mamy I-klasisty i gim-
nazjalisty, brat niepe³no-
sprawnego ch³opca. Ojciec
Andrzeja, chorego na pora-
¿enie mózgowe, zachêca³,
by daæ szansê firmie, która
dopiero od kilku dni  œwiad-
czy us³ugi.

Janusz Deneka, dyrektor
MPT ds. sprzeda¿y, deklaro-
wa³ gotowoœæ uwzglêdnienia
uwag rodziców. Obieca³ sta-
rania o spe³nienie postulatu
zatrudnienia opiekunów z
przygotowaniem w zakresie
ratownictwa medycznego i
opracowania dla nich instruk-
ta¿u. Obieca³ te¿, ¿e w razie
potrzeby spe³niona zostanie,
zg³oszona telefonicznie, po-
trzeba dodatkowego kursu.
Odpowiadaj¹c autorce listu
na temat kierowcy MPT, któ-
ry by³  „w stanie wskazuj¹-
cym”, poda³ wynik badania
alkomatem: 0%.

Odpowiedzialna w MPT za
kontakty z rodzicami Anna
Mroczek obieca³a, ¿e posta-
ra siê tak zorganizowaæ prze-
wozy, by dziecko by³o przy-
pisane do jednej (co najwy-
¿ej – dwóch) za³óg. poprosi-
³a o pilne przekazanie pla-
nów lekcji i zakoñczenia za-
jêæ dzieci. Pod numer 572 81
33 mo¿na te¿ zg³aszaæ, ¿e
dziecko jest chore i nie trze-
ba po nie przyje¿d¿aæ.

Na spotkaniu nie uda³o siê
wyjaœniæ niektórych spraw,
np. kto (zgodnie z przepisa-
mi) ma przewo¿one dzieci
rozbieraæ: opiekun przewoŸ-
nika czy osoby zatrudnione
w szkole m.in. do tych celów.
Bez odpowiedzi pozosta³o
pytanie: jaka jest prawid³owa
klasyfikacja przetargu na
omawiane us³ugi? Na spo-
tkaniu przedstawicielka ro-
dziców i burmistrz podawali
zupe³nie odmienne numery
klasyfikacyjne.Czy ubezw³a-
snowolnione w tylu decy-
zjach dzielnice mog¹ dowol-
nie interpretowaæ warunki
przetargu dotycz¹ce podatku
VAT? Jeœli nie wiadomo, co
mówi Prawo, nie warto pytaæ,
kto wymierzy Sprawiedliwoœæ
tym co s¹ z prawem na ba-
kier.                                  K.

Zdrowie

kobiet
W Pracowni Mammogra-

fii Wojewódzkiego Szpitala
Bródnowskiego istnieje
mo¿liwoœæ wykonania bez-
p³atnego badania mam-

mograficznego w ramach
realizowanego przez Pra-
cowniê „Populacyjnego pro-
gramu wykrywania raka me-
tod¹ mammografii przesie-
wowej w Polsce 2005”

Do programu mog¹ zg³a-
szaæ siê bez skierowania
kobiety w wieku 50 – 69

lat, które nie mia³y wykony-
wanej mammografii w ci¹-
gu ostatnich 24 miesiêcy.

Na badania nale¿y zg³a-
szaæ siê z numerem PESEL
i dowodem ubezpieczenia w
NFZ.

Zapisy i szczegó³owe in-
formacje w Rejestracji Za-
k³adu Ultrasonografii oraz
po numerem telefonu:
326–54–81w godz. 11-17
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Jest tak ogromne zaintere-
sowanie Czytelników mo¿li-
woœci¹ leczenia w Oœrodku
Naturmed - redakcja otrzymu-
je codziennie takie mnóstwo
listów i telefonów, ¿e zdecydo-
waliœmy co pewien czas dru-
kowaæ informacje, które ju¿
ukaza³y siê, obiecujemy te¿
nowe materia³y.

Nie wszyscy zdaj¹ sobie
sprawê, jak wiele dolegliwoœci
mo¿e mieæ swoj¹ przyczynê w
krêgos³upie. Nale¿¹ do nich
np. bóle i zawroty g³owy, dusz-
noœci, ucisk w klatce piersio-
wej, drêtwienie r¹k, nóg, bóle
barku, niektóre arytmie serca,
nerwice, bezsennoœæ, bóle ob-
jawiaj¹ce siê tak, jak przy cho-
robie nerek oraz wiele innych.
Jednak przy tego typu obja-
wach zawsze nale¿y upewniæ
siê  badaniami lekarskimi, czy
nie istniej¹  wskazania do spe-
cjalistycznego leczenia me-
dycznego. Jeœli takich nie ma
- wówczas  najlepszym spo-
sobem jest medyczna chiro-
praktyka - potocznie nazywa-
na krêgarstwem.

Zdecydowanie warto wybraæ
metodê  manualnego leczenia
równie¿ w przypadku bólu ple-
ców, tzw. rwy kulszowej, zapa-
lenia korzonków  oraz  wszel-
kich zmian dyskopatycznych, w
których ucisk na nerw parali¿u-
je jakikolwiek ruch, w ka¿dej
pozycji daj¹c ogromny ból.

W takich schorzeniach nie
ma  najmniejszego sensu
³ykanie leków przeciwbólo-
wych, bo one po prostu nicze-
go nie ustawiaj¹, nie lecz¹, a
przyczyna bólu pozostaje na-
dal. Mo¿emy jedynie znisz-
czyæ sobie ¿o³¹dek, w¹trobê
czy nabawiæ siê  wysokiego ci-
œnienia, bo skutki uboczne le-
ków s¹ czêsto zastraszaj¹ce.

Chiropraktyka, czyli krêgar-
stwo - to jedna z najcenniej-
szych metod usprawniania na-
rz¹du ruchu, jakim jest krêgo-
s³up, istniej¹ca w zapisach me-
dycznych od XVIII wieku. Ju¿
wówczas ludzie zajmowali siê
manualnymi metodami, tyle
tylko, ¿e intuicyjnie, a obecnie
jest to dziedzina mocno pod-
parta wiedz¹ medyczn¹.

Zaczyna siê powa¿nie dys-
kutowaæ nad mo¿liwoœci¹
wprowadzenia tych metod w
nauczaniu na akademiach
medycznych lub choæby szko-
leñ podyplomowych dla leka-
rzy. Nie by³oby wtedy tylu na-
ci¹gaczy, ludzi czyni¹cych
wiele krzywdy brakiem swej
fachowoœci.

XXI wiek, czasy wygody,
postêpu technicznego, „ho-
duj¹” coraz  bardziej chore i
zdeformowane krêgos³upy,
ju¿ nawet u dzieci i m³odzie-
¿y. A uzyskaæ skuteczn¹ po-
moc w przychodniach jest co-
raz frudniej. Odsy³ani jeste-
œmy od lekarza do lekarza,
rosn¹ sterty leków, co nie za-
wsze równoznaczne jest z
pomoc¹ i leczeniem. Na tzw.
„ubezpieczalniê” mamy coraz
mniej pomocy, w dodatku, po
odczekaniu niejednokrotnie

Aby unikn¹æ operacji
wielu tygodni czy miesiêcy,
choæ nas boli dziœ. Skierowa-
nie na badania trzeba sobie
poza tym wypraszaæ. A te „bez
³aski” badania kosztuj¹ du¿o.

Wszyscy wiemy, ¿e jest po
prostu ciê¿ko siê leczyæ. Pi-
szemy o krêgos³upie, bo rze-
czywiœcie jest faktem, ¿e krê-
gos³up to zawiadowca wszyst-
kich funkcji w organi¿mie. Na-
wet system psychiki, stresów,
nasze problemy osobiste, za-
wodowe - kumuluj¹ siê w krê-
gos³upie, daj¹c bóle nie tylko
samego krêgos³upa. Ponad
70% impotencji i bezp³odno-
œci, te¿ ma swe przyczyny w
krêgos³upie - w odcinku czê-
œci krzy¿owej, a wówczas za-
biegi krêgarskie s¹ rewela-
cyjn¹ metod¹!

Chiropraktyka medyczna
zawsze powinna traktowaæ
pacjenta bardzo indywidual-
nie, bo ta sama dolegliwoœæ,
objaw bólu - u ka¿dego jest z
innej przyczyny i inaczej trze-
ba wykonywaæ zabieg. Po-
dobnie z reszt¹ jest z diet¹, nie
ma jednej dla wszystkich, po-
dobnie z gimnastyk¹ - nie
mo¿e byæ uk³adów æwiczeñ,
takich samych dla ka¿dego.

Przedstwiamy czytelnikom
oœrodek medyczny „NATUR-
MED” - istniej¹cy ju¿ prawie 18
lat, powo³any do przyjmowania
pacjentów, przez ówczesnego
ministra zdrowia, maj¹cy swój
numer ZOZ-u. Wszystkie me-
tody tu stosowane s¹ natural-
ne, bez leków chemicznych.
Pacjenci przyje¿d¿aj¹ tu z naj-
dalszych nawet miast Polski.

Dziœ prezentujemy pana
mgr Andrzeja Bednarczyka -
psychologa, masa¿ystê, re-
habilitanta - krêgarza, czyli
chiropraktyka. Do niego przy-
sy³ani s¹ pacjenci ze szpitali,
od lekarzy prywatnych gabi-
netów, polecany jest przez
tych, którzy ju¿ tu byli. Bar-
dzo du¿o chorych na krêgo-
s³up uniknê³o wrêcz operacji
chirurgicznych, a to ogromnie
wa¿ne, przecie¿ ka¿dy z nas
boi siê nie tylko  samej ope-
racji, ale i skutków - nie za-
wsze dobrych. Warto wiêc, by
czytelnicy dowiedzieli siê, ¿e
w NATURMEDZIE mog¹ li-
czyæ na fachow¹ pomoc.

Mgr Andrzej Bednarczyk
przy ka¿dym zabiegu, wyko-
nuje stosowny do wieku, p³ci i
przyczyny bólu masa¿ ortope-
dyczny, masa¿ chiropraktycz-
ny czaszkowo-krzy¿owy,
masa¿ ró¿nymi rodzajami i
wielkoœciami  baniek, stymu-
lacjê specjalnymi podk³adka-
mi, zastêpuj¹cymi  akupunk-
turê - a wszystko po to, by ca³y
krêgos³up, plecy od czaszki a¿
po poœladki, rozgrzaæ, rozluŸ-
niæ, poprawiæ ukrwienie, ¿eby
móc na zakoñczenie takiego
zabiegu, dok³adnie i bezpiecz-
nie ustawiæ krêgos³up.

Poniewa¿ s¹ choroby, przy
których nie wolno wykonywaæ
takiego zabiegu, pan Andrzej
zawsze zapoznaje siê z bada-
niami lub robi szczegó³owy
wywiad.

Cokolwiek by nie pisaæ o
mgr Bednarczyku, nie opisze-
my go tak, jak jego pacjenci.
Przytoczymy choæ krótkie
fragmenty tych wypowiedzi:

„...zdecydowa³am siê na za-
biegi u pana Andrzeja, bo
mam za sob¹ wielu lekarzy,
kilka lat ³ykania leków, sana-
toria, ¿adna z dotychczaso-
wych metod nie pomog³a mi
zupe³nie. Dosz³o do tego, ¿e
¿y³am wiecznie z bólem - ru-
szaj¹c siê jak kaleka. Pan An-
drzej dokona³ w moim odczu-
ciu niemal cudu. Naprawdê

nie wierzy³am, ¿e bez leków,
zastrzyków mo¿na tak bêdzie
mnie wyprowadziæ z bólu,
trwaj¹cego prawie 6 lat...”

Bo¿ena T. Lat 39 z Warszawy

„...mia³am szumy w uszach,
ko³atania serca - choæ EKG
by³o zawsze prawid³owe - od
lat drêtwia³y mi rêce a¿ do pal-
ców, bra³am najró¿niejsze leki
i zabiegi, bez efektu. Pan Bed-
narczyk zlikwidowa³ mi te
wszystkie dolegliwoœci, ale
najbardziej by³em zdumiony,
¿e ust¹pi³y mi ci¹g³e, na nic
nie reaguj¹ce zaparcia...”

Zbigniew W. Lat 56 z B³onia

„...koledzy z pracy wnieœli
mnie na krzeœle do p, Bednar-
czyka, tak koszmarnie mnie
z³ama³o! Bra³em zastrzyki
przez 12 dni - bez efektu. Pan
Andrzej usprawni³ mnie tak, ¿e
po pierwszym zabiegu wysze-
d³em na w³asnych nogach.
Dziœ jestem  ju¿ w pe³ni spraw-
ny... To po prostu rewelacja!...”

Bogdan T.

Lat 41 z Sochaczewa

„... przyjecha³em tu z namo-
wy znajomej - przyznam - ¿e
bez przekonania. Teraz w ka¿-
dej gazecie, wszêdzie jakiœ
„cudotwórca”, najlepszy i naj-
m¹drzejszy. Ale cierpienie
by³o silniejsze od moich rozu-
mowañ na ten temat. Po
pierwszej wizycie poczu³am
siê zdecydowanie lepiej. Na-
stêpne zabiegi zupe³nie zlikwi-

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

Po jakim czasie mo¿na jeœæ , od chwili za³o¿enia
wype³nienia utwardzonego œwiat³em?

Natychmiast. Jeœli by³eœ znieczulony (-a) - 30 min po ust¹-
pieniu znieczulenia.
Czy elektryczna szczoteczka do zêbów jest lepsza od
manualnej?

Nie, nie jest lepsza. Aczkolwiek szczoteczka elektryczna jest
wspania³ym wynalazkiem dla osób z upoœledzon¹ spraw-
noœci¹ manualn¹
Czy pasty wybielaj¹ce s¹ skuteczne?

Pasty te posiadaj¹ pewne w³aœciwoœci wybielaj¹ce. Ale aby
mog³y przynieœæ widoczny efekt, musia³yby pozostaæ w ja-
mie ustnej przez kilka godzin dziennie - czego oczywiœcie
nie polecam.
Czy powinienem u¿ywaæ nici dentystycznych?

Tak
Czy powinienem czyœciæ nitk¹ wszystkie zêby?

Nie, tylko te które pragniesz zachowaæ.
Jak d³ugo dzia³a znieczulenie?

Zêby górne - 1,5 h. Zêby dolne- 3-4 h
Czy karmi¹c piersi¹, mogê byæ znieczulana?

Wiêkszoœæ lekarstw przyjmowanych przez matki karmi¹ce
przedostaje siê do mleka w ci¹gu kilku godzin. Dziecko kar-
mione piersi¹ otrzymuje z mlekiem oko³o 1% dawki. W przy-
padku standardowego znieczulenia jest iloœæ absolutnie bez-
pieczna. Zasada karmienia przez matki przyjmuj¹ce leki:
- spróbuj nakarmiæ dziecko zaraz przed- lub po- za¿yciu le-
karstwa
- pamiêtaj ,¿e maksymalne stê¿enie lekarstwa w mleku wy-
stêpuje 1- 3 h od za¿ycia
Czy wybielanie zêbów niszczy szkliwo?

Nie. Wybielanie wykonane w gabinecie stomatologicznym
jest bezpiecznym zabiegiem.

Pytania
i odpowiedzi (cz.1)

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

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

Najwiêkszy wybór baterii - wszystkie 3 z³/szt.

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

dowa³y mi moje cierpienia, za-
czê³am chodziæ do pracy, do-
s³ownie- chodziæ - bo trzy
przystanki tramwajowe szyb-
kim marszem przechodzi³am
bez najmniejszego bólu.
Wszyscy byli zdumieni, po
moim prawie czteromiesiêcz-
nym zwolnieniu ...”

Anna Z. Lat 39 z Warszawy

„... to chyba opatrznoœæ tak
chcia³a, bym tu przyszed³. Do-
wiedzia³em siê o tej przychod-
ni od mojego ksiêdza spo-
wiednika. Bardzo cierpia³em,
chodzi³em prawie rok z lask¹,
a pan Bednarczyk po trzecim
zabiegu zaproponowa³, bym
zacz¹³ chodziæ samodzielnie.
Trochê  siê czu³em niepewnie,
ale tylko przez kilka dni. Dziœ
jestem zupe³nie sprawny,
przyje¿d¿am tu raz w miesi¹-
cu, by nie dopuœciæ do nawro-
tu moich problemów. Nie u¿y-
wam ¿adnych leków przeciw-
bólowych, ¿adnych maœci. To
po prostu niesamowite...”

Wac³aw j. Lat 69 O¿arów

„... myœla³am, ¿e Ÿle s³yszê,
kiedy ortopeda w szpitalu, po
zbadaniu mnie i obejrzeniu
RTG powiedzia³ „ tylko krê-
garz”. Zapisa³ mi adres Natur-
medu i poleci³ pana mgr Bed-
narczyka. Jecha³em wiêc z
przekonaniem, choæ ca³e ¿ycie
by³em sceptyczny, jeœli chodzi
o manualne metody. To, co
mnie tu spotka³o, przeros³o
nawet najœmielsze oczekiwa-
nia. Jestem zachwycony!...”

Waldemar W.

Lat 52 (elektronik)

Nie tylko w bólu, cierpieniu
przyje¿d¿aj¹ tu ludzie, ale
równie¿ ci œwiadomi roli krê-
gos³upa, dbaj¹cy o swoje
zdrowie - chc¹, by zrobiæ im „
przegl¹d chiropraktyczny”, tak
samo, jak robi siê przegl¹dy u
dentysty, kontrolê cholestero-
lu czy poziom cukru, badania
cytologiczne, czy mammogra-
ficzne.

Warto wiêc potraktowaæ ten
artyku³ jako wa¿n¹ informacjê
o mo¿liwoœciach tego oœrod-
ka medycznego.

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

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046

NATURMED
Ursus-Go³¹bki

Ul. Koronacyjna 15
Informacja i zapisy: 9-19
Tel (22) 662 49 07;

0 604 092 007

PROPONUJE:

- naukê p³ywania dla dzieci,

  m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
  szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê

PONADTO:

- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie

- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
 seniorów

NA MIEJSCU:

- bar, sklep p³ywacki
  i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.

WARSZAWA,

ul. NAMYS£OWSKA 8

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

Fax 619-88-08

http:www.naka.waw.pl

BASEN

DLA

KA¯DEGO Gabinet  Stomatologiczny
Perfekt-Dent s.c

og³asza nabór ofert na dostawê

nastêpuj¹cego sprzêtu stomatologicznego:

     1. unity stomatologiczne-szt.2

     2. akcesoria dodatkowe

     3. kompresory-szt.2

     4. pompy ss¹ce-szt.2

     5. lampy polimeryzacyjne-szt.2

     6. skalery-szt.2

     7. piaskarki-szt.2

     8. autoklaw-szt.1

     9. laser do opracowywania ubytków-szt.1

     10. zestaw radiografii cyfrowej –szt.1

     11. unit chirurgiczny-szt.1

     12. sedacja wziewna-szt.1

     13. sprzêt komputerowy

     14. nó¿ elektrochirurgiczny-szt.1

Nie dopuszcza siê mo¿liwoœci sk³adania ofert czêœciowych.
Zamówienie jest wspó³finansowane w ramach Dzia³ania
3.4. Mikroprzedsiêbiorstwa Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zakup bêdzie dokonany w trybie porównania ofert, kryte-
rium oceny bêdzie jakoœæ sprzêtu, posiadanie certyfika-
tów zgodnoœci z  normami europejskimi, cena, warunki ser-
wisowania.

Termin wykonania zamówienia 29 wrzeœnia.2005.

Oferty nale¿y przesy³aæ na adres:

Perfekt-Dent s.c, ul. Odkryta 44,  03-148 Warszawa

do 29 wrzeœnia 2005 do godz. 10.00

Otwarcie ofert nast¹pi 30 wrzeœnia 2005 o godz. 10.00 w
siedzibie firmy.
Dodatkowe informacje niezbêdne wykonawcom do prawi-
d³owego wykonania zamówienia mo¿na uzyskaæ pod nu-
merem tel. 0600-32-10-10

ZPORR



nowa gazeta praska 5

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

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

ków samorz¹dowych Warszawy poprzedniej kadencji (GW  - 20 stycznia 2001)
* Zwyciêzca plebiscytu czytelników „¯ycia Warszawy” „ Samorz¹dowiec któ-

remu ufamy” (¯W - 31 lipca 2003)
* W ocenie Ryszarda Mikliñskiego  - Generalnego Konserwatora Zabytków

„Rewitalizacja Z¹bkowskiej to bardzo udany projekt i jego osobisty sukces”.

„Naj³adniejsza szko³a w
Warszawie”, „KuŸnia talen-
tów”, „Obiekt nie tylko na mia-
rê XXI, ale nawet XXII wieku”,
„Przystañ dla uzdolnionej
m³odzie¿y” – tak o nowym
obiekcie oœwiatowo-kultural-
nym przy ul. Van Gogha 1
mówili uczestnicy otwarcia tej
placówki 1 wrzeœnia. Dziêku-

jê za zaproszenie do poœwiê-
cenia tego wspania³ego kom-

pleksu – powiedzia³ arcybi-
skup S³awoj Leszek G³ódŸ. –
Niech Bo¿e b³ogos³awieñ-

stwo i pokój Chrystusowy to-
warzysz¹ ca³ej Bia³o³êce. W
skierowanym do m³odzie¿y
przes³aniu radzi³: Najpierw do
nauki trzeba siê przy³o¿yæ, a

potem polegaæ na si³ach nad-
przyrodzonych i mocy Bo¿ej.

 Przeciêcia wstêgi  - sym-
bolicznego otwarcia budynku,
wspólnie z burmistrzem Je-
rzym Smoczyñskim dokonali
przedstawiciele  wojewody,
marsza³ka, prezydenta War-
szawy, kuratora oœwiaty, rad-
nych i m³odzie¿y.

 Poczty sztandarowe bia³o-
³êckich szkó³ i dostojni goœcie

przeszli do sali widowiskowej
nowego gmachu – wspólnej
siedziby Zespo³u Szkó³ nr
106, Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury i Czytelni Naukowej nr
20.

Otwieramy czternasty
obiekt kubaturowy w Dzielni-

cy Bia³o³êka- og³osi³ z dum¹
burmistrz. Przypomnia³, ¿e

jest to szósta szko³a wybudo-
wana tu w ci¹gu jedenastu
lat. Przy szko³ach powsta³o 7
hal sportowych, boiska i inne
obiekty towarzysz¹ce. Popra-
wa warunków nauczania da³a
ju¿ efekty: uczniowie gimna-
zjum i szkó³ podstawowych
znaleŸli siê w œcis³ej czo³ów-
ce wyników w nauce.  Bur-
mistrz prosi³ o przekazanie
prezydentowi Lechowi Ka-
czyñskiemu podziêkowañ za
to, ¿e pozwoli³ wybudowaæ tê
szko³ê dla dobra bia³o³êckiej
spo³ecznoœci... Podziêkowa³

radnym Warszawy za uchwa-
lenie w bud¿ecie œrodków na
budowê i wyposa¿enie pla-
cówki, radnym poprzedniej
kadencji za inicjatywê, a tak-
¿e wszystkim, którzy praco-
wali  na rzecz tego obiektu.
Wyrazi³ nadziejê, ¿e uda siê
zbudowaæ kolejn¹ szko³ê,
przy ul. Ostródzkiej, 2 przed-
szkola (przy ul. Odkrytej i
Ostródzkiej) i rozbudowaæ

Przystañ dla zdolnych
szko³ê nr 154.

Za stworzenie warunków
nauki na miarê XXI wieku, w
imieniu spo³ecznoœci obu
szkó³ podziêkowa³a dyrektor
Zespo³u Szkó³ nr 106  Alicja
Ma³ecka-Mierzwa. Zapewni-
³a, ¿e wraz z gronem peda-
gogicznym stworzy m³odzie-
¿y szansê zdobycia rzetelnej
wiedzy, rozbudzenia zaintere-
sowañ i pasji ¿yciowych, a
tak¿e poczucia odpowiedzial-
noœci. Autorytetami bêd¹ pa-
troni szkó³: Zbigniew Herbert
i Charles de Gaulle.

Na rêce Pani Dyrektor  z³o-
¿ony zosta³ akt przekazania

placówki. Podobne akty otrzy-
mali: Tomasz S³u¿ewski, dy-

rektor Bia³o³êckiego Oœrodka

Kultury i El¿bieta Majchrzak,
dyrektor Czytelni  Naukowej.

Do postaci i dokonañ pa-
tronów gimnazjum i liceum
nawi¹za³a m³odzie¿  w pro-
gramie artystycznym: recyta-
cjach, muzyce, piosenkach,
wykonywanych solowo i zbio-
rowo. W kreœlonych s³owem
portretach mogli rozpoznaæ
siê nauczyciele, a wszyscy –
delektowaæ siê piêknem jêzy-
ka francuskiego.

„Ziarno, gdy dobre – nie pój-

dzie na marne, choæ wiatr sil-
ny wionie” – ta  poetycka wizja

z programu  artystycznego
odpowiada temu, co  us³ysze-

liœmy od Tomasza Koniora.

Zapytany, jak powsta³ projekt
budynku z faluj¹c¹ fasad¹,

wyjaœni³: W fazie projektowa-
nia zauwa¿y³em na planie sta-

re drzewa, które stanowi³y jak-

by krawêdŸ miêdzy czêœci¹ nie
zalesion¹ i zalesion¹ – taki fa-

luj¹cy parawan. To by³ pocz¹-
tek: faluj¹ca forma, organicz-

na. Zanim zacznie siê projek-

towanie, trzeba jechaæ na
dan¹  dzia³kê, obejrzeæ otocze-

nie, kontekst, relacje prze-
strzenne. Tworz¹c ten projekt

autor mia³ zaledwie 33 lata.  K

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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Tak¹ oprawê mia³y tegorocz-
ne bia³o³êckie do¿ynki.

Uroczystoœæ mia³a szcze-
gólny wymiar, jako ¿e w jej
trakcie dosz³o do poœwiêce-
nia krzy¿a, który zostanie za-
mocowany na kopule nowo
buduj¹cego siê koœcio³a, vo-
tum wdziêcznoœci Bogu za
dar pontyfikatu papie¿a Jana
Paw³a II. Homilia stanowi³a
po³¹czenie dwóch kluczo-
wych dla chrzeœcijanina war-
toœci - chleba i krzy¿a. Oto
niektóre fragmenty. Nieza-

le¿nie bowiem od tego, jak

zdobywamy codzienny

chleb, jest on zawsze darem

niebios dla pielgrzymów tej

ziemi. (...) chleb jest niezbêd-

nym warunkiem naszej ziem-

skiej egzystencji. Wiedz¹ to

w szczególnoœci ci, którzy

przez nieszczêœliwy zbieg

okolicznoœci lub niefortunne

zdarzenie losu znaleŸli siê w

sytuacjach ekstremalnych -

w ³agrach, w obozach kon-

centracyjnych, na wojnie czy

w wyj¹tkowej biedzie. (...) To

paradoksalne, ale prawdzi-

we, ¿e kromka chleba i

szklanka wody decyduj¹ o

ludzkim ¿yciu lub œmierci.

(...) Chcemy go mieæ du¿o,

chcemy go mieæ w zapasie,

chcemy go mieæ tak aby za-

bezpieczyæ przysz³oœæ dla

nas samych i dla naszych bli-

skich. (...) S¹ tacy, którzy dla

chleba zrezygnowali ze swo-

ich idea³ów, zaprzepaœcili

swoje wartoœci, przekonania,

Bia³o³êckie

do¿ynki
dokoñczenie ze str. 1 a nawet sprzedali samego

Boga. Wszyscy znamy dra-

matyczny przyk³ad Judasza,

ucznia samego Chrystusa.

To on za chleb, za trzydzie-

œci srebrników, sprzeda³

swojego mistrza. Poszcze-

gólni ludzie te¿ to robili (...) i

przekonali siê, ¿e chleb, któ-

ry jest zap³at¹ za Boga jest

gorzki. Za jego wielk¹ iloœæ

niektórzy przedstawiciele

w³adzy i biznesu w naszym

pañstwie, gotowi byli poœwiê-

ciæ bezpieczeñstwo narodo-

we (...). Panowie, ustatkujcie

siê! Kto z was jest g³odny?

Okie³znajcie wreszcie swoje

niepohamowane apetyty.

Przy okazji poœwiêcenia
krzy¿a pad³y s³owa (...)

Krzy¿ to symbol najwiêksze-

go zwyciêstwa, Ÿród³o naszej

nadziei. Podczas ³amania
siê bochnami chleba pojawi-
³a siê zachêta (...) Bêdziemy

symbolicznie ³amaæ siê chle-

bem. Niech to nie bêdzie

pusty gest. Niech bêdzie wy-

razem naszej bliskoœci i jed-

noœci.

W procesji z darami szli
burmistrz Jerzy Smoczyñski
i Pawe³ Stañczyk, przewod-
nicz¹cy Rady Dzielnicy - nie-
œli wieniec do¿ynkowy w
kszta³cie kielicha, radni -
owoce, osiedla, wspólnoty
parafialne i parafianie - wieñ-

ce, wino, winogrona, stu³ê,
cegie³ki na budowê koœcio-
³a, Katechizm Koœcio³a Po-
wszechnego - dar papie¿a
Benedykta XVI z Dni M³o-
dzie¿y w Kolonii.

W nowo budowanym ko-
œciele znajdzie siê witra¿ w
rozecie, przedstawiaj¹cy pa-
pie¿a Jana Paw³a II - tworzo-
ny dziêki powsta³ej przy pa-
rafii Wspólnocie Papieskiej,
postaæ Chrystusa Mi³osier-
dzia i Matki Boskiej Siewnej
- dar rodziny Tyców. Pro-
boszcz parafii dziêkowa³
m.in. za obietnicê wsparcia
finansowego z³o¿on¹ przez
w³adze dzielnicy i przypo-
mnia³, ¿e burmistrzowie zro-
bili wszystko by Ojcu Œwiê-
temu zawieŸæ na czas wo-
tum za pontyfikat - akt budo-
wy nowego koœcio³a. W dzie-
le budowy nowego koœcio³a
po³¹czyli siê wszyscy - w³a-
dze dzielnicy, wspólnoty pa-
rafialne i parafianie. I tak byæ
powinno.

(egu)

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

618-88-84

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Pieni¹dze
od ...

...Zaraz

Budujesz?!

Remontujesz?!

Kupujesz?!

Potrzebujesz gotówki!

Od 10 tys. do 100 tys.

Raty od 200 z³

Równie¿ dla zad³u¿onych

Dzwoñ Teraz!
Warszawa,

al. Solidarnoœci 117 lok. 103

(022) 440 57 25

 Warszawa,
ul. Targowa 34 lok.11

(022) 670 12 35

Uwaga,

dla pierwszych 15 osób

raty 0%

Próba opisania piêkna
kwiatów jest prób¹ opisania

nienazwanego i jako taka jest
skazana na pora¿kê. Kwiaty

trzeba po prostu ogl¹daæ. I
mo¿na je by³o ogl¹daæ w ró¿-
nego rodzaju kompozycjach

i wi¹zankach podczas uro-
czystej gali IV edycji dyplo-

mu Mistrz Florystyki i I edycji
dyplomu Florysta 2005 w
Centrum Florystycznym Ma-

³gorzaty Niskiej.

Pokazy zatytu³owane La

vie an rose i  Mi³oœæ ci

wszystko wybaczy, bo mi³oœæ

mój mi³y... swym piêknem za-

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

Mistrzowie florystyki
piera³y dech w piersiach.
Ozdoby œlubne, kreacje flo-

rystyczne - niewiarygodnie
cudowne, trudno by³o uwie-

rzyæ, ¿e s¹ dzie³em r¹k ludz-
kich.

Stworzyli je uczniowie

Szko³y Florystycznej, która
istnieje na Targówku od 2000
roku i profesjonalnie kszta³ci

florystów na poziomie floral
design. Program szko³y jest

autorstwa Ma³gorzaty Niskiej
i jest ca³kowicie zgodny z
obowi¹zuj¹cym w Unii Euro-

pejskiej. Egzamin dyplomo-
wy przebiega wed³ug kryte-

riów Europejskiej Federacji
Zwi¹zków Profesjonalnych
Florystów (FEUPF - Fédéra-

tion Européenne des Unions
Professionelles des Fleuri-

stes). Dyplom szko³y hono-
rowany jest w Unii Europej-
skiej. Nauka trwa rok. Przy-

szli floryœci, mistrzowie flory-
styki i plastycy floryœci zdo-

bywaj¹ wiedzê z zakresu
botaniki i roœlinoznawstwa,
psychologii sprzeda¿y i ob-

s³ugi klienta, zarz¹dzania
firm¹. Ucz¹ siê malarstwa,

rzeŸby, podstaw projektowa-

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

nia, fotografiki i filmu, rysun-
ku zawodowego, wystawien-

nictwa. Zapoznaj¹ siê z histo-
ri¹ sztuki. Wszystko pod

okiem doskona³ych wyk³a-
dowców.

(egu)
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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!

•

•

Systematyczne 50 minutowe inhalacje w mikroklimatycznej jaskini solnej
wspomagaj¹ leczenie: chorób dróg oddechowych (astma, zapalenia zatok),
chorób laryngologicznych, niedoczynnoœci tarczycy, nerwic, schorzeñ der-
matologicznych, spadków odpornoœci na stres, odbudowuj¹ w³asne mecha-
nizmy obronne organizmu, zapobiegaj¹ chorobom dróg oddechowych, gry-
pie, katarowi siennemu.

Rezerwacje: 424-99-99, www.almonis.pl
Tarchomin, ul.Œwiatowida 47 lok.16

Specjalna oferta dla emerytów, rencistów i opiekunów z dzieæmi

TYLKO U NAS PRZY ZAKUPIE KARNETU PREZENT!

ZDROWIE I RELAKS

DLA DOROS£YCH I DZIECI

DLA DZIECI DO LAT 3 SEANS GRATIS

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
- Odroczenie sp³aty I raty kredytu
  nawet do 5 miesiêcy
- D³ugi okres sp³at - do 6 lat
- Minimum formalnoœci bez porêczeñ
  i zabezpieczeñ
- 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

„Zgniatanie – sposób na
opakowanie” to myœl prze-
wodnia happeningu, który
Fundacja Nasza Ziemia orga-
nizuje na Targówku wraz z
firm¹ Procter&Gamble, IKEA
i Urzêdem Dzielnicy Targó-
wek.

Happening  odbêdzie siê
16 wrzeœnia i jest czêœci¹ re-
alizowanego przez Fundacjê
Nasza Ziemia i firmê Procte-
r&Gamble programu eduka-
cji ekologicznej „Zielona Pol-
ska. Zielona Warszawa. Zie-
lony Targówek”. Celem hap-
peningu jest promocja selek-
tywnej zbiórki odpadów opa-

kowaniowych oraz zwrócenie
uwagi na koniecznoœæ zgnia-
tania zu¿ytych opakowañ.

Przy znanym mieszkañ-
com Targówka i nie tylko,
Eko-domku (miejscu, w któ-
rym przez ca³y rok zbierane
s¹ surowce wtórne), miesz-
cz¹cym siê obok domu me-
blowego IKEA Targówek, bê-
dziemy siê wspólnie bawiæ, a
bawi¹c uczyæ, jak staæ siê
Przyjacielem Ziemi.

Ka¿dy, kto przyniesie ze
sob¹ surowce wtórne (papier,
tworzywa sztuczne, puszki
aluminiowe) bêdzie móg³ od-
daæ je do sprasowania w pro-
fesjonalnej prasie hydraulicz-
nej o nacisku 20 ton! Odbê-
dzie siê równie¿ premiera
urz¹dzenia przeznaczonego
do odzysku puszek aluminio-
wych. Œrodki zebrane ze
sprzeda¿y puszek wespr¹
Akcjê Pajacyk.

Happening uœwietni pro-
gram sceniczny przygotowa-
ny przez dzieci i uczniów ze
szkó³ i przedszkoli z terenu
dzielnicy: Przegl¹d Piosenki
Ekologicznej, Turniej Wiedzy
Ekologicznej i konkursy.

Dla pierwszych mieszkañ-
ców, którzy przynios¹ ze
sob¹ odpady przygotowano
drobne upominki.

Organizatorzy zapraszaj¹
na parking przed Eko-dom-
kiem od godz. 10.30 do 14.

Zielona Polska.
Zielona Warszawa.
Zielony Targówek.

WESELA,

PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30, 0603-956-654
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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

W moim poprzednim arty-
kule pisa³em o tym, ¿e sku-
teczna demokracja samorz¹-
dowa wymaga decentraliza-
cji i aktywnoœci inicjatyw oby-
watelskich. W³adza w mie-
œcie musi byæ blisko obywa-
teli. Najbardziej przeszkadza
egoizm partyjny. Samorz¹d w
Warszawie scentralizowano,
odebrano œrodki i kompeten-
cje dzielnicom po to, aby par-
tie mog³y dysponowaæ w pe-
³ni 6 miliardowym bud¿etem
i 5 tysi¹cami etatów (dawniej
wiêkszoœæ etatów i œrodków
by³a w dyspozycji dzisiej-
szych dzielnic).

Musimy przywracaæ œrodki
i kompetencje radnym i admi-
nistracji dzielnic, która lepiej
zna potrzeby ludzi oraz pra-
cuje szybciej i taniej. Trzeba
odrodziæ powsta³y na Ursyno-
wie i w Wawrze Ruch Obro-
ny Gmin Warszawskich. W
ostatnich latach scentralizo-
wana w³adza w Warszawie
wykaza³a swoj¹ s³aboœæ i
bezradnoœæ: brak strategii,
zahamowanie inwestycji i
rozwoju oraz przerost biuro-
kracji.

Centralizacja nie usprawni-
³a zarz¹dzania miastem, bo
nie mog³a. Lekarstwo okaza-
³o siê gorsze od chorób, by³o
parali¿uj¹ce. Jeœli chcemy
mieæ porz¹dek i wiêksze bez-
pieczeñstwo w mieœcie, jeœli
chcemy mieæ dobr¹ edukacjê
i znacznie sprawniejsz¹ s³u¿-
bê zdrowia – to musimy mieæ
przede wszystkim sprawn¹ i

Czego jeszcze potrzebuje Warszawa?
Andrzej Wielowieyski

przyjazn¹ ludziom admini-
stracjê dzielnic (gmin), która
musi byæ ostro kontrolowa-
na przez radnych, media i
opiniê publiczn¹. To jedyny
sposób na korupcjê lub nie-
do³êstwo urzêdników. W
wiêkszoœci dzielnic licz¹cych
50-100 tysiêcy mieszkañców
jest to w pe³ni mo¿liwe. Trud-
niej bêdzie na Mokotowie i
Pradze Po³udniu. Takiej,
skutecznej kontroli nie da siê
jednak stworzyæ na poziomie
w³adz stolicy, bo przecie¿
Warszawa jest ma³ym, pra-
wie dwumilionowym pañ-
stwem i ze szczebla sto³ecz-
nego wielu spraw siê nie
dostrzega.

Edukacja, kultura i sport
mog¹ siê rozwijaæ znacznie
lepiej przy poparciu dzia³a-
czy, sponsorów i w³adz lokal-
nych, a przebiæ siê do wy-
¿szych w³adz nie jest tak
³atwo. Podstawowa s³u¿ba
zdrowia bêdzie oczywiœcie
potrzebowaæ wiêcej œrodków
i to bêdzie postêpowa³o
stopniowo, ale w pewnym
zakresie mo¿na ju¿ dziœ po-
prawiæ sytuacjê radykalnie.
Potrzeba nam pilnie pe³nej i
³atwo dostêpnej informacji
medycznej. Brak jej jest utra-
pieniem i skandalem. W³a-
dze samorz¹dowe powinny
wymuszaæ szybk¹ poprawê
w tym zakresie. Oczywiœcie
wymaga to tak¿e odpowied-
nich dzia³añ wy¿szych w³adz
(co nie powinno byæ ani zbyt
trudne, ani zbyt kosztowne),

ale naciski od do³u s¹ ko-
nieczne.

Doœwiadczenia ubieg³ych
lat wykaza³y, ¿e tak¿e inne
potrzeby mieszkañców i osie-
dli (drogi, wod-kan) lokalny
samorz¹d za³atwi taniej i le-
piej równie¿ dlatego, ¿e w wa-
runkach samorz¹dnoœci
sprawniej walczy o swoje do-
chody.

W³adze miasta natomiast
musz¹ znacznie skuteczniej
pracowaæ nad strategi¹, nad
planami zagospodarowania
przestrzennego i wspó³pracê
z obszarem metropolitalnym,
a zw³aszcza nad rozwojem
komunikacji. Musimy przy-
spieszyæ rozwi¹zania,
zw³aszcza w zakresie budo-
wy obwodnic i komunikacji
zbiorowej. Brak obwodnic w
stolicy du¿ego kraju jest
skandalem, bo korki i strata
czasu s¹ bardzo uci¹¿liwe i
bêd¹ coraz wiêksze, co po-
woduje, ¿e Warszawa jest
miastem coraz mniej przyja-
znym i dla mieszkañców, i dla
przyjezdnych, i dla inwesto-

rów. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
na przyk³ad obwodnice – to
w niewielkim stopniu ruch
tranzytowy, a przede wszyst-
kim to jedyny sposób dla nas
mieszkañców na dogodne
wjechanie i wyjechanie z mia-
sta.

Jestem przekonany, ¿e naj-
bli¿sze wybory stanowi¹
wa¿n¹ szansê dla wzmocnie-
nia i rozwoju obywatelskiego
samorz¹du w Warszawie.

Komitet Wyborczy PD

Z.P.U.H. Edyta

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!

OKNA I DRZWI

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:

„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

Nastêpna gazeta - 21 wrzeœnia.

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-

ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia  i ob-
róbka Maciej Pilipczuk.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie

zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ zna-
kiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsoro-

wanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2  tel./faks 618-00-80,  618-24-38   poniedzia³ek w godz.
14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam  i zdjêæ reklama@ngp.pl
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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

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

Dolcan Sp. z o.o. w dniu 10 wrzeœnia 2005 r.

ju¿ po raz trzeci otrzyma³a Certyfikat Dewelopera -

 œwiadectwo najwy¿szej jakoœci wykonywanych us³ug

Certyfikat Dewelopera zosta³ przyznany firmie Dolcan za:

Rzetelnoœæ wykonawcz¹ ♦ Terminowoœæ us³ug ♦ Bezpieczeñstwo prawne
Zapewnienie gwarancji finansowych dla klienta

Dobr¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ ♦ Utrwalon¹ pozycjê firmy na rynku
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� 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!

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

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

www.psaudyt.com.pl

Poprzedni artyku³ w Nowej
Gazecie Praskiej, „Co siê
dzieje z nasz¹ kas¹” poœwiê-
ci³em analizie wydatków bu-
d¿etowych dzielnicy Praga
Pó³noc po pierwszym pó³ro-
czu bie¿¹cego roku. Ocenia-
j¹c zaawansowanie zadañ
inwestycyjnych poda³em w
w¹tpliwoœæ mo¿liwoœæ reali-
zacji czêœci z nich, pisz¹c „W
realizacjê pozosta³ych zadañ,
których i tak nie jest wiele
w¹tpiê”.

Na mój e-mail napisa³ obu-
rzony Czytelnik Pan Kazi-
mierz, zarzucaj¹c mi czarno-
widztwo nie poparte ¿adnymi
konkretami.

Szanowny Panie Kazimie-
rzu, Szanowni Czytelnicy.
Niestety moje przewidywania
zaczynaj¹ siê sprawdzaæ. 7
wrzeœnia odby³o siê posie-
dzenie rady dzielnicy, na któ-
rym rozpatrywano tylko jeden
punkt merytoryczny. Zmiany
w za³¹czniku Dzielnicy Praga
Pó³noc Miasta Sto³ecznego
Warszawy. W przedstawio-
nym pierwotnie radnym pro-
jekcie uchwa³y zarz¹d dziel-
nicy zaproponowa³ miêdzy
innymi zdjêcie œrodków z
dwóch dotychczasowych za-
dañ inwestycyjnych.

Pierwsze to budowa bu-
dynków komunalno – socjal-
nych przy ulicy Jagielloñskiej
(Golêdzinów), gdzie na pra-
ce przygotowawcze by³o pier-
wotnie zarezerwowane
500000 z³otych. Zarz¹d za-
proponowa³ zdjêcie z tego
zadania 490000 z³otych,

praktycznie zamra¿aj¹c jego
realizacjê na bardzo d³ugi
okres. Nieœwiadomym spra-
wy pragnê przypomnieæ, ¿e
pierwsze prace koncepcyjne
w sprawie budowy na Golê-
dzinowie osiedla mieszkanio-
wego by³y prowadzone jesz-
cze w nieistniej¹cej ju¿ Gmi-
nie Centrum od 2001 roku.

Drugie zadanie, które „spa-
da” z bud¿etu to Przebudo-
wa Placu Weteranów 1863
roku z budow¹ Domu Kultury
i Sali Widowiskowej. Z pier-
wotnego planu wydatków 1
miliona z³otych zarz¹d dziel-
nicy zaproponowa³ zdjêcie
800000 z³otych, co tak¿e za-
mra¿a tê inwestycjê, której
prywatnie nie jestem zwolen-
nikiem. Przypominam to po
raz kolejny. W tym reprezen-
tacyjnym miejscu na Pradze
Pó³noc widzia³bym inny ro-
dzaj zabudowy na przyk³ad
Dom Weterana Powstania
Warszawskiego.

Bardziej jednak zbulwerso-
wa³o mnie, Panie Kazimierzu
i Szanowni Czytelnicy, na co
zarz¹d dzielnicy przewiduje
wydatkowaæ „zaoszczêdzo-
ne” 800000 z³otych z dzia³u
„Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego”. Otó¿ zgod-
nie z propozycj¹ zarz¹du te
œrodki mia³y byæ wydatkowa-
ne w dziale 750 „Administra-
cja Publiczna” a konkretnie:

- 300000 z³otych na zakup
infrastruktury awaryjnego
podtrzymywania zasilania;

- 150000 z³otych na zakup
projektora multimedialnego
oraz systemu nag³oœnienia
sali konferencyjnej;

- 150000 z³otych na zakup
foteli, sto³u konferencyjnego
wraz z krzes³ami oraz 5 ze-
stawów mebli gabinetowych;

- 85000 z³otych na zakup
szaf przesuwnych do archi-
wum;

- 125000 z³otych na zakup
kserokopiarki.

Od d³u¿szego czasu infor-
mujê Pañstwa o bizantyjskich
wydatkach na remont i wypo-
sa¿enie budynku urzêdu przy
K³opotowskiego 15. Do tej

pory na to zadanie wydat-

kowano prawie 10 milionów
z³otych. W tym roku zapro-
jektowano ponad 3,1 miliona,
a na ostatniej sesji zarz¹d
dzielnicy planowa³ zwiêksze-
nie tej kwoty o dodatkowe
920000 z³otych (800000 z³o-
tych z dzia³u 921 „Kultura i
ochrona dziedzictwa narodo-
wego” 120000 z³otych z dzia-

³u 400 „Dostarczanie wody”).
Na remont i wyposa¿enie

tego budynku wydano w
ostatnich trzech latach wiêcej
œrodków ni¿ na wszystkie
inne inwestycje na Pradze
Pó³noc ³¹cznie, a koñca prac
nie widaæ.

Tak rozrzutne podchodze-
nie do œrodków publicznych
zdenerwowa³o tak¿e radnych
dotychczas wiernie wykonu-
j¹cych polecenia zarz¹du
dzielnicy i na komisji bud¿e-
tu rady propozycje zarz¹du
przy sprzeciwie radnych SLD
i wstrzymaniu siê od g³osu
radnych Klubu Nasza Praga
przepad³y.

Ratuj¹c sytuacjê radna El¿-
bieta Kowalska zg³osi³a pro-
pozycjê, aby ograniczyæ wy-
datki na administracjê, do
czego zarz¹d - zdumiony ta-
kim obrotem sprawy - skwa-
pliwie siê przychyli³.

W rezultacie na sesji rada,
przy sprzeciwie klubu SLD,
który domaga³ siê wiêkszych
ciêæ, przyjê³a uchwa³ê
zmniejszaj¹c planowane wy-
datki na administracjê z
900000 z³otych do 600000
z³otych.

Mam œwiadomoœæ, ¿e pra-
cownikom i osobom za³atwia-
j¹cym sprawy w urzêdzie
trzeba zapewniæ w³aœciwe
warunki. Lecz bardziej jest
potrzebna decyzyjnoœæ i kom-
petencja, a z t¹ ostatnio co-
raz gorzej. Odchodz¹ do-
œwiadczeni pracownicy, po-
garsza siê jakoœæ i termino-
woœæ obs³ugi. Mia³o byæ le-
piej, a wychodzi jak zwykle.

Tradycyjnie parê uwag na
zakoñczenie:

* Podejrzewam, ¿e nie jest
to ostatnia korekta bud¿etu i
obawiam siê, ¿e bêd¹ „spa-
da³y” z planu kolejne zadania
inwestycyjne.

* Panie Kazimierzu, to, co
Panu odpisa³em powtórzê
publicznie. Mnie naprawdê
zale¿y na dynamicznym roz-
woju tej dzielnicy, w której
mieszkam, a osobiœcie boli

Co siê dzieje z nasz¹
kas¹? - czêœæ II

mnie panuj¹cy zastój i po-
twierdzam: kandydujê do Sej-
mu z listy Nr 7. Listy SLD,
jako przedostatni na liœcie.

* Za wszystkie e-maile
dziêkujê. Tak¿e te krytyczne.
Zachêcam do dalszej kore-
spondencji. Przypominam
swój adres irek.t2@wp.pl.

* Zapraszam na stronê
www.tondera.info

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

„Gdy z³y siedzi na urzê-
dzie, z³odziej pewny z niego
bêdzie” – z takim transparen-
tem przemaszerowa³ w ubie-
g³ym tygodniu t³umek han-
dlarzy z ulicy Targowej pod
urz¹d miejski przy ulicy Mio-
dowej. Nie wiem, jakiego z³e-
go manifestanci mieli na my-
œli, wiem natomiast, co mia³
na myœli prezydent Lech Ka-
czyñski, gdy jeszcze w listo-
padzie 2004 roku deklarowa³,
¿e stra¿ miejska ju¿ siê nie
zajmuje walk¹ z nielegalnym
handlem.

Kaczyñski, który w stra¿y
miejskiej pozatrudnia³ partyj-
nych kolegów, stwierdza³
wielokrotnie, ¿e s³u¿y ona do
spraw wy¿szych, takich jak
œciganie przestêpców. „Han-
del uliczny nie jest naszym
priorytetem. Gdyby stra¿nicy
zaczêli karaæ sprzedawców,
nie mogliby wykonywaæ wa¿-
niejszych zadañ” – mówi³ i
komendant, i rzecznik stra¿y.

Takie deklaracje doprowa-
dzi³y do obecnej sytuacji.
Przez niemal trzy lata handel
uliczny rozkwit³, dziêki czemu
centrum stolicy wygl¹da dziœ
jak bliskowschodni bazar. Na
ulicach Warszawy znalaz³o
zatrudnienie kilka tysiêcy lu-
dzi, którym trudno jest teraz
wyt³umaczyæ, ¿e sytuacja siê
zmieni³a.

Bo co w³aœciwie siê zmie-
ni³o? Tylko tyle, ¿e mamy rok
wyborczy i prezydent przej¹³
siê krytyk¹ w mediach, któ-
re ulicznego handlu nie
lubi¹. Jak zwykle, najpierw
naobiecywa³. „Aby skutecz-
nie zwalczyæ nielegalny han-
del, planujemy w³¹czyæ do
dzia³añ s³u¿by skarbowe i
celne” – mówi³ Kaczyñski w
czerwcu. Jego prawdomów-
noœæ ma ju¿ swoj¹ markê,
wiêc dziennikarze sprawdzi-
li, ¿e warszawska izba cel-
na i urz¹d kontroli skarbowej
nic o propozycji wspó³pracy
z urzêdem miasta nie
wiedz¹.

Prosto z mostu

Z³y na urzêdzie,
kot na drzewie

Zapraszamy! Nowoœci!
www.sld-pragapolnoc.pl

Gdy przesta³ oddzia³ywaæ
czar s³ów Kaczyñskiego, do
akcji w koñcu wkroczy³a
stra¿ miejska. I tu niespo-
dzianka: handlarze stawiaj¹
opór. Mamy kolejny problem,
którego w 2002 roku nie
by³o...

Ale zastanówmy siê. Do-
brze siê z³o¿y³o, ¿e Kaczyñ-
ski ze swoj¹ obsesj¹ œciga-
nia przestêpców nadzoruje
w³aœnie stra¿ miejsk¹. Gdy-
by polski system prawny by³
inaczej skonstruowany i pre-
zydentowi miasta podlega³a-

by np. stra¿ po¿arna, Ka-
czyñski prawdopodobnie by
og³osi³, ¿e gaszenie po¿arów
nie jest ju¿ priorytetem, w
koñcu po¿ary zdarzaj¹ siê
rzadko, i stra¿acy zajêliby siê
przestêpcami.

Oderwaæ ich od tego mo-
g³oby tylko zg³oszenie, ¿e na
drzewo wskoczy³ kot i trzeba
go zdejmowaæ.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl
Zamieszkaj

w willowej okolicy

na Zaciszu

telefony;

(022) 711-09-01

(022) 711-09-02

e-mail: biuro@mirabel.pl

www.mirabel.pl

Mirabel Plus Sp. z o.o.

Mysiad³o, ul. Polna 19F

BliŸniak

pow. segmentów

113 i 104 m2

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

pn-pt: 10-19
sob 8-14

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

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

Ksi¹¿ka jest od 6 wrzeœnia do
nabycia we wszystkich dobrych
ksiêgarniach.

W œwiecie iluzji - Prezydent -
Urz¹d - Bud¿et - Przetargi - Sukce-
sy w inwestycjach - Sukcesy w ko-
munikacji - Sukcesy na drogach -
Sukcesy w s³u¿bie zdrowia - Suk-
cesy w edukacji - Naczelny archi-
tekt miasta - Muzeum Powstania Warszawskiego - Ludzie pre-
zydenta - Komisarze - Stra¿ prezydencka

...Miasto psuje siê stopniowo. Najpierw wyczuwa siê pewien
rodzaj rozprzê¿enia. Na ulicach pojawiaj¹ siê nielegalni han-
dlarze i stoliki ze sznurowad³ami, wk³adkami do butów, fa³szo-
wanymi perfumami i kradzionymi p³ytami DVD. Urzêdnicy w
ratuszu wydaj¹ siê bardziej zamyœleni. Po jakimœ czasie kie-
rowcy autobusów miejskich przestaj¹ zwracaæ uwagê na roz-
k³ady jazdy. Mieszkañcy jednak s¹ spokojni. Widz¹ swojego
prezydenta, zadowolonego z siebie, opowiadaj¹cego o walce
z aferami i o ba³aganie, który zasta³ obejmuj¹c urz¹d. Ufaj¹
mu...

...Kaczyñski swoim zachowaniem daje do zrozumienia, ¿e
jest ponad przyziemne problemy sprawowanego przez siebie
urzêdu. Na niechêæ prezydenta do spotkañ skar¿yli siê dyplo-
maci. Kaczyñski wyzna³, ¿e jest nimi znudzony: „Spotkania z
ambasadorami s¹ o niczym. Mam w tym mieœcie wa¿niejsze
sprawy. Na takie spotkania po prostu nie mam czasu”. Kaczyñ-
ski zapytany w tym samym okresie, w jaki sposób zachêca
zagranicznych biznesmenów do inwestowania w stolicy, od-
powiedzia³: „Rozmawiam na ten temat niemal z ka¿dym am-
basadorem akredytowanym w naszym kraju”...

...Przed objêciem funkcji prezydenta miasta Lech Kaczyñski
prawdopodobnie nie orientowa³ siê, czy w Warszawie jest czy
te¿ nie ma Muzeum Powstania Warszawskiego. O potrzebie
stworzenia Muzeum nie wspomnia³ bowiem ani s³owem w swo-
im programie wyborczym z 2002 r. Znaj¹c jego szczere zaan-
ga¿owanie w tematykê patriotyczn¹ nale¿y s¹dziæ, ¿e gdyby
by³o inaczej, to uczyni³by budowê Muzeum wrêcz jednym ze
swoich siedmiu zobowi¹zañ wyborczych...

Maciej Bia³ecki:
LECH KACZYÑSKI

W WARSZAWIE
2002-2005
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI - nauczycielka,
skutecznie 670-39-78
ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka 839-
32-07, 0695-612-825
DYSLEKSJA, dysgrafia, dy-
sortografia 0501-521-512
FORTEPIAN, keybord, œpiew
670-31-89, 0502-935-459
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NIEMIECKI 633-97-20, 889-
04-00
POLSKI doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32

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
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
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
NAPRAWA maszyn do szy-
cia  dojazd gratis 0508-081-
808
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
POPRAWKI krawieckie i
dziewiarskie, overlock, wszy-
wanie suwaków ul. Targowa
59/42 w podwórzu,  0501-
821-811
PRALKI, lodówki, szybko, ta-
nio, solidnie 679-00-57, 0501-
587-257

PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki meblowej isa-
mochodowej, schniêcie trzy
godziny, dojazd gratis, 619-
40-13, 0502-928-147
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki), szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne 9-
17 tel. 619-10-67
PRZEPROWADZKI - wywóz
starych mebli 0668-232-101
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD Œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel 679-60-81, 0604-460-142
ZAK£ADANIE spó³ek, od-
szkodowania 0601-254-894
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

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

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

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

WYNAJMÊ
STUDENT 1 roku prawa wy-
najmie jednoosobowy pokój
na Pradze P³n. lub okolicy tel.
0609-201-301

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering
(obiady domowe z dostaw¹).
Tanio. 0692-600-178

ZNALEZIONO
SUCZKÊ z obro¿¹ (Rondo
Waszyngtona), bia³a w czar-
ne ³aty, sierœæ d³uga, szorst-
ka, uszka br¹zowe, wys. 50-
60 cm, ok. 5-7 lat. 672-68-95,
833-51-76, 0600-941-432

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. dom 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

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)
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Przejœcie na emeryturê
wi¹¿e siê czêsto z rozluŸnie-
niem dotychczasowych rela-
cji, stwarzanych przez kon-
takty w pracy, problemy i in-
teresy zawodowe. Ten za-
s³u¿ony odpoczynek mo¿e
siê przerodziæ w izolacjê od
œrodowiska, osamotnienie,
bezczynnoœæ, które w efek-
cie przyspieszaj¹ procesy
starzenia siê. A przecie¿
póŸna doros³oœæ to okres,
kiedy – uwolnieni wreszcie
od pêdu ¿ycia codziennego
– mo¿emy sobie pozwoliæ
na realizacjê planów, na któ-
re do tej pory nie mieliœmy
po prostu czasu. Mo¿emy
poœwiêcaæ wiêcej czasu naj-
bli¿szym, a tak¿e sobie.

Uniwersytety Trzeciego
Wieku s¹ najlepszym dowo-
dem na to, ¿e aktywnoœæ w
¿yciu wcale nie koñczy siê
wraz z przejœciem na emery-
turê. Ich oferta skierowana
jest do g³ównie do seniorów,
ma na celu w³¹czenie osób z
tej grupy wiekowej do syste-
mu kszta³cenia ustawicznego,
aktywizacjê intelektualn¹,
psychiczn¹ i fizyczn¹ oraz
promocjê zdrowego stylu
¿ycia.

Warsztaty, seminaria i wy-
k³ady, organizowane przez
UTW, stwarzaj¹ okazjê nie
tylko do pog³êbienia lub zdo-
bycia nowej wiedzy, ale tak-
¿e do nawi¹zania nowych
przyjaŸni i rozwiniêcia kontak-
tów towarzyskich. Historia
UTW siêga lat 70. XX w. Dzia-
³aj¹ w bardzo wielu miastach
Polski. Ich wspólnym mianow-
nikiem jest to, ¿e osób zain-
teresowanych uczestnictwem
w proponowanych przez nie
zajêciach jest wiêcej ni¿ wol-
nych miejsc. Bardzo czêsto
korzystaj¹ ze wsparcia w³adz
lokalnych oraz patronatu wy-
¿szych uczelni. Osobom, któ-
re zechc¹ zasiliæ szeregi s³u-
chaczy naszego Uniwersyte-
tu zaproponowane zostan¹
nastêpuj¹ce propozycje pro-
gramowe.

Bródnowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

W ka¿d¹ œrodê pomiêdzy
godz. 12 a 13 bêd¹ siê odby-
wa³y wyk³ady, poœwiêcone
miêdzy innymi psychologii, hi-
storii sztuki, wiedzy o muzy-
ce, wiedzy o literaturze, me-
dycyny, biologii, historii Polski,
filozofii i religioznawstwu. Po-
prowadz¹ je wyk³adowcy m.in.
z Uniwersytetu Warszawskie-
go. Oprócz wyk³adów s³ucha-
cze bêd¹ mogli uczestniczyæ
w seminariach. Na pocz¹tek
w I semestrze Bródnowskiego
UTW zorganizuje seminarium
poetyckie, które poprowadzi
prof. Wojciech Siemion, lite-
rackie oraz seminarium geron-
tologiczne poœwiêcone choro-
bom okresu póŸnej doros³oœci
i profilaktyce. Bêd¹ siê one
odbywa³y raz w miesi¹cu. Po
rozpoznaniu oczekiwañ i za-
interesowañ s³uchaczy w II se-
mestrze rozwa¿one zostanie
powo³anie do ¿ycia kolejnych,
nowych seminariów.

Koszty uczestnictwa w tych
zajêciach pokrywane bêd¹ z
czesnego, wynosz¹cego 60 z³
za semestr. Integraln¹ czêœci¹
dzia³alnoœci Uniwersytetu
bêd¹ warsztaty rozwijaj¹ce
zdolnoœci s³uchaczy i umo¿li-
wiaj¹ce im samorealizacjê w
ró¿nych dziedzinach. Maj¹
one charakter fakultatywny,
czyli ich realizacja bêdzie za-
le¿eæ od zainteresowania s³u-
chaczy. Zajêcia bêd¹ dodatko-
wo p³atne. W I semestrze s³u-
chaczom zostan¹ zapropono-

wane warsztaty z zakresu: ry-
sunku i malarstwa, ceramiki,
chóru, gimnastyki tai – chi,
tañca towarzyskiego, jêzyków
obcych (angielski i niemiecki),
informatyki i biologii doœwiad-
czalnej. Ponadto w ramach
Uniwersytetu organizowane
bêd¹ tanie bilety do teatrów
(Narodowego i Syrena), Fil-
harmonii Narodowej, kina se-
niora, na sobotnie wieczorki
taneczne, programy kabareto-
we (w Domu Kultury ŒWIT),
wycieczki krajowe, zagranicz-
ne i turnusy rehabilitacyjne
oraz wyk³ady otwarte (z wol-
nym wstêpem) i koncerty mu-
zyczne (wspólnie z Mazowiec-
kim Uniwersytetem III wieku).

Inauguracja dzia³alnoœci
Bródnowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku odbêdzie siê
12 paŸdziernika 2005 roku o
godzinie 12 w sali widowisko-
wo-kinowej Domu Kultury
Œwit przy ul. Wysockiego 11.
Od 6 wrzeœnia zapisy co-
dziennie w godz. 12 – 18 w
sekretariacie Domu Kultury
ŒWIT ul. Wysockiego 11 tel.
811-01-05, 811-11-09. Iloœæ
miejsc ograniczona. Zapisy
maj¹ charakter otwarty tzn.
nie wystêpuje koniecznoœæ
dokumentowania posiadane-
go wykszta³cenia. O przyjêciu
decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ
i dokonanie obowi¹zkowej
wp³aty.

Jacek Bia³ek
Dyrektor DK „ŒWIT”

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zaprasza

wszystkich chêtnych, którzy planuj¹ rozpocz¹æ

w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

na bezp³atne szkolenie

„ABC przedsiêbiorczoœci”
Warsztaty poprowadz¹ konsultanci Zwi¹zku Pracodawców
Warszawy i Mazowsza (socjolog, doradca zawodowy, praw-
nik - radca prawny, doradca finansowy).

Szkolenie odbêdzie siê w dniach:
28 wrzeœnia (godz.13-19) i 29 wrzeœnia (godz. 8- 14)

w siedzibie Klubu Pracy Bia³o³êka.

W programie szkolenia m. in.:
  * Poznaj swoje predyspozycje
  * Autoprezentacja w kontaktach biznesowych
  * Procedury formalno - prawne przy zak³adaniu firmy
  * Ewidencja ksiêgowa, podatki, ZUS
  * Konsultacje indywidualne

Pierwszeñstwo dla mieszkañców Bia³o³êki.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt

z Klubem Pracy Bia³o³êka,

ul. Milenijna 2a,

tel. 811 - 62 - 64,

e-mail: bialoleka@klubypracy.waw.pl

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zaprasza w³aœcicieli ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z terenu Bia³o³êki

na bezp³tne szkolenie

„Korzystanie z funduszy strukturalnych w rozwoju przedsiêbiorstwa”

Warsztaty poprowadzi konsultant Zwi¹zku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, bêd¹cy
jednoczeœnie cz³onkiem Komisji Oceny Projektów w ramach Sektora Programu Operacyj-
nego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Szkolenie odbêdzie siê 21wrzeœnia(w
godz. 13-18) w siedzibie Klubu Pracy Bia³o³êka przy ul. Milenijnej 2a.

    W programie szkolenia m. in.:

    * Dostêpne programy pomocowe dla przedsiêbiorstw

    * Gdzie przedsiêbiorcy mog¹ uzyskaæ pomoc?

    * Jak przygotowaæ indywidualny projekt?

    * Problemy merytoryczne i wskazówki w sporz¹dzaniu wniosku

Wszystkich zainteresowanych przedsiêbiorców prosimy

o kontakt z Klubem Pracy Bia³o³êka, ul. Milenijna 2a,

tel. 811 62 64e-mail: bialoleka@klubypracy.waw.pl

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
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Jestem pra¿aninem, sy-
nem senatora II RP i
³¹czniczki „KEDYW”, co
rzutuje na moje postêpo-
wanie w ¿yciu codziennym.
Maturê uzyska³em u
„W³adka IV”. Ukoñczy³em
SGPiS (AGH). Jestem dok-
torantem AGH (polityka
spo³eczna). Jestem rów-
nie¿ bieg³ym s¹dowym i

³awnikiem. Od wielu lat
wybieracie mnie Pañstwo
na radnego. Za dzia³alnoœæ
samorz¹dow¹ zosta³em od-
znaczony Srebrnym Krzy-
¿em Zas³ugi, Z³ot¹ od-
znak¹ za Zas³ugi dla War-
szawy, medalem im. J. Ki-
liñskiego i tytu³em Mistrza
Rzemios³a Artystycznego
(przez 25 lat prowadzi³em
na ul. Floriañskiej pracow-
niê rzemieœlnicz¹ po rodzi-
cach, z d³ugoletni¹ tra-
dycj¹). W plebiscycie ̄ ycia
Warszawy – równie¿ dziê-
ki Pañstwu – uzyska³em
spoœród 700 radnych w
Warszawie zaszczytne ty-
tu³y „Najskuteczniejszego
Radnego” i „Najbardziej
wiarygodnego Samorz¹-
dowca”. W domu nauczo-
ny zosta³em szanowania
ludzi, dba³oœci o tradycjê,
patriotyzmu. Tego te¿ uczê
mojego syna - Piotra. Sta-
ram siê byæ konsekwentny
i uczynny. Podobno mam
du¿e poczucie humoru, co
mo¿e wi¹zaæ siê z tym, i¿
jestem spod znaku Bara-
na urodzony 1 kwietnia,
czyli w Prima Aprillis.

Znam doskonale specy-
fikê Pragi i Bródna. Bol¹
mnie krzywdz¹ce opinie
kolportowane przez ludzi
ich nieznaj¹cych. Z³a s³a-
wa jest niezas³u¿ona, nie-
uprawnione s¹ opinie o
kryminogennym rodowo-
dzie.

Spo³eczeñstwo Pragi jest
niestety biedne, a jedno-
czeœnie przewa¿a w nim
udzia³ osób w podesz³ym
wieku, schorowanych. Po-

woduje to, i¿ spo³ecznoœæ
ta wymaga wiêkszej troski
i pomocy ze strony w³adz
administracyjnych i in-
nych organizacji spo³ecz-
nych.

Zdaj¹c sobie z tego spra-
wê, zorganizowa³em
pierwsz¹ w Warszawie ak-
cjê bezp³atnych badañ
profilaktycznych dotycz¹-

cych chorób nowotworo-
wych. Mogê œmia³o i z
dum¹ powiedzieæ, i¿ ura-
towa³o to ¿ycie kilkunastu
osobom. Dzia³alnoœæ ta
uzyska³a wysok¹ ocenê
w³adz Warszawy i Mini-
sterstwa Zdrowia.

Od 11 lat – dziêki Pañ-
stwu – pe³niê zaszczytny
mandat radnego. Muszê
przy tym wyznaæ, i¿ ka¿da
kadencja by³a kadencj¹
sukcesu. Udawa³o mi siê
wprowadzaæ dodatkowe
programy i formy pomocy.

Osobiœcie wywalczy³em
„mówi¹c¹” sygnalizacjê na
przejœciach dla niewido-
mych (trzy najwa¿niejsze
miejsca), a tak¿e sygnali-
zacjê na niebezpiecznym
przejœciu na ul. Targowej
przy banku PKO, gdzie gi-
nêli przechodnie.

Zawsze najwa¿niejszy
by³ dla mnie cz³owiek i jego
konkretny problem – ni-
gdy nie odmawia³em po-
mocy, jeœli mog³em jej
udzieliæ.

Podj¹³em skuteczne
dzia³ania integrowania
prawobrze¿nej Warszawy
nie tylko w dzia³aniach
prozdrowotnych i pomocy
spo³ecznej, ale równie¿ i w
innych dziedzinach ¿ycia
codziennego, tego najbar-
dziej zbli¿onego do miesz-
kañców. Dzisiaj wiele
spraw wspólnych na tere-

nie prawobrze¿nym roz-
wi¹zywanych jest razem z
dzielnicami Bia³o³êka, Pra-
ga P³d. i Targówek.

Za³atwi³em wiele spraw
poprzez osobiste interwen-
cje.

Niestety, nie uda³o mi siê
jeszcze doprowadziæ do wy-
eliminowania uci¹¿liwego
ruchu tirów. Jednak nie
jest to zadanie do rozwi¹-
zania wy³¹cznie w ramach
samorz¹du lokalnego. Jest
to problem, którego rozwi¹-
zanie musi zacz¹æ siê w³a-
œnie w Sejmie (dofinanso-
wanie inwestycji komuni-
kacyjnych w Warszawie, w
tym metro).

Równie¿ tylko w Sejmie
mo¿na bêdzie rozwi¹zaæ
problem bezrobocia na
Pradze, gdzie do niedawna
funkcjonowa³y na szerok¹
skalê liczne zak³ady pracy.
Dzisiaj czêœæ z nich zosta-
³a zamkniêta, inne prze-
prowadzi³y powa¿ne zwol-
nienia, co szczególnie do-
tknê³o naszych mieszkañ-
ców. Wywo³a³o to wielkie
bezrobocie i pogorszenie
warunków ¿ycia.

Z dum¹ mogê powo³aæ
siê na to, i¿ zostaj¹c rad-
nym w 1994 r. postanowi-
³em wp³yn¹æ na zmianê wi-
zerunku Pragi. Zapropono-
wa³em wtedy zabudowê
pustych placów nowocze-
snymi domami, ale kom-
ponuj¹cymi siê z dotych-
czasow¹ zabudow¹. Proszê
rozejrzeæ siê woko³o.

Niestety, wiele jeszcze
starych budynków wyma-
ga natychmiastowych re-
montów i modernizacji
(czêsto przecie¿ brak jest
sanitariatów).

Ten – wydawa³oby siê lo-
kalny problem – mo¿e byæ
rozwi¹zany równie¿ tylko
w Sejmie, poniewa¿ wyma-
ga zmiany prawa finanso-
wego.

Jak wiêc widaæ mamy
wiele wspólnych proble-
mów, które trzeba rozwi¹-
zaæ w Sejmie.

Dlatego te¿ wrêcz nie-
zbêdne jest, aby do tego
Sejmu wybraæ pra¿anina,
znaj¹cego doskonale spra-
wy samorz¹du lokalnego.

Uwa¿am, i¿ spe³niam te
warunki (w samorz¹dzie
lokalnym dzia³am ju¿ po-
nad 30 lat). Mam odpo-
wiednie wykszta³cenie i
doœwiadczenie. Dlatego te¿
mam odwagê prosiæ Pañ-
stwa o wsparcie mojej kan-
dydatury g³osami Waszymi
oraz Waszych bliskich i
znajomych.

Antoni Jakubowski
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Jestem konkretny,
pewny w dzia³aniu

1 stycznia 1999 wdro¿o-
no w naszym kraju refor-
mê systemu emerytalnego.
Dla osób urodzonych przed
31 grudnia 1948 zachowa-
no stare zasady wyliczania
emerytury, pozosta³ych
objêto reform¹, z tym ¿e:

- urodzeni pomiêdzy 1
stycznia 1949 a 31 grud-
nia 1968 mogli przyst¹piæ
do funduszu emerytalnego
(OFE), decyduj¹c siê tym
samym na podzia³ sk³adki
emerytalnej pomiêdzy ZUS
i OFE lub te¿ pozostaæ w
ZUS, co oznacza³o, ¿e ich
ca³a sk³adka bêdzie reje-
strowana na koncie w ZUS;

- urodzeni od 1 stycznia

1969 obowi¹zkowo stali siê
cz³onkami OFE a ich
sk³adka emerytalna jest
dzielona pomiêdzy ZUS i
OFE.

Osoby urodzone przed
1968 i pracuj¹ce w warun-
kach szczególnych lub w
szczególnym charakterze
(np. górnicy, nauczyciele,
kolejarze), które nie przyst¹-
pi³y do OFE, mog¹ uzyskaæ
emeryturê na starych zasa-
dach, jeœli do koñca 2007
spe³ni¹ warunki obowi¹zu-
j¹ce w starym systemie.

W nowym systemie eme-
rytura bêdzie wyliczana w
zupe³nie inny ni¿ dotych-
czas sposób. Jej wysokoœæ
zale¿y od wielkoœci sk³adek
wp³aconych przez ubezpie-
czonego w ci¹gu ca³ego
okresu jego pracy zawodo-
wej, a nie - jak jest dotych-
czas - tylko w wybranych,
najkorzystniejszych la-
tach. W porównaniu ze sta-
rymi przepisami, stosowa-
nymi wobec osób urodzo-
nych do 1948, zwi¹zek
miedzy kwot¹ sk³adki a wy-
sokoœci¹ emerytury bêdzie
du¿o silniejszy.

Sk³adki emerytalne s¹
zapisywane na naszych in-
dywidualnych kontach w
ZUS. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
konto w ZUS nie jest kla-
sycznym kontem, takim
jak w banku, wiêc nie mo¿-
na z  niego wyp³aciæ pieniê-
dzy. Jest to wy³¹cznie re-
jestr zapisanych sk³adek.
Osobom, które s¹ cz³onka-
mi otwartego funduszu
emerytalnego (OFE) czêœæ
sk³adki emerytalnej prze-
kazuje siê na rachunek w
OFE.W interesie nas

wszystkich, objêtych no-
wym systemem, le¿y
sprawdzanie stanu swoich
kont i to na bie¿¹co - a wiêc
jak tylko otrzymamy infor-
macjê - zarówno w ZUS jak
i w OFE. Przepisy zobowi¹-
zuj¹ ZUS i OFE do infor-
mowania nas corocznie o
kwotach sk³adek zapisa-
nych na koncie, zaœ na-
szym zadaniem jest spraw-
dzenie, czy nie ma pomy-
³ek. Warto pamiêtaæ, ¿e
kontroli wp³ywu sk³adek
na konta w ZUS i OFE
nikt za nas nie dokona.
Jeœli wszystkie sk³adki tra-
fi¹ na konto, nasza emery-
tura bêdzie dok³adnie taka,
jak¹ sobie wypracujemy.
Jeœli jednak jakaœ sk³adka
nie zostanie zarejestrowa-
na, a zainteresowany nie
zg³osi reklamacji w ZUS to
- przynajmniej czêœciowo z
w³asnej winy - otrzyma
emeryturê ni¿sz¹ od tej,
która mu siê nale¿y.
Spraw¹ nies³ychanie
istotn¹ w nowym syste-
mie emerytalnym jest
przechowywanie doku-
mentacji sk³adkowej. Do-
kumenty potwierdzaj¹ce
wysokoœæ naszych sk³adek
w ZUS i OFE archiwizuje-
my do momentu, gdy
wszystkie te sk³adki bêd¹
zarejestrowane na kon-
tach.

Krzysztof Pater

Wspó³twórca reformy sys-
temu emerytalnego, wice-
minister w resorcie pracy i
polityki spo³ecznej w la-
tach 2001-2004, nastêp-
nie minister polityki spo-
³ecznej, obecnie kandydat
w wyborach do Senatu RP.

Krzysztof Pater radzi

Warto pilnowaæ
dokumentów

zapraszam

www.kandydat-po-do-sejmu.com

E-mail: antjak@op.pl
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Czasem, gdy moja ro-
dzina œpi, milkn¹ odg³osy
ulicy, zasiadam w fotelu i
siêgam po albumy ze zdjê-
ciami. Od¿ywaj¹ wówczas
wspomnienia, liczne pod-
ró¿e, sylwetki ciekawych
ludzi, a wreszcie wspo-
mnienia uroczystoœci i im-
prez, w których uczestni-
czy³em, które organizowa-
³em. Powracam pamiêci¹
do tego, co by³o moim
udzia³em przez lata dzia-
³ania w samorz¹dzie war-
szawskim.

W pewien sposób zwi¹-
zany by³em rodzinnie ze
œrodowiskiem ¿o³nierzy
Armii Krajowej. Pracuj¹c
w warszawskiej FSO,
uczestniczy³em, jak wiêk-
szoœæ m³odych ludzi tam-
tego czasu, w tworzeniu
niezale¿nych organizacji
zwi¹zkowych. Po godzi-
nach kopiowaliœmy na
amoniakalnych powiela-
czach solidarnoœciow¹ bi-
bu³ê i z uwag¹ œledziliœmy
wydarzenia pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych.

W stanie wojennym, na
œcianie wynajmowanego
ze sk³adek ca³ej rodziny
mieszkanka przy ulicy Ni-
skiej, z dum¹ powiesili-
œmy z ¿on¹ kalendarz „So-
lidarnoœci” na rok 1982.
Wydarzenia lat osiem-
dziesi¹tych w Polsce, w
których mieliœmy swój
udzia³, zaowocowa³y ze-
rwaniem tzw. ¿elaznej

Jacek Kaznowski

Pamiêæ
kurtyny i ostatecznym
rozpadem bloku sowiec-
kiego.

Mia³em szczêœcie do lu-
dzi. Gdy szala³a inflacja,
wspomagaj¹ca na co
dzieñ fundusz „Solidarno-
œci” w³aœcicielka mieszka-
nia przy Niskiej, postano-
wi³a obni¿yæ nasze op³a-
ty. Poznana przypadkowo
rodzina z Francji pomog³a
nam przetrwaæ najtrud-
niejsze momenty. W ten
sposób zetkn¹³em siê z
prawdziw¹ solidarnoœci¹.

Wyniesione z rodzinne-
go domu patriotyczne wy-
chowanie zaowocowa³o
pasj¹ utrwalania polskich
tradycji i naszej historii.
Tak wiêc, gdy trafi³em do
samorz¹du, zaj¹³em siê
m.in. organizacj¹ uroczy-
stoœci rocznicowych Po-
wstania Warszawskiego,
oraz Œwiêtem Niepodle-
g³oœci. W lipcu 1994 roku,
w drodze do pracy przy-
szed³ mi do g³owy pomys³
nadania budowanej w³a-
œnie  podstawówce imie-
nia „Powstania Warszaw-
skiego”. Do pomys³u tego
przekona³em Radê Gmi-
ny. Rozpoczê³y siê wizyty
w kuratorium i kontakty
ze œrodowiskami komba-
tanckimi. Zwieñczeniem
by³a wspania³a uroczy-
stoœæ z udzia³em dzieci,
m³odzie¿y i mieszkañców.
Otrzyma³em gratulacje od
Prezydenta RP, premiera

i przeró¿nych  organizacji.
Bia³o³êka dosta³a wielk¹
szansê i szansê tê wyko-
rzysta³a. Doczeka³a siê
herbu, w³asnej flagi,
sztandaru, ratusza, no-
wych szkó³, obiektów
sportowych, ulic, komi-
sariatu policji i przychod-
ni zdrowia. Dziœ to ju¿ hi-
storia. Reforma ustroju
stolicy odebra³a niestety
samodzielnoœæ warszaw-
skim dzielnicom.

Wci¹¿ mam w pamiêci
obraz, który ujrza³em, gdy
pierwszy raz przyjecha-
³em do Tarchomina i bro-
dz¹c po kostki w b³ocie
wpatrywa³em siê w nie do-
koñczone bry³y rosn¹cego

dopiero osiedla. Zaœ dzi-
siejsza Bia³o³êka to nowo-
czesna czêœæ polskiej sto-
licy. Moim marzeniem jest
jednak, aby nasze oczeki-
wania na nowy most Pó-
³nocny, wreszcie siê zma-
terializowa³y. Uczyniê te¿
wszystko, aby powsta³ ko-
rzystny dla miasta poli-
tyczny kontrakt, który
uwzglêdni  te postulaty.

Jacek Kaznowski

Lista nr 8

miejsce 17

Promocja!
Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis


