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Kandydat do Rady Warszawy

z Okrêgu Bia³o³êka, Praga Pó³noc

ZBIGNIEW CIERPISZ

zaprasza

3 listopada (pi¹tek) o godz. 18.00

na spotkanie przedwyborcze

w siedzibie PiS ul. Targowa 38

e-mail: zbigniewcierpisz@op.pl

• Doœwiadczenie   • Niezale¿noœæ   • Odpowiedzialnoœæ

Zbigniew
CIERPISZ

RADA M.ST. WARSZAWY

Lista 4 Miejsce 2

Menad¿er, Lekarz

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Spieszmy siê kochaæ ludzi,
tak szybko odchodz¹

Niezwykle ciep³a uroczy-
stoœæ odby³a siê w ubieg³y po-
niedzia³ek w domu jednej z naj-
starszych mieszkanek Dzielni-
cy Praga Pó³noc. Pani Janina
Englert, by³a wieloletnia dyrek-
torka Biblioteki Dzielnicy Praga
Pó³noc obchodzi³a 103. urodzi-
ny. Z tej okazji w jej domu spo-
tka³y siê trzy pokolenia dyrek-
torek biblioteki, obecna by³a ro-
dzina z kraju i zagranicy. Pani
Janina, zapytana o receptê na
d³ugowiecznoœæ powiedzia³a,
¿e trzeba zawsze trzymaæ siê
prawdy, za wszelk¹ cenê, a jej
wnuczka Halina Budzisz doda-
³a, ¿e Babcia zawsze bardzo
pomaga³a ludziom, zaœ brata-

nek, Juliusz Englert, doda³, ¿e
biblioteka (obchodz¹ca niedaw-
no 100-lecie istnienia) zawsze
by³a wielka mi³oœci¹ Pani Jani-
ny - w czasie okupacji ratowa³a
nie tylko ksi¹¿ki, ale i ludzi.

Rodzina Englertów jest od
pokoleñ zwi¹zana z prawo-
brze¿n¹ Warszaw¹. Pan Ju-
liusz, mieszkaj¹cy od piêædzie-
siêciu lat w Londynie, jest kro-
nikarzem emigracji londyñ-
skiej, a z zami³owania fotogra-
fem i orêdownikiem za³o¿enia
Muzeum Historycznego na
Pradze Pó³noc. Obecnie na te-
renie dzielnicy mieszka dzie-
wiêæ pañ, licz¹cych sobie po-
nad sto lat.

103. urodziny mieszkanki Pragi

Na przedostatniej meryto-
rycznej sesji, 19 paŸdziernika,
Rada Warszawy zajê³a siê m.in.
spraw¹ nieruchomoœci, odebra-
nych warszawiakom dekretem
Bieruta. Podjêta jednomyœlnie
uchwa³a daje mo¿liwoœæ uzy-
skania, z 99% bonifikat¹, pra-
wa wieczystego u¿ytkowania
gruntów przez tych, którzy nie
z³o¿yli wniosków o wieczyst¹
dzier¿awê - w³aœcicieli lub ich

Maleñki kroczek
spadkobierców. Mo¿liwoœæ tak¹
zyska³o ok. 150 - 200 rodzin. Na
zwrot mienia lub odszkodowa-
nie czeka ok. 10 tysiêcy osób.

- Jak Pan ocenia uchwa³ê
Rady Warszawy? - zapytali-
œmy Ryszarda Billa, organiza-
tora wielu akcji w obronie praw
„dekretowców”.

- Kierunek jest dobry, ale dzia-
³anie stanowczo niewystarcza-
j¹ce. Uwa¿am, ¿e Ÿle siê dzie-
je, ¿e przez 16 lat nie potrafimy
rozwi¹zaæ tego problemu (przy-
znajê - bardzo trudnego). Pró-
bowa³ to robiæ prezydent War-
szawy Marcin Œwiêcicki, który
od momentu uchwalenia  w
sierpniu 1997 r. ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami, przez
prawie pó³tora roku mia³ mo¿li-

Czwarte spotkanie pn. „Fo-
rum Zdrowia Ludzi III Wieku
Dzielnicy Targówek” zorganizo-
wa³ 26 paŸdziernika Oddzia³
Rejonowy Warszawa Targówek
Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Przed-
stawicieli kó³ zwi¹zku z Targów-
ka i Bia³o³êki piêknymi s³owa-
mi powita³ burmistrz Romuald
Gronkiewicz. Zachêca³ do ak-
tywnoœci, która pozwala zacho-
waæ zdrowie i daje zadowole-
nie. Przypomnia³ swoj¹ pomoc
w tworzeniu Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Zapewni³, ¿e wie-
le mo¿na zmieniæ, by zrobiæ coœ
dla seniorów; konkretów jednak
nie ujawni³ i szybko opuœci³ salê
konferencyjn¹ ratusza.

Co faktycznie zrobiono, co
siê zmieni³o? Najkrótsze podsu-
mowanie da³a przedstawicielka
Ko³a nr 1, stwierdzaj¹c ze smut-
kiem, ¿e wnioski sk³adane na
poprzednich spotkaniach s¹
wci¹¿ aktualne. To samo wyni-
ka³o ze sprawozdania W³ady-

Emeryt p³aci
s³awy Bieñkowskiej, z³o¿onego
na IV Forum. Emeryci, renciœci,
inwalidzi czuj¹ siê dyskrymino-
wani, maj¹ utrudniony dostêp
do lekarzy I kontaktu i lekarzy
specjalistów. Maj¹ du¿e trudno-
œci z dostêpem do bardzo im
potrzebnych us³ug rehabilitacyj-
nych, np. w placówce na £ojew-
skiej do koñca roku nie ma ju¿
zapisów na pierwszy zabieg.
Sprzeciwiaj¹ siê odp³atnoœci za
wizyty u lekarzy specjalistów
oraz przepisywaniu im drogich
leków zagranicznych zamiast
tañszych polskich. Wci¹¿ cze-
kaj¹ na utworzenie Przychodni
Geriatrycznej na Targówku (za-
miast niej powsta³a Przychod-
nia Uzale¿nieñ).

Pad³o wiele gorzkich s³ów na
temat funkcjonowania Szpitala
Bródnowskiego, który powsta³ w
czynie spo³ecznym, a „teraz
wszyscy siê tam lecz¹, ale nie
mieszkañcy”. Ewa Majstat przy-
pomnia³a, ¿e radni zabiegali o

Czy tego listopadowego po-
ranka Polska sta³a siê pañstwem
suwerennym? Tego dnia zakoñ-
czy³a siê I wojna œwiatowa - w
lasku Compiégne pod Pary¿em
Niemcy podpisali akt kapitulacji,
a Józef Pi³sudski przej¹³ w³adzê
nad wojskiem podleg³ym Radzie
Regencyjnej - ale czy to ozna-
cza niepodleg³oœæ? Na pewno
t³umy wiwatuj¹ce na czeœæ Pi-
³sudskiego by³y o tym przekona-

Œwiêto Flagi
ne i na pewno, nad ich g³owami,
powiewa³y flagi bia³o-czerwone.

Barwy bia³¹ i czerwon¹ po raz
pierwszy uznano za narodowe w
maju 1792 roku. Pierwotnie za
polsk¹ barwê narodow¹ uznawa-
no karmazyn - jeden z najszla-
chetniejszych kolorów, symbol
bogactwa i dostojeñstwa. Ju¿ rok
po odzyskaniu niepodleg³oœci
Sejm zaj¹³ siê flag¹ narodow¹

25 paŸdziernika uroczyœcie
wmurowano akt erekcyjny pod
budowê wielorodzinnego, komu-
nalnego budynku mieszkalnego
z us³ugami i bibliotek¹ oraz ga-
ra¿em podziemnym u zbiegu
ulic Porajów i Myœliborskiej.

Tradycyjnie podczas uroczysto-
œci dokonano odczytania, poœwiê-
cenia i wmurowania aktu erekcyj-
nego. Uroczystego poœwiêcenia
placu budowy dokona³ Jego Eks-
celencja bp. Stanis³aw Kêdziora.

W wielorodzinnym komunal-
nym budynku mieszkalnym znaj-
dowaæ siê bêdzie 80 mieszkañ
dla ok. 280 mieszkañców; w tym
32 mieszkania jednopokojowe o
metra¿u ok. 30 m2, 38 mieszkañ
dwupokojowych o metra¿u ok.
48 m2 (w tym 3 dostosowane dla
osób niepe³nosprawnych), 2 -
trzypokojowe o metra¿u ok. 60
m2 i 8 - czteropokojowych o me-
tra¿u ok. 70 m2. Budynek zapro-
jektowano jako klatkowo-koryta-

Nowy budynek komunalny
rzowy, z podziemnym gara¿em.
Parter przeznaczony bêdzie na
drobne us³ugi i handel oraz wy-
dzielona bêdzie powierzchnia na
bibliotekê publiczn¹. Zakoñcze-
nie inwestycji planowane jest na
rok 2008.

Projektantem obiektu jest
Barysz Konior Architekci Spó-
³ka Partnerska. Natomiast ge-
neralnym wykonawc¹ inwesty-
cji jest Przedsiêbiorstwo Bu-
dowlano - Us³ugowe DORBUD
S.A.

11 listopada 1918 roku - tê datê powinien znaæ ka¿dy Po-
lak. Od prawie siedemdziesiêciu lat w tym dniu obchodzi-
my œwiêto narodowe - rocznicê odzyskania niepodleg³oœci.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Stowarzyszenie „Obywate-
le dla Warszawy” na konferen-
cji prasowej 27 paŸdziernika
2006 r. zaprezentowa³o witry-
nê internetow¹ Obywatelskie-
go Centrum Monitoringu.
Centrum monitoruje kampa-

Obywatelskie
Centrum
Monitoringu

dokoñczenie na str. 3
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ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna „Almonis”

STREFA ZDROWIA I RELAKSU

- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM

-  MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)

- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)

- RELAKS Z JOG¥

W poprzednim wydaniu
NGP przedstawiliœmy niewia-
rygodn¹ wrêcz historiê Krzysz-
tofa Zió³kowskiego, który prze-
¿y³ sepsê dziêki niezwyk³ej
sztafecie ludzi dobrej woli.
Chodzi zw³aszcza o ordynator
OIOM Szpitala Praskiego, dr
Hannê Petsch i ówczesnego
dyrektora dr Andrzeja Koron-
kiewicza. Dziêki swoim kontak-

Œmierci uciek³em spod kosy...(2)

tom po¿yczyli lek, który pacjen-
towi uratowa³ ¿ycie. Niestety,
nie uda³o siê uratowaæ nogi,
któr¹ amputowano mu nad ko-
lanem. Krzysztof Zió³kowski
siê nie podda³. Po rehabilitacji
wróci³ do pracy - od lat jest dy-
rektorem Gminnego Zak³adu
Us³ugowego na Targówku. Te-
raz jednak zasadniczo zmieni³
mu siê stosunek do œwiata i lu-

dzi. Chcê mieæ
wp³yw na to,
jak ¿yj¹ ludzie,
tak¿e niepe³no-
sprawni, jak ja.
Wiem, jak siê
to robi, bo prze-
cie¿ by³em rad-
nym w dzielni-
cy Praga Pó-
³noc z reko-
mendacji Unii
Wolnoœci, i to
przez dwie ka-
dencje. Wtedy
to przyczyni-
³em siê m.in.
do naprawy i
zmiany na-
wierzchni ulic

na Szmulkach, modernizacji
Z¹bkowskiej, zdopingowa³em
radnych do za³o¿enia Towarzy-
stwa Budownictwa Spo³eczne-
go na Pradze - powstaje w³a-
snie kolejny budynek przy
Otwockiej.

W swojej pracy zawodowej
te¿ staram siê, na miarê mo¿-
liwoœci, rozwi¹zywaæ problemy
mieszkañców. Nikt nie wierzy³,
¿e uda siê zagospodarowaæ
tereny wzd³u¿ Wincentego, na-
wet zawierano na ten temat
zak³ady! Tymczasem przeko-
na³em w³adze Targówka oraz
kupców do budowy estetycz-
nych pawilonów wokó³ Cmen-
tarza Bródnowskiego i hali
kwiatowej.

S¹dzê, ¿e ten w³aœnie cha-
rakterystyczny dla mnie upór w
dzia³aniu mo¿e przydaæ siê
tak¿e w tej kadencji. Jako nie-
pe³nosprawny, a jednoczeœnie
doœwiadczony samorz¹dowiec
bêdê siê stara³ roztoczyæ nad
ludŸmi poszkodowanymi opie-
kê, doprowadziæ do u³atwienia
im ¿ycia. Mnie to ¿ycie daro-
wano - chcê siê zrewan¿owaæ.

W Szpitalu przy Niek³añ-
skiej lecz¹ siê pacjenci z Pra-
gi Pó³noc?

Tak. To najbli¿szy szpital
dzieciêcy dla naszej dzielnicy.
Ale przyjmujemy ma³ych pa-
cjentów z ca³ego województwa.
Na Niek³añskiej dzia³a jedyny
na Mazowszu dzieciêcy Od-
dzia³ Medycyny Ratunkowej.

Z mo¿liwoœci¹ szybkiego
diagnozowania chorych...

Wyposa¿amy szpital w no-
woczesny sprzêt, ostatnio m.in.
w tomograf komputerowy...

Oddzia³y s¹ kolorowe,
trwaj¹ remonty, szpital mo¿e
byæ dumny z certyfikatu ja-
koœci ISO, z za³og¹ rozliczy³
Pan zaleg³e zobowi¹zania z
tytu³u s³ynnej ustawy 203.

Czasy dla s³u¿by zdrowia s¹
trudne. Ale trzeba dzia³aæ. Do-
brze zarz¹dzaæ funduszami,
staraæ siê o dotacje i ich odpo-
wiednie wykorzystanie. Trzeba
myœleæ o dobru pacjentów, ale
i za³odze, o ludziach, którzy
instytucjê tworz¹.

Dyrektor na radnego
Panu siê udaje?

Nie ukrywam, czasami by-
wam dumny, ¿e mimo trudno-
œci, sukcesy s¹. Choæ przecie¿
tak wiele jest jeszcze do zro-
bienia. Szpital, to wbrew pozo-
rom, ogromny mechanizm - in-
stytucja, w której sztuk¹ jest
godzenie ograniczonego bu-
d¿etu, tzw. dyscypliny finanso-
wej i potrzeb pacjentów, per-
sonelu. Szpital, a zw³aszcza
dzieciêcy, szczególnie uwra¿-
liwia na ludzkie problemy.

Widzi Pan szansê na ich roz-
wi¹zywanie w samorz¹dzie?

Samorz¹d lokalny powinien
byæ blisko ludzi. W³asne do-
œwiadczenia zawodowe, organi-
zacyjne, chcia³bym wykorzystaæ
na rzecz mieszkañców Pragi
Pó³noc. Codziennie widzê w
szpitalu chore dzieci, i wiem, ile
z nich mog³oby nigdy do nas nie
trafiæ, gdyby zapewniono im
bezpieczeñstwo na placach za-
baw, profilaktykê zdrowotn¹ w
miejscu zamieszkania czy na-
uki. Myœlê o dzieciach, ale i do-

ros³ych. Pradze Pó³noc potrzeb-
ne s¹ inwestycje w infrastruktu-
rê, ale i dzia³ania organizacyjne
i edukacyjne, chocia¿by proz-
drowotne. Mo¿na i nale¿y na to
pozyskiwaæ fundusze.

A wiêc nie metro, obwodnica?

S¹ potrzebne, ale to nie mi-
sja dla radnych dzielnicy. Je-
stem realist¹.  Myœlê o nowo-
czesnych placach zabaw, o
bezpiecznej drodze do szko³y,
o dostêpnoœci do profilaktyki
zdrowotnej, zarówno dla ludzi
starszych, jak i m³odzie¿y, naj-
m³odszych. Dwa pó³nocnopra-
skie szpitale, na Brzeskiej i Pra-
ski, s¹ w nie najlepszej kondy-
cji. Mieszkañcom dzielnicy za-
pewniaj¹ jednak poczucie bez-
pieczeñstwa zdrowotnego. Tym
bardziej trzeba je wspieraæ.

Myœli Pan o Pradze Pó³noc
„to moja dzielnica”?

Mieszkam tu prawie 5 lat. Tu
chodzê po zakupy, na pocztê,
ale te¿ tu uzyska³em certyfikat
MBA na jednej z najlepszych
niepublicznych szkó³ wy-
¿szych w Polsce. Rozwijaj¹ce
siê uczelnie to wielki potencja³
dzielnicy. Widzê te¿, jak wiele
jest potrzeb, tych najmniej-
szych i tych ca³kiem sporych.
Chcê mieæ swój wk³ad w roz-
wój Pragi Pó³noc.

S³ucha Pan g³osów i opi-
nii mieszkañców?

Czekam na maile.

pchencinski@op.pl

Pawe³ Chêciñski - mened¿er opieki zdrowotnej, od ponad 4 lat dyrektor na-
czelny Szpitala Dzieciêcego przy ul. Niek³añskiej w Warszawie. Mieszkaniec
Pragi Pó³noc i w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych kandydat do Rady
Dzielnicy z listy Platformy Obywatelskiej - okrêg 3, poz. 2.

Publikacja sfinansowana ze œrodków

Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

• DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY

  - od 1.000 do 50.000 z³
  - max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
  - min. dochód 470 z³ netto
  - bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY

  - kredyt na sp³atê innych zobowi¹zañ
  - jedna rata zamiast wielu
  - ju¿ przy dochodzie 600 z³ netto,
  - do 75.000 z³ brutto
  - dodatkowa gotówka nawet do 50.000 z³
  - okres kredytowania - nawet do 72 miesiêcy
  - bez zabezpieczenia hipotecznego

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2,

tel. 670-15-88, 818-09-52

ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2,

tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KANCELARIA PRAWNA

LEGIS MEDIA

Prawnik przyjazny ludziom

POMOC PRAWNA

W PE£NYM ZAKRESIE

ul. Kondratowicza 37 lok. 202

tel. 022 884 84 00, 502 535 361

e-mail: legismedia@legismedia.pl

Firma Remontowo-Us³ugowa zatrudni:

glazurnika, malarza

i montera p³yt G-K

tel. 022 353-83-32 w godz. 10-16

Maleñki kroczek
woœæ zwróciæ ponad 850 nieru-
chomoœci. Niestety, jego nastêp-
cy tego nie kontynuowali. Na
konferencji prasowej w maju
2002 r. Lech Kaczyñski obiecy-
wa³ warszawiakom, ¿e rozwi¹-
¿e sprawê gruntów warszaw-
skich. Jako prezydent stolicy,
zamiast d¹¿yæ do zwrotu grun-
tów warszawskich - rozpocz¹³
rugi warszawskie, czyli procesy

o wydanie nieruchomoœci, skie-
rowane przeciw 2300 rodzinom,
które mimo dekretu Bieruta
utrzyma³y swoje nieruchomoœci
i w³adaj¹ nimi do dziœ. To s¹
grunty, po które miasto przez 60
lat nie wyci¹gnê³o rêki, wiêc tak
naprawdê nie by³y potrzebne
miastu do odbudowy (temu - w
za³o¿eniu - mia³ s³u¿yæ dekret).

- Procesy s¹dowe mia³y
byæ wstrzymane...

- Pó³ roku temu by³y wstrzy-
mane. Od czêœci s¹siadów
mam informacje, ¿e teraz s¹
wznawiane. Czasami mam
wra¿enie, ¿e urzêdnicy w Dziel-
nicach, którzy odpowiadaj¹ za
te procesy - nie bardzo wiedz¹,
co siê dzieje w biurze Urzêdu
Miasta przy ul. Koszykowej,
które odpowiada za reprywaty-
zacjê i uw³aszczenia.

- Jaki powinien byæ na-
stêpny krok ku rozwi¹zaniu
problemu? Czy nie obejdzie
siê bez ustawy?

- Czekanie na Sejm to dla
mieszkañców kolejne stracone
lata. Mam nadziejê, ¿e obej-
dzie siê bez tego, gdy warsza-
wiacy wybior¹ nowe w³adze, a
rada miasta nastêpnej kaden-
cji zmieni uchwa³ê: w miejsce
„wieczystego u¿ytkowania
gruntów” napisze „prawo w³a-
snoœci”. Marek Borowski, kan-
dydat na prezydenta Warsza-
wy publicznie zapowiedzia³, ¿e
gdy obejmie ten urz¹d, wyzna-
czy mnie jako osobê, odpowie-

dzialn¹ za zwrot nieruchomo-
œci. To inne zadanie ni¿ mia³
do wype³nienia powo³any za
prezydentury Lecha Kaczyñ-
skiego pe³nomocnik ds. prze-
ciwdzia³ania zasiedzeniom.
Jest szansa, ¿e wykonamy
du¿y krok; przeskoczymy prze-
paœæ dekretow¹ i spowoduje-
my, ¿e mieszkañcy, za 1%
wartoœci stan¹ siê w³aœciciela-
mi gruntu.

O szczegó³ach swego pro-
jektu uchwa³y Rady Warszawy
Ryszard Bill opowie na na-
szych ³amach w jednym z na-
stêpnych numerów. Osoby za-
interesowane zwrotem nieru-
chomoœci mog¹ zg³aszaæ siê
do Biura Bezp³atnej Pomocy
Prawnej dla Mieszkañców, w
siedzibie Partii Demokratycz-
nej Demokraci przy ul. Marsza-
³kowskiej 77/79, VI piêtro, we
œrody  w godz. 18 - 20.        K.

dokoñczenie ze str. 1

Emeryt p³aci
kontakt z kierownictwem szpita-
la; gdy zmieni³a siê dyrekcja - za-
przestano kontaktów z w³adza-
mi lokalnymi i mieszkañcami. Wi-
told Harasim zaproponowa³ zor-
ganizowanie sesji rady dzielnicy
na temat s³u¿by zdrowia. Choæ
obecnie dzielnica ma ma³e
uprawnienia, a placówka jest
szpitalem wojewódzkim - trzeba
znaleŸæ z³oty œrodek, by obiekt
s³u¿y³ równie¿ tym, co s¹ blisko.

Jerzy Pecura z Ko³a nr 6 wy-
st¹pi³ z wnioskiem bardziej ra-
dykalnym: by zwróciæ siê do mi-
nistra zdrowia o budowê na Tar-
gówku szpitala, który bêdzie s³u-
¿y³ mieszkañcom, tak jak Szpi-
tal Wolski na Woli czy Praski na
Pradze. Zaproponowa³ te¿ zor-
ganizowanie sesji z udzia³em
przedstawiciela Biura Praw Pa-
cjenta, które  minister zdrowia
utworzy³ w 2001 roku. Biuro ma
du¿e uprawnienia w dochodze-
niu nale¿nych pacjentom praw
oraz skutecznej interwencji w
przypadku ich naruszania.

Uczestnicz¹cy w spotkaniu
pracownik Szpitala Bródnow-
skiego obieca³, ¿e przeka¿e kie-
rownictwu opinie lokalnej spo-
³ecznoœci. Zwróci³ jednak uwa-
gê, ¿e zwiêkszenie us³ug na
rzecz mieszkañców Targówka
zale¿y od podpisanych z NFZ
kontraktów; nic nie wskazuje, by
w 2007 roku by³y one wiêksze.

Jasn¹ plam¹ na obrazie sy-
tuacji jest wspó³praca z Oœrod-
kiem Sportu i Rekreacji, gdzie
seniorzy mog¹ korzystaæ m.in.

z p³ywalni i zajêæ gimnastyki.
Jest to jednak efekt aktywnoœci
zwi¹zku, a nie decyzji w³adz.

Z powszechnym aplauzem
spotka³a siê wypowiedŸ El¿-
biety Tkaczyk z Ko³a nr 12, któ-
ra zaprotestowa³a przeciwko
podwójnemu opodatkowaniu
emerytów - traktowaniu eme-
rytów jako dochodów. Przepi-
sy te mog¹ jednak zmieniæ tyl-
ko pos³owie. Na razie postulat
przekazany zosta³ przewodni-
cz¹cemu Zarz¹du Oddzia³u
Prerii, Remigiuszowi Sikorze,
kandydatowi na radnego.

Przerwê w debacie o trudnych
sprawach wype³ni³ wystêp zespo-
³u „Retro”, kierowanego przez Jó-
zefê Koz³owsk¹. Panie w barw-
nych strojach i kapeluszach oraz
dwaj panowie, zbiorowo i solowo
zaœpiewali znane melodie z tek-
stami, u³o¿onymi przez cz³onków
zespo³u, emerytów. Do tematu
spotkania artyœci w³¹czyli siê m.in.
refleksj¹ o tym, co jest teraz: „nie
p³ac¹ bogaci, lecz emeryt p³aci”.
Zespó³ dzia³a w klubie „Relaks”
przy ul. Toruñskiej 54.              K.

dokoñczenie ze str. 1

Œwiêto Flagi
„Za barwy Rzeczypospolitej Pol-
skiej uznaje siê kolor bia³y i czer-
wony w pod³u¿nych pasach rów-
noleg³ych, z których górny - bia-
³y, dolny zaœ - czerwony.” Z ca³¹
pewnoœci¹ biel i czerwieñ poja-
wia³y siê w historii naszego kra-
ju w najwa¿niejszych momen-
tach. Dobrze pamiêtamy po-
wstañcze opaski, które w sierp-
niu i we wrzeœniu 1944 roku by³y
znakiem rozpoznawczym na uli-
cach walcz¹cej Warszawy. Nie-
przypadkowo s³ynne sztandary
„Solidarnoœæ” tworzy³y czerwone
litery na bia³ym p³ótnie. Flagi w
kolorze bia³o-czerwonym obec-
ne by³y na uroczystoœciach pa-
triotycznych i religijnych, towa-
rzyszy³y wszystkim sukcesom
polskich artystów i sportowców.
Jako przyk³ad mo¿na tutaj wska-
zaæ tegoroczne Mistrzostwa
Œwiata w pi³ce no¿nej, gdy okna
i balkony naszych miast przystro-
jone by³y barwami narodowymi.
Znajomy ksi¹dz, po pora¿ce na-
szej reprezentacji wspomnia³, ¿e
gdyby tyle flag powiewa³o w cza-
sie wizyty Ojca Œwiêtego w Pol-
sce, a tak¿e podczas Bo¿ego
Cia³a, wynik by³by zupe³nie inny.
Dlaczego wiêc wywieszamy na-
sze barwy narodowe podczas
imprez sportowych, a 3 maja lub
11 listopada na wielu posesjach

czy budynkach trudno znaleŸæ
choæ jedn¹ wywieszon¹ flagê?

Jako harcerze, instruktorzy
Hufca ZHP Warszawa Praga Pó-
³noc chcemy to zmieniæ - mówi
komendant Hufca harcmistrz
Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc - posta-
nowiliœmy zaakcentowaæ potrze-
bê kszta³towania postaw patrio-
tycznych zarówno wœród najm³od-
szych, jak równie¿ doros³ych Po-
laków. Chcemy namówiæ miesz-
kañców Bia³o³êki, Pragi Pó³noc,
Targówka oraz miasta Marki do
podnios³ego obchodzenia roczni-
cy odzyskania niepodleg³oœci.

Tydzieñ przed œwiêtem narodo-
wym, w niedzielê 5 listopada, w
ka¿dej dzielnicy oraz w mieœcie
Marki bêdziemy rozdawaæ oka-
za³e flagi narodowe o wymia-
rach 110 na 70 cm. Warunek
otrzymania flagi jest tylko jeden
- nale¿y podpisaæ zobowi¹zanie,
¿e w sobotê 11 listopada na po-
sesji, w oknie czy na balkonie
Pañstwa domu zawiœnie bia³o-
czerwona flaga narodowa!
Mamy nadziejê, ¿e te dwa kolory -
biel i czerwieñ, bêd¹ królowaæ tego
dnia na warszawskich ulicach.

Miejsca, w których harcerze
i instruktorzy bêd¹ rozdawaæ
flagi pañstwowe 5 listopada
2006 r. w godz. 11.30-13.30:

Dzielnica Targówek: skrzy¿owa-
nie ul. P. Wysockiego i Bartniczej

dokoñczenie ze str. 1

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

El¿bieta

Kowalska-Kobus

Publikacja sfinansowana ze œrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Katarzyna

Urbañska

Publikacja sfinansowana ze œrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Alicja

D¹browska

Publikacja sfinansowana ze œrodków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

22 paŸdziernika, na terenach nadwiœlañskich za Wa³em Zawadowskim (Wilanów)
odby³a siê gra strategiczno-wyczynowa dla gimnazjalistów. Gra niedzielna by³a w³a-
œciwym etapem, który poprzedzi³y eliminacje szkolne.

W grze wziê³y udzia³ 22 ekipy z  warszawskich gimnazjów, z terenu Ursynowa,
Mokotowa, Wilanowa, Ochoty, Targówka, Pragi Pó³noc i Œródmieœcia. 4-osobowe ze-
spo³y uczniów rywalizowa³y ze sob¹ w ró¿nych dyscyplinach sportowych i konkuren-
cjach wymagaj¹cych sprytu i myœlenia strategicznego (quady, zorbing, wspinaczka,
ratownictwo medyczne i in.). Zwyciêzc¹ zosta³ zespó³ z Gimnazjum nr 58,
reprezentuj¹cy Dzielnicê Praga Pó³noc.

Projekt zosta³ zrealizowany przez Fundacjê na rzecz Edukacji i Zdrowia „Perspek-
tywa”. Patronat honorowy nad imprez¹ objê³o Biuro Edukacji oraz Biuro Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawa. Projekt wspó³finansowany by³ przez Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich. Partnerem by³o Centrum Edukacyjne IQ, z którym fundacja wspó³pracuje.

Najlepsi - z Pragi

Obywatelskie Centrum Monitoringu
niê wyborcz¹ do samorz¹du
warszawskiego, przedstawia
komentarze na temat kampa-
nii oraz analizy programów
komitetów wyborczych i kan-
dydatów na prezydenta mia-
sta. Ka¿dego dnia na stronie

www.dlawarszawy.pl pre-
zentowane s¹ nowe informa-

cje, opinie i komentarze doty-
cz¹ce kampanii.

Stowarzyszenie deklaruje,
¿e nie popiera ¿adnej partii ani
¿adnego kandydata na prezy-
denta m. st. Warszawy. Po-

przez opinie i analizy chce po-
móc warszawiakom w ocenie
programów partii i kandyda-
tów. Chce te¿ promowaæ kon-
kretne, dobre dla Warszawy

pomys³y wy³owione z progra-
mów wyborczych wszystkich
kandydatów i monitorowaæ ich
realizacjê po wyborach.

Na konferencji zaprezento-
wano równie¿ now¹ ksi¹¿kê

by³ego prezydenta Warszawy
Paw³a Piskorskiego. Ksi¹¿ka
nosi tytu³ „Warszawa naszych
marzeñ” i jest nieodp³atnie do-
stêpna w internecie na stronie

www.piskorski.pl.
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Dzielnica Bia³o³êka: skrzy¿owa-
nie Myœliborskiej i Æmielowskiej

Dzielnica Praga Pó³noc: Pl.
Weteranów 1863 roku (okolice
katedry praskiej)

Miasto Marki: Al. Marsza³ka
J. Pi³sudskiego (okolice Urzêdu
Miasta)

Maciej Zwierzyñski

hbi@pragapolnoc.zhp.pl
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lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Kocie kamienie2

Wiemy ju¿,  jakie s¹ powody
powstawania z³ogów fosforano-
wych w uk³adzie moczowym u
kotów. Wiemy, ¿e kocurki s¹ bar-
dziej nara¿one na wyst¹pienie
SUK ni¿ kocice. Lejkowaty kszta³t
cewki moczowej sprzyja zatrzy-
mywaniu siê drobinek piasku i ka-
myków moczowych w miejscu
przewê¿enia i wyst¹pienia Syn-
dromu Urologicznego Kotów, czy-
li SUK. Zespó³ chorobowy sk³a-
da siê z trzech podstawowych

elementów patologicznych-mia-
nowicie wytwarzania siê piasku w
drogach moczowych, zapalenia
cewki moczowej i zapalenia pê-
cherza moczowego.

Choroba ma oczywiœcie
okres utajenia. W momencie, w
którym dochodzi do zatkania,
wystêpuje bardzo silna bole-
snoœæ ca³ej jamy brzusznej.
Kocur wydziera siê wniebog³o-
sy, wylizuje ujœcie zewnêtrzne
cewki moczowej, godzinami wy-

staje w kuwecie, w której w³a-
œciciel mo¿e stwierdziæ krwawe
plamki. Sytuacja staje siê coraz
bardziej dramatyczna. Zna³em
przypadki, w których w³aœcicie-
le czekali po kilka dni, aby led-
wo ¿ywe zwierzê dowieŸæ do
lekarza weterynarii.

Drodzy Pañstwo, je¿eli widzi-
cie swojego kota tarzaj¹cego
siê z bólu, zróbcie tylko jedno:
zadzwoñcie do specjalisty.
Gwarantujê, ¿e ka¿dy lekarz
weterynarii przez telefon zdia-
gnozuje tê przypad³oœæ. Je¿eli
szkoda Wam kilkudziesiêciu
groszy na telefon, bo zgadzam
siê, ¿e jest to wygórowana cena
za us³ugê telekoncernu, na któ-
ry ka¿dy pracuj¹cy Polak ³o¿y³
od dziecka, a którego wspó-
³w³asnoœæ sprzeda³o kilku -
zróbcie tak: weŸcie zdrowego
kota na kolana i spróbujcie uj¹æ
w d³oñ zawartoœæ jamy brzusz-
nej i delikatnie œcisn¹æ. Zdrowy
zwierzak potraktuje to badanie
jak pieszczotê i zamruczy. „Za-
tkany” nie wiem czy pozwoli
wzi¹æ siê na rêce. W najlep-
szym wypadku podczas ucisku
pow³ok brzusznych mo¿na wy-
raŸnie wymacaæ twardy, grusz-
kowaty twór o wielkoœci grusz-
ki i jest to z pewnoœci¹ rozci¹-
gniêty do granic mo¿liwoœci pê-
cherz moczowy. Wtedy nie zu-
bo¿eni przez pazernoœæ ju¿ nie
pamiêtam, której ale chyba
rzodkiewkowej opcji politycznej,
musicie biec i ratowaæ konaj¹-
cego przyjaciela.

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• sprz¹tanie wnêtrz
• centrum opon
• wulkanizacja

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67

Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18           Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

Krzysztof Sirko
¯onaty, troje dzieci, mieszkaniec Bródna od 30 lat.
D³ugoletni pracownik Warszawskiej Fabryki Pomp,

obecnie grupa Powen-Wafapomp S.A. Pracuje w biurze
technologicznym na stanowisku specjalisty.

Od 1980 r. cz³onek NSZZ Solidarnoœæ.
Radny Dzielnicy Warszawa-Targówek minionej kaden-

cji, pe³ni³ funkcje przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Porz¹dku Publicznego. Temu poœwiêci³ swoj¹ dzia-
³alnoœæ radnego.

Bra³ udzia³ w pracach przygotowawczo-koncepcyjnych

nad powstaniem monitoringu wizyjnego. Efektem tej pracy

jeszcze w tym roku na Targówku zainstalowanych bêdzie

15 kamer œledz¹cych miejsca zagro¿one przestêpczoœci¹.

Aktywnie zwalcza patologie na Bródnie - przyczyni³ siê do powstania przychodni lecze-
nia uzale¿nieñ przy Rembieliñskiej. Na sta³e wspó³pracuje ze stra¿¹ po¿arn¹ - m.in. dziêki
jego staraniom zosta³o potwierdzone prawo w³asnoœci gruntu dla JRG przy M³odzieñczej.

Jeœli Pañstwo mnie wybierzecie to:
- nadal zdecydowanie bêdê dba³ o nasze wspólne bezpieczeñstwo, bezpieczny dom,

bezpieczne osiedle, bezpieczn¹ ulicê i bezpieczn¹ szko³ê.
- bêdê podejmowa³ dalsze wysi³ki dla poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej na

Bródnie, Targówku i Zaciszu.
- bêdê wspiera³ niezbêdne zmiany w szkolnictwie, tak aby szko³y nie tylko skutecznie

przekazywa³y wiedzê, ale tak¿e wspomaga³y rodzinê w wychowaniu dzieci i m³odzie¿y
- bêdê podejmowa³ dzia³ania na rzecz zmniejszenia bezrobocia poprzez dalszy rozwój

naszej dzielnicy, wspieraj¹c przedsiêbiorczoœæ i ludzi z inicjatyw¹.
- bêdê pomaga³ rodzinom wielodzietnym, osobom starszym i samotnym.
Jestem przygotowany do pracy na rzecz bezpieczeñstwa. Mam doœwiadczenie i wie-

dzê, zdobyt¹ w praktyce i na szkoleniach. W Wy¿szej Szkole Policji w Szczytnie ukoñczy-
³em kurs doskonalenia zawodowego z zakresu prewencji kryminalnej.

Uwa¿am rodzinê - dom rodzinny za podstawowa szko³ê wychowawcz¹ m³odych Pola-
ków w oparciu o spo³eczn¹ naukê Koœcio³a Katolickiego.

Cel uœwiêca œrodki - z takiego za³o¿enia wychodz¹ chyba
kandydaci na radnych z Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej.
Ludzie, którzy maj¹ stanowiæ prawo dziœ ³ami¹ je w trakcie kam-
panii wyborczej. Na kilkudziesiêciu latarniach na Pradze zawi-
s³y nielegalnie plakaty promuj¹ce Tadeusza Szewczyka - lidera
Wspólnoty Samorz¹dowej. Nie doœæ, ¿e wisz¹ one w miejscach
niedozwolonych, to na dodatek s¹ dok³adn¹ kopi¹ kampanii re-
klamowej PZU „Stop Wariatom Drogowym”. Niewykluczone wiêc,
¿e do kary grzywny, jak¹ mo¿e za to wymierzyæ S¹d Grodzki,
Panu Szewczykowi dojdzie jeszcze oskar¿enie o plagiat.

Swoje plakaty wyborcze zamieœci³a na latarniach równie¿ nie-
jaka Edyta Sosnowska - tak¿e kandyduj¹ca z listy Wspólnoty.
Obecna radna Targówka z ramienia PiS nie za³apa³a siê na listy
wyborcze tej partii ze wzglêdu na g³oœn¹ aferê zwi¹zan¹ z otrzy-
maniem mieszkania komunalnego, które przyzna³ jej m¹¿ Ro-
bert Sosnowski. Pos³u¿y³a siê wtedy swoim nazwiskiem panieñ-
skim, co mia³o zmyliæ komisjê lokalow¹. Gdy sprawa wysz³a na
jaw, musia³ on po¿egnaæ siê ze stanowiskiem burmistrza Dziel-
nicy Praga Pó³noc. Dodatkowo w ostatniej kadencji by³a radn¹
Targówka (pisaliœmy o aferach z zameldowaniem), z którym
najwyraŸniej jednak specjalnie siê nie zwi¹za³a emocjonalnie....

Sprawdziliœmy - ¿aden komitet nie ma zgody na umieszczanie mate-
ria³ów wyborczych na latarniach. Jest to wiêc nielegalne zaœmiecanie
miasta i dlatego Stra¿ Miejska, która otrzyma³a w tej sprawie kilka zg³o-
szeñ, zapowiedzia³a ju¿ skierowanie sprawy do S¹du Grodzkiego.

Nielegalna
kampania wyborcza

Do ZOO tak¿e zim¹!
Po raz pierwszy w historii naszego ZOO obni¿amy ceny biletów. Od 1 listopada do 30

marca o 50%: bilet normalny z 12 z³ do 6 z³, bilet ulgowy z 6 do 3 z³. Naszym celem  jest
przyzwyczajenie ludzi do zwiedzania Ogrodu równie¿ zim¹. Dotychczas miesi¹ce zimowe
to nies³usznie martwy sezon. Nies³usznie, bowiem zim¹ jest jeszcze równie atrakcyjnie,
acz inaczej: wszystkie zwierzêta wychodz¹ zim¹ na spacery, nawet te najbardziej ciep³o-
lubne - ma³py, s³onie, nosoro¿ce, Te, które nie maj¹ na to ochoty, mo¿na ogl¹daæ w ich
pomieszczeniach  zimowych: piêknej s³oniarni, ¿yrafiarni, herpetarium, ma³piarni itd.

Jest gdzie siê ogrzaæ,  wypiæ gor¹c¹ czekoladê, coœ zjeœæ. Widok bia³o- czarnych
zebr na œniegu robi wra¿enie. Nie ma t³oku. Ca³¹ zimê odbywaj¹ siê lekcje i zajêcia dla
dzieci - mo¿na siê na nie zapisaæ tel. 022 619-40-41 wew. 189, 179.

WprowadŸmy nowy obyczaj - w niedzielê do ZOO, zamiast do supermarketu!

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

022 676-59-56, 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 œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe
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– Urodzi³ siê Pan w Warszawie?
– Nie.
– Nie uwa¿a Pan, ¿e prezydentem Warszawy powinien

byæ Warszawiak?
– Ja jestem Warszawiakiem. Od æwieræwieku. Tu pracujê,

zarabiam, tu p³acê podatki – i to niema³e. I takich jak ja –
przyjezdnych – Warszawiaków jest w stolicy po³owa. Chce
nam Pani powiedzieæ, ¿e jesteœmy gorszymi obywatelami tego
miasta, dlatego ¿e urodziliœmy siê gdzie indziej?

– A co Pan ma do zaoferowania temu miastu? Jakie s¹
Pañskie kwalifikacje?

– Gdyby prezydent Warszawy nie pochodzi³ z wyborów tylko
z konkursu – jakie by³yby kryteria konkursowe? Doœwiadcze-
nie w administracji i zarz¹dzaniu – to doœæ oczywiste. Znajo-
moœæ problematyki europejskiej – w koñcu jesteœmy jedn¹ z
wa¿niejszych stolic Europy, a chcielibyœmy staæ siê jednym z
wiêkszych beneficjentów funduszy unijnych. I wreszcie swo-
boda poruszania siê w kwestiach zwi¹zanych z prawem, bo
miasto takie jak Warszawa to wielki i skomplikowany system
stosunków prawnych i lepiej, ¿eby prezydent je rozumia³.

– Zgoda, tak by pewnie wygl¹da³a ta klasyfikacja. I co
Pan na to?

– By³em wojewod¹ bialsko-podlaskim i prezesem wielkiej
spó³ki, jak¹ jest RUCH SA. Od kilkunastu lat jestem adwoka-
tem, od ponad dwóch – pos³em do Parlamentu Europejskie-
go. Uwa¿am, ¿e mam niezbêdne kwalifikacje.

POMYS£ NA STOLICÊ

– Jaki ma Pan pomys³ na Warszawê? Premier Marcin-
kiewicz obiecuje nam, ¿e za cztery lata bêdziemy konku-
rowaæ z Londynem, Rzymem, Pary¿em...

– Bardzo ceniê Premiera Marcinkiewicza i szczerze za-
zdroszczê mu optymizmu. Niestety, podobnie, jak wiêkszoœæ
mieszkañców Warszawy, znam Londyn, Rzym i Pary¿ – i
wiem, ¿e to jest po prostu niemo¿liwe. Zniszczenia wojenne,
specyficzny kierunek rozwoju po wojnie, wolna amerykanka
ostatnich 17 lat – to wszystko, niestety, zapóŸnienia, których
nie da siê nadrobiæ w cztery lata.

– Ale przecie¿ w swoich materia³ach pisze Pan, ¿e Pañ-
skie plany to program na cztery lata.

– Jak najbardziej. Ale nie zapowiadam wybudowania War-
szawy od nowa. Natomiast nie ma ¿adnego powodu, dla któ-
rego remont tysi¹ca metrów Krakowskiego Przedmieœcia musi
trwaæ  kilkanaœcie miesiêcy, a budowa jednej linii metra – kil-
kanaœcie lat. W ci¹gu czterech lat kadencji mo¿emy daæ War-
szawie trzy nowe mosty, dwie nowe linie metra, obwodnicê,
po³¹czon¹ z sieci¹ tuneli.

– Wie Pan, ¿e to nieprawda. ¯e remonty trwaj¹ tak d³u-
go, ze wzglêdu na konieczne uzgodnienia, ¿e Warszawie
nie da siê zbudowaæ tuneli...

– Otó¿ nie wiem. Konieczne uzgodnienia odbywa³yby siê
w dwa tygodnie, gdyby firmy i urzêdy przed³u¿aj¹ce je w

nieskoñczonoœæ, wiedzia³y, ¿e na ich z³¹ wolê w³adze Stoli-
cy odpowiedz¹ podobn¹ ¿yczliwoœci¹. Jeœli ktoœ dzia³a w
Warszawie, jest od niej uzale¿niony w zbyt wielu kwestiach,
¿eby móc sobie pozwoliæ na lekcewa¿enie potrzeb miasta –
jeœli oczywiœcie wiedzia³by, ¿e miasto nie puœci mu tego p³a-

zem. I proszê mi powiedzieæ, dlaczego nie mo¿na zbudo-
waæ tuneli? Z powodu kurzawki? Kurzawka to odwieczne
alibi kolejnych  warszawskich ekip rz¹dz¹cych. Ten problem
by³ nie do rozwi¹zania pó³ wieku temu – dziœ jest to tylko
kwestia pieniêdzy.

– A to, Pañskim zdaniem drobiazg niewarty wspomnienia?
– Nie. Problem, wymagaj¹cy rozwi¹zania. Trzeba racjo-

nalniej gospodarowaæ bud¿etem miasta, który wynosi osiem
miliardów z³otych. Trzeba dobrze i drogo sprzedaæ zbêdne
miastu spó³ki – jest ich ponad pó³ setki – a pieni¹dze uzyska-
ne w ten sposób przeznaczyæ na inwestycje. Trzeba zre-
strukturyzowaæ zad³u¿enie. Warszawa jest dobrym, pewnym
kredytobiorc¹: nie zniknie z powierzchni ziemi, nie zawiesi
dzia³alnoœci, nie og³osi upad³oœci. Nie trzeba baæ siê kredy-
tów, trzeba tylko wiedzieæ, co z nimi zrobiæ. Trzeba wreszcie
zacz¹æ korzystaæ z funduszy europejskich – dotychczas, po
dwóch latach obecnoœci w UE,  miasto dosta³o tylko 1,7 mld
euro, a powinniœmy braæ 2 mld euro rocznie.  I wreszcie trze-
ba twardo ¿¹daæ pomocy od w³adz centralnych – metro, czy
obwodnica stolicy to nie jest „prywatny problem Warszawia-
ków”, to tak¿e sprawa pañstwa.

– Proszê dokoñczyæ zdanie: „Warszawa, za mojej pre-
zydentury, stanie siê...”

– Finansowo-gospodarcz¹ stolic¹ regionu. Miejscem, od
którego zaczyna sw¹ podró¿ ka¿dy biznesmen, chc¹cy robiæ
interesy w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Mamy po temu
wszelkie dane: warszawska infrastruktura biznesu jest na-
prawdê klasy europejskiej. Dotyczy to banków, domów ma-
klerskich, firm prawniczych, consultingowych, finansowych –
ale tak¿e biurowców, hoteli, restauracji. Dotyczy to przede
wszystkim ludzi: co czwarty mieszkaniec stolicy ma wy¿sze
wykszta³cenie, jest tu 100 szkó³ wy¿szych, 300 tysiêcy stu-

dentów, w³aœciwie w ka¿dym miejscu mo¿na porozumieæ siê
po angielsku. Mamy najsilniejsz¹ w regionie Gie³dê Papie-
rów Wartoœciowych. Mamy wiele atrakcji, które mog¹ spra-
wiæ, ¿e biznesmeni z ca³ego œwiata polubi¹ Warszawê, bêd¹
przyje¿d¿aæ tu chêtnie, planuj¹c, jak po³¹czyæ przyjemne z
po¿ytecznym. Warszawa jest jedyn¹ stolic¹ na œwiecie, która
graniczy z prawdziw¹ puszcz¹ i – mo¿e nie ca³kiem prawdzi-
wym – jeziorem. W zasiêgu rêki mamy ̄ elazow¹ Wolê – pierw-
sze miejsce, które pragnie odwiedziæ ka¿dy turysta z Chin i
Japonii. W³aœciwie nie ma powodu, dla którego wszelkie naj-
wa¿niejsze wydarzenia biznesowe regionu mia³yby nie od-
bywaæ siê w Warszawie.

– Gdzie?
– Ano w³aœnie. Dlatego powiedzia³em „w³aœciwie”. To, cze-

go nam brakuje – to centrum konferencyjne z prawdziwego
zdarzenia. Ja proponujê budowê dwóch takich centrów:  jed-
nego w odbudowanym Pa³acu Saskim, drugiego – w budyn-
kach Ratusza na Placu Bankowym.

PRAGA TO WARSZAWA

– A co z Ratuszem? Nie bêdzie potrzebny?
– Jestem za ograniczeniem administracji, ale nie do tego

stopnia. Natomiast uwa¿am, ¿e Ratusz powinien zostaæ  prze-
niesiony na Pragê.

– Po to, ¿eby ludzie mieli dalej?
– A gdzie Pani mieszka?
– Na ¯oliborzu.
– To Pani rzeczywiœcie bêdzie mieæ dalej. Ale na Pradze

te¿ mieszkaj¹ ludzie i dziœ oni maj¹ wszêdzie daleko. Na Pra-
dze nie ma ani jednego urzêdu centralnego, ani jednego piê-
ciogwiazdkowego hotelu czy biurowca. Jedyna wa¿na insty-
tucja – urz¹d marsza³kowski – kombinuje, jak stamt¹d uciec.
Kiedy pojawi³ siê pomys³, aby „polski pentagon” powsta³ w
Rembertowie – Rejtanem legli urzêdnicy MON, którzy mu-
sieliby doje¿d¿aæ do pracy kawa³ek dalej, ni¿ do centrum. To
wszystko sprawia, ¿e Warszawa przypomina Berlin przed
zjednoczeniem Niemiec, z Wis³¹ w charakterze muru, dziel¹-
cego miasto na bogaty, barwny Zachód, i szary, ubogi Wschód.

– I s¹dzi pan, ¿e Ratusz to zmieni?
– Tak. S¹ przyk³ady, ¿e tak siê dzieje. Medyceusze po³¹-

czyli Florencjê w jeden organizm, buduj¹c pa³ac na jej „gor-
szym” brzegu. W³adze Brukseli wydoby³y z upadku „szem-
ran¹” dzielnicê Ixel, lokalizuj¹c tam gmach Parlamentu Euro-
pejskiego. To dzia³a. W œlad za wa¿nymi instytucjami poja-
wiaj¹ siê hotele, biurowce, siedziby firm. Okolica o¿ywa. Nie
ma powodu, dla którego coœ takiego nie mia³oby siê staæ na
Pradze. Praga na to zas³uguje.

KONKRETY

– Co zrobiæ z problemem reprywatyzacji?
– Droga, która obowi¹zuje obecnie – droga s¹dowa – jest

w mojej opinii jedynym mo¿liwym sposobem rozwi¹zywania
tych sporów. To, co zosta³o zrabowane, powinno zostaæ zwró-
cone. Ale na jakich zasadach ma byæ zwrócone, a tak¿e czy
rzeczywiœcie zosta³o zrabowane, i czy na pewno temu, kto
dziœ siê o to upomina – musi oceniæ s¹d. I przed tym s¹dem
Warszawa musi twardo broniæ swoich racji. Niestety, tak nie
jest. Jako adwokat obserwujê wiele spraw, w których miasto
poddaje siê bez walki – choæ niejednokrotnie widaæ, ¿e wy-
stêpuj¹cy z roszczeniami to zwykli kombinatorzy, tyle tylko,
¿e uzbrojeni w armiê prawników i wybitnie bezczelni.

– Mieszkania komunalne?
– Proponujê dwa kroki. Po pierwsze – umo¿liwiæ stu tysi¹com

lokatorów dzisiejszych mieszkañ komunalnych ich wykup za 10
proc. ceny rynkowej. Nie ma sensu obci¹¿aæ miasta odpowiedzial-
noœci¹ za lokale, którymi nie mo¿e dysponowaæ, nie ma sensu
zmuszaæ ludzi do kombinowania. Zreszt¹ ludzie ci, po kilkudzie-
siêciu latach dbania o swój lokal, maj¹ prawo poczuæ, ¿e wreszcie
mieszkaj¹ u siebie. I krok drugi – rozpoczêcie budowy mieszkañ,
które rzeczywiœcie bêd¹ w dyspozycji miasta, dziêki którym mia-
sto bêdzie mog³o kszta³towaæ swoj¹ politykê spo³eczn¹. Moja pro-
pozycja to stworzenie systemu mieszkañ rotacyjnych, przezna-
czonych dla przyjezdnych. Chodzi o tak¹ umowê miedzy stolic¹
RP, a jej obywatelami z ca³ego kraju: Warszawa Ciê zaprasza i
podaje Ci rêkê. Dostajesz mieszkanie socjalne i meldunek na trzy
lata. To czas na urz¹dzenie siê, znalezienie pracy, w³asnego lo-
kum. Potem – musisz ust¹piæ miejsca nastêpnemu.

– Ulice?
– Nie lubiê truizmów. Trzeba je remontowaæ – i to nie po-

winno trwaæ latami. Remont 5th Avenue trwa³ kilka tygodni.
Nowoczesna technologia na to pozwala, trzeba tylko odwagi
w podejmowaniu decyzji.

– Komunikacja miejska?
– Jak wy¿ej. Poza dwoma kolejnymi liniami metra – potrze-

ba wiêcej nowoczesnych autobusów i tramwajów. Osobiœcie
mam jeszcze tak¹ idee fixe, aby tramwaje te, zamiast po brud-
nych, ¿wirowych torowiskach jeŸdzi³y po pasach zieleni. To z
pozoru brzmi absurdalnie – ale tak siê dzieje, na przyk³ad w
Strasburgu. Coœ na tym torowisku musi byæ – to dlaczego
zamiast wysypywaæ je ¿wirem, nie posadziæ tam trawy?

– Palma na Rondzie de Gaulla?
– Tu dotyka Pani mojego czu³ego punktu. Kiedy europejska

prasa pisze cokolwiek o Warszawie – za ka¿dym razem ktoœ na-
bija siê z nas z powodu tej palmy. Palma mia³a byæ artystycznym
¿artem, happeningiem – sta³a siê sta³ym sznytem na obliczu sto-
licy. To plastikowe bezguœcie jest dla mnie symbolem ci¹¿¹cego
nad Warszaw¹ fatum, które sprawia, ¿e ró¿ne rzeczy zaczynaj¹
siê dobrze, a koñcz¹ jak zwykle: z braku konsekwencji, woli, od-
wagi w podejmowaniu decyzji. Wierzê, ¿e tak nie musi byæ. Dlate-
go kandydujê w tych wyborach.                                  rozm. M.¯

www.marekczarnecki.waw.pl

TWOJE MARZENIA – MOJE PLANY
Rozmowa z adwokatem Markiem Czarneckim,

pos³em do Parlamentu Europejskiego,

kandydatem Samoobrony RP na Prezydenta Warszawy

Marek Czarnecki (l. 47) absolwent Wydzia³ów Prawa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,
pose³ do Parlamentu Europejskiego, adwokat. Reprezentuje polskich obywateli przed Europejskim
Trybuna³em Praw Cz³owieka w Stasburgu. By³ wojewod¹ bialskopodlaskim i prezesem Ruch S.A.
Przewodniczy Fundacji Wspierania Talentów, pomagaj¹cej wybitnie uzdolnionej polskiej m³odzie¿y.
Kandyduje na prezydenta Warszawy w wyborach AD 2006.

Artyku³ finansowany przez Komitet wyborczy Samoobrony RP



6  nowa gazeta praska



nowa gazeta praska 7

Dla ca³ej samorz¹dowej Rzeczypospo-
litej jest to chwila, gdy oceniana bêdzie
praca dotychczasowych radnych w mija-
j¹cej kadencji, a nowi kandydaci przed-
stawiaj¹ swoje programy.

 To samo odbêdzie siê w ca³ej Warsza-
wie i jej 18 dzielnicach, w tym tak¿e na
Pradze Pó³noc, Bia³o³êce i Targówku, w
dzielnicach Warszawy dodatkowo wybie-
raæ bêdziemy radnych dzielnic. Ka¿dy z
nas, który w dniu 12 listopada uda siê do
lokalu wyborczego, otrzyma cztery karty
do g³osowania.

Pierwsza z nich to karta dla wyboru
prezydenta Warszawy. Dziœ o urz¹d ten
zabiega 10 kandydatów. Je¿eli ¿aden z
nich w pierwszej turze nie uzyska 50%
wa¿nie oddanych g³osów, dwoje najlep-
szych w dwa tygodnie po pierwszej turze,
czyli 26 listopada czeka dogrywka.

Druga to karta w sprawie wyboru rad-
nego województwa mazowieckiego. Na
Mazowszu o 51 mandatów walczy równo
1000 kandydatów, zarejestrowanych
przez 15 komitetów wyborczych. Ci z nas,
którzy chc¹ oddaæ g³os wa¿ny, musz¹ w
swoim okrêgu wybraæ jednego kandyda-
ta i obok jego nazwiska postawiæ znak x.
Identyczny sposób g³osowania nale¿y za-
stosowaæ na dwóch pozosta³ych kartach
do Rady Warszawy i rad dzielnic.

Wszystko ma swój pocz¹tek i koniec
27 paŸdziernika zakoñczy³a siê czteroletnia kadencja samorz¹do-

wa. Dok³adnie za dwa tygodnie, 12 listopada, odbêd¹ siê kolejne wy-
bory. Wybieraæ bêdziemy radnych sejmików w 16 województwach,
radnych powiatów w 379 powiatach i radnych gmin w 2413 gminach.
Ponadto 107 prezydentów, 781 burmistrzów i 1590 wójtów.

W ten sposób wy³onimy prezydenta
Warszawy, a na Mazowszu 51 radnych wo-
jewództwa. W Warszawie 60 radnych mia-
sta, po 23 radnych dzielnic Praga Pó³noc i
Bia³o³êka i 25 radnych Targówka. W trzech
naszych dzielnicach zarejestrowa³o siê po
6 - 7 komitetów wyborczych w ka¿dym
okrêgu. Szczegó³owe ich granice zosta³y
opublikowane w obwieszczeniach wybor-
czych wraz z danymi o kandydatach. O 23
mandaty na Pradze Pó³noc ubiega siê 228
kandydatów, na Bia³o³êce - 222, a na Tar-
gówku o 25 mandatów - 259 kandydatów.
W dzielnicach Warszawy wybrani radni po
z³o¿eniu œlubowania i ukonstytuowaniu siê
rady dokonaj¹ tak¿e wyboru burmistrzów
i zarz¹dów dzielnic.

Radni i wybrane przez nich zarz¹dy
przez kolejne cztery lata bêd¹ w znacz¹-
cy sposób oddzia³ywa³y na nasze otocze-
nie. Ich decyzje bêd¹ mia³y wp³yw na na-
sze warunki ¿ycia, mo¿liwoœci wypoczyn-
ku, czystoœæ w dzielnicach, substancjê ko-
munaln¹, oœwiatê, pomoc spo³eczn¹, re-
monty dróg i chodników oraz inwestycje.
Warto, wiêc siê dobrze zastanowiæ, na
kogo oddajemy g³os i warto iœæ g³osowaæ.
Nieobecni na pewno nie maj¹ racji.

Zwracam uwagê Pañstwa, i¿ g³osuj¹c w
wyborach samorz¹dowych g³osujemy nie
na liderów partyjnych jak Kaczyñscy, Olej-

niczak, Tusk czy Rokita, lecz na lokalnych
dzia³aczy, bo od nich zale¿y przysz³oœæ ka¿-
dej dzielnicy. Liderzy nie spotkaj¹ siê z pañ-
stwem na dy¿urach radnych, nie przyjm¹
interwencji mieszkañców, nie bêd¹ g³oso-
wali na sesji rady. To uczyni¹ wybrani przez
Pañstwa Wasi przedstawiciele, s¹siedzi,
znajomi ludzie, o których s³yszeliœcie, i¿ dla
waszej dzielnicy zrobili coœ, chc¹ i mog¹
nadal coœ zrobiæ.

Warto przyjrzeæ siê programom wybor-
czym prezentowanym przez kandydatów i
wystawiaj¹ce ich komitety wyborcze oraz
siêgn¹æ pamiêci¹ i oceniæ czy to, co ubiega-
j¹cy siê o reelekcjê kandydaci zrealizowali.

Ocena ostateczna ka¿dej formacji na-
le¿y bowiem do nas wyborców, a mo¿na
jej dokonaæ w akcie g³osowania.

PS. Kadencja radnych dzielnic w War-
szawie mija 11 listopada. Jest to skutek
odmiennych zapisów w tej sprawie wyni-
kaj¹cy z tak zwanej „ustawy warszawskiej”

Ireneusz Tondera

W niezwyk³ej scenerii odby³o siê w œrodê,
25 paŸdziernika spotkanie promocyjne z
Joann¹ Czechowsk¹, autork¹ ksi¹¿ki pt.
„Goodbye Polsko”, wydanej przez wydaw-
nictwo Media Foran.

Autorka oraz t³umaczka ksi¹¿ki Anna
Kanthak spotka³y siê z czytelnikami w Jaski-
ni Solnej Almonis na Tarchominie przy ul.
Œwiatowida 47. To magiczne miejsce, atmos-
fer¹ przypominaj¹ce kopalniê soli w Wielicz-
ce, nada³o temu wydarzeniu specjalne zna-
czenie. Sufit w stalaktytach, pod stopami sól,
kolorowe, przyæmione œwiat³a na solnych œcia-
nach i relaksuj¹ca muzyka, dzia³a³y koj¹co,
odprê¿aj¹co. Mo¿na by³o bez stresu poroz-
mawiaæ o ksi¹¿ce, która, jak siê okaza³o po-
rusza sprawy, dotycz¹ce wielu z nas.

Joanna Czechowska, dziennikarka miesz-
kaj¹ca i pracuj¹ca w Londynie, urodzi³a siê
w Anglii. Ojciec jej by³ Polakiem, który w
1939 r. opuœci³ kraj. Przez Francjê i Hiszpa-
niê przedar³ siê do Gibraltaru. Tam pozna³
gen. Sikorskiego. Mia³ nawet z nim lecieæ
owego feralnego dnia, 4 lipca 1943 r., ale w
ostatnim momencie okaza³o siê, ¿e to jedno
wolne miejsce w samolocie zajmie córka Ge-
nera³a. Wszyscy wiemy, jak zakoñczy³ siê ten
lot. Czechowski dotar³ do Anglii, gdzie wst¹-
pi³ do RAF-u. Po wojnie, w ramach podziêko-
wania za waleczn¹ postawê, Churchill pozwo-
li³ polskim pilotom zostaæ w kraju, o który
walczyli. Ojciec autorki o¿eni³ siê z poznan¹

„Goodbye Polsko”

Nieczêsto mamy okazjê ogl¹daæ dzie³a
uznanych przedstawicieli zagranicznej
sztuki wspólczesnej. Szczególnie wspó-
³czesne malarstwo austriackie ma³o jest
w Polsce znane. Z tym wiêksz¹ satys-
fakcj¹ odnotowaliœmy otwarcie 23 paŸ-
dziernika nowej wystawy w Galerii Kon-
ferencyjnej w Urzêdzie Dzielnicy Praga
Pó³noc, przy ul. ks. K³opotowskiego 15.

Wystawa prezentuj¹ca prace wiedeñ-
skich i krakowskich artystów nosi tytu³ „Ko-
lekcja I” i jest wynikiem pasji kolekcjoner-
skiej Jana Pastu³y, prawnika i zarazem wiel-
kiego mi³oœnika sztuki. On to wraz z Ew¹
Sobierajsk¹, naczelnikiem Wydzia³u Kultu-
ry Dzielnicy Praga-Pó³noc wpad³ na pomys³
udostêpnienia swoich zbiorów szerszej pu-
blicznoœci. Jest to ju¿ druga edycja „Kolek-
cji”. Pierwsza mia³a miejsce w lecie tego
roku na zamku w Krasiczynie. Praska wy-
stawa to pierwsza miêdzynarodowa ekspo-
zycja w Galerii Konferencyjnej z tak zna-
cz¹cymi w œwiecie sztuki nazwiskami.

Najbardziej utytu³owan¹ z prezento-
wanych artystów jest Martha Jungwirth,
absolwentka Wy¿szej Szko³y Sztuki Sto-
sowanej w Wiedniu. S³awê zawdziêcza
udzia³owi w prze³omowej wystawie na-
zwanej „Rzeczywistoœci” w roku 1968.
Jej malarstwo plasuje siê na granicy miê-
dzy abstrakcj¹ a malarstwem figuratyw-
nym. W Galerii Konferencyjnej prezen-
towane s¹ jej akwarele malowane na
kartach starej ksiêgi rachunkowej.

Nastêpny prezentowany malarz to
Franz Wibmer, obecnie profesor Uni-
wersytetu Wiedeñskiego. Od niego za-
czê³a siê wspó³praca Jana Pastu³y z au-
striackimi artystami. Uprawia on ma-
larstwo olejne du¿oformatowe.

Joanna Gleich to z kolei artystka pol-
skiego pochodzenia. Urodzi³a siê w
1959 r. w Kluczborku. Po maturze wy-
jecha³a do Wiednia. Tam skoñczy³a stu-
dia filologiczne na Uniwersytecie oraz
malarskie na Akademii Sztuk Piêknych.

Ciekawie prezentuje siê twórczoœæ sa-
mouka Kurta Philippa, zaliczana przez kry-
tykê do malarstwa absurdu. Kontrastowe
barwy, po³¹czenie grafiki, akwareli i ry-
sunku, nagromadzenie elementów grote-
skowych daje wspania³y, bajkowy efekt.

Kilka obrazów wystawia na Pradze
Drago Juliusz Prelog, artysta urodzony
w 1939 r. w Celje w S³owenii. W 1944 r.
jego rodzina przenios³a siê do Austrii. Stu-
diowa³ w Szkole Rzemios³a Artystyczne-
go w Grazu i na Akademii Sztuk Piêk-
nych w Wiedniu. Bardzo ciekawa jest jego
droga artystyczna. Zawsze interesowa³ siê
pismem i st¹d czêsto jest ono tematem
jego prac. Szczególnie pierwsza faza jego
twórczoœci, czyli obrazy skrypturalne - pi-
œmienne, przedstawiaj¹ po prostu zapi-
sane karty. Druga faza twórczoœci Prelo-
ga to malarstwo obiegowe. Powsta³o ono

Wiedeñska Kolekcja
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na wieczorku tanecznym Angielk¹. Mia³ z ni¹
cztery córki. Osiedli³ siê w mieœcie Derby.
Wraz z kolegami za³o¿y³ tam Dom Polski.

Tak pokrótce przedstawia siê historia
rodziny Joanny Czechowskiej, która skoñ-
czy³a studia historyczne i archeologiczne na
Uniwersytecie Londyñskim i pracowa³a jako
dziennikarka w jednym z czasopism kobie-
cych. Dopiero kilka lat temu zaczê³a pisaæ
opowiadania. Wreszcie 5 lat temu zdecydo-
wa³a siê napisaæ ksi¹¿kê, w której zawar³a
te¿ swoje wspomnienia i doœwiadczenia. Pi-
sz¹c tê historiê polskiej rodziny Poniatow-
skich i Baranów nie przypuszcza³a, ¿e tak
dok³adnie trafi w aktualne problemy Pola-
ków, ¿e jakby przewidzi pewne sytuacje.

Obecnie w Wielkiej Brytanii przebywa
prawie milion Polaków, i nadal coraz wiêcej
wyje¿d¿a tam w celach zarobkowych. Jak
im siê wiedzie, jakie bariery napotykaj¹,
chc¹c siê zasymilowaæ i do³¹czyæ do œrodo-
wiska rdzennych Anglików? Czy ³atwo jest
¿yæ na obczyŸnie?

O tym wszystkim, o zderzeniu dwóch
ró¿nych kultur i mentalnoœci napisa³a Joan-
na Czechowska w ksi¹¿ce „Goodbye Polsko”.
Jest to historia wielopokoleniowej rodziny,
ciekawa jak ¿ycie. Nestork¹ rodu jest 70-
letnia babcia, która nie chce siê zasymilo-
waæ z Anglikami. Drugie pokolenie, córka i
jej m¹¿, s¹ zdecydowani zostaæ w Anglii i
staæ siê czêœci¹ angielskiego spo³eczeñstwa.
Ich dzieci, dwie córki i syn prze¿ywaj¹ z kolei
rozdarcie miêdzy zwyczajami spotykanymi
w szkole, a obyczajowoœci¹, która panuje w
domu. Jedna z córek chce byæ Angielk¹ i za-
pomnieæ o swoim pochodzeniu, druga ma
inny stosunek do polskoœci, chodzi na spo-
tkania w Domu Polskim. Syn ju¿ nawet nie
mówi po polsku.

Chocia¿ akcja powieœci umieszczona jest
w latach 60. i 70., to okazuje siê, ¿e proble-
my w niej poruszane s¹ zadziwiaj¹co aktu-
alne. By³o kilka fal polskiej emigracji do
Wielkiej Brytanii: wojenna, w latach 80. i
obecna. Uczestnicy wszystkich tych emigra-
cji mieli zapewne podobne k³opoty i rozter-

ki. Jest jednak zasadnicza ró¿nica miêdzy
poprzednimi etapami naszego wychodŸctwa
a obecnym. Wtedy ludzie decyduj¹cy siê na
wyjazd nie mieli w³aœciwie mo¿liwoœci po-
wrotu. Teraz mog¹ wybieraæ i na pewno du¿a
ich czêœæ wróci do Polski.

O aktualnoœci ksi¹¿ki Joanny Czechow-
skiej œwiadcz¹ równie¿ pytania i wypowie-
dzi uczestników œrodowego spotkania. Oka-
zuje siê, ¿e ktoœ ma syna, który ostatnio
wyjecha³ i nie chce wróciæ. Ojciec martwi siê,
¿e ch³opak nie skoñczy studiów i nie wiado-
mo, czy bêdzie traktowany na równi z An-
glikami.

Z Polski wyje¿d¿aj¹ dobrzy fachowcy,
pielêgniarki, elektrycy, budowlani. Jedna z
pañ powiedzia³a, ¿e martwi siê, bo wyjecha³
œwietny fryzjer, do którego chodzi³a. Prawie
ka¿dy z nas ma kogoœ, jeœli nie z rodziny, to
ze znajomych, kto wyjecha³ za granicê. A
wiêc ksi¹¿ka wpasowa³a siê w nasze codzien-
ne rozmowy, a nawet lêki. Co z tymi dzieæ-
mi, co z tym fryzjerem?

Pad³o te¿ pytanie, jak Anglicy nas po-
strzegaj¹ i w jaki sposób Polacy mog¹ wp³y-
n¹æ na kulturê brytyjsk¹. Joanna Czechow-
ska stwierdzi³a, ¿e Anglicy s¹ bardzo pozy-
tywnie nastawieni do Polaków, ceni¹ ich za
dobr¹ pracê i chc¹ lepiej poznaæ. Wydaj¹
nawet specjalne dodatki do gazet o Pola-
kach i dla Polaków. W koœcio³ach odprawia-
nych jest wiêcej nabo¿eñstw ni¿ kiedyœ.

Natomiast, jeœli chodzi o wp³yw na kul-
turê brytyjsk¹, to Anglicy s¹ spo³eczeñstwem
doœæ hermetycznym i trudno jest zmieniæ ich
tradycje i zwyczaje. Ale niew¹tpliwie istnie-
je dziedzina, na któr¹ Polacy mog¹ wp³y-
n¹æ i to ju¿ siê zauwa¿a. To gastronomia.
Firmy, które dostarczaj¹ produkty spo¿yw-
cze do sieci wielkich sklepów zaczê³y spro-
wadzaæ polsk¹ ¿ywnoœæ, np. kapustê ki-
szon¹, na razie dla Polaków, ale Anglicy, prê-
dzej czy póŸniej na pewno jej spróbuj¹.

Jest jeszcze inna dziedzina, która ³¹czy
narody. To futbol. Tym optymistycznym ak-
centem skoñczy³o siê spotkanie z autork¹
ksi¹¿ki „Goodbye Polsko”, Joann¹ Cze-
chowsk¹ w fantastycznej scenerii jaskini sol-
nej Almonis.

Joanna Kiwilszo

Centrum kultury
w „Koneserze”

Miasto kupi Warszawsk¹ Wytwór-
niê Wódek „Koneser” - tê zapowiedŸ
kandydata na prezydenta potwier-
dzi³a Rada Warszawy, która 26 paŸ-
dziernika, na ostatniej sesji, podjê³a
uchwa³ê w tej sprawie. Na 5-hekta-
rowym terenie z zabytkowymi bu-
dynkami fabrycznymi powstanie
centrum kultury.

przypadkem. Pewnego razu artysta
wszed³ do pracowni. Na stole le¿a³o przy-
gotowane p³ótno. Bezwiednie zacz¹³ ma-
lowaæ z jednej strony, a nastêpnie z prze-
ciwnej. Zda³ sobie sprawê, ¿e obraz jest
tak samo wa¿ny z obu stron. Zacz¹³ wiêc
chodziæ dooko³a trzymaj¹c pêdzel na p³ót-
nie. Powsta³ jakby prostok¹tno-owalny
obwód, st¹d malarstwo obiegowe.

Kolejna faza twórczoœci Preloga to
„Osobisty alfabet”, który powsta³ w wy-
niku podzia³u obrazu obiegowego na
æwiartki. Czwarta faza to „Profile”, i
wreszcie pi¹ta - obrazy skóropodobne,

tzw. prelografia. Maj¹ one fakturê,
przypominaj¹c¹ skórê wê¿a. Prelog
oscyluje miêdzy poszczególnymi faza-
mi, powraca do poprzednich, ³¹czy je
ze sob¹, np. obiegowe ze skóropodob-
nymi. Jego obrazy wystawiane s¹ w naj-
lepszych galeriach austriackich.

Na wystawie w Galerii Konferencyj-
nej prezentowane s¹ równie¿ prace
dwojga znanych artystów krakowskich,
Jerzego Dmitruka, który wystawi³ swo-
je grafiki i Teresy Frodymy.

Wystawê w Galerii Konferencyjnej
mo¿na ogl¹daæ do17 listopada, w po-
niedzia³ki od godz. 10 do 18, i od wtor-
ku do pi¹tku w godz. 8-16.

Joanna Kiwilszo

O tym, którzy kandydaci na prezyden-
ta Warszawy powa¿nie podchodz¹ do wy-
borów, mo¿na przekonaæ siê sprawdzaj¹c,
który z nich posiada w³asn¹ stronê inter-
netow¹. Za³o¿enie strony w porównaniu z
drukiem kilometrów kwadratowych billbo-
ardów i plakatów du¿o bowiem nie kosz-
tuje, wymaga za to zaanga¿owania, za-
pa³u i wiedzy. Internet w mieœcie takim jak
Warszawa, pe³nym m³odzie¿y czerpi¹cej
swoj¹ wiedzê o œwiecie w³aœnie z tego
medium, jest po prostu niezbêdnym na-
rzêdziem komunikacji.

Na dziesiêciu oficjalnych kandydatów
regularne strony ma tylko czworo: Marek
Borowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Kazi-
mierz Marcinkiewicz i Wanda Nowicka. Do-
daæ nale¿y, ¿e kandydat Janusz Korwin-
Mikke jako stronê wyborcz¹ wykorzystuje
blog na Onet.pl. Zamieœci³ tam swój ¿ycio-
rys i program wyborczy „21 postulatów pro-
gramu dla Warszawy”, naruszaj¹c chyba w
ten sposób przepisy ordynacji wyborczej.

Kandydat Wojciech Wierzejski ma
swoj¹ stronê internetow¹ jako pose³. O
kandydowaniu na prezydenta stolicy wspo-
mina tam pó³gêbkiem, g³ównie promuj¹c
akcje w rodzaju „Poprzyj prawo do ochro-
ny ¿ycia”. Dla odmiany, kandydatka Wan-
da Nowicka na swojej stronie wyborczej
zajmuje siê apelem o legalizacjê aborcji.

Co ciekawe, w³asnej strony nie ma pro-
wadz¹cy doœæ intensywn¹ kampaniê kan-
dydat W³odzimierz Ca³ka. W sieci znala-
z³em tylko witrynê popieraj¹cej go orga-

nizacji „Nasze Miasto”, ostatni raz aktu-
alizowan¹ 15 wrzeœnia.

Co mo¿na znaleŸæ na stronach wybor-
czych kandydatów oprócz standartowych
pozycji w rodzaju: aktualnoœci, program
wyborczy, ¿yciorys? Marek Borowski na
swojej stronie zamieœci³ coœ, czego nie ma
nikt: pamiêtnik internetowy (blog) swojej
¿ony Haliny. Zgromadzi³ te¿ kolekcjê bill-
boardów z anty-pisowskimi napisami. Naj-
bardziej rozbawi³o mnie has³o: „Wasz pre-
zydent. Wasz premier. Wasz ksiê¿yc. Na-
sza Warszawa.”

Hanna Gronkiewicz-Waltz proponuje
internautom siedem pocztówek z Warsza-
wy swoich marzeñ. Na czterech z nich wid-
nieje Pa³ac Kultury i Nauki. Dwie pocztówki
przedstawiaj¹ warszawskie mosty: zbudo-
wany przez prezydenta Paw³a Piskorskie-
go Most Œwiêtokrzyski i stuletni Most Po-
niatowskiego. Na ostatniej pocztówce
przez Plac Konstytucji przeje¿d¿a tramwaj
typu 13N, maj¹cy ze trzydzieœci lat, który
gdyby nie niechêæ prezydenta Kaczyñskie-
go do zakupu nowego taboru, dawno by-
³by wycofany z u¿ytkowania.

Je¿eli chc¹ Pañstwo otrzymywaæ nieza-
le¿ne informacje i opinie na temat kampa-
nii wyborczej w Warszawie, proszê zareje-
strowaæ siê na stronie www.dlawarszawy.pl

Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Strony -
czyli co siê
komu chce

Prosto z mostu
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Uchwa³a Nr N/287/06

Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

z dnia 19 paŸdziernika 2006 roku
w sprawie: wyra¿enia opinii Rady Dzielnicy Bia³o³êka na

temat Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego m.st. Warszawy uchwalonego przez
Radê m.st. Warszawy w dniu 10.10.2006 roku.

Na podstawie art.11 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z
póŸn. zm. ) Rada Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Po zapoznaniu siê z Uchwa³¹ Nr LXXII/2746/2006
Rady m.st. Warszawy podjêt¹ na sesji w dniu 10.10.2006
roku dotycz¹c¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy - Rada Dziel-
nicy Bia³o³êka m.st. Warszawy wyra¿a stanowczy protest
przeciwko za³o¿eniom przyjêtym w wy¿ej wymienionym Stu-
dium przez Radnych m.st. Warszawy:

- o lokalizacji na terenie Oczyszczalni Œcieków „CZAJKA”
Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Poœciekowych,

- o przeprowadzeniu przez centrum Tarchomina kolektorów
œciekowych z lewobrze¿nej Warszawy, maj¹cych wczeœniej
zamierzon¹ lokalizacjê przebiegu w Trasie Mostu Pó³nocnego,

- o wykreœleniu z Projektu Studium odcinka metra, które
od lat mia³o koñczyæ swój bieg na Nowodworach,

- przeciwko brakowi zapisu kieruj¹cego przebieg I i II nitki
metra na teren Bia³o³êki.

§ 2. Rada Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy wzywa Radê
m.st. Warszawy do zmiany podjêtej Uchwa³y poprzez usu-
niêcie zapisów wskazanych w §1, naruszaj¹cych zasadê
równego traktowania mieszkañców ca³ej Gminy – m.st. War-
szawy w zakresie dostêpu do infrastruktury i komunikacji.

§ 3. Uchwa³ê przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady
m.st. Warszawy oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.
§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielni-

cy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

Pawe³ Stañczyk

Uzasadnienie do Uchwa³y Nr N/287/06

Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

z dnia 19 paŸdziernika 2006 roku
Rada Dzielnicy Bia³o³êka na kolejnych sesjach podjê³a

uchwa³y dotycz¹ce rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni
Œcieków: „CZAJKA”, budowy spalarni, oraz przywrócenia
metra do zapisów projektu ww. studium. Wyrazi³a tak¿e opi-
niê, co do przebiegu na terenie Dzielnicy kolektorów œcieko-
wych. Niestety wszystkie postulaty Rady Dzielnicy zosta³y
zignorowane przez Radê Warszawy.

Wyra¿aj¹c swoje stanowisko odnoœnie planów rozbudo-
wy i modernizacji Oczyszczalni Œcieków „CZAJKA” zlokali-
zowanej na terenie naszej Dzielnicy, w uzasadnieniu naszej
uchwa³y, wyra¿aj¹c zgodê na modernizacjê ww. oczyszczalni
zaznaczyliœmy, ¿e:

1. Oczyszczalnia mo¿e mieæ maksymaln¹ przepustowoœæ
435 tys. m3 na dobê i s³u¿yæ bêdzie jedynie dla oczyszcza-
nia œcieków z prawobrze¿nej Warszawy.

2. Dla lewobrze¿nej Warszawy zostanie wyznaczona nowa
lokalizacja kolejnej Oczyszczalni po Oczyszczalni Po³udnie
- proponowaliœmy powrót do rezerwy pod budowê Oczysz-
czalni Pancerz.

3. Z planu rozbudowy i Modernizacji zostanie usuniêty pro-
jekt budowy wêz³a termicznej utylizacji odpadów poœcieko-
wych, czyli spalarni i zast¹piony inn¹ formu³¹ unieszkodli-
wiania tych¿e odpadów, mniej uci¹¿liw¹ dla otoczenia lub
odpady bêd¹ spalane np. na terenie jednej z elektrociep³owni.

4. Miasto sto³eczne zawrze z samorz¹dem oraz miesz-
kañcami naszej Dzielnicy, mieszkaj¹cymi w pobli¿u moder-
nizowanego Obiektu porozumienie spo³eczne, które pozwoli
na rekompensatê ewentualnych szkód oaz zapewni sta³y
nadzór, co do oddzia³ywania Oczyszczalni na œrodowisko
naturalne oraz zdrowie ludzi.

Odnoœnie metra:
1. Wykreœlenie ze studium rezerwy pod budowê metra na

Tarchominie oznacza, ¿e w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³o-
œci nie bêdzie mo¿na tu wybudowaæ metra bez konieczno-
œci wyburzeñ domów, które powstan¹ na terenie dotychczas
rezerwowanym pod budowê metra.

2. Brak planu przed³u¿enia I nitki z Bielan, jak równie¿ II
nitki z Targówka na obszar najszybciej rozwijaj¹cej siê Dziel-
nicy m.st. Warszawy i drugiej, co do wielkoœci (74 km2) jest
wyrazem dyskryminacji mieszkañców Bia³o³êki.

Rada Dzielnicy Bia³o³êka zwraca uwagê na koniecznoœæ
stosowania zasady równego traktowania mieszkañców tego
samego Miasta. Oburzaj¹ce jest lokowanie na terenie Bia-
³o³êki wielu obci¹¿aj¹cych przedsiêbiorstw potrzebnych Mia-
stu, jak spalarnia, oczyszczalnia œcieków, kompostowania,
czy Stacja Strefowa Wodoci¹gu Pó³nocnego oraz innych za-
k³adów przemys³owo-us³ugowych przy jednoczesnym po-
zbawieniu naszej Dzielnicy dobrej komunikacji, brak planów
rozbudowy metra, opóŸnienia w budowie Mostu Pó³nocne-
go i opóŸnienia przy modernizacji Trasy Toruñskiej.

Domagamy siê zmiany krzywdz¹cych zapisów przyjêtych
w studium.

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Du¿o wiedzieæ chc¹ wszyscy, nie ka¿dy jednak ma wy-
starczaj¹co dobre oczy ani du¿o czasu na wyczekiwanie w
poczekalniach okulistów czy optyków. Gdy ktoœ ma s³aby
wzrok, gdy brakuje mu czasu, wystarczy, by odwiedzi³ Cen-
trum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza
23 w Warszawie. Tam okulary lub soczewki kontaktowe za-
³atwi na poczekaniu!

Przychodz¹c do „Optokanu” nie trzeba ¿adnych recept
ani skierowañ. Bo firma dysponuje jedn¹ z najnowoczeœniej-
szych stacji diagnostycznych w Polsce.

Klient siada wygodnie na skórzanym fotelu i oddaje siê w
rêce jednego z szeœciu doœwiadczonych lekarzy okulistów.
Nie ruszaj¹c siê z fotela klient ma kontakt ze wszystkimi
niezbêdnymi urz¹dzeniami komputerowymi s³u¿¹cymi do
postawienia diagnozy, gdy¿ w tej firmie ka¿de komputero-
we badanie ostroœci widzenia potwierdzone jest dodatkowo
badaniem optycznym. Natychmiast po otrzymaniu wyników
badañ klient oddaje je optykowi, by zrobi³ odpowiednie oku-
lary lub przygotowa³ soczewki kontaktowe. Nim optyk przy-
st¹pi do pracy, czy szlifowania soczewki, trzeba wybraæ
oprawkê do okularów. Okazuje siê, ¿e to bardzo wa¿na czyn-
noœæ. Dewiz¹ zak³adu jest:

Ka¿dy kto wychodzi w naszych okularach jest ³ad-

niejszy ni¿ by³ w momencie wejœcia do nas.

W „Optokanie” twierdz¹, ¿e okulary to nie z³o konieczne,
a raczej rodzaj bi¿uterii, ozdoby. Firma ma zdecydowanie
najwiêkszy w stolicy wybór wzorów oprawek okularowych.
Na pó³kach rega³ów le¿y ich ponad dwa i pó³ tysi¹ca. S¹
tam okulary dla niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów,

jak równie¿ ma³e dzie³a sztuki z tytanu, nieraz pokryte

platyn¹ lub z³otem. S¹ tu okulary dla ka¿dego. Dla starych i
m³odych, kobiet i mê¿czyzn, dzieci i ludzi o wysublimowa-
nym smaku.

W „Optokanie” mo¿na kupiæ te¿ soczewki kontaktowe zna-
nej firmy Barneshind. W firmowym magazynie jest ich bar-
dzo du¿o dla prawie ka¿dych oczu. S¹ to soczewki najnow-
szej generacji z filtrem UV, zawieraj¹ce a¿ 74 proc. wody.
Nic dziwnego, ¿e soczewki takie bardzo ³atwo przystoso-
wuj¹ siê do oka.

- Twierdzê, ¿e „Optokan” to obecnie numer 1 w Warsza-
wie - mówi Witold Ko³odziejski, szef firmy. - Mamy wielkie
moce przerobowe, mo¿emy obs³u¿yæ ka¿dego, kto nas od-
wiedzi. Dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem oraz
urz¹dzeniami diagnostycznymi i wykonuj¹cymi okulary. W
naszych magazynach s¹ szk³a sferyczne od minus do plus
10 dioptrii, szk³a z cylindrem do 3,5 dioptrii, ze sfer¹ do 7
dioptrii.

Oczywiœcie, gdy ktoœ bêdzie potrzebowa³ szkie³ o wiêk-
szej liczbie dioptrii, udzielimy mu pomocy. Tylko wtedy nie
zrobimy tego w ci¹gu pó³ godziny.

„Optokan” odwiedzaj¹ klienci nie tylko ze stolicy. Nikt nie
musi zamawiaæ telefonicznie wizyty. Wystarczy wejœæ do

centrum i po wybraniu oprawek, po pó³ godzinie wyjœæ w
nowych, piêknych okularach.

Lepiej widzieæ, to wiêcej wiedzieæ

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Wiele siê dziœ mówi o patrio-
tyzmie, o wdra¿aniu w szko³ach
nowego przedmiotu. Patrio-
tyzm to jednak nie tylko nauka,
wiedza - to mi³oœæ z gotowoœci¹
do poœwiêceñ. Powinien byæ w
sercu. Trudno bowiem powie-
dzieæ, ¿e gdy dziecko ma w
szkole szóstkê z wychowania
patriotycznego to jest ju¿ pa-
triot¹. Mi³oœæ do ojczyzny trze-
ba zaszczepiæ i kultywowaæ- jej
siê nie da wpoiæ poprzez wy-
kucie samych choæby naj-
wznioœlejszych regu³ek.

Dlatego tak wa¿ne jest od-
powiednie wychowanie wynie-
sione z domu rodzinnego,
kszta³towanie osobowoœci
przez ca³y system edukacyjny
od najm³odszych lat.

Wychowa³em siê w domu, w
którym tradycje i pielêgnowa-
nie historii by³o bardzo ¿ywe.
Korzenie siêgaj¹ce kresów
wschodnich,  przesiedlenie ro-
dziców do Polski po II wojnie
œwiatowej, przodkowie -
uczestnicy Powstania Stycz-
niowego 1863 roku i utrwalone
w pamiêtnikach wspomnienia z
czasów zawieruchy, arcybiskup
Jan Marceli Gutkowski - kape-
lan wojsk Ksiêstwa Warszaw-
skiego, któremu wystawiono
pomnik we Lwowie, rodzinne
powi¹zania ze œrodowiskiem
¿o³nierzy Armii Krajowej  oraz
liczne wspomnienia nestorów
rodu z epoki kszta³towania siê
polskiej niepodleg³oœci mia³y
wp³yw na moje przekonania.

Gdy trafi³em do bia³o³êckie-
go samorz¹du zamarzy³ mi siê
taki ¿ywy pomnik warszawskiej
historii. Zbli¿a³a siê 50 roczni-
ca wybuchu Powstania, o któ-
rym wiele pisano i mówiono,
lecz zapominano o ofierze
uczestników, bohaterach, któ-
rzy porzuciwszy swe domy sta-
nêli do nierównego boju nie tyl-
ko z okupantem hitlerowskim.
Wymyœli³em nadanie koñczo-
nej w³aœnie nowej szkole w Tar-
chominie zaszczytnego miana:
„POWSTANIA WARSZAW-
SKIEGO”. Wiele, jak siê oka-
za³o, by³o póŸniej perturbacji z
realizacj¹ tego zamierzenia, ale
w finale w Bia³o³êce odby³a
wspania³a uroczystoœæ z udzia-
³em  m³odzie¿y, mieszkañców,
wojska oraz wzruszonych kom-
batantów. Wówczas us³ysza-
³em po raz pierwszy s³owa, ¿e
Bia³o³êka ma wreszcie gospo-
darzy. Tak zaczêliœmy sp³acaæ
swój d³ug wobec historii. Potem
przysz³y salwy kompanii hono-
rowej w Œwiêto Niepodleg³oœci
w P³udach, Apele Poleg³ych 1
sierpnia z okazji kolejnych rocz-
nic wybuchu Powstania War-
szawskiego i koncerty. Zabie-
ga³em o sztandar dla „powstañ-
czej” szko³y z dumnym emble-
matem „Polski Walcz¹cej”.
Uczestniczy³em w budowie
pomnika na kwaterze powstañ-
czej na cmentarzu w Tarchomi-
nie. W zwi¹zku z 60. rocznic¹
wybuchu Powstania zainicjo-
wa³em utwardzenie alei przed
kwater¹ powstañcz¹.

Patrz¹c na ³zy wzruszenia
starszych ludzi, którym mogli-
œmy ofiarowaæ swoj¹ pamiêæ
utwierdza³em siê w przekonaniu
o s³usznoœci swoich zamierzeñ.

Robi³em to z przekonania, nie
oczekuj¹c nic w zamian. Ale spo-
tka³a mnie niespodzianka: uhono-
rowano mnie „Honorow¹ Odznak¹
Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej” oraz odznacze-
niem „Pro Memoria”, co traktujê
jako wyró¿nienie dla wszystkich
mieszkañców naszej dzielnicy. W
kultywowaniu tradycji i poznawa-
niu prawd historycznych olbrzymi¹
rolê pe³ni szko³a i ciê¿ka oraz od-
powiedzialna praca nauczycieli.

Bêdê dzia³a³ na rzecz dal-
szego rozwoju bia³o³êckiej
oœwiaty, tak¿e w duchu wycho-
wania patriotycznego.

Jacek Kaznowski

Platforma Obywatelska

Okrêg 2 Miejsce 1

Kim jestem?

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 022 610-52-60

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax 022 728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii


