
nowa gazeta praska 1

be
zp
³a
tn
ie

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka

nr 24 (346) 22 listopada 2006 roku

ISSN 1234-6365

www.ngp.pl

Nak³ad 25.000 egz.

dokoñczenie na str. 5

ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37
ul. Myœliborska 98G lok. 5, tel. 022 747-16-85

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 12

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
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Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14
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ŒCIENNE      POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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SK£AD FABRYCZNY

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie

dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!

Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki
dla wybranych marek samochodów.

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 19:00

sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego

Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH

ul. Pi³sudskiego 143 B, tel/fax (022) 771-23-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11:00 - 18:00

naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022 679-49-30

Zapraszamy: pon., wt., œr., czw. 16-20, pt. 9-13
ul. Œwiderska 102 (róg Æmielowskiej) tel. 022 670-34-00

SPECJALISTYCZNY GABINET  STOMATOLOGICZNY
rok za³o¿enia 1992

lekarz stomatolog PIOTR ROZBICKI
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przegl¹dy
♦przyjazna atmosfera ♦najwy¿sza jakoœæ

♦nowoczesna protetyka ♦RTG ♦nowoczesna protetyka
♦bezboleœnie ♦klimatyzacja ♦konkurencyjne ceny

Serdecznie dziêkujê

Mieszkañcom

Pragi Pó³noc i Bia³o³êki
za obdarzenie mnie

zaufaniem i oddanie g³osu

na moj¹ osobê

w Wyborach Samorz¹dowych

na radnego Warszawy

ZBIGNIEW CIERPISZ

Kogo wybraliœmy
na naszym terenie?

czytaj na str. 4

Rotary –
daj siebie innym

13 listopada w Domu Kul-
tury „Praga” zagoœci³a „Syner-
gia”. Fundacja pod t¹ nazw¹
(oznaczaj¹c¹ wspó³dzia³anie,
kooperacjê) dzia³a od wrze-
œnia 2005 roku na Pradze Po-
³udnie. Realizuje projekty

Tlen z Po³udnia
spo³eczne dziêki budowaniu
partnerstw miêdzy biznesem,
administracj¹ publiczn¹ i spo-
³ecznoœci¹ lokaln¹.

We wspó³pracy z Oœrod-
kiem Pomocy Spo³ecznej Pra-
ga Po³udnie, od grudnia 2005
roku fundacja realizuje pro-
gram „Zielone szelki”. S¹ to
zajêcia socjoterapeutyczne

Malarskie pejza¿e to portre-
ty natury. Widaæ w nich indy-
widualne spojrzenie malarza,
który uchwyci³ i utrwali³ ulotne
piêkno otaczaj¹cej nas rze-
czywistoœci. Zmêczeni ró¿ne-
go rodzaju awangard¹, ci¹gle
nowymi pomys³ami, instala-
cjami, które pragn¹ szokowaæ
i zadziwiaæ, chêtnie zwracamy

Pejza¿e
nasz¹ uwagê na malowane
krajobrazy, nasycone barwa-
mi piêkne impresje z natury.

Galeria N’69, w ramach pro-
gramu Fundacji Artbarbakan
„Artyœci z Pragi - Artyœci dla
Pragi” prezentuje nam obec-
nie zbiór pejza¿y Marcina Ca-
baka. Wernisa¿ wystawy
odby³ siê 11 listopada w Ga-
lerii przy ul. Tarchomiñskiej 9.

Marcin Cabak urodzi³ siê 18
kwietnia 1970 roku w Nowym
S¹czu. Jak sam mówi, choæ
od 7 roku ¿ycia chcia³ byæ
malarzem, jego droga do ma-
larstwa by³a d³uga. Studiowa³
najpierw kierunek niezwi¹za-
ny ze sztuk¹, ale w 1998 r.
ukoñczy³ Akademiê Sztuk
Piêknych w Warszawie na
Wydziale Malarstwa w pra-

Listopadowa premiera
sztuki Ma³gorzaty Owsiany
„Kraniec” w re¿yserii Piotra
Nowaka rozpoczê³a drugi
rok dzia³alnoœci  Teatru „Wy-
twórnia” na terenie War-
szawskiej Wytwórni Wódek
„Koneser”. W pierwszym
roku wystawiono tu 9 sztuk.

Wytwórnia sztuki

dokoñczenie na str. 12

Wszystko zaczê³o siê latem
2005 roku, gdy grupa drama-
turgów, choreografów i re¿yse-
rów dowiedzia³a siê o miejscu,
gdzie mo¿e prowadziæ dzia³al-
noœæ teatraln¹. Przestrzeñ na
ten cel musia³a za w³asne pie-
ni¹dze wyremontowaæ.

Na pewno wielu naszych
Czytelników s³ysza³o o klu-
bach Rotary. Byæ mo¿e jed-
nak, podobnie jak ja, mia³o o

tym jedynie mgliste pojêcie.
Dlatego, gdy ca³kiem nie-
oczekiwanie rotarianie z klu-
bu Rotary Warszawa-Józe-
fów, zaprosili mnie na spotka-
nie, poczu³am siê tym wyró¿-
niona. Postanowi³am podzie-
liæ siê z Czytelnikami tym,
czego siê dowiedzia³am. Bo
wiedzieæ warto.
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Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
25 listopada godz. 11 i 12

S³owa

2 grudnia godz. 11 i 12

Opowieœæ Wigilijna

Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

Listopad to ju¿ jesieñ ca³¹
gêb¹. A jesieñ, wiadomo, wiatr,
mg³y i deszcze. Warto wie-
dzieæ, ¿e najwiêcej mglistych
dni by³o w 1974 r.  Obserwato-
rium meteorologiczne na Œnie-
¿ce (Sudety) zanotowa³o poja-
wienie siê mg³y ponad 300
razy. Eskimosi maj¹ kilkadzie-
si¹t okreœleñ dotycz¹cych œnie-
gu. My, z racji naszego klima-
tu, specjalizujemy siê w desz-
czu. Mamy m¿awkê, deszczyk,
kapuœniaczek, s³otê, pluchê,
chlapê, szarugê, burzê, ulewê.
Mówimy, ¿e pada, rosi, si¹pi,
zacina, ¿e leje jak z cebra, ¿e
deszcz taki, ¿e psa by nie wy-
gna³, ¿e z deszczu pod rynnê...

Przy takiej pogodzie zazwy-
czaj nie chce siê wychodziæ z
domu i ma siê ochotê na coœ
dobrego do jedzenia. A dobre
wed³ug Polaków s¹ np. ziem-
niaki. A¿ 54% naszych obywa-

Listopadowy kalejdoskop
teli nie wyobra¿a sobie bez
nich obiadu. Mo¿e i s³usznie,
bo kartofle s¹ œwietnym Ÿró-
d³em wêglowodanów, dostar-
czaj¹cych energii. 1/4 bada-
nych najbardziej lubi kotlety
schabowe, a prawie 20% -
rosó³. Pizzê, jako wymarzony
posi³ek, wybra³o zaledwie 3%.

Aenne Burda zmar³a 3 listo-
pada zesz³ego roku, w wieku 96
lat. W 1949 r. przejê³a ma³¹ fir-
mê i - po latach - stworzy³a z niej
jeden z najwiêkszych na œwie-
cie koncernów wydawniczych.
Dziœ jej przedsiêbiorstwo wyda-
je ponad 200 tytu³ów czasopism
dotycz¹cych mody i stylu ¿ycia.
A warto pamiêtaæ, ¿e zaczyna³a
od pisma z wykrojami krawiec-
kimi, któremu da³a swoje nazwi-
sko - „Burda”. Aenne, po osiem-
dziesi¹tce, ca³e swoje dziedzic-
two przekaza³a trzem synom.

Ludmi³a Milc

Trasa Dobrej Woli

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

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

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.strona.pl

Warszawa zawsze by³a mia-
stem otwartym i tak powinno
zostaæ. Generalnie rzecz bio-
r¹c trudno o podobieñstwa, bo
rajcami miejskimi zostawali
dawniej ludzie ze sfer zamo¿-
nych, wywodz¹cy siê z War-
szawy. Bywa³o jednak, i¿ na
prezydenta wybierano kogoœ
nie pochodz¹cego ze stolicy.
Tak siê chocia¿by sta³o pod-
czas pierwszych i zarazem
ostatnich wyborów do w³adz
miejskich Warszawy przed
upadkiem I Rzeczypospolitej.
Odby³y siê one wiosn¹ 1792
roku. Warszawê podzielono na
szeœæ cyrku³ów – czyli okrê-
gów wyborczych bêd¹cych od-
powiednikami dzielnic. Siód-
mym cyrku³em zosta³a Praga,
po³o¿ona na prawym brzegu
Wis³y. Ka¿dy z cyrku³ów na
zebraniu posesjonatów wybra³
w³adze lokalne, sk³adaj¹ce siê
z wójta, burmistrza, sêdziów i
³awników oraz 15-tu deputo-
wanych gminnych. W tydzieñ
póŸniej, dok³adnie 14 kwietnia
wymienionego roku, odby³o siê
w ratuszu, stoj¹cym na œrod-
ku Rynku Staromiejskiego, ze-
branie nosz¹ce miano: „elek-
cya miejscowa ogólna”.
Uczestnicz¹cy w nim gminni
deputowani wybrali prezyden-
ta, wiceprezydenta, radnych i
kasjera.

Prezydentem Starej War-
szawy zosta³ wtedy Ignacy
Wyssogota Zakrzewski, chor¹-
¿y i pose³ poznañski, gorliwy
obroñca spraw mieszczañ-
skich. By³ on jednym z tych,
którzy po uchwaleniu prawa o
miastach, mimo posiadania
klejnotu szlacheckiego, wpisali
siê do ksiêgi obywateli miej-
skich. Przez wybór na prezy-
denta szlachcica, deputowani,
w imieniu obywateli stolicy,
podkreœlili, ¿e walka o prawa

Jak wybierano prezydenta

SYLWESTER,WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Zbli¿aj¹ce siê wybory samorz¹dowe wzbudzaj¹ wiele
emocji. Siêgnijmy do historii, przypatrzmy siê jak to daw-
niej bywa³o. Wprawdzie pewne sytuacje siê powtarzaj¹,
inne zaœ s¹ ewenementem, nawet w skali europejskiej, a
mo¿e i œwiatowej. Mówimy, i¿ wynikaj¹ z naszej polskiej
specyfiki i osobliwego pojmowania œwiata, ca³kiem od-
miennego od innych nacji europejskich.

mieszczan w niczym nie ogra-
nicza praw stanu szlacheckie-
go. Idea tej walki mia³a jedy-
nie na celu zrównanie praw
dwóch, ¿yj¹cych obok siebie
grup spo³ecznych. Jednolit¹
w³adzê w stolicy, nadrzêdn¹
wobec w³adz miejskich, spra-
wowa³a wówczas Warszawska
Komisja Boni Ordinis, czyli Do-
brego Porz¹dku, powo³ana do
¿ycia reskryptem królewskim
Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego w 1765 roku. W³adzom
miejskim brakowa³o niekiedy
umiejêtnoœci, a nierzadko i
uczciwoœci w dzia³aniu dla do-
bra ogó³u, dlatego organ kon-
trolny odgrywa³ wa¿n¹ i zara-
zem nadrzêdn¹ rolê.

Prezydent, bêd¹cy najwy¿-
szym urzêdnikiem miejskim
mia³ prawo „zwo³ywaæ magi-
strat na sesye extraordynaryj-
ne”, podpisywaæ decyzye i
expedycye magistratu, mieæ
zwierzchnoœæ nad milicy¹
mieysk¹, rozkazywaæ proviso-
rie mieyskim”, móg³ te¿ roz-
strzygaæ sprawy, z których p³y-
n¹ca szkoda nie przekracza³a
50 z³p. Móg³ równie¿ karaæ 12
z³otowymi mandatami oraz
orzekaæ odszkodowania na
rzecz pokrzywdzonych. Nieza-
dowolonym z werdyktów prezy-
denta przys³ugiwa³o prawo od-
wo³ania do s¹du apelacyjnego.

Oficjalne uposa¿e-
nie prezydenta by³o
dosyæ niskie, w po-
równaniu do innych
urzêdników miej-
skich. Wynosi³o ono
zaledwie 100 z³ rocz-
nie, podczas gdy
pensja podskarbiego
i syndyka wynosi³a
po 1.000 z³ dla ka¿-
dego; pisarza wój-
towskiego – 1.260 z³,
a pisarza radzieckie-
go (rady miejskiej) –
1.500 z³. Wynika³o to
z faktu, i¿ prezydent,
podobnie jak radni –
czerpa³ dochody z
licznych Ÿróde³, ko-
rzystaj¹c równocze-
œnie z wielu przywile-

jów i ulg podatkowych. Mia³
m.in. prawo do czêœci wp³y-
wów z op³at miejskich, poza
tym dzier¿awi³, na bardzo do-
godnych warunkach, nierucho-
moœci nale¿¹ce do miasta. Nie
zgadza³a siê z tym wspomnia-
na Komisja Dobrego Porz¹d-
ku, ale do koñca istnienia I
Rzeczypospolitej nie potrafi³a
sobie z tym problemem pora-
dziæ.

W okresach wyborów,
wspomniana komisja stara³a
siê zapobiegaæ „intrygom to-
warzysz¹cym elekcji prezy-
denta i oficjalistów mieyskich”,
a wiêc przeciwdzia³a³a zmo-
wom, sprzysiê¿eniom i ewen-
tualnym zemstom antagoni-
stów. Uprawnienia jej by³y jak

na owe czasy wysokie i nie-
zmiernie wa¿ne dla dzia³ania
demokracji w radzie miasta.
Walczy³a m.in. z zakorzenion¹
g³êboko zasad¹ (od czasów
œredniowiecza), ¿e kandydaci
na urz¹d radziecki (sekretarze
rady, prowadz¹cy kancelariê
miejsk¹) musieli siê magistra-
towi op³acaæ. Jeszcze w przy-
padku wyboru na pisarza ra-
dzieckiego niejakiego Filipowi-
cza, porêczenie za niego w wy-
sokoœci 100.000 z³, z³o¿y³ wy-
twórca pasów s³uckich Pas-
chalis Jakubowicz. Uchodzi³o
bowiem za zasadê, ¿e tego
urzêdu ¿aden nie dost¹pi, kto
siê magistratowi nie op³aci.
Wiêkszoœæ wiêc kandyduj¹-
cych na urzêdy miejskie, rekru-
towa³a siê z regu³y z najbogat-
szych rodzin mieszczañskich.
Niemniej, na swym urzêdzie
pomna¿ali posiadane fortuny,
nie zaœ dok³adali z racji pe³nio-
nej funkcji.

Jednak najwa¿niejsze zmia-
ny w doborze kadry urzêdniczej
wprowadzone zosta³y dopiero
w dobie Ksiêstwa Warszaw-
skiego, kiedy od urzêdników
zaczêto wymagaæ wykazania
siê kwalifikacjami zarówno inte-
lektualnymi jak i zawodowymi.
Pod tym wzglêdem dekret kró-
lewski z 29 kwietnia 1809 roku
deklarowa³, co nastêpuje: „Pra-
gn¹c jak naymocniey mieæ do-
wody o zdolnoœci wszelkich
urzêdników publicznych, któ-
rych odt¹d do pos³ugi kraiowey
wzywaæ bêdziemy, a przekona-
ni, ¿e nie tylko uczciwy sposób
myœlenia, gorliwoœæ w pe³nieniu
obowi¹zków, ale nadto prawdzi-

wie gruntowna nauka odpowia-
daj¹ca powo³aniu, oraz do-
œwiadczenie i wprawnoœæ istot-

KOSMETYKA

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 022 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE

√ kosmetyka twarzy
√ depilacja woskiem
√ makija¿
√ henna
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)

STYLIZACJA PAZNOKCI

AIR-BRUSH
√ opalanie natryskowe cia³a

√ zdobnictwo artystyczne

   paznokci

PE£NA KOSMETYKA

SOLARIUM Ergoline

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

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

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Polska jest pi¹tym krajem, po Litwie,
Estonii, Obwodzie Kaliningradzkim oraz
Rosji, który odwiedzi³a Europejska Trasa
Dobrej Woli Humanitarnych Wolontariuszy
Scjentologii. Ich wizyta przewidziana jest w
kolejnych oœmiu krajach.

Pocz¹tkowo Europejska Trasa Koœcio³a
Scjentologii zosta³a pomyœlana jako sprzeciw
wobec upadku moralnych i duchowych war-
toœci w spo³eczeñstwie, w którym na porz¹d-
ku dziennym wystêpuje korupcja, zorganizo-
wana przestêpczoœæ, narkotyki i pornografia.

Wraz z powstawaniem kolejnych proble-
mów, Koœció³ Scjentologiczny w Europie uru-
chomi³ Europejsk¹ Trasê Dobrej Woli Huma-
nitarnych Wolontariuszy, która odwiedza 13
krajów z zamiarem niesienia przes³ania, i¿
Coœ Mo¿na Z tym Zrobiæ. „Humanitarny Wo-
lontariusz Scjentologii jest osob¹, która na
bazie wolontariatu przywraca poczucie celo-
woœci, prawdê i wartoœci duchowe ¿yciu in-
nych.” napisa³ L. Ron Hubbard - twórca pro-
gramu  Humanitarnych Wolontariuszy Ofe-
ruj¹c ludziom proste metody rozwiniête przez
L. Rona Hubbarda, np. propozycje wskazu-
j¹ce, jak polepszyæ warunki ¿ycia i  rozwi¹-
zaæ takie problemy, jak konflikty rodzinne,
nadu¿ywanie narkotyków, brak porozumie-
nia miêdzy ludŸmi i wiele innych, Trasa przy-
by³a do Polski w maju 2006. Metody L. Rona
Hubbarda zawarte s¹ w 19 broszurach, któ-
re zosta³y po raz pierwszy opublikowane po
polsku wraz z przybyciem Trasy do Polski.

5 maja w Hotelu Radison SAS zosta³a
otwarta wystawa prezentuj¹ca prace L. Rona
Hubbarda i program Humanitarnych Wolon-
tariuszy. Do jej obejrzenia zaproszono Pola-
ków. Przez nastêpne dwa miesi¹ce wystawa
odwiedzi³a kilka miejsc i by³a czêœci¹ kilku
wydarzeñ kulturalnych, które mia³y miejsce
w Warszawie - w Warszawskim Centrum Expo
XXI, w halach sportowych i w innych miej-
scach. Od lipca do paŸdziernika 2006 wysta-
wa znajdowa³a siê w przestronnym punkcie
w centrum Warszawy, na ul. Przeskok 2.

Indywidualnie rozmawiano z odwiedza-
j¹cymi wystawê Humanitarnych Wolontariu-
szy i ka¿dy, kto mia³ problem otrzymywa³
poradê. Kursy by³y dostêpne dla zaintere-
sowanych osób.

Poza oferowan¹ pomoc¹ i ogólnymi po-
radami, Humanitarni Wolontariusze zaczêli

nie do u¿ytecznego sprawowa-
nia urzêdów s¹ potrzebne. Nikt
wiêc do ¿adnego urzêdu cywil-
no-administracyjnego powo³a-
nym nie zostanie, kto pierwey
nie z³o¿y examinów.”  Od tej
pory egzamin musieli sk³adaæ
nie tylko szeregowi urzêdnicy,
ale i sam prezydent. To by chy-
ba i nas wspó³czesnych satys-
fakcjonowa³o. Nie chcielibyœmy
bowiem, aby miejskie urzêdy po
wyborach sta³y siê synekur¹ dla
ludzi bez kwalifikacji, którzy ko-
lejny raz zadrwi¹ sobie z bez-
silnych wyborców...

Tadeusz W³adys³aw Œwi¹tek
 Ilustracje:
1. Ratusz Starej Warszawy
na Rynku Starego Miasta w
Warszawie. Fot. ze zbiorów
Tadeusza W³. Œwi¹tka
2.Ignacy Wyssogota Za-
krzewski, ostatni prezydent
Starej Warszawy. Fot. ze zbio-
rów Tadeusza W³. Œwi¹tka.

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046

pracowaæ z bezdomnymi w Warszawie, od-
wiedzaj¹c schroniska dla bezdomnych i pro-
wadz¹c wyk³ady dotycz¹ce takich tematów,
jak „Dbaj o siebie”, „Dawaj dobry przyk³ad”,
„B¹dŸ godny zaufania” - wszystko zawarte
w broszurze pt. „Droga do szczêœcia”, który
jest  prostym przewodnikiem moralnoœci.

Humanitarni Wolontariusze napotkali
pocz¹tkowo takie problemy, jak brak goto-
woœci bezdomnych do nauczenia siê czego-
kolwiek. Mieszkaj¹c w brudnym otoczeniu,
pij¹c alkohol i nie stosuj¹c najprostszych za-
sad higieny, wielu bezdomnych nie chcia³o
zmieniæ niczego w swym otoczeniu. W licz-
nych schroniskach podjête zosta³y wielkie
akcje sprz¹tania. Widz¹c poprawê, miesz-
kañcy schronisk sami zaczêli interesowaæ siê
zmian¹ warunków swojego ¿ycia.

Podczas pracy z bezdomnymi, Humani-
tarni Wolontariusze odkryli, ¿e innym przed-
miotem troski polskiego rz¹du s¹ uchodŸcy
- z Czeczenii i z innych krajów. W tym sa-
mym czasie uchodŸcy z niektórych obozów
w Warszawie odwiedzili punkt wystawowy
w poszukiwaniu pomocy w rozwi¹zaniu oso-
bistych problemów. Przez 4 miesi¹ce ponad
100 uchodŸców odwiedzi³o wystawê Huma-
nitarnych Wolontariuszy i uczestniczy³o w se-
minariach i wyk³adach.

Przyk³adem osi¹ganych rezultatów s¹
s³owa jednego z uchodŸców, napisane przez
niego po wziêciu udzia³u w seminarium do-
tycz¹cego komponentów zrozumienia. „Gdy
by³em w moim kraju, nienawidzi³em Rosjan.
Zacz¹³em nawet nienawidziæ moich rodaków,
i wkrótce dosz³o do tego, ¿e ... nikogo nie
lubi³em. Podczas tych seminariów nauczy-
³em siê, dlaczego powinno siê lubiæ innych i
komunikowaæ siê z nimi, i zacz¹³em lubiæ
ludzi.  Teraz nawet lubiê Rosjan!”

Innym przyk³adem jest historia cz³owieka
ponad 50 - letniego, uchodŸcy czeczeñskiego w
Polsce, któremu pomogli Humanitarni Wolon-
tariusze. Na jednym ze spotkañ na Przeskok 2
opowiedzia³ historiê terenu zniszczonego przez
wojnê - historiê tysiêcy mê¿czyzn i kobiet, któ-
rych domy zniszczono, rodziny  pozabijano i
których ¿ycie zosta³o rozbite. „Nie by³o nadziei,
chêci do ¿ycia - pozostawiliœmy nasze ¿ycie poza

sob¹ i musieliœmy uciekaæ.  W takich warun-
kach siê znajdowaliœmy, gdy poznaliœmy Huma-
nitarnych Wolontariuszy” powiedzia³ po pomyœl-
nie ukoñczonym, wraz z swoj¹ ¿on¹, kursie
przeprowadzania asyst - duchowych us³ug, które
pomagaj¹ szybciej powróciæ do zdrowia po prze-
byciu traumatycznego wydarzenia lub stanu za-
gra¿aj¹cego ¿yciu.

Ponad 3000 osób uzyska³o pomoc na
wystawie i podczas seminariów oraz wyk³a-
dów prowadzonych poza ni¹ w celu rozwi¹-
zania problemu, lub zmiany niechcianych
warunków ¿ycia. Ponad 50 osób ukoñczy³o
kurs na Humanitarnego Wolontariusza po
to, by móc pomagaæ innym.

13 paŸdziernika, podczas oficjalnej ce-
remonii w sali wystawowej przy ulicy Prze-
skok 2 og³oszono Hannê Garbalsk¹, która
ukoñczy³a kursy dotycz¹ce 19 tematów,
pierwsz¹ w Polsce w pe³ni wykszta³con¹ Hu-
manitarn¹ Wolontariuszk¹ Scientologii.

„W trakcie nauki, pomog³am wielu oso-
bom w poprawie warunków  ¿ycia. Za ka¿-
dym razem czu³am, ¿e stajê siê troszkê
lepsz¹ osob¹, trochê bardziej wspania³o-
myœln¹ i odpowiedzialn¹. Osuszenie ³ez na
twarzy p³acz¹cego dziecka, ujêcie bólu cier-
pi¹cemu, danie nadziei temu, kto j¹ straci³ -
to niezapomniane doœwiadczenie! Teraz, po
odbyciu wszystkich podstawowych kursów w
koñcu czujê, ¿e jestem w stanie rzeczywi-
œcie pomagaæ ludziom w moim kraju! My-
œlê, ¿e te kursy s¹ dla wszystkich, którzy
chc¹ zmieniæ coœ lub wszystko w swoim
¿yciu” - stwierdzi³a Hanna Garbarska.

Trasa Dobrej Woli wyrusza teraz do na-
stêpnego kraju.
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KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY
MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Szanowni Pañstwo,
Jeszcze kilka tygodni temu

pisa³em o koniecznoœci szybkie-
go przygotowania siê do zimy,
pada³ œnieg, a temperatura spa-
d³a poni¿ej zera. Jak jednak wi-
daæ za oknem, zima zawita³a
tylko na chwilê. Niezale¿nie od
warunków pogodowych jedno
jest pewne - id¹ Œwiêta, a okres
przed Œwiêtami to okres ¿niw
dla wszelkiego rodzaju sklepów,
wiadomo Wigilia kojarzy siê z
prezentami.

Ka¿dy powinien pamiêtaæ,
¿e konsument jest szczególnie
chroniony przepisami prawa, a
sprzeda¿ konsumencka obwa-
rowana jest wieloma przepisa-
mi, nak³adaj¹cymi ró¿ne obo-
wi¹zki na sprzedawców. Zaku-
py mo¿na robiæ w tradycyjnych
sklepach, jednak¿e coraz bar-
dziej popularne s¹ zakupy
przez internet. Sprzeda¿ inter-
netowa dokonywana jest po-
przez sklepy internetowe
oraz systemy aukcji interne-
towych, a konsumenci doko-
nuj¹cy takich zakupów s¹
pod szczególn¹ ochron¹ pra-
wa. Ka¿dy zakup przez inter-
net, to umowa zawierana na
odleg³oœæ. Od takiej umowy
zawsze mo¿na odst¹piæ, bez
podawania jakichkolwiek po-
wodów, wystarczy pisemne
oœwiadczenie z³o¿one w ter-
minie 10 dni od dnia wyda-
nia przedmiotu zakupu (naj-
czêœciej odbioru przesy³ki z
zakupami). Nie zawsze jest
to mo¿liwe, poniewa¿ wyj¹-
tek stanowi¹ nagrania au-
dialne i wizualne oraz zapi-
sane na noœnikach programy
komputerowe których nie
mo¿na ju¿ zwróciæ po usu-
niêciu przez kupuj¹cego ich
oryginalnego opakowania. W
przypadku skorzystania
przez konsumenta z prawa
odst¹pienia od umowy,

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

sprzedawca powinien zwró-
ciæ wp³acon¹ cenê w termi-
nie 14 dni, po przekroczeniu
tego terminu, nale¿¹ siê od-
setki ustawowe. Cena poda-
na w sklepie internetowym
musi obejmowaæ wszystkie
ewentualne podatki, przede
wszystkim podatek VAT, oraz
koszty dostawy.

Dokonuj¹c zakupów przez
internet, kupuj¹cy najczêœciej
musi podaæ swoje dane oso-
bowe, nale¿y przy tym wie-
dzieæ, ¿e sprzedawca nie jest
uprawniony do korzystania z
informacji podanych przez ku-
puj¹cego do jakichkolwiek in-
nych celów, ani¿eli wykonanie
umowy sprzeda¿y. Sprzedaw-
cy nie wolno przetwarzaæ da-
nych osobowych kupuj¹cego
bez jego zgody, nie mo¿e
przesy³aæ na jego adres ¿ad-
nych materia³ów reklamo-
wych, próbek towarów czy
wrêcz niezamówionych zaku-
pów. Takie dzia³anie jest
sprzeczne z prawem, a w
przypadku otrzymania nie-
zamówionego towaru, nie
trzeba za niego p³aciæ (trze-
ba go jednak odes³aæ na
koszt i ryzyko sprzedawcy).

Zakupy przez internet s¹
bezpieczne, jednak¿e zawsze
trzeba znaæ swoje prawa, a
przed z³o¿eniem zamówienia
lub zap³at¹ za zakupiony to-
war nale¿y upewniæ siê, ¿e
sprzedawca rzetelnie wype-
³nia wszelkie swoje obowi¹z-
ki na³o¿one przepisami prawa.

Wszelkie pytania i problemy
w tej i innych sprawach mo¿-
na zg³aszaæ telefonicznie na
numer 022 884 84 00 lub 502
535 361 lub za poœrednictwem
poczty elektronicznej na adres
legismedia@legismedia.pl.

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

Najstarsi mieszkañcy Bia³o-
³êki nie pamiêtaj¹, by przy uli-
cy Porajów, na odcinku od
Myœliborskiej do budynku ad-
ministracji osiedla, parkowa³o
siê samochody inaczej ni¿ pro-
stopadle do ulicy. Kilka tygo-
dni temu pojawi³ siê tam znak
nakazuj¹cy parkowanie pojaz-
dów równolegle do jezdni i
chodnika. Ten niezgodny z lo-
gik¹ nakaz jest surowo egze-
kwowany przez stra¿ miejsk¹.

Jak sam siebie okreœli³ – je-
den z rozsierdzonych miesz-
kañców ulicy Porajów – powie-
dzia³ NGP – Nikomu nigdy nie
przeszkadza³o, ¿e parkujemy
samochody prostopadle do uli-
cy. Ten sposób ma wiele za-
let. £atwo jest wjechaæ na miej-

Parkowanie bez g³owy

Prawnik
przyjazny ludziom

Kancelaria Prawna
Legis Media
ul. Kondratowicza 37
lok. 202, II p.

Bart³omiej W³odkowski, au-
tor programu, Prezes Funda-
cji AVE: „Chcemy promowaæ
m³odych ludzi z ambicjami,
którzy potrafi¹ daæ cz¹stkê sie-
bie innym. Wydaje siê, ¿e
obecnie dzieci i m³odzie¿ z ro-
dzin ubogich maj¹ wiele mo¿-
liwoœci otrzymania pomocy.
Dlatego stworzyliœmy nowator-
ski projekt, adresowany do nie-
co innej grupy odbiorców. Sy-
tuacja materialna to tylko jeden
z wielu wskaŸników przyzna-
nia stypendium. Zale¿y nam
na pomocy m³odym ludziom o
nieprzeciêtnych osi¹gniêciach
naukowych, którzy swój poten-
cja³ wykorzystuj¹ w pracy spo-
³ecznej. Stypendyst¹ mo¿e zo-
staæ ka¿dy, kto wyka¿e siê ory-
ginalnym pomys³em na w³asn¹
edukacjê, konkretnymi osi¹-
gniêciami naukowymi lub god-
nym naœladowania zapa³em w
zdobywaniu wiedzy, a jedno-
czeœnie udowodni nie komer-
cyjne wykorzystanie talentów.”

W konkursie z³o¿ono kilkana-
œcie aplikacji, spoœród których
specjalnie powo³ana komisja
wybra³a 6 i 4 osoby otrzyma³y
po 2 000 z³, 2 - po 1000 z³.
Wœród laureatów jest dwoje
mieszkañców Bia³o³êki oraz
mieszkanka Pragi Pó³noc: lice-
alistka Marta Ferfet z Tarchomi-
na, maturzysta Marek Kobia³ka
z Nowodworów oraz Ola Boryc-
ka z Pragi. Wszyscy s¹ wolon-
tariuszami Fundacji AVE. Marta
œpiewa w Avetkach, jest jedn¹
z najlepszych uczennic LO im.
Domeyki, inicjuje wiele szkol-
nych akcji charytatywnych i spo-
³ecznych, koñczy Szko³ê Mu-
zyczn¹ II stopnia w klasie fago-
tu i œpiewu jednoczeœnie, reda-
guje „Aveciarza”. Marek, pomi-
mo skrajnie trudnych warunków
losowych i rodzinnych, po skoñ-
czeniu szko³y zawodowej,
podj¹³ naukê w technikum. Za-
mierza studiowaæ, wykazuje siê
ogromnym zaanga¿owaniem
spo³ecznym - uczestniczy³ jako
wolontariusz w niemal wszyst-
kich artystyczno-edukacyjnych
projektach Fundacji AVE na
przestrzeni ostatnich 4 lat, a tak-
¿e w akcjach pomocy powodzia-
nom, organizowanym przez
OPS-Bia³o³êka.  Ola - prymuska
jednego z pó³nocnopraskich

Stypendyœci AVE
Rozstrzygniêto program stypendialny ph. „Dla Edukacji”

adresowany do m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej i studenc-
kiej z terenu Mazowsza, og³oszony przez Fundacjê AVE. W
I edycji mo¿na by³o otrzymaæ 5 stypendiów po 2 000 z³ do
wydatkowania do grudnia 2006. Termin sk³adania wniosków
min¹³ 21 sierpnia.

gimnazjów, od 2 miesiêcy
uczennica prawniczo-historycz-
nej klasy w LO im. Powstañców
Warszawy, utalentowana tan-
cerka, organizatorka, œpiewa w
Avetkach, redaguje „Aveciarza”,
zaanga¿owana w Ruch Œwiat³o-
¯ycie.

Pozostali stypendyœci: Kari-
na Sasin-uczennica I klasy LO
w Otwocku, ³¹czy dzia³alnoœæ
naukow¹ (asystuje w Instytu-
cie Genetyki i Biotechnologii
UW!) z zakresu niepe³no-
sprawnoœci uwarunkowanej
genetycznie z szerok¹ aktyw-
noœci¹ spo³eczn¹, zmierzaj¹c¹
do popularyzacji problemu
wœród m³odych; Donata Bie-
niecka-studentka V roku
Dziennikarstwa UW, wolonta-
riusz „Dzie³a Nowego Tysi¹c-
lecia”; Bart³omiej Florczak-stu-
dent II roku Stosunków Miê-
dzynarodowym UW wolonta-
riusz Centrum Edukacji Oby-
watelskiej oraz Polskiej Funda-
cji im. Roberta Schumana.

Stypendia ufundowali: Fun-
dacja AVE, Jadwiga Bienias,
Monika Sarnowska, Katarzyna
Janiec, Mateusz W³och oraz
Urz¹d Marsza³kowski Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Liczymy, ¿e Program Stypen-
dialny „Dla Edukacji” stanie siê
systematyczn¹ form¹ pomocy
uzdolnionej i wra¿liwej spo³ecz-
nie m³odzie¿y. Poszukujemy
sponsorów II edycji programu
stypendialnego. Liczy siê ka¿-
da z³otówka - dajmy szansê ak-
tywnym i zdolnym m³odym lu-
dziom. Wp³aty z adnotacj¹ „da-
rowizna na cele Fundacji AVE-
program stypendialny” prosimy
przekazywaæ na konto:
14 1060 0076 0000 3200 0102 1184

sca parkingowe i wyjechaæ z
nich w Porajów. Prostopad³e
ustawienie sprawia, ¿e na
miejscach parkingowych mie-
œci siê dwa razy wiêcej samo-
chodów, ni¿ w przypadku par-
kowania równoleg³ego. Muszê
powiedzieæ, ¿e nawet w tym
przypadku wieczorem trudno
jest znaleŸæ wolne miejsce.

Organizatorzy ruchu suge-
ruj¹, ¿e prostopad³e parkowa-
nie aut powoduje, ¿e na chod-
niku brakuje miejsca dla ruchu
pieszego – st¹d nowa regula-
cja dotycz¹ca miejsc parkingo-
wych i tablica informacyjna,
która pojawi³a siê przy Porajów.
Nasz czytelnik uwa¿a, ¿e jest
to rozwi¹zanie absurdalne –
Piesi maj¹ wygodn¹ komunika-
cjê przez ci¹g pieszo - jezdny
znajduj¹cy siê w odleg³oœci ok.
15 metrów od tego pasa do par-
kowania. Ze wzglêdu na to, ¿e
na skraju tego pasa rosn¹ roz-
³o¿yste krzewy,  przejœcie tak
pozostawionym niby chodni-
kiem by³oby i tak bardzo utrud-
nione, bo trzeba by chyba cho-
dziæ na kolanach. Stra¿ miejska

organizuje akcje fotografowa-
nia aut zaparkowanych nie-
zgodnie z nowymi zasadami i
pozostawia wezwania do zg³o-
szenia siê w celu odebrania
mandatu, co rozsierdza miesz-
kañców parkuj¹cych samocho-
dy przy Porajów, zgodnie ze
zdrowym rozs¹dkiem i w nie-
zgodzie z przepisami. Je¿eli
bêdzie to niezbêdne, zbiorê
podpisy od wszystkich miesz-
kañców mojego bloku z
oœwiadczeniem, ¿e im ten do-
datkowy chodnik jest tak po-
trzebny jak dziura w bucie. Tyl-
ko nie bêdê  wiedzia³,  do kogo

siê z tymi podpisami  zwróciæ.
Inaczej mówi¹c, proszê wska-
zaæ mi tê osobê, która pokieru-
je siê rzeczywistymi potrzeba-
mi mieszkaj¹cych w danym
miejscu ludzi, a nie jakimœ od-
górnym przepisem, zupe³nie
oderwanym od rzeczywistoœci.
Ktoœ bowiem kaza³ tê tablicê
wymalowaæ i zawiesiæ na s³u-
pie. Czy mog³aby ta osoba
przedstawiæ swoje argumenty?

Z podobn¹ sytuacj¹ mamy
do czynienia przy ulicy S³ubic-
kiej na Targówku. Od dwudzie-
stu lat parkowa³o siê tam sa-
mochody na odcinku od Bazy-
liañskiej do Wybrañskiej pro-
stopadle, a raczej ukoœnie do
jezdni i chodnika. Po remon-
cie ulicy parkowanie powinno
siê odbywaæ równolegle. Sêk
w tym, ¿e niewielu kierowców
respektuje now¹ zasadê, bo-
wiem zastosowanie siê do niej
znacz¹co zmniejsza liczbê
miejsc do parkowania. Parku-
je siê wiêc równolegle,
wje¿d¿aj¹c przednimi ko³ami
na chodnik. Ró¿nica miêdzy
S³ubick¹ i Porajów polega na
tym, ¿e stra¿ miejska z Tar-
gówka przymyka oko na ³ama-
nie przepisu, nie wlepiaj¹c ni-
komu mandatów. Zdrowy roz-
s¹dek jest regu³¹ ponad
wszystkimi innymi.           (egu)

Ryszard Bill, organizator
wielu akcji w obronie warsza-
wiaków, skrzywdzonych dekre-
tem Bieruta, przygotowuje pro-
jekt uchwa³y dla Rady Warsza-
wy nastêpnej kadencji. Autor
okreœla go jako „du¿y krok,
dziêki któremu przeskoczymy
przepaœæ dekretu i spowoduje-
my, ¿e mieszkañcy, za 1% war-
toœci, stan¹ siê w³aœcicielami
gruntu”. Prawo „wieczystego
u¿ytkowania” trzeba  zast¹piæ
„prawem w³asnoœci gruntu”.

Projekt zrównuje w prawach
3 grupy warszawiaków:

- dekretowców, którzy z³o¿yli
wnioski i mog¹ teraz bezp³at-
nie siê przekszta³ciæ;

- dekretowców, którzy nie
z³o¿yli wniosków i p³ac¹ 1%;

- innych w³aœcicieli, którzy
utracili prawo do bezp³atnego
przekszta³cenia i p³ac¹, z re-
gu³y, 2%.

Do nowej uchwa³y Ryszard
Bill chce do³o¿yæ mo¿liwoœæ re-
prywatyzacji gruntów, zwanych
„paskami” i „lotniskami”.

„Paski” to mieszkañcy war-
szawy, od których miasto
¿¹da wydania „pasków”
wzd³u¿ ulicy, z regu³y 0,5 - 1
m (razem 8 - 10 m2). Przed
laty miasto zabra³o takie grun-
ty, bo planowano np. posze-
rzenie drogi; choæ to nie na-
st¹pi³o, prezydent procesuje
siê z mieszkañcami o wyda-
nie tych gruntów, by im sprze-
daæ je za symboliczn¹ z³otów-
kê. Nie ma znaczenia fakt, ¿e

Du¿y krok
na 8 m2 „paska” nie mo¿na nic
postawiæ, nawet kiosku.

„Lotniska” to kawa³ki gruntu
za domem, na których np. mia-
³a powstaæ droga i kolejne
domy. Nic nie zbudowano, a
teren jest nadal u¿ytkowany
przez mieszkañców  przyleg³e-
go domu.  Zdaniem Ryszarda
Billa, osoby, którym zwrócono
tylko czêœæ dzia³ki, bez „lotni-
ska”, mog¹ zaskar¿yæ tê decy-
zjê do Samorz¹dowego Kole-
gium Odwo³awczego i za¿¹-
daæ wydania decyzji o wieczy-
stym u¿ytkowaniu  równie¿ po-
zosta³ej czêœci gruntu.

Uchwa³a objê³aby tak¿e
mieszkañców, którzy nie z³o¿y-
li wniosków dekretowych,
przeciw którym tocz¹ siê teraz
postêpowania s¹dowe o wyda-
nie gruntów.

 Ryszard Bill jest przekona-
ny, ¿e wymienione sprawy mo¿-
na zawrzeæ w jednej uchwale
Rady Warszawy i doprowadziæ
do tego, ¿e grunty  wróc¹ do
przedwojennych w³aœcicieli lub
ich spadkobierców, ewentual-
nie, - do nastêpców prawnych.

Urzêdnicy ratusza szacuj¹,
¿e przekszta³cenia bêd¹ trwa-
³y 7 - 9 lat. R. Bill uwa¿a, ¿e
95% spraw reprywatyzacyj-
nych mo¿na za³atwiæ w ci¹gu
reku; kolejne pó³ roku trzeba
na 5% spraw bardzo skompli-
kowanych. W po³owie 2008
roku wszyscy powinni byæ za-
³atwieni. Wystarczy zatrudniæ
do tego ok. 50 urzêdników;
ka¿dy powinien za³atwiaæ 2
sprawy dziennie.

Autor projektu uchwa³y za-
chêca te¿ do innego ni¿ prezen-
tuj¹ dziœ w³adze miasta - spoj-
rzenia na skutki bud¿etowe ca-
³ej operacji przekszta³ceñ: tere-
ny wróc¹ do w³aœcicieli; nie bê-
dzie korupcji przy sprzeda¿y
gruntów (cenê z kupcem ustali
w³aœciciel, a nie urzêdnik); od-
padnie sprawa roszczeñ; ³atwiej
bêdzie inwestowaæ, a ka¿da in-
westycja to boom na rynku bu-
dowlanym, wiêksza sprzeda¿
materia³ów budowlanych, wy-
koñczeniowych, mebli, itd. To
samonapêdzaj¹cy siê mecha-
nizm, Jednym s³owem - War-
szawa zakwitnie.                  K.
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WYBORY SAMORZ¥DOWE 2006
Wyniki wyborów samorz¹dowych w Dzielnicy Bia³o³êka

(23 radnych, frekwencja - 53,4%)

Platforma Obywatelska
10 madatów:

Pawe³ Tyburc (1356 - g³osów)

Piotr Jerzy Smoczyñski (1193)

Jacek Kaznowski (951)

Krzysztof Pelc (845)

Magdalena Roguska (788)

Piotr Jaworski (759)

Jan Roszak (374)

Dariusz Dolczewski (347)

El¿bieta Gêsina (286)

Wojciech Tumasz (250)

Gospodarnoœæ
5 mandatów:

Jerzy Smoczyñski (928)

Tadeusz Semetkowski (449)

Bart³omiej W³odkowski (309)

Marek Fronczak (263)

Monika Drojewska (252)

Prawo i Sprawiedliwoœæ
5 mandatów:

Dariusz Ostrowski (713)

Jerzy Sztorc (547)

Pawe³ Zajc (461)

Marianna WoŸniakowska (288)

Piotr Oracz (275)

Lewica i Demokraci
3 mandaty:

Andrzej Pó³rolniczak (585)

Andrzej Opolski (475)

Krzysztof Nalbert (404)

Wyniki wyborów samorz¹dowych w Dzielnicy Targówek
  (25 radnych, frekwencja - 47,1%)

Prawo i Sprawiedliwoœæ
10 mandatów:

Agnieszka Kaczmarska (1094)

Jerzy Raczyñski (927)

Maciej Jankiewicz (865)

Krzysztof Zalewski (849)

Tomasz Cichocki (807)

Janina Paszkowska (768)

Urszula Suzdalcew (752)

Anna Moczulska (631)

Maciej Danko (614)

Jan Mamaj (478)

Platforma Obywatelska
10 madatów:

Zbigniew Poczesny (1822)

Bartosz Szajkowski (943)

Joanna Mroczek (850)

Krzysztof Miszewski (747)

Jêdrzej Kunowski (706)

Danuta Winnicka (628)

Wies³aw Raboszuk (543)

Kamila Kardas (525)

Anna Kuczyñska (472)

Aneta Lisiecka (395)

Mieszkañcy Bródna-
Targówka-Zacisza - 3
Jacek Duczman (462)

Iwona Wujastyk (349)

Alicja Sadowska (296)

Lewica i Demokraci
 2 mandaty:

Witold Harasim (572)

Sebastian Koz³owski (420).

Wyniki wyborów samorz¹dowych w Dzielnicy Praga Pó³noc
 (23 radnych, frekwencja - 43,9%)

Prawo i Sprawiedliwoœæ
8 mandatów:

Pawe³ Lisiecki (852)

Sebastian Kêdzierski (689)

Ewa Elsner (658)

Andrzej Siborenko (637)

Jadwiga Jeznak (472)

Kazimierz Baranowski (394)

Hubert Kowalewski (239)

Dariusz Wieczorek (179)

Platforma Obywatelska
7 madatów:

Alicja D¹browska (1323)

El¿bieta Kowalska-Kobus (1136)

Katarzyna Urbañska (599)

Piotr Pietruszyñski (255)

Ewa Murawska (218)

Patrycja Sondij-Lakowska (193)

Barbara Kwaœniewska (170)

Lewica i Demokraci
4 mandaty:

Ireneusz Tondera (803)

Maria Tondera (699)

Mariusz Borowski (580)

Anna Jurczyñska (368)

Praska Wspólnota
Samorz¹dowa - 4 mandaty:

Jacek Wachowicz (489)

Tadeusz Szewczyk (362)

Edyta Sosnowska (218)

Dezyderiusz Nowakowski (215)

Wojciech Bartelski
Pawe³ Czekalski
Magdalena Czerwosz
Jolanta Gruszka
Marcin Hoffman
Lech Jaworski
Piotr Kalbarczyk
Marcin Kierwiñski
Ligia Krajewska
Pawe³ Lech
Dorota Lutomirska
Maria £ukaszewicz
Ewa Masny
Ewa Malinowska-Grupiñska

Wyniki wyborów samorz¹dowych do Rady Warszawy

Piotr Mazurek
Katarzyna Munio
Anna Pabisiak
Mariola Rabczon
Tadeusz Ross
Joanna Sasak
Jaros³aw Szostakowski
Maria Szreder
Zofia Trêbicka
Krzysztof Tyszkiewicz
Maciej Wyszyñski
Ma³gorzata Zakrzewska
Ma³gorzata ¯uber-Zielicz

Klub Platformy Obywatelskiej (27 mandatów) Klub Prawa i Sprawiedliwoœci (22 mandaty)
Jacek Cieœlikowski
Zbigniew Cierpisz
Dariusz Figura
Micha³ Grodzki
Marcin Jastrzêbski
Olga Johann
Ma³gorzata Kobus
Jaros³aw Krajewski
Mieczys³aw Król
Adam Kwiatkowski
Maciej Maciejowski
Marek Makuch
Marcin Opara
Wojciech Starzyñski

Edmund Œwiderski
Pawe³ Terlecki
Pawe³ Turowski
Stanis³aw Wojtera
Tomasz Zdzikot
Ma³gorzata Za³êska
Barbara Zawadzka
Alicja ¯ebrowska

Adam Cieciura
Bartosz Dominiak
Andrzej Golimont
Miros³awa K¹tna
Dariusz Klimaszewski
Agnieszka Kuncewicz
Waldemar Marsza³ek
Paulina Piechna
Marek Rojszyk
Tomasz Sybilski
Sebastian Wierzbicki

Lewica i Demokraci
(SLD-SdPl-UP-PD)
(11 mandatów)
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technologie bezpieczeñstwa
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AUTORYZOWANY PUNKT
HANDLOWO-US£UGOWY
Warszawa ul. Dobra 17

tel./fax (022) 826 01 68
kom. 0601 062 773

Wyj¹tkowa

odpornoœæ

na w³amania,

certyfikaty Klasy C

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

Pejza¿e
cowni prof. Zbigniewa Go-
stomskiego. Obecnie miesz-
ka i pracuje na Pradze.

W Galerii przy Tarchomiñ-
skiej zaprezentowa³ kilkana-
œcie pejza¿y malowanych
technik¹ oleju oraz cztery mo-
notypie. Monotypia to techni-
ka graficzna, w wyniku której
uzyskuje siê tylko jedn¹ od-
bitkê. Pokazane w Galerii mo-
notypie przedstawiaj¹ kilku-
letni¹ córeczkê artysty. Gra-
fiki s¹ tym bardziej interesu-
j¹ce, ¿e wpleciono w nie dzie-
ciêce rysunki.

G³ównym jednak przed-
miotem wystawy s¹ pejza¿e.
Ogl¹damy pejza¿e miejskie -
fragmenty Pragi oraz pejza-
¿e z okolic Warszawy, mazo-
wieckie krajobrazy. Widoki
Warszawy to przede wszyst-
kim Park Skaryszewski,
przedstawiany w ró¿nych po-
rach roku: most w parku zim¹,
czy jesienna aleja oraz bal-
kon praskiej kamienicy. Na in-
nych obrazach artysta przed-
stawi³ okolice Radzymina,
Wyszkowa i Czerwiñska. Ulu-
bionym tematem Cabaka s¹
te¿ tereny nadwiœlañskie,
szczególnie nieuregulowany
prawy brzeg Wis³y, ostoja pta-
ków. Na wystawie widzimy
nadwiœlañski pejza¿ zimow¹
por¹, spowity nadrzecznymi
mg³ami. Pejza¿e Mar-
cina Cabaka ¿yj¹, oddychaj¹
powietrzem i przestrzeni¹,
maj¹ swoje malarskie plany i
g³êbie. Widaæ to mo¿e najle-
piej na obrazie, przedstawia-
j¹cym podmok³y las, prawdo-
podobnie w okresie przed-
wioœnia, z ciemnymi sylwet-
kami nagich jeszcze drzew,
których wyraziste zarysy od-
bijaj¹ siê w wodzie. Pejza¿
ten utrzymany jest w bardzo
ciekawej tonacji barw, szaro-
œciach, be¿ach, ale jest tu i
zgaszona zieleñ.

Widoki Czerwiñska malo-
wane by³y niew¹tpliwie póŸn¹
wiosn¹ lub latem, bo s¹ roz-
œwietlone s³oñcem. Œwiat³o
tañczy na przyporach domu
parafialnego przy œrednio-
wiecznym opactwie kanoni-
ków regularnych. Krzak bia-
³ego bzu, opadaj¹cy na mur
starego domu te¿ jest pe³en
s³oñca. Postacie ludzkie po-
jawiaj¹ siê rzadko, s¹ tu tyl-
ko dodatkiem, bowiem boha-
terk¹ obrazów Cabaka jest
natura.

Marcin Cabak przyznaje,
¿e jest zafascynowany pejza-
¿em, natur¹ w³aœnie, która
zmienia siê zale¿nie od pory
dnia, roku, od oœwietlenia.

- Malujê tylko z natury -
mówi artysta. - Praktycznie
nie pracujê w pracowni, tylko

w plenerze. Czasem w wiel-
kim upale, a czasem przy -

15o C. Techniki przetrwania

mam opanowane - œmieje
siê.

Tylko w plenerze, tylko ob-
cuj¹c z natur¹ mo¿na wczuæ

siê klimat w³aœciwy danemu
miejscu i uchwyciæ ten odpo-
wiedni moment, w którym coœ
wygl¹da tak ciekawie i piêk-
nie, ¿e trzeba to utrwaliæ. Za-
trzymaæ wra¿enie, impresjê.

- Z pejza¿em jest tak, ¿e

kiedy siê cz³owiek znajdzie w
jakimœ miejscu, trzeba siê z

nim oswoiæ, pochodziæ sobie,
popatrzeæ; czasami to d³ugo

trwa - mówi Marcin Cabak.
Ale póŸniej trzeba siê spie-

szyæ, aby najlepiej wyraziæ to,

co siê czuje.

- Z regu³y s¹ na to 2 godzi-

ny, aby z³apaæ ten moment
odpowiedniego oœwietlenia -

t³umaczy artysta. - Potem
s³oñce wêdruje dalej i wszyst-

ko siê zmienia, odwraca. Nie

ma czasu na wnikliwe anali-
zowanie tego, co siê robi.

Marcin Cabak jest urodzo-
nym pejza¿yst¹. Nie interesu-

je go abstrakcja, uwa¿a, ¿e
malarstwo abstrakcyjne ju¿
jest wyeksploatowane.

- Malarstwo realistyczne
wydaje mi siê trudniejsz¹

drog¹, bo tutaj weryfikacja

jest bardzo jasna, albo to jest
to, albo nie.

Pejza¿e Marcina Cabaka
œwiadcz¹ o ¿ywej pasji, au-
tentycznoœci artysty, o trakto-
waniu bardzo serio swojego
warsztatu malarskiego. Arty-
sta uwa¿a malarstwo za spe-
cjalny rodzaj pracy, wymaga-
j¹cy wielkiego skupienia:

- Koncentracjê w trakcie

malowania mo¿na porównaæ
do skupienia potrzebnego

przy prowadzeniu poci¹gu

TGV lub samolotu.

Artysta jest mieszkañcem

Pragi. Mówi, ¿e Praga to ta
lepsza czêœæ Warszawy. Ma

w planach namalowanie cy-
klu pejza¿y praskich, na któ-

ry sk³ada³yby siê bramy, po-

dwórka, kapliczki. Chcia³by
uchwyciæ autentyczny praski

dokoñczenie ze str. 1

klimat. Ma nadziejê, ¿e do-

stanie pracowniê na Brze-
skiej i wtedy bêdzie mu

³atwiej, bo jak wczeœniej za-

znaczy³, z miejscem trzeba
siê oswoiæ. Nie lubi podpisy-

waæ swoich obrazów. Twier-
dzi, ¿e podpis jest rzecz¹ nie-

istotn¹, bo dobry obraz obro-

ni siê sam.

Wystawê pejza¿y Marcina
Cabaka mo¿na ogl¹daæ w
Galerii N’69 przy ul. Tarcho-
miñskiej 9 do 26 listopada.

Joanna Kiwilszo

Przypominamy, ¿e w re-

dakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³o-

potowskiego 15 lok. 2

(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka

„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa

Micha³a Pilicha.

PORADY PRAWNE

PISMA PROCESOWE

REPREZENTACJA

W S¥DACH I URZÊDACH

JU¯ OD 40 Z£OTYCH

KANCELARIA PRAWNA

TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F

SPRAWY:

- CYWILNE, KARNE, ZUS, US

- PRACOWNICZE,SPADKOWE

- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE

- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE

- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI
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Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Szanowni Pañstwo

Wszystkim Mieszkañcom Bia³o³êki pragniemy podziêkowaæ
za zaufanie i udzielone w wyborach samorz¹dowych poparcie.

Nasza dzielnica ma wiele potrzeb. Nowe szko³y, przedszkola, ¿³obki, dobra
komunikacja, nowoczesne ulice oraz rozwi¹zanie problemu oczyszczalni
œcieków Czajki to tylko niektóre wyzwania stoj¹ce przed nowym samorz¹dem.
Ambitnych planów nie mo¿na realizowaæ bez wsparcia spo³eczeñstwa.
Dlatego jesteœmy otwarci na wszelkie Pañstwa uwagi, wnioski i pomys³y.
Nasi radni bêd¹ Pañstwu pomagaæ w rozwi¹zywaniu Waszych problemów.
Pragniemy przeobra¿aæ Bia³o³êkê w nowoczesn¹ dzielnicê sto³ecznego grodu
i doprowadziæ do budowy Mostu Pó³nocnego i realizacji przedwyborczych
obietnic przez w³adze miasta.

Zbli¿aj¹ siê kolejne rozstrzygniêcia. Pragniemy Pañstwu zareko-
mendowaæ w II turze wyborów prezydenckich nasz¹ kandydatkê
Pani¹ Hannê Gronkiewicz-Waltz.

Jacek Kaznowski, Mariola Rabczon, Pawe³ Tyburc, Piotr Smoczyñski,

Piotr Jaworski, Dariusz Dolczewski, Waldemar Roszak, Krzysztof Pelc,

El¿bieta Gêsina, Magdalena Roguska, Wojciech Tumasz

oraz Bia³o³êcka Platforma Obywatelska

Rotary – daj siebie innym
dokoñczenie ze str. 1

Tlen z Po³udnia
dla gimnazjalistów, m.in. w for-
mie wycieczek w leœn¹ g³uszê,
taki swojski survival. Doœwiad-
czenia zdobyte w trakcie dzia-
³añ zespo³owych w trudnych
warunkach, rywalizacja w kon-
takcie z natur¹, s¹ wspólnie
omawiane. W kolejnym etapie
uczestnicy przygotowuj¹ na
tej podstawie w³asne progra-
my dla swojej spo³ecznoœci.

Od marca br., w ramach
programu „Praska Butla Tle-
nowa”, odbywa³y siê jedno-
dniowe wycieczki do podwar-
szawskich lasów, m.in. Pêci-
na i Janówka. Wspomnienia z
tych wypraw o¿y³y podczas
wspólnego ogl¹dania slajdów
w DK „Praga”. Co robi³y tam

dokoñczenie ze str. 1 dzieci ze œwietlic: œw. Romu-
alda, œw. Miko³aja,  TPD, „Sza-
fa”, „Arka”, Ogniska Pracy
Pozaszkolnej? Chodzi³y po
drzewach, przygotowuj¹c siê
do wspinaczki; uczy³y siê ase-
kuracji, uczy³y siê strzelaæ z
³uku i rzucaæ oszczepem; jeŸ-
dzi³y na rowerach; malowa³y
twarze i totemy; gra³y w bule;
wspólnie przygotowywa³y
ognisko, a potem  piek³y na
nim w³asnorêcznie zrobione
placki z pokrzyw; pracowa³y z
map¹, szukaj¹c skarbów; wi¹-
za³y sup³y z siebie, czyli 20 -
25-osobowych grup.

Tê ostatni¹ zabawê, jako
najwiêksz¹ atrakcjê, wymieni³
w rozmowie z nami jeden z
ch³opców. Kilkoro uczestni-

ków wspomina³o, ¿e wspina-
nie siê po drzewach napêdzi-
³o im trochê strachu, a rzut
oszczepem by³ trudny. Naj-
przyjemniejsze by³o rysowa-
nie i malowanie  oraz ognisko.
„Dziewczyny spisa³y siê nawet
dobrze” - oceni³ kolega.

Drug¹ czêœæ spotkania wy-
pe³ni³ projekt „Oaza spokoju”.
„Jestem muzycznym detonato-
rem” - przedstawi³ siê Grzegorz
Markowicz „Grzelo”, rozpoczy-
naj¹c koncert freestylowania,
czyli rytmicznego mówienia
wymyœlanych na ¿ywo tekstów.
T³em by³y muzyczne hity, któ-
re prezentowa³ Kuba Pasik.

Aktywnoœci¹ nie mniejsz¹
ni¿ artyœci musieli siê wykazaæ
ich m³odzi s³uchacze w trze-
ciej czêœci spotkania. By³y to
konkursy - sprawdzian wiedzy,
spostrzegawczoœci, zbioro-
wych dzia³añ.

Fundacja „Synergia” chce
nawi¹zaæ sta³¹ wspó³pracê z
Domem Kultury „Praga”,  w³a-
dzami Pragi Pó³noc i dzia³aj¹cy-
mi tu organizacjami. „Jesteœmy
otwarci na wszelkie inicjatywy
spo³eczne, w których realizacji
mo¿emy byæ pomocni”. Szko³om
„Synergia” proponuje wycieczki,
³¹cz¹ce turystykê, rekreacjê i so-
cjoterapiê. Fundacja „Synergia”
ma siedzibê przy ul. Marokañ-
skiej 18/67, tel. 022 672 80 36.

e-mail synergia@g.mail.com.

K.

Rozpoczyna siê budowa ko-
lejnego magazynu City Self-
Storage w Warszawie. Na Pra-
dze, przy ulicy Ostródzkiej, ju¿
nied³ugo powstanie kolejny

Kolejny nowoczesny magazyn
City Self-Storage w Warszawie

samoobs³ugowy „hotel dla
Twoich rzeczy”. Bêdzie mo¿na
wynaj¹æ pomieszczenia na
przedmioty, które nie mieszcz¹
siê w domu, biurze, piwnicy czy
gara¿u. Firmy mog¹ przecho-
wywaæ archiwa lub stworzyæ
podrêczny sk³ad na materia³y,
poniewa¿ dostêp do magazy-
nu jest 24 godziny na dobê,
przez 7 dni w tygodniu, a sys-
tem zabezpieczeñ zapewnia
ca³kowit¹ ochronê mienia. W
recepcji City Self-Storage mo¿-
na kupiæ materia³y opakowa-
niowe i zamówiæ transport.

Trzy piêtrowy budynek o
powierzchni magazynowej
oko³o 4 000 m2, powstanie przy
trasie Toruñskiej vis a vis Cen-
trum handlowego Targówek.

Inwestorem jest firma Selvaag
Polska, która reprezentuje
skandynawsk¹ grupê inwesty-
cyjn¹ Selvaag Gruppen, do
której nale¿y tak¿e City Self-
Storage. Bêdzie to drugi w sto-
licy magazyn, poniewa¿ pierw-
szy, otwarty w lutym br., zloka-
lizowany jest przy Al. Krakow-
skiej 271. Obecnie zabudowa-
nych jest tam 75 procent z 4
000 m2, a wynajêto ponad 50
procent tej powierzchni.
City Self-Storage sp. z o.o.

Al. Krakowska 271

www.cityselfstorage.pl

Trochê historii
Pierwszy klub Rotary na

œwiecie powsta³ 101 lat temu w
Chicago, z inicjatywy amery-
kañskiego adwokata Paula
Harrisa. Ju¿ w nastêpnym roku
ufundowa³ publiczne toalety
ko³o tamtejszego ratusza, tym
samym okreœlaj¹c sw¹ dzia³al-
noœæ jako s³u¿ebn¹ dla spo-
³ecznoœci lokalnej. Pomys³ po-
mocy potrzebuj¹cym przypad³
do gustu Amerykanom – coraz
liczniej zaczê³y powstawaæ klu-
by. Wkrótce potem do³¹czyli do
nich Kanadyjczycy, Brytyjczycy
i Irlandczycy, a jeszcze przed
koñcem drugiej dekady XX wie-
ku – Kubañczycy. Zostaje za-
³o¿ony fundusz dobroczynny.

W 1931 roku Rotary wkra-
cza do Polski. Pierwszy klub
powstaje w Warszawie. W
okresie wojny i okupacji dzia-
³alnoœæ jest niemo¿liwa, ale ju¿
w 1940 roku z inicjatywy by³e-
go prezydenta Rotary Club
Katowice powstaje w Londynie
placówka dla polskich rotarian
na uchodŸstwie, która wkrótce
zaczyna skupiaæ rotarian  z
okupowanych krajów – Cze-
chos³owacji, Belgii, Francji,
Holandii i Polski.

Po wojnie 49 rotarian poma-
ga w opracowaniu Karty Naro-
dów Zjednoczonych. Po œmier-
ci za³o¿yciela Rotary z pieniê-
dzy nap³ywaj¹cych od  rotarian
za³o¿ony zostaje fundusz sty-
pendialny – wkrótce potem
pierwszych 18 stypendystów
rozpoczyna naukê. Powstaj¹
pierwsze kluby Interact (dla
m³odzie¿y 14-18 lat) i Rotaract
(18-30 lat).

Na pocz¹tku lat 80. rusza
gigantyczny program szcze-
pienia 6 milionów filipiñskich
dzieci przeciwko polio, subsy-
diowany przez Fundacjê Rota-
ry. Wkrótce potem Rotary roz-
poczyna zbiórkê pieniêdzy na
zaszczepienie przeciwko tej
strasznej chorobie wszystkich
dzieci na œwiecie. Planuj¹ ze-
branie 120 mln dolarów – gro-
madz¹ ponad dwa razy tyle.

Rotary wraca do Polski. Do
klubów mog¹ ju¿ byæ przyjmo-
wane kobiety. W Warszawie, w
listopadzie 1989 roku, powstaje
pierwszy klub w pañstwach post-
komunistycznych. Pocz¹tkowo
zostaje on w³¹czony do szwedz-
kiego dystryktu; dopiero w 1997
roku powstaje samodzielny dys-
trykt 2230 Rotary International,
grupuj¹cy 126 klubów z Polski,
Ukrainy i Bia³orusi.

Jak zostaæ rotaria-
ninem?

Cz³onkowie klubu mog¹
wprowadzaæ nowe osoby.
Musz¹ to byæ ludzie wp³ywo-
wi, ale nie pod wzglêdem ma-
j¹tku, ale przede wszystkim
presti¿u œrodowiskowego, o
nieposzlakowanej opinii, nie-
podwa¿alnej etyce, którzy
przez swoje dzia³anie mog¹
promowaæ idea³y Rotary. Do
Rotary nale¿eli miêdzy innymi:
Stefan Starzyñski, Walt Disney
i John Kennedy. Rotarianie
opowiadali mi, ¿e zdarzy³ siê

przypadek nieprzyjêcia leka-
rza, którego podejrzewano o
przyjmowanie „prezentów”, jak
równie¿ wp³ywowego polityka,
co do którego morale istnia³y
w¹tpliwoœci. Kandydaci musz¹
chcieæ dzia³aæ na rzecz innych
ludzi. Zanim zostan¹ przyjêci
do klubu, musz¹ zaanga¿owaæ
siê w jego dzia³alnoœæ. Jest to
pewnego rodzaju test, w wyni-
ku którego eliminuje siê tych,
którym jedynie zale¿y na pre-
sti¿u, wynikaj¹cym z cz³onko-
stwa w klubie lub chc¹ skorzy-
staæ z kontaktów z innymi
cz³onkami Rotary.

Osoba wprowadzaj¹ca po-
nosi odpowiedzialnoœæ za no-
wego cz³onka, którego prezy-
dent klubu, po akceptacji przez
cz³onków, przyjmuje oficjalnie.

Obecnie prezydentem klubu
Warszawa Józefów jest Anna
Wieczorek, dodatkowo nam
bliska, bo prowadzi na Pradze
firmê. Warto wiedzieæ, ¿e Ro-
tary ma ciekawy sposób wybo-
ru w³adz. Prezydent klubu jest
wybierany na walnym zgroma-
dzeniu na roczn¹ kadencjê
dwa lata przed jej rozpoczê-
ciem. W nastêpnym roku
wchodzi do zarz¹du klubu jako
prezydent- elekt, potem przez
rok jest urzêduj¹cym prezy-
dentem, a przez nastêpny rok
pozostaje w zarz¹dzie jako
past president. Dziêki temu
ka¿dy z urzêduj¹cych ma rok
na wejœcie we wszystkie tema-
ty, a potem rok na przekaza-
nie ich nastêpcy. Zapewnia to
z jednej strony ci¹g³oœæ dzia-
³ania, a z drugiej strony unie-
mo¿liwia ponowny wybór w
okresie teoretycznie krótszym
ni¿ 5 lat.  W praktyce reelek-
cje s¹ niezwykle rzadkie.

Warto wiedzieæ, ¿e istniej¹
cztery podstawowe zasady,
przyœwiecaj¹ce Rotary: apoli-
tycznoœæ (akceptacja dla wszyst-
kich nurtów polityki, nawet jeœli
siê z nimi nie zgadzaj¹), bezreli-
gijnoœæ (nie narzucaj¹ swoich
przekonañ religijnych innym),
bezrasowoœæ (ka¿dy jest trakto-
wany równie pozytywnie) i tole-
rancja innoœci (rotarianie nie kry-
tykuj¹ zwyczajów, upodobañ i
zachowañ innych ludzi – akcep-
tuj¹ je, jeœli mieszcz¹ siê w gra-
nicach kultury i nikomu nie prze-
szkadzaj¹).

A¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e
w obecnych czasach, gdzie na
ka¿dym kroku spotyka siê wza-
jemn¹ niechêæ i nie¿yczliwoœæ,
bibli¹ moraln¹ ka¿dego rotaria-
nina  jest stosowanie idea³u
s³u¿by w ¿yciu osobistym, za-
wodowym i spo³ecznym. Prak-
tyczn¹ pomoc¹  w jego u¿ywa-
niu jest test 4 pytañ, które nale-
¿y sobie zadaæ przed podjêciem
jakiegokolwiek dzia³ania: 1. Czy
to prawda? 2. Czy to uczciwe
wobec wszystkich zaintereso-
wanych? 3. Czy to zbuduje
dobr¹ wolê i umocni przyjaŸñ?
4. Czy to bêdzie korzystne dla
wszystkich zainteresowanych?

NajwyraŸniej jednak ludzi
stosuj¹cych te zasady mo¿na
znaleŸæ: na œwiecie Rotary
zrzesza ponad milion dwieœcie
tysiêcy osób nale¿¹cych do
ponad 31 tys. klubów w kilku-
set krajach. W Polsce jest oko-
³o 70 klubów. W samej War-
szawie dzia³a ich a¿ 8.

Sk¹d pieni¹dze?
Pochodz¹ przede wszyst-

kim z dzia³alnoœci klubów, czyli
akcji charytatywnych, balów,
koncertów, zawodów sporto-
wych, bo rotarianie organizuj¹
tak¿e rajdy samochodowe, ro-
werowe oraz regaty. Wspo-
mnia³am ju¿ wczeœniej o tra-
dycyjnych balach, które odby-
wa³y siê m.in. w hotelu „Victo-
ria”, ale du¿e znaczenie ma

tak¿e coroczny koncert z cy-
klu „Kocham Ciê”. Pierwszy
taki koncert odby³ siê w 2003
r. jako kontynuacja dzie³a zma-
r³ej Barbary Winiarskiej, która
niezwykle aktywnie pracowa-
³a na rzecz osób niepe³no-
sprawnych. Ze sk³adek cz³on-
ków natomiast pokrywane s¹
koszty utrzymania klubu, m.in.
obs³uga spotkañ czy ksiêgo-
woœæ. W przypadku, jeœli dwa
kluby z ró¿nych krajów z³o¿¹
siê na realizacjê wspólnego
celu, to istnieje mo¿liwoœæ co
najmniej podwojenia zebra-
nych œrodków z miêdzynaro-
dowej fundacji Rotary.

Dlaczego Józefów?
Klub powsta³ w 1990 roku

w³aœnie w Józefowie, a jego
inicjatorem by³ Mieczys³aw Fu-
dali. Rok póŸniej zosta³ uroczy-
œcie przyjêty do œwiatowej ro-
dziny Rotary. Liczy³ sobie wte-
dy 28 cz³onków. Od pocz¹tku
skupi³ siê na dzia³alnoœci cha-
rytatywnej. Pierwszy dochód,
zebrany na balu w Hotelu Eu-
ropejskim, przeznaczony zo-
sta³ dla sierociñca w Otwocku.
Ze œrodków zebranych na balu
w hotelu Victoria kupiono karet-
kê dla oœrodka sportów w Za-
kopanem. Kolejny, piêtnasty
bal odbêdzie siê w lutym 2007,
w nowej siedzibie klubu, hote-
lu Intercontinental.

W nastêpnych latach rotaria-
nie przekazali du¿e œrodki na
pomoc dla powodzian (1997), a
wspólnie z fundacj¹ z Evansto-
ne (USA) ufundowali specjalny
mikrobus do przewozu dzieci
niepe³nosprawnych z oœrodka
w Œwidrze (w tym w³aœnie przy-
padku skorzystano z mo¿liwo-
œci zwiêkszenia iloœci zebra-
nych pieniêdzy, korzystaj¹c ze
wspomnianej wy¿ej Rotary Fo-
undation).  Na co dzieñ klub sta-
le wspiera szpitale, hospicja,
domy dla dzieci niepe³nospraw-
nych, a tak¿e organizuje naukê
angielskiego i wymianê m³o-
dzie¿ow¹. Na spotkaniu, w któ-
rym uczestniczy³am, by³am
œwiadkiem spontanicznej decy-
zji: przedstawicielka fundacji,
zajmuj¹cej siê niepe³nospraw-
nymi, zwróci³a siê z apelem o
sfinansowanie biletów lotni-
czych dla tañcz¹cej pary na
wózkach –wicemistrzów œwia-
ta. Potrzebna by³a natychmia-
stowa decyzja, bo mija³y termi-
ny. I zapad³a. Na tak.

Na tym samym spotkaniu
komisja socjalna klubu zainicjo-
wa³a zbiórkê pieniêdzy na
paczki œwi¹teczne dla dzieci ze
œwietlicy terapeutycznej w B³o-
niu. Paczki dostan¹ tak¿e dzie-
ci z TPD na Mokotowie. Oba
oœrodki objête s¹ opiek¹ RC
Warszawa – Józefów. Zbiórka
odbywaæ siê bêdzie na dwóch
kolejnych spotkaniach. Jestem
¿ywym œwiadkiem, ¿e na pierw-
szym zebrano do kapelusza
(dos³ownie!) ponad 1700 z³…

Pra¿anie w Rotary
Przyznam, ¿e szczególn¹

przyjemnoœæ sprawi³o mi spo-
tkanie w tym niezwykle elitar-
nym klubie trójki zwi¹zanej z
Prag¹: obecnej prezydent klubu
- Anny Wieczorek, Teresy Sen-
dor i Bogus³awa Mackiewicza.
Jak siê okazuje, sami czêsto nie
wiemy, kto jest obok nas…

Ewa Tucholska

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
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022 425-57-49, 0-504-189-097

e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S

Salon Odnowy Biologicznej „DIANA”

ul. Fioletowa 16 róg Rolanda (Zacisze)
tel. 022 353 03 80

zapraszamy w godz. 9.00-20.00, sob. 9.00-16.00.

Oferuje: ♦♦♦♦♦ fryzjerstwo

♦♦♦♦♦  zabiegi kosmetyczne ♦♦♦♦♦  makija¿ ♦♦♦♦♦  manicure

♦♦♦♦♦  pedicure ♦♦♦♦♦ solarium ♦♦♦♦♦  masa¿ tybetañski

♦♦♦♦♦  klasyczny ♦♦♦♦♦ bioenergoterapiê

Bardzo dziêkujê wszystkim Paniom
i Panom, którzy przyczyniliœcie siê do
uzyskania przeze mnie mandatu radnego
na kolejn¹ 4-t¹ kadencjê. To dla mnie
wielkie zobowi¹zanie do s³u¿enia
Pañstwu.

Szczególne wyrazy wdziêcznoœci kierujê
do tych z Pañstwa, którzy oddaj¹c na mnie
g³os kierowaliœcie siê ocen¹ efektów mojej
pracy i dzia³añ na rzecz poprawy warunków
¿ycia na naszym Targówku.

Witold Harasim

Obaj zostali uhonorowani
ulicami bêd¹cymi czêœci¹
obwodnicy œródmiejskiej.
Lewobrze¿n¹ ul. S³omiñ-
skiego ³¹czy z prawo-
brze¿n¹ ul. Starzyñskiego
most Gdañski. Most najdziw-
niejszy w Warszawie, bo i
najstarszy – i najbardziej no-
woczesny. Jest jednocze-
œnie mostem drogowym, ko-
lejowym, tramwajowym – a
przeznaczony jest te¿ dla
ruchu pieszego i dla rowe-
rów. Najstarszy – gdy¿ po-
wsta³ w momencie wybudo-
wania Cytadeli przez Ro-
sjan. Najbardziej nowocze-
sny – gdy¿ niedawno prze-
szed³ gruntowny remont – a
rozbudowa mostu ci¹gle
trwa... Pocz¹tkowo by³ to
most drogowy, w 1875 roku
sta³ siê mostem kolejowym
(poci¹gi jeŸdzi³y gór¹, a do-
³em, pod torami, bieg³a dro-
ga). Wówczas nazywany
„drugim mostem” by³ bardzo
rzadko u¿ywany, a s³u¿y³
g³ównie kolei i armii rosyj-
skiej. W pocz¹tkach XX wie-
ku oddano do u¿ytku kolej-
ny most kolejowy – raptem
kilka metrów dalej, a o mo-
œcie powoli zapominano.
Zosta³ zniszczony w czasie
wojen œwiatowych – czêœæ
kolejow¹ odbudowywano
zawsze bardzo szybko,
czêœæ drogow¹ (zniszczon¹
w 1915 roku) – dopiero w
1959 roku.

Odbudowano, czy zbudo-
wano raz jeszcze? Wspó-
³czesne elementy mostu stoj¹
dok³adnie w tym samym miej-
scu, wiadukty, przejazdy i
przyczó³ki pochodz¹ g³ównie
z XIX wieku, zmieni³ siê ra-
dykalnie wygl¹d mostu: do-
³em je¿d¿¹ tramwaje, space-
ruj¹ przechodnie, œmigaj¹ ro-
werzyœci; gór¹ – przemiesz-
czaj¹ siê samochody; po dru-
giej nitce je¿d¿¹ poci¹gi, no i
podwieszona jest tam olbrzy-
mia rura. Most jest bardzo
atrakcyjny – pomalowany na
zielono piêknie prezentuje siê
wieczorem, jest te¿ z niego
najlepszy chyba widok na
Wis³ê, ma³o co noc¹ wygl¹-
da dostojniej ni¿ obserwowa-
ne z mostu oœwietlone wie¿e
praskiej katedry wznosz¹ce
siê nad  atramentowym Par-
kiem Praskim.

Chocia¿ most ten istnia³ w
czasie rz¹dów obu prezyden-
tów, Warszawa z niego ob-
serwowana mia³a zupe³nie
inny kszta³t. Zygmunt S³omiñ-
ski wraz ze Stefanem Sta-
rzyñskim rz¹dzili niemal
przez dwanaœcie lat, rozdzie-
li³ ich tylko Marian Zyndram-

Stefan Starzyñski, Zygmunt S³omiñski
Tych dwóch panów ³¹czy kilka rzeczy: jedn¹ z nich jest

most Gdañski, drug¹ – du¿o bardziej powa¿n¹ – sprawo-
wana przez nich funkcja: byli prezydentami Warszawy.

Koœcia³kowski, bêd¹cy prezy-
dentem Warszawy wiosn¹
1934 roku.

D³ugoletnie panowanie Ro-
sjan w Warszawie by³o dla mia-
sta prawdziw¹ tragedi¹: prze-
sta³o byæ stolic¹, zubo¿a³o, co
gorsza – carskie prawo naka-
zywa³o budowê domów tak,
aby mo¿na je by³o zniszczyæ
ogniem artylerii umieszczonej
w Cytadeli. Co wiêcej – na
przedpolu Cytadeli mog³y po-
wstawaæ jedynie domy drew-
niane – tak, aby ³atwo je mo¿-
na by³o zniszczyæ dla oczysz-
czenia pola ostrza³u. Paradok-
salnie du¿a czêœæ mieszkañ-
ców Warszawy mieszka³a poza
miastem – bo Targówek, Bród-
no, ¯erañ, Grochów, Mokotów
i Wola nie le¿a³y w zasiêgu ro-
syjskich armat i nie by³y czê-
œci¹ miasta. Sprawa nie ogra-
nicza³a siê jedynie do spraw
presti¿owych: dzielnice te nie
by³y czêœci¹ systemu komuni-
kacyjnego, wodoci¹gowego,
elektrycznego, higienicznego.
Warszawa by³a wówczas cia-
sna, zat³oczona, brudna, nie-
zdrowa i licha...

W 1915 roku wojska nie-
mieckie wyrzuci³y Rosjan z
Warszawy. To wydarzenie
umo¿liwi³o rozwój naszego
miasta. Zaczê³a siê ¿ywio³o-
wa rozbudowa – nie obowi¹-
zywa³y ju¿ rosyjskie prawa:
Powsta³a nowa dzielnica
wokó³ Cytadeli, przy³¹czono
do Warszawy peryferie. Po-
cz¹tkowo rozwój by³ bardzo
¿ywio³owy i nie najlepiej sko-
ordynowany.

Gdy w 1926 roku Józef Pi-
³sudski zdoby³ w³adzê, w Pol-
sce nast¹pi³a odnowa moral-
na i sanacja polityczna. W
1927 roku prezydentem War-
szawy zosta³ wybrany Zyg-
munt S³omiñski. By³ on in¿y-
nierem – co wiêcej –  naczel-
nym in¿ynierem Warszawy.
Zaj¹³ siê g³ównie po³¹cze-
niem miasta w jedn¹ ca³oœæ,
modernizacj¹ i rozbudow¹
sieci gazowej, a przede
wszystkim poprawieniem sta-
nu higienicznego.  Zorganizo-
wa³ akcjê „Warszawa czysta”,
za³o¿y³ Zak³ad Oczyszczania
Miasta, nakaza³ budowaæ
miejskie szalety publiczne.
Poleci³ tak¿e rozbudowywaæ
¯oliborz. Rada Miejska bar-
dzo hojnie gospodarowa³a
kredytami przyznawanymi
przez rz¹d, nikt nie dba³ o
oszczêdnoœci, wydaj¹c cudze
pieni¹dze na nie swoje po-
trzeby. Deficyt rós³ w zastra-
szaj¹cym tempie, tote¿ Rada
Miejska zosta³a zmuszona do
ust¹pienia – a wraz z ni¹ –
tak¿e prezydent S³omiñski.

Ostatecznie rz¹d wyzna-
czy³ na komisarycznego pre-
zydenta Warszawy Stefana
Starzyñskiego. By³ on su-
miennym oficerem Wojska
Polskiego, doskona³ym
urzêdnikiem Ministerstwa Fi-
nansów, a póŸniej wicepreze-
sem pañstwowego Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Pocz¹tkowo Stefan Starzyñ-
ski spotka³ siê z ¿yw¹ niechê-
ci¹: zwykli mieszkañcy podej-
rzewali go o powstrzymanie
inwestycji miejskich. I tak by³o
rzeczywiœcie – wydatki nale-
¿a³o wstrzymaæ, aby urato-
waæ Warszawê przed ban-
kructwem. Politycy samorz¹-
dowi oskar¿ali go o zapêdy
dyktatorskie – za rz¹dów Sta-
rzyñskiego najmniejsze na-
wet rzeczy potrzebne miastu
by³y zamawiane przez same-
go prezydenta – po to, ¿eby
ukróciæ niegospodarnoœæ.
Jednak niebawem wszyscy
przekonali siê, ¿e miasto rz¹-
dzone przez jednego cz³owie-
ka by³o zarz¹dzane o wiele
sprawniej ni¿ przez demokra-
tycznie wybrane w³adze sa-
morz¹dowe.

Narzucony Warszawie pre-
zydent postanowi³ skupiæ siê
na najwa¿niejszych proble-
mach miasta – co zastana-
wiaj¹ce, siedemdziesi¹t lat
temu by³y one bardzo podob-
ne do dzisiejszych. Postano-
wi³ zatem o¿ywiæ budownic-
two mieszkaniowe, walczyæ z
biurokracj¹ (zwolni³ 4000
urzêdników miejskich!), zbu-
dowaæ mosty przez Wis³ê
(przy ul. Karowej mia³ po-
wstaæ w 1942 roku most imie-
nia J. Pi³sudskiego, bardzo
podobny do dzisiejszego
mostu Œl¹sko-D¹browskie-
go), metro (budowane by³o
od lata 1939 roku) oraz ob-
wodnicê. Umiejêtne postêpo-
wanie z mieszkañcami mia-
sta – m.in. decyzja o oœwie-
tlaniu pomników i gmachów
pañstwowych, akcja „War-
szawa w kwiatach” – oraz
sukcesy w walce z biuro-
kracj¹ i bezrobociem sprawi-
³y, ¿e wkrótce sta³ siê ulubieñ-
cem warszawiaków.

Po zajêciu Warszawy
przez okupanta Starzyñski
stara³ siê, aby ¿ycie w mie-
œcie wróci³o do normy. Kiero-
wa³ uruchomieniem elektrow-
ni, gazowni, odgruzowaniem
ulic. Jednak m¹¿ stanu for-
matu Stefana Starzyñskiego
by³ zbyt niewygodny dla
Niemców. Prezydent Warsza-
wy zosta³ jesieni¹ 1939 roku
aresztowany przez Gestapo
i od tamtej pory wszelki œlad
po nim zagin¹³. Najprawdo-
podobniej zosta³ wywieziony
w g³¹b Rzeszy i tam zmar³ lub
zosta³ zabity… Podobny los

Cztery baby w menopauzê
uwik³ane: Krycha (Krystyna
Sienkiewicz), Zosia (Gra¿yna
Zieliñska/Ewa Szykulska),
Pamela (El¿bieta Jod³owska)
i Malina (Iga Cembrzyñska)
s¹ bohaterkami musicalu „Kli-
makterium ... i ju¿”. Jego pra-
matk¹ jest El¿bieta Jod³ow-
ska, która - zainspirowana
amerykañskim musicalem -
znalaz³a wspó³pracowników
do twórczych przeróbek prze-
bojów sprzed lat. Od 20 paŸ-

dziernika w Teatrze „Rampa”
na Targówku  mo¿na smako-
waæ ich now¹, kobiec¹ treœæ.
„Czerwony pas” sta³ siê „Gu-
mowym pasem”, „Samba si-
koreczka” - „Kur¹ siko-
reczk¹”; „Byæ kobiet¹” - do-
precyzowane zosta³o jako
„Byæ kobiet¹ po czterdziest-
ce”. Prawdziwie rewolucyjnej
przeróbce Katarzyna Len-
gren podda³a „Miêdzynaro-
dówkê”, której refren brzmi te-
raz:

Bój to jest nasz ostatni

Teraz skoñczy siê trud

Hormonów tyranii

 M³odoœci wieczny g³ód.

Zanim dojdzie do tego fina-
³u, z przyjacielskich pogawê-
dek i piosenek dowiemy siê
wielu ¿yciowych prawd, np.
„mê¿czyzna jest jak chleb - le-
piej siê nim podzieliæ ni¿ nie
mieæ go wcale”, „¿eby spo-
tkaæ  królewicza, trzeba po-
ca³owaæ wiele ¿ab”.

Wiele korzyœci mo¿na wy-
ci¹gn¹æ tak¿e z patrzenia na

Przekwitanie na weso³o
bohaterki. S¹ zró¿nicowane
w puszystoœci, zwi¹zkach z
mê¿czyznami, obs³udze tele-
fonów komórkowych; ³¹czy je
humor, z jakim traktuj¹ przy-
pad³oœci swego wieku oraz
harmonia ruchów w tañcu i
energia. P³ynie z tego nauka
dla córek, wnuczek, a tak¿e
równolatków p³ci przeciwnej.

Ich uwadze polecamy te¿
wyznanie El¿biety Jod³ow-
skiej, która od debiutu w Stu-
denckim Klubie „Stodo³a”

przesz³a d³ug¹ artystyczn¹
drogê: „Klimakterium” to mój
pierwszy raz. Pierwsze rymy,
pierwsza próba literacka,
pierwsza praca w teatrze. To
dowód, ¿e mo¿na zaczynaæ
w ka¿dym wieku”. Spektakl
zaœ dowodzi, ¿e mo¿na od-
czarowaæ i pokazaæ z uœmie-
chem nawet tak wstydliwy te-
mat, jak menopauza.

Cezary Domaga³a, re¿y-
ser, zastanawia siê, czy ko-
lejnym tytu³em, po jaki siê-

Patroni naszych ulic

gnie, nie bêdzie „Andro-
pauza”?

Zadanie to nie³atwe, bo
przy okazji mo¿na obraziæ
czyjeœ uczucia, poszargaæ
œwiêtoœci. Ponoæ do twórców
„Klimakterium ... i ju¿” wp³yn¹³
wniosek, by „Bój ostatni”, ca³a
sala œpiewa³a na stoj¹co,
zgodnie z tradycj¹ tej pieœni.

W twórczym zespole,
oprócz wymienionych osób,
znaleŸli siê: Magda Czapiñ-
ska, Maciej Szwed, Artur An-

drus, Marcin Wolski, Marek
Markiewicz, Jaromir Broni-
szewski (teksty); Janusz Bo-
gacki (kierownictwo muzycz-
ne); Tatiana Kwiatkowska
(scenografia i kostiumy); To-
masz Tworkowski (chore-
ografia). Kasa Teatru „Ram-
pa” na Targówku, ul. Ko³owa
20, czynna jest od poniedzia-
³ku do pi¹tku w godz. 11 -19,
w niedziele 15-19, tel. Biura
Obs³ugi Widza: 022-679 89
76, 022-679 05 35.            K.

spotka³ Zygmunta S³omiñ-
skiego, który po ust¹pieniu ze
stanowiska prezydenta by³
dyrektorem Tramwajów War-
szawskich. Niestety i on
zgin¹³ w czasie okupacji.

T. Paw³owski
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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. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

W poprzednim numerze „Nowej Gazety Praskiej” opisaliœmy sposób dzia³ania naszych dru¿yn harcerskich i gromad zu-
chowych. Chc¹c u³atwiæ kontakt z opiekunami - dru¿ynowymi, poni¿ej zamieszczamy szczegó³owy wykaz dru¿yn i gromad
naszego hufca, szko³y, przy których dzia³aj¹, imiona i nazwiska dru¿ynowych oraz adresy e-mail do kontaktu z nimi.

Pó³nocnopraskie harcerstwo

Jestem g³êboko przekona-
ny o tym, ¿e w XXI wieku war-
to zostaæ harcerzem. W har-
cerstwie nabywamy umiejêt-
noœci, których nie zdobêdzie-
my gdzie indziej. Na obozach,
biwakach, wêdrówkach obcu-
jemy z przyrod¹ w sposób
niedostêpny dla innych,
mieszkamy w lesie, obserwu-
jemy zwierzêta, uczymy siê
tego, czego nie wiedz¹ i nie
potrafi¹ mieszkañcy miasta.
Poznajemy coraz to nowe za-
k¹tki Polski i œwiata, i ludzi,
którzy tam mieszkaj¹. Przez
ci¹g³e wspó³dzia³anie z inny-
mi ludŸmi poznajemy ich bli-
¿ej, uczymy siê rozwi¹zywa-
nia i unikania konfliktów. Sta-
wiaj¹c sobie ci¹gle nowe wy-
zwania, przekraczamy w³a-
sne s³aboœci oraz ustawicz-
nie rozwijamy siê - zadania,
zgodne z zainteresowaniami,
dobieramy odpowiednio do
wieku i umiejêtnoœci harcerzy,
wêdrowników, instruktorów.

Kszta³tujemy wœród m³o-
dych Polaków postawy pa-
triotyczne, szacunek do pañ-
stwa i prawa, uczymy jak byæ
patriot¹ w dobie pokoju, po-
przez s³u¿bê na rzecz spo-
³ecznoœci lokalnej w wycho-
waniu k³adziemy nacisk na
postawê obywatelsk¹. Zgod-
nie z misj¹ Hufca ZHP War-
szawa Praga Pó³noc stawia-
my sobie za cel wychowanie
m³odych Polaków na œwia-
domych obywateli ceni¹cych
tradycjê i patriotyzm, a jed-
noczeœnie charakteryzuj¹-
cych siê nowoczesnym sys-
temem myœlenia i przygoto-
wanie m³odych ludzi do od-
wa¿nego wejœcia w doros³e
¿ycie. Kszta³towaæ bêdzie-
my odpowiedzialnoœæ, za-
radnoœæ, gotowoœæ do podej-
mowania s³u¿by, umiejêt-
noœæ podejmowania wy-
zwañ, radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach ¿yciowych,
rozwi¹zywania problemów, z
uwzglêdnieniem norm mo-
ralnych i prawa.

Pó³nocnopraskie harcer-
stwo to równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, mo¿liwoœæ
poznania ciekawych ludzi i
zawarcia przyjaŸni niejedno-
krotnie na ca³e ¿ycie oraz nie-
zapomniana przygoda!

Gor¹co zapraszamy na na-
sze zbiórki, wycieczki, rajdy,
zimowiska, obozy!

Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc

Komendant Hufca

Warszawa Praga Pó³noc

www.pragapolnoc.zhp.pl

hbi@pragapolnoc.zhp.pl

ZAK£AD US£UG POGRZEBOWYCH

„WRZOS”
ul. Œw. Wincentego 88, tel. 022 678-66-25

tel. CA£ODOBOWY 0600-35-60-30

Œwiadczymy kompleksowe us³ugi:
Za³atwiamy formalnoœci w urzêdach i na cmentarzu
oraz w domu u rodziny zmar³ego
Odbiór œwiadczeñ ZUS
Eksportacja z mieszkañ (ca³odobowo)
Spopielenie cia³
Kulturalna i fachowa obs³uga
Klepsydry i kwiaty
Transport krajowy i miêdzynarodowy
Pe³ny asortyment akcesoriów pogrzebowych
Ubrania dla osób zmar³ych
Kucie liter oraz renowacja pomników

W naszej firmie mo¿ecie Pañstwo liczyæ
na wszelk¹ pomoc i wszechstronne informacje.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciekaw¹ inicjatywê podj¹³ klub pi³karski „Legii”. Pi³karze za-
wieŸli do hospicjów w Wo³ominie i do naszego Oœrodka nowe
ko³dry dla potrzebuj¹cych.

W naszym warszawskim Oœrodku Hospicjum Domowym ko-
³dry zabra³y rodziny osierocone posiadaj¹ce dzieci. Odby³o siê
z tej okazji spotkanie z pi³karzami. Janczyk i Korzym opowie-
dzieli o swojej przygodzie pi³karskiej. Rozdali dzieciom pami¹t-
ki klubowe i z³o¿yli autografy na zdjêciach i plakatach. Spotka-
nie spotka³o siê z wielkim zainteresowaniem dzieci, które na
spotkanie przyprowadzi³y swoich kolegów i kole¿anki.

ks. Andrzej Dziedziul, Osrodek Hospicjum Domowe, ul. Tykociñska 27/35

Legia w hospicjum

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

24 listopada (pi¹tek) godz. 18 - „Catherines” - œwiêta Ka-
tarzyna w kulturze francuskiej. Wstêp wolny. Wieczór orga-
nizowany przez uczestników sekcji jêzyka francuskiego sku-
pionych w DK „Zacisze”. Prowadzi Ewa Pieniak.
W programie: prezentacja historii i tradycji zwi¹zanych z
obchodami œwiêta zakorzenionego w kulturze francuskiej,
recytacja poezji, mini koncert.
28 listopada (wtorek) godz. 17 - Warsztaty literackie, pro-
wadzi Zbigniew Jarzyna (poeta i dramaturg). Spotkanie ad-
resowane do pisz¹cych poetów-amatorów. Wstêp wolny.
29 listopada (œroda) godz. 16 - Zabawa Andrzejkowa. Spo-
tkanie integracyjne m³odzie¿y i seniorów w ramach projektu
„Mój pierwszy STEP” wspieranego ze œrodków UE. Wieczór
inspirowany tradycjami wêgierskich domów tañca z towa-
rzyszeniem zespo³u „CocoBongo”. Liczba miejsc ograniczo-
na. Wstêp: 8 z³. Klimatyzowana sala teatralna i kawiarenka.
2 grudnia (sobota) godz. 16 - Miko³ajkowy wieczór tañca:
Otwarte Mistrzostwa w Boogie Woogie oraz Debiuty - Tur-
niej Rock’n’Rolla Sportowego. W programie: prezentacja
mistrzowskich par, rywalizacja o tytu³ Mistrza Warszawy w
Boogie Woogie, wielkie show Boogie Woogie i Rock’n’Rolla
Sportowego. Wstêp: 8 z³., przedsprzeda¿ do 1 grudnia - 5 z³.
3 grudnia ( niedziela) godz. 16 - „Moje Miko³aje” - otwarte
warsztaty dla dzieci i rodziców. W programie: kartki œwi¹-
teczne, ozdoby choinkowe, pierniki, upominki dla najbli¿-
szych oraz rozstrzygniecie konkursu „Kartka Œwi¹teczna”
oraz ich sprzeda¿. Wstêp wolny.
5 grudnia (wtorek) godz. 17 - Miko³ajkowe spotkanie z
poezj¹. Poetyckie Rymowanie zaprasza do wspólnej, lite-
rackiej zabawy. Ka¿dy uczestnik otrzyma wierszowany pre-
zent i œwi¹tecznego pierniczka. Wstêp wolny.
6 grudnia (œroda) godz. 16 - Toporowski Duo - koncert akor-
deonowy, kabaret „Pora na Seniora”. Spotkanie klubowiczów
z Ko³a Seniora. Wstêp wolny.nia na œwiecie” - prelekcja z
udzia³em Krzysztofa Dworczyka (podró¿nik).  Wstêp wolny.



10  nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski - grupy, indywi-
dualnie 0606-744-724
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
FRANCUSKI - pe³ny zakres,
tanio,dojazd 0600-612-175
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
MATEMATYKA, chemia,
nauczycielka 0669-367-550
MATEMATYKA ka¿dy po-
ziom 0669-367-550
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI 0669-367-550
REEDUKACJA, egzamin
gimnazjalny, 1 raz w tygodniu
w 2 godz. Przygotowanie z hi-
storii, historii sztuki, biologii,
polskiego 0502-392-352

ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MANICURE, pedicure, zabie-
gi kosmetyczne 619-79-75,
0604833-920
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, ba-
danie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie zna-
mion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, interni-
sta - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transpor-
towe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

PORADY prawne, pozwy,
wnioski i inne pisma proce-
sowe 0508-267-010
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki 670-08-56,
605-726-258
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, ho-
dowla tel. 0606-344-485
SPRZEDAM ³ó¿ko masuj¹ce z
kamieniami nefrytowymi po
bardzo krótkiej eksploatacji.
Tel. 0608-054-456

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

POSZUKUJÊ pokoju do wyna-
jêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0661-496-488

WYNAJMÊ kawalerkê 40m2

wyposa¿ona na Tarchominie
0692-575-706

WYNAJMÊ magazyn 40m2

(500 z³) 022 614-49-65

KURSY

KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

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

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
     Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
                        - motywacyjny system wynagrodzeñ.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

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. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Proszê Pañstwa, piêkne lato
za nami, kto móg³ pojecha³ na
urlop, wys³a³ dzieciaki na kolo-
nie czy obozy, a tam wielka nie-
wiadoma czy kuchnia, czêsto
smaczna, jest biologicznie czy-
sta. Ka¿dego roku w mediach
s³yszymy o zatruciach pokar-
mowych wywo³anych salmo-
nell¹. Bakteria jest rozpo-
wszechniona i wykazuj¹ca
szczególn¹ ¿ywotnoœæ. Dla
przyk³adu powiem, ¿e przy nie-
wielkiej wilgotnoœci i tempera-
turze powy¿ej 5oC jeszcze zbie-
ra siê jej na amory i zaczyna na-
mna¿anie, czyli robienie ma³ych
bakteryjek. 5oC to temperatura
zwyk³ej lodówki. A co powie-
dzieæ o upa³ach i masowym ca-
teringu? Salmonell¹ mog¹ za-
ra¿aæ siê wszystkie zwierzêta,
w tym koty.

•ród³em zara¿enia zwykle
nie s¹ lody czy tatarek z jajkiem
w barku dworcowym, ale my-
szy, ptaki i ska¿one bakteriami
podroby, odpady poubojowe i
pobliskie œmietniki. Z piœmien-
nictwa weterynaryjnego wiado-
mo, ¿e wœród kotów wykazuj¹-
cych objawy biegunki 2% ma
salmonellozê. U zdrowych, do-
brze od¿ywionych kotów prze-
bieg tej groŸnej choroby jest
inny ni¿ u ludzi. Zara¿enie po-
woduje czasow¹ bezobjawow¹
obecnoœæ bakterii w przewo-
dzie pokarmowym. Aby poka-
za³a siê postaæ klasyczna,
musz¹ istnieæ czynniki obni¿a-
j¹ce odpornoœæ kociego orga-

Salmonelloza u kotów
nizmu, takie jak zarobaczenie,
infekcje wirusowe, obecnoœæ
pche³ czy œwierzbu. Wiele za-
le¿y te¿ od samych pa³eczek
salmonellozy ich zdolnoœci do
przylegania do œciany jelit (ad-
hezji), stopnia uszkodzenia or-
ganu enterotoksynami i mo¿li-
woœci wnikania poprzez jelita
do narz¹dów wewnêtrznych.

Objawy choroby to najczê-
œciej zapalenie ¿o³¹dka i jelit.
Posocznica, czyli obecnoœæ
zarazka wewn¹trz to gor¹czka,

os³abienie, brak apetytu, bie-
gunka i wymioty. Rozpoznanie
jest trudne poniewa¿ wiêk-
szoœæ lekarzy weterynarii, w
tym i ja, nie ma tak zwanego
skojarzenia w kierunku tego
schorzenia. Diagnozujemy na
podstawie posiewu bakteriolo-
gicznego. Badanie zawiera od
razu test na lekowra¿liwoœæ
bakterii, co daje mo¿liwoœæ
wyboru antybiotyku. Koñcowy
wniosek dla nas jest taki -
szczepmy, odrobaczajmy i
dbajmy o nasze tygryski. Nigdy
nie wiadomo, kiedy mo¿e siê
to przydaæ, gdy wykrywalnoœæ
patologii spada poni¿ej 2%.

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

Za pó³ godziny lepiej widzisz
Jakie s¹ k³opoty z okulistami – ka¿dy wie. Ale nie

wszêdzie. Bez skierowania i bez czekania w d³ugiej
kolejce mo¿na zbadaæ wzrok w zak³adzie firmy „OPTO-

KAN” przy ul. Kondratowicza 23, na warszawskim
Bródnie.

Aparat japoñskiej firmy „TOPCON” umo¿liwia bardzo
dok³adn¹ diagnozê oka, a na koniec pacjent otrzymuje wy-

druk okreœlaj¹cy wadê i wskazuj¹cy, jakie s¹ potrzebne

szk³a korekcyjne. Zak³ad sprowadza je z Belgii i Niemiec.

Komputerowe badanie wzroku przeprowadzone przez

lekarza wykrywa tak¿e inne ewentualne schorzenia, wy-
magaj¹ce interwencji klinicznej.

Kiedy ju¿ wiadomo, jakie s¹ potrzebne okulary,
Klient „Optokanu” mo¿e spokojnie udaæ siê po za-

kupy do najbli¿szych sklepów, a po pó³ godzinie ode-
braæ zamówione „szk³a”. Ich oprawianie dokonuje siê

w sposób nadzwyczaj precyzyjny (z dok³adnoœci¹ do

0,05 mm). Jest za to „odpowiedzialna” unikalna szli-
fierka komputerowa.

Personel „Optokanu” ma du¿o czasu dla klienta. Wy-
boru oprawek dokonuje siê bez nerwowego poœpiechu, spo-

kojnie; mo¿na liczyæ na wskazanie, które s¹ najbardziej twa-
rzowe. A jest w czym wybieraæ. Na pó³kach wystawionych

jest ponad 2.500 wzorów. Okulary – to przecie¿ element

urody. Kobiety mog¹ w nich wygl¹daæ ³adniej, mê¿czyŸni –
bardziej wiarygodnie.

Twoje dziecko ma k³opoty ze wzrokiem? W „Optokanie”

ca³y czas przyjmuje okulista dzieciêcy.
W „Optokanie” znajd¹ dla siebie ciekaw¹ propozycjê

osoby je¿d¿¹ce samochodem. Tu mog¹ kupiæ (dobiera-
j¹c odpowiedni¹ oprawkê) okulary korekcyjne lub zwy-

k³e, przez które lepiej widaæ, gdy jest mg³a, pada deszcz
lub œnieg. Przez nie nie razi odbijaj¹ce siê w mokrej jezdni

s³oñce i reflektory innych samochodów. Te okulary daj¹

efekt rozjaœniaj¹cy, wskutek czego kierowcy nie przeszka-
dza nawet brudna szyba.

I jeszcze wa¿na informacja dla osób pracuj¹cych przy
komputerze. W „Optokanie” przy ul. Kondratowicza 23

mo¿na kupiæ specjalne okulary zatrzymuj¹ce niekorzyst-
ne dla wzroku promieniowanie z monitorów. Mog¹ to byæ

tak¿e okulary korekcyjne.

Bródnowski „Optokan” poleca równie¿ soczewki kon-

taktowe. Jest to amerykañski wyrób o najlepszych para-

metrach. S¹ to jedyne soczewki, które chroni¹ oczy przed
ultrafioletem i mo¿na ich nie zdejmowaæ przez kilka dni

gdy¿ w swojej budowie zawieraj¹ a¿ 74% wody.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Mistrzostwa od pocz¹tku swego ist-
nienia ciesz¹ siê olbrzymim zaintere-
sowaniem dzieci, m³odzie¿y, œrodowisk
tanecznych, a tak¿e widzów. Co stano-
wi o atrakcyjnoœci tego tañca? Z pew-
noœci¹ widowiskowoœæ, szybkoœæ ru-
chów, piêkne i barwne stroje, a przede
wszystkim muzyka.

Boogie Woogie powsta³o w Stanach
Zjednoczonych, w latach 20. XX wie-
ku. Od pocz¹tku lat 50. taniec ten by³
bardzo popularny tak¿e w Polsce, g³ów-
nie wœród mi³oœników jazzu, z którego
siê wywodzi. W peerelu przyj¹³ siê w
œrodowiskach bikiniarzy, by³ modny na
prywatkach. Dziœ boogie odradza siê
na nowo. Nie jest to ³atwy taniec. Wy-
maga du¿ej sprawnoœci fizycznej, cier-
pliwoœci i samodyscypliny. O tym prze-
kona³a siê m³odzie¿ tañcz¹ca w Klubie
Boogie Rock dzia³aj¹cym w Domu Kul-
tury „Zacisze”. Wielogodzinne próby,

Miko³ajkowy wieczór tañca
Na Zaciszu po raz dziewi¹ty rozbrzmiewaæ bêd¹ dŸwiêki boogie woogie

i rock’n’rolla, a to za spraw¹ „Otwartych Mistrzostw Warszawy w Boogie
Woogie oraz Debiutów – Turnieju Rock’n’rolla Sportowego”. Impreza roz-
pocznie siê w sobotê 2 grudnia o godzinie 16 w Domu Kultury „Zacisze”.
Startuj¹ce w niej pary walczyæ bêd¹ o tytu³ Mistrza Warszawy 2006.

liczne wyrzeczenia z roku na rok przy-
nosz¹ coraz wy¿sze miejsca w mistrzo-
stwach, wyjazdy krajowe i za granicz-
ne. Wszystko wymaga du¿ej porcji wy-
si³ku i poœwiecenia sporej iloœci czasu.
Wed³ug znawców 2 minuty rock’n’rol-
la lub boogie to wydatek energetycz-
ny równy 2 godzinom joggingu.

Jaki poziom zaprezentuje m³odzie¿
w tym roku? Jak przygotuj¹ siê uczest-
nicy z Polski i z zagranicy? Dowiemy siê
ju¿ wkrótce!

Na Mistrzostwach zawodnicy tañ-
czyæ bêd¹ w dwóch rundach: wolnej i
szybkiej. W finale zatañcz¹ najlepsi.
Pary bior¹ce udzia³ w mistrzostwach
losuj¹ muzykê, do której tañcz¹. Nie
mog¹ prezentowaæ programów tanecz-
nych. Niedozwolone s¹ równie¿ ele-
menty akrobatyczne.

G³ównym celem konkursu jest prze-
gl¹d i konfrontacja umiejêtnoœci tanecz-
nych oraz aktualnych trendów i zjawisk.
Uczestnicy ceni¹ sobie wysoki poziom,
profesjonalizm i mo¿liwoœæ spotkania siê
w krêgu mi³oœników boogie woogie. Co
roku do udzia³u zapraszane s¹ pary z
Warszawy i ca³ej Polski. W poprzednich
edycjach udzia³ wziêli te¿ uczestnicy z
Kaliningradu. Podczas ostatnich Mi-
strzostw program prezentowali równie¿
uczestnicy-tancerze z Moskwy. W tym
roku udzia³ potwierdzili goœcie z Rosji,
Ukrainy i £otwy. Imprez¹ towarzysz¹c¹
bêdzie Turniej Rock’n’rolla w kategorii
m³odzików. Wezm¹ w nim udzia³ pary z
Warszawy i Kaliningradu.

Startuj¹ce pary oceniaæ bêdzie 5-oso-
bowy miêdzynarodowy sk³ad sêdziowski.

„Otwarte Mistrzostwa Warszawy w
Boogie Woogie” to impreza o wyj¹tko-
wej wartoœci artystycznej, która z roku
na rok przybiera coraz szersze ramy.

Naszymi partnerami w organizacji Mi-
strzostw s¹ Polskie Stowarzyszenie Bo-
ogie Woogie i Klub Taneczny Boogie Rock.

 „Otwarte Mistrzostwa Warszawy w
Boogie Woogie oraz Turniej Rock’n’rolla
Sportowego” - wstêp: 8 z³, przedsprze-
da¿ do 1 grudnia 5 z³.

Dom Kultury ZACISZE, ul. Blokowa 1
 022 679 84 69, 743 87 10

www.zacisze.waw.pl

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

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka
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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¥

Pog³oski o politycznej
œmierci lewicy w Warszawie
okaza³y siê bezpodstawne i
przedwczesne. Komitet Wy-
borczy Lewica i Demokraci w
wyborach przeprowadzonych
12 listopada na Pradze Pó-
³noc utrzyma³ swój elektorat.
Œwiadcz¹ o tym wyniki wybo-
rów pokazuj¹ce, i¿ na listy

Lewicy i Demokratów g³oso-
wa³o prawie 4500 osób, czyli
praktycznie tyle samo wybor-
ców, co przed czterema laty.

Zmieni³a siê jednak w tym
czasie scena polityczna w
Warszawie. Mocno wyros³a
Platforma Obywatelska,
znacznie zwiêkszaj¹c swój
stan posiadania. Znacznie
zmniejszy³o siê poparcie dla
PiS, którego elektorat przejê-
³a na Pradze Praska Wspólno-
ta Samorz¹dowa (PWS) zblo-
kowana z LPR i Samoobron¹
oraz czêœciowo PO. Skutek
tych ruchów na praskiej sce-
nie politycznej jest taki, i¿ le-
wica zmniejszy³a swój stan po-
siadania z 7 radnych do 4, PiS
pomniejszy³ swój klub z 10 do
8 osób, Platforma Obywatel-
ska zwiêkszy³a swój stan po-
siadania z 3 do 7 radnych a
PWS z 2 do 4. Z rady dzielnicy
wypad³a Liga Polskich Rodzin.

Ciekawostki

PiS uzyska³ poparcie 30,95%
wyborców, PO - 29,23%, Lewi-
ca i Demokraci - 19,09%, PWS
- 16,17% (blok PWS, LPR i Sa-
moobrona –19,29%). Rekordzi-
œci otrzymali nastêpuj¹ce iloœci
g³osów: Alicja D¹browska - PO
– 1323, El¿bieta Kowalska Ko-
bus - PO –1136, Pawe³ Lisiecki
- PiS – 852, Ireneusz Tondera -
Lewica i Demokraci – 803 oraz
Maria Tondera - Lewica i Demo-
kraci – 699. Najmniejsz¹ liczbê
g³osów zdobywaj¹c mandat
otrzymali radni Barbara Kwa-
œniewska -PO –170 i Dariusz
Wieczorek -PiS - 179. Prze-
wag¹ 1 g³osu Ewa Murawska
(218 g³osów) pokona³a swoje-
go kolegê z listy PO Roberta
Suskiego (217 g³osów) w okrê-
gu na Szmulkach. Poni¿ej ocze-
kiwañ, tak¿e chyba w³asnych,
wypadli liderzy PWS Tadeusz
Szewczyk - 362 g³osy i dotych-
czasowy przewodnicz¹cy rady
dzielnicy Jacek Wachowicz -
489 g³osów. Radn¹ dzielnicy
zosta³a tak¿e ¿ona by³ego bur-
mistrza Edyta Sosnowska –
PWS – 218 g³osów. Mandatu
zaœ nie wywalczy³ aktualny wi-
ceburmistrz Pragi Pó³noc Piotr
Janicki – PiS. Tylko po 1 g³o-
sie zdobyli Jadwiga Szuszkie-
wicz z LPR i Tomasz Konwer-
ski z Samoobrony.

Jak wygl¹da praska

rada w statystyce?

W 23-osobowej radzie za-
si¹dzie 11 pañ i 12 panów.

Po wyborach

Najbardziej sfeminizowanym
klubem bêdzie PO, w którym
bêdzie 6 pañ i jeden pan. W
klubie Lewicy i Demokratów
proporcje wynosz¹ 2:2. We
Wspólnocie 3:1, a w PiS 6:2
na korzyœæ panów. 1/3 Rad-
nych tej kadencji to ludzie m³o-
dzi, którzy nie przekroczyli 30
roku ¿ycia. Najm³odszym rad-
nym zosta³ 20-latek Piotr Mar-
cin Pietruszyñski z PO. Senio-
rem jest 68-letni Janusz Kazi-
mierz Baranowski z PIS i on
to poprowadzi obrady pierw-
szej sesji nowo wybranej rady.
Zasi¹dzie w niej 9 nowicjuszy,
pozosta³a 14 pe³ni³a ju¿ man-
daty w poprzedniej lub innych
radach.

Na poziomie wyborów do
Rady Warszawy nast¹pi³y
mniejsze korekty. W 5-manda-
towym okrêgu Praga Pó³noc -
Bia³o³êka swój stan posiadania
zachowa³ PiS (2 mandaty), PO
uzyska³a tak¿e 2 mandaty, a 1
Lewica i Demokraci. W sumie
w 60-osobowej radzie miasta
bêdzie 27 radnych PO, 22 rad-
nych PiS i 11 Lewicy i Demo-
kratów. Z okrêgu wyborczego
Praga Pó³noc - Bia³o³êka rad-
nymi Warszawy zostali Woj-
ciech Bartelski i Mariola Rab-
czon z PO, Maciej Maciejow-
ski i Zbigniew Cierpisz z PiS
oraz Sebastian Wierzbicki -
Lewica i Demokraci.

Ka¿dy Czytelnik zadaje so-
bie zapewne pytanie, kto za-
tem bêdzie rz¹dzi³ Warszaw¹
i dzielnicami w stolicy. Mo¿li-
we s¹ ró¿ne konfiguracje. Tak
naprawdê zdecyduj¹ o tym
wybory prezydenta Warszawy,
których druga tura odbêdzie
siê 26 listopada, bowiem ró¿-
nego rodzaju koalicje bêd¹ siê
budowa³y wokó³ zwyciêzcy
tego pojedynku.

PS. Wszystkim wyborcom,
którzy udzielili poparcia kan-
dydatom z listy Lewica i De-
mokraci serdecznie dziêkujê.

Ireneusz Tondera

Radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy

Demokratycznej

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!

Jako jeden z kandydatów na
radnego dzielnicy z listy PO
(Okrêg nr 3) pozwoli³em sobie
przygotowaæ dla Pañstwa
krótk¹ analizê i podsumowanie
wyników wyborów na Bia³o³êce.
Kadencjê 2002-2006 w bia³o-
³êckim ratuszu koñczy w³aœnie
trzech cz³onków zarz¹du (Jerzy
Smoczyñski i Tadeusz Semet-

Wybory samorz¹dowe na Bia³o³êce

kowski - obaj z Gospodarnoœci
oraz Dariusz Ostrowski z PiS),
a tak¿e 21 radnych dzielnicy (8
z Gospodarnoœci, 8 z PiS, 4 z
SLD i SDPL i 1 z PO).

Sytuacja po wyborach
zmieni³a siê diametralnie. Z
ratusza, z woli wyborców,
odejœæ musi dwunastu do-
tychczasowych radnych, w

tym Pawe³ Stañczyk (prze-
wodnicz¹cy rady z PiS), To-
masz Paster (przewodnicz¹cy
Klubu PiS) i Krzysztof Je¿
(przewodnicz¹cy Klubu SLD)
oraz pozosta³e dziewiêæ osób
z Gospodarnoœci, PiS i lewi-
cy. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o
czterech radnych, którzy z
w³asnej woli zrezygnowali z
dalszego kandydowania do
rady - tj. dwóch osobach z
Gospodarnoœci oraz po jednej
z PiS i PO. Oznacza to, ¿e
³¹cznie po¿egnaliœmy a¿
szesnaœcie osób (3/4 cz³on-
ków) z dotychczasowego sk³a-
du rady, co wyraŸnie wskazu-
je na koniecznoœæ zmian, wy-
ra¿on¹ przez wyborców -
mieszkañców Bia³o³êki. Man-
daty radnych otrzymali m.in.
dotychczasowi cz³onkowie
zarz¹du dzielnicy oraz piêciu
rajców poprzedniej kadencji.

W wyborach samorz¹do-
wych na Bia³o³êce z siedmiu
ugrupowañ kandydowa³o
³¹cznie 220 osób, czyli niemal
dziesiêæ osób na jedno miejsce.
W sk³adzie powiêkszonej, 23-
osobowej rady zasz³y znaczne
zmiany i pojawi³y siê nowe twa-
rze (wymieniê choæby Krzysz-

tofa Pelca - prezesa Stowarzy-
szenia „Nasza Choszczówka”,
czy Wojciecha Tumasza, który
m.in. wywalczy³ dla mieszkañ-
ców buspas na ul. Modliñskiej).
Obecnie reprezentowaæ nas
bêdzie dziesiêæ osób z Platfor-
my Obywatelskiej, po piêæ z Go-
spodarnoœci i PiS oraz trzy oso-
by z koalicji lewicowej. Osobi-
œcie uwa¿am, ¿e powstanie ko-
alicji Gospodarnoœæ-PIS-Lewi-
ca jest praktycznie niemo¿liwe,
wiêc z 99% prawdopodobieñ-
stwem od grudnia br. koalicjê
wiêkszoœciow¹ utworz¹ cz³on-
kowie Platformy Obywatelskiej
wraz z przedstawicielami jedne-
go z wymienionych ugrupowañ.

Na koniec chcia³bym po-
dziêkowaæ niemal 150 wybor-
com, którzy zdecydowali siê
oddaæ na mnie g³os w ostat-
nich wyborach. Zapewniam,
¿e mimo i¿ nie uda³o mi siê
zdobyæ mandatu radnego, to
zrobiê wszystko co w mojej
mocy, aby zainicjowaæ wiele
po¿ytecznych projektów na
terenie naszej dzielnicy.

Sebastian Suwa³a

Cz³onek Ko³a PO

w s³u¿bie Bia³o³êce

www.suwala.pl

Na pocz¹tku listopada na Bia³o³êce zawrza³o. Nagle, nie
wiadomo sk¹d, na naszych ulicach i osiedlach pojawi³o
siê mnóstwo „dziwnych” ludzi, którzy rozdawali ulotki,
prosili o oddanie na nich g³osów oraz zachêcali do pój-
œcia na wybory 12 listopada. Mogliœcie Pañstwo zobaczyæ
sklepy, p³oty i w³aœciwie wszelkie wolne przestrzenie ob-
lepione plakatami wyborczymi. Ten artyku³ jest prób¹ opi-
su sytuacji politycznej na Bia³o³êce po ostatnich wybo-
rach samorz¹dowych.

Prosto z mostu

Czy kandydaci na prezyden-
ta s¹ „lokomotywami” ci¹gn¹-
cymi listy kandydatów na rad-
nych? To pytanie drêczy par-
tie, zainteresowane nie tylko
zwyciêstwem swojego kandy-
data na prezydenta miasta, ale
i uzyskaniem jak najwiêkszej
liczby radnych. Wobec trudno-
œci przeprowadzenia wiary-
godnych sonda¿y, w³adze par-
tyjne musz¹ zawierzyæ swojej
intuicji, której sprawdzianem
s¹ dopiero rezultaty wyborów.

W Warszawie najlepszy re-
zultat uzyska³ Kazimierz Mar-
cinkiewicz. Popar³o go
272 050 osób. Na listy Prawa
i Sprawiedliwoœci do rady mia-
sta g³osowa³o 196 575 osób.
Skoro na Marcinkiewicza g³o-
sowa³o o 38 procent wiêcej lu-
dzi ni¿ na PiS, to znaczy, ¿e
jego osobista popularnoœæ win-
dowa³a wynik PiS do góry.
Podobnie by³o z Markiem Bo-
rowskim, którego popar³o o 32
procent osób wiêcej ni¿ listy
Lewica i Demokraci.

Warto przypomnieæ, jak to
wygl¹da³o w Warszawie czte-
ry lata temu. Trzema g³ówny-
mi kandydatami byli przedsta-
wiciele tych samych co dziœ
ugrupowañ: Andrzej Olechow-
ski, Marek Balicki i Lech Ka-
czyñski. Olechowski uzyska³
poparcie o 10 procent wy¿sze
ni¿ listy PO do rady miasta. Nie
by³ niestety liderem swojego
ugrupowania Marek Balicki,
który uzyska³ tylko 98 procent

Gronkiewicz-Waltz i lokomotywa
g³osów lewicy. Wszystkich za-
kasowa³ Lech Kaczyñski, któ-
ry dosta³ prawie dwa razy wiê-
cej g³osów ni¿ listy PiS: 184
procent. Cokolwiek by nie s¹-
dziæ o jego póŸniejszych po-
czynaniach w ratuszu, by³ wte-
dy prawdziwym ponadpartyj-
nym liderem stolicy.

W tym roku Platforma Oby-
watelska w wyborach do rady
miasta uzyska³a niespotyka-
nie wysokie poparcie 40,3
procent g³osów. Sukces ten
wynika z obecnej ogólnopol-
skiej popularnoœci PO, ale
przede wszystkim z ogromnej
niechêci warszawiaków do
minionych rz¹dów Lecha Ka-
czyñskiego. W³adza le¿a³a na
ulicy, wystarczy³o wystawiæ
kandydata, który umia³by siê
po ni¹ pochyliæ.

Niestety, Hanna Gronkie-
wicz-Waltz dosta³a tylko 90
procent g³osów oddanych na
listy PO. Gdyby mia³a cechy
lidera, jak Marcinkiewicz, Bo-
rowski, Kaczyñski, Olechow-
ski, i uzyska³a 130 procent
g³osów oddanych na listy
swojej partii, wygra³aby w
pierwszej turze. Gronkiewicz-
Waltz nie cieszy siê jednak
popularnoœci¹ nawet wœród
wyborców Platformy. W przy-
sz³oœci, niezale¿nie od tego
czy zostanie prezydentem
miasta czy nie, bêdzie dla PO
coraz wiêkszym obci¹¿eniem.

Je¿eli chc¹ Pañstwo
otrzymywaæ niezale¿ne in-

formacje i opinie na temat
kampanii wyborczej w War-
szawie, proszê zarejestro-
waæ siê na stronie
www.dlawarszawy.pl

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

- tkaniny od 2 z³ za mb

- nadprodukcja - koñcówki kolekcji odzie¿y

- super jakoœæ

- niskie ceny

Warszawa ul. Targowa 1

(wejœcie od ul. Zamoyskiego)

tel. 022 618 64 19

czynne od pon-pn w godz. 9-18, sobota w godz. 9-14
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Przeciwnicy ZUSOKu zwy-
czajowo wylewali przys³owiowy
kube³ pomyj na ten zak³ad i na
wszystko, co wokó³ niego siê
dzia³o. Nikt nie zag³êbia³ siê w
szczegó³y. Nie analizowa³ sy-
tuacji. Najproœciej by³o napisaæ
o najwiêkszym trucicielu War-
szawy, o spalaniu œmieci za
pomoc¹ ropy, o fruwaj¹cych
dioksynach, o olbrzymiej kasie
wyrzucanej w b³oto, a w zasa-
dzie puszczanej z dymem.
Wprowadzanie w b³¹d opinii
publicznej  trafia³o na podatny
grunt, jako ¿e dotychczas nikt
na powa¿nie nie zaj¹³ siê
stron¹ w³aœciwego informowa-
nia o problemach gospodarki
odpadami. Poza sporadycznie
ukazuj¹cymi siê artyku³ami
prasowymi, w wiêkszoœci o
charakterze sensacji, czy pro-
gramami telewizyjnymi nada-
wanymi w porze tzw. najmniej-
szej ogl¹dalnoœci, trudno siê
doszukaæ planowej akcji infor-
macyjnej np.: pod patronatem
Ministerstwa Ochrony Œrodowi-
ska, Ministerstwa Edukacji czy
te¿ samego zainteresowanego
samorz¹du, przygotowuj¹cej
grunt pod przysz³e inwestycje
zwi¹zane z budow¹ instalacji
do unieszkodliwiania odpadów.

Jednym z argumentów prze-
ciwko technologii termicznego
przekszta³cania odpadów by³a
rzekoma nieop³acalnoœæ proce-
su, koniecznoœæ jego dotowa-
nia. Wielomilionowe dotacje
uros³y do rangi symbolu, do
straszaka, którym powszechnie
siê pos³ugiwano, by zniechêciæ
wszelkich œmia³ków do zmierze-
nia siê z tym problemem.

Tymczasem realia by³y zu-
pe³nie inne.

Problem op³acalnoœci wyni-
ka³ g³ównie z polskiego syste-
mu gospodarki odpadami, w
którym jedynym czynnikiem
reguluj¹cym sposób podejœcia
do œmieci by³a ich rynkowa
cena. Tak siê utar³o, ¿e po-
wszechnie stosowane sk³ado-
wanie odpadów- metoda praw-
nie ograniczana w Unii Euro-
pejskiej - mimo pewnych regu-
lacji nadal jest najtañszym spo-
sobem pozbywania siê œmie-
ci. Posiadanie sk³adowiska dla
niektórych sta³o siê z³otodajn¹
¿y³¹. Wêdruj¹ce po Polsce od-
pady sta³y siê zmor¹ ca³ego
kraju. Choæ obowi¹zywaæ za-
czê³y ustawowe op³aty œrodo-
wiskowe na przysz³¹ rekulty-
wacjê sk³adowisk oraz obo-
wi¹zkowy 30-letni monitoring
zamkniêtego sk³adowiska, ró¿-
nie z tym bywa³o. Trwa³a woj-
na o dostawców. Ceny sk³ado-
wania zani¿ano. Specjaliœci
alarmowali o znikaniu i rozp³y-
waniu siê wytwarzanych odpa-
dów. Próby zmiany przepisów
spotyka³y siê z masowymi pro-
testami firm przewozowych.
Nic wiêc dziwnego, ¿e na wol-
nym rynku trudno by³o siê spo-
dziewaæ, ¿e dla idei ktoœ bê-
dzie korzysta³ z zak³adów
przetwórczych i budowa³ je,
gdy ka¿da forma przetworze-
nia jest dro¿sza od wyrzuce-
nia odpadu na ha³dê. Tak by³o
w przypadku ZUSOK. Instala-
cje cierpia³y na brak surowca,
mimo znacznie ni¿szej ceny
unieszkodliwiania ustalonej
przez miasto ni¿ obowi¹zuj¹-
ca na warszawskim sk³adowi-
sku odpadów w £ubnej. War-
szawskie œmieci wywo¿ono
pod Be³chatów i do Jastrzêbia
Zdroju. To siê lepiej op³aca³o
firmom przewozowym ni¿
unieszkodliwienie na miejscu.
Ka¿da próba podwy¿szenia
ceny skutkowa³a omijaniem
warszawskiego zak³adu przez
œmieciarki.

Kube³ pomyj
Osobnym problemem by³y

za³o¿enia projektowe zak³adu,
który przysz³o mi organizowaæ.
Pewne rozwi¹zania technicz-
ne wymusza³y wzrost zatrud-
nienia, który wp³ywa³ na póŸ-
niejsze koszty eksploatacyjne.
Zak³ad dzia³a³ nie w pe³nym
kszta³cie technologicznym. Nie
przewidziano wêz³a produkcji
energii cieplnej, który obecnie
jest realizowany. Wszystko to
mia³o wp³yw na koszty funkcjo-
nowania spalarni. W swoich
analizach wielokrotnie wskazy-
wa³em na koniecznoœæ opty-
malizacji uk³adu technologicz-
nego zak³adu, co nawet bez
zmiany przepisów prawa
umo¿liwi³oby ZUSOKowi pra-
cê bez dotacji zewnêtrznych.

Natomiast nale¿y podkreœliæ
fakt, ¿e warszawski zak³ad to
nie tylko spalarnia odpadów. To
kompleks ró¿nych procesów do
przetworzenia ró¿nych frakcji
odpadów. To w³aœnie stanowi o
unikalnoœci tego przedsiêwziê-
cia w skali europejskiej. Przy-
pomnijmy wiêc, ¿e w ZUSOKu
nie spala siê surowych odpa-
dów. Wobec braku systemowej
segregacji na poziomie gospo-
darstw domowych, tê segrega-
cjê przeprowadza siê w zak³a-
dzie. Produkuje siê wiêc ze
œmieci paliwo dla instalacji spa-
larniowych, odzyskuje surowce
wtórne, odseparowuje odpady
niebezpieczne, a materia³y bio-
logicznie czynne poddaje kom-
postowaniu. Ponadto na terenie
zak³adu zobojêtnia siê odpady
poprocesowe. Choæ niektórzy
nie chc¹ wierzyæ, naprawdê jest
to jeden z najczystszych ekolo-
gicznie zak³adów w Polsce.
Gwarantuj¹ to obecnie funkcjo-
nuj¹ce przepisy emisyjne.

Jeœli siê chce odpady uniesz-
kodliwiaæ w sposób optymalny
- musi to kosztowaæ. Jednak
rozwi¹zania systemowe umo¿-
liwiaj¹ takie finansowanie
przedsiêwziêæ, ¿e nie jest ono
odczuwalne przez mieszkañ-

ców. Dlatego wa¿ne jest na sa-
mym wstêpie przyjêcie odpo-
wiednich za³o¿eñ, uwzglêdnia-
j¹cych realia lokalne, w³aœciwe
zaprojektowanie instalacji - da-
j¹ce szanse na samofinanso-
wanie przedsiêwziêcia gospo-
darczego. W przypadku spalar-
ni odpadów wa¿ne jest obok
optymalnej technologii z punk-
tu widzenia kosztów budowy i
eksploatacji tak¿e wyposa¿enie
zak³adu w wêze³ do produkcji
energii elektrycznej i cieplnej w
skojarzeniu, a tak¿e ustalenie
optymalnej wydajnoœci zak³adu.
Jest to niebagatelne dla bilan-
su dzia³ania instalacji, bowiem
nowoczesna technika umo¿li-
wia uzyskanie ok. 600-650 kW
energii z 1 tony œmieci. Dotych-
czas wykonywane analizy wy-
kaza³y, ¿e tam gdzie jest uza-
sadnione stosowanie spalania
odpadów, systemy gospodarki
odpadami wyposa¿one w takie
instalacje s¹ konkurencyjne w
stosunku tych bez instalacji
przekszta³cania termicznego.

Jednak ze wzglêdu na kon-
trowersje towarzysz¹ce realiza-
cji spalarni, ich budowa musi
odbywaæ siê w zgodzie z nowy-
mi europejskimi przepisami od-

Emocje

noœnie prowadzenia procesów
inwestycyjnych o du¿ym od-
dzia³ywaniu na œrodowisko, a
wiêc w ramach konsultacji spo-
³ecznych, w³aœciwej informacji.

Wybór optymalnej lokaliza-
cji w drodze swoistej umowy
spo³ecznej zapobiegnie pro-
blemom, które towarzyszy³y
powstawaniu warszawskiego
Zak³adu Unieszkodliwiania
Sta³ych Odpadów Komunal-
nych. A ponadlokalnie? Nale-
¿y edukowaæ i informowaæ.

To w³aœnie zaproponowa³a
mi „Nowa Gazeta Praska”.

Jacek Kaznowski

Wytwórnia sztuki
W paŸdzierniku 2005 roku

publicznoœæ zobaczy³a premie-
rowe przedstawienie - „Kompo-
nenty” Ma³gorzaty Owsiany w

re¿yserii Jacka Papisa. Wkrót-
ce potem otwarta zosta³a sce-
na dla dzieci - „Mini Wytwórnia”
oraz kino. W bie¿¹cym roku
uda³o siê tak¿e uruchomiæ szko-
³ê tañca, Studio „Denaturat”.
Wielki spektakl taneczny „Yes
Prince, No Prince”, z udzia³em
rosyjskiego choreografa, scena
ta poka¿e 2 grudnia.

Obecnie Teatr „Wytwórnia”,
prowadz¹: Radek Dobrowol-
ski wraz z Ma³gorzat¹ Owsia-
ny; Daria Jêdra - choreograf;
Piotr Pawlik - re¿yser œwiate³;
Kinga Sochacka, Marcin Za-
wada, Barbara Bosak, Barba-
ra Klicka, Marzena Tkacz,
Mariusz Dyga i Piotr Zwolak.

Z okazji jubileuszu, o krót-
kie podsumowanie poprosili-
œmy Ma³gorzatê Owsiany.

To, czego dokonaliœmy
przez rok, œwiadczy, ¿e potra-
fimy przyci¹gn¹æ do teatru
m³odzie¿ i dzieci z Pragi - na
tym nam szczególnie zale¿y.

Zagl¹daj¹ te¿ emeryci, cie-
sz¹c siê z bliskoœci teatru.
Dowodzi to, ¿e placówka jest
potrzebna. Z ca³ej Polski pisz¹
do nas m³odzi ludzie: re¿yse-
rzy, dramatopisarze, aktorzy.
Chc¹ zrobiæ spektakl u nas, by
zyskaæ szansê przebicia siê
do teatrów instytucjonalnych.

Dzia³amy jako fundacja. Do-
tacje otrzymujemy tylko na pro-
dukcjê spektakli. Na utrzymanie
teatru musimy zarobiæ sami.
Najwa¿niejsze, ¿e znaleŸli siê
ludzie, gotowi pracowaæ tu za

darmo. Oprócz grupy, zwi¹za-
nej z nami przez ca³y czas, lu-
dzie dochodz¹ i odchodz¹ - po-
œwiêcaj¹ tyle czasu, ile mog¹.

Chcemy tu zostaæ i rozwi-
jaæ siê. Mamy nadziejê, ¿e
decyzje w³adz miasta w spra-
wie WWW „Koneser” pozwol¹
nam na zawarcie umów dzier-
¿awnych na d³u¿szy czas.
Dziêki temu zarówno inwesty-
cje finansowe, jak i si³y,  które
wk³adamy w dzia³alnoœæ Te-
atru „Wytwórnia”, pozostan¹
tu i bêd¹ owocowaæ.”         K.

Stare kamienice, podwórka stud-
nie i praskie klimaty; taka jest war-
szawska ul. Ma³a. To wszystko spra-
wia, ¿e jest chyba jednym z najczê-
œciej filmowanych miejsc. „Gra³a” ju¿
m.in. w „Pianiœcie” i „WiedŸmach”.
Jest te¿ inna Ma³a, mniej s³awna;
boczna uliczka w Szklarskiej Porêbie.

Przed wiekami Szklarska Porêba
s³ynê³a z wyrobu szk³a, dziœ jest to
modny oœrodek turystyczny. Mieszka
tu ok. 8 tysiêcy ludzi, zim¹ przyjezd-
nych narciarzy bywa wielokrotnie wiê-
cej. Tutejsza ul. Ma³a nie jest zabytko-
wa, zbudowano na niej niskie bloki
mieszkalne. Mo¿na by zapomnieæ, ¿e
jesteœmy w górach, gdyby nie widoki i
fakt, ze ulica jest doœæ stroma. Nic

NGP w podró¿y

Ul. Ma³a (Szklarska Porêba)
dziwnego, miasto wznosi siê na wyso-
koœci 500-900 m n.p.m.

Ale Ma³a to nie jedyny praski œlad w
Szklarskiej Porêbie. Jest tu równie¿ ul.
11 Listopada. Zaczyna siê przy neoro-
mañskim koœciele Bo¿ego Cia³a. Zosta³
on ufundowany przez œl¹ski ród Schaf-
fgotschów. Ulica wije siê malowniczymi
meandrami a¿ do granic miasta. Warto
siê zatrzymaæ przy numerze 23 i obej-
rzeæ dom, gdzie w XIX w. mieszkali bra-
cia Gerhardt i Carl Hauptmannowie. Ger-
hardt by³ laureatem literackiej nagrody

Nobla, a Carl przet³umaczy³ „Ch³opów”
Reymonta i tym samym przyczyni³ siê
do miêdzynarodowej s³awy tej powieœci.

Mamy w Szklarskiej tak¿e ul.
Okrzei. Stefan Okrzeja, ranny w cza-
sie zamachu na komisariat rosyjskiej
policji, zosta³ aresztowany i wieku 19
lat (1905 r.) stracony na Cytadeli. Pra-
ska ulica pod jego patronatem nazy-
wa³a siê kiedyœ Brukowa i handlowa-
no na niej koñmi. Jej górska imien-
niczka znana jest z innego powodu.
Mieœci siê na niej Karkonoskie Centrum
Edukacji Ekologicznej. Mo¿emy tu zna-
leŸæ informacje o wszystkich parkach
narodowych Polski i zagro¿onych ga-
tunkach zwierz¹t. Wszystko ciekawie
zaaran¿owane.            Ludmi³a Milc

dokoñczenie ze str. 1

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 670-15-88, 818-09-52
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tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47
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