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S¹siedzi dla S¹siadów
We wtorek, 6 lipca rozpocz¹³ siê na Pradze festiwal
„S¹siedzi dla S¹siadów”. To
trzecia ju¿ edycja imprezy
zorganizowanej przez praskie
œrodowiska artystyczne, po
raz drugi we wspó³pracy z
Instytutem Francuskim w
Warszawie.
Pomys³odawc¹ festiwalu
jest Roman WoŸniak, twórca
Teatru Academia. Jego zamiar em by³o pokazanie
mieszkañcom Pragi ró¿nych

form artystycznych, czasem
wydawa³oby siê do Pragi nie
pasuj¹cych. Chodzi³o o to, by
wyjœæ ze sztuk¹ do rdzennych mieszkañców Pragi,
w³aœnie s¹siadów artystów,
stworzyæ spektakl podwórkowy: na podwórku, z podwórkow¹ klientel¹ i dla tego podwórka. Taka impreza integracyjna, po³¹czenie sztuki i
pracy u podstaw.
Ubieg³oroczna impreza
dokoñczenie na str. 5
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STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres równie¿ IMPLANTY
oferujemy karty gwarancyjne i karty sta³ego klienta
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA
ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

WAKACYJNE PROMOCJE
 uszczelnianie bruzd (lakowanie)
 kolorowe wype³nienia (plomby) uwalniaj¹ce fluor
 przegl¹dy stomatologiczne i konsultacje protetyczne

Kargul,
podejdŸ no...(2)
Kilka miesiêcy temu pisaliœmy o bulwersuj¹cym sporze o
miedzê. Bia³o³êcki radny PiS, Stefan Sosnowski buduj¹c dom
na swojej dzia³ce pozbawi³ s¹siadów u¿ytkowanej od ponad
siedemdziesiêciu lat drogi dojazdowej, pozostawiaj¹c dojazd
2,5-metrow¹ œcie¿k¹ skrêcaj¹c¹ pod k¹tem 90 st. Powo³uj¹c
siê na prawo w³asnoœci gruntu zanegowa³ prawo s¹siadów
bêd¹cych posiadaczami samoistnymi gruntu przy K¹tach
Grodziskich 97a do zgodnej z prawem budowlanym ³¹cznoœci ich dzia³ki z drog¹ publiczn¹. W¹sk¹ œcie¿k¹ nie dotrze
na posesjê ani samochód wywo¿¹cy œmieci, ani wywo¿¹cy
szambo, nie wspominaj¹c o wozie stra¿y po¿arnej. Spore problemy mia³by równie¿ ambulans, gdyby któryœ z osiemnastu
mieszkañców posesji powa¿nie zachorowa³.

Dziœ wracamy do tej sprawy w zwi¹zku z pojawieniem
siê nowych faktów. Mimo i¿
postanowienie s¹du o przywrócenie posiadania z 14 lipca 2003 by³o jednoznaczne
Zabezpieczyæ roszczenie Ireny D¹browskiej (jedna z posiadaczek samoistnych dzia³ki s¹siaduj¹cej z nieruchomoœci¹ Stefana Sosnowskiego
przyp. red.) poprzez zakazanie prowadzenia prac budowlanych na dzia³ce 60/2 obr. 416-18 maj¹cych na celu zniszczenie drogi dojazdowej prowadz¹cej przez tê dzia³kê do
dzia³ki o nr 59 (...) od strony
po³udniowej obu dzia³ek prace budowlane trwa³y nadal i
droga zniknê³a. Jak mówi Irena D¹browska, wielokrotnie
informowa³a policjê o samowoli budowlanej. Funkcjonariusze rozk³adali rêce traktuj¹c sprawê jako s¹siedzkie
zatargi, sugerowali, ¿e interwencjê mo¿na by³oby przeprowadziæ, gdyby pojawi³o siê
jednoznaczne postanowienie
s¹du. Kiedy ju¿ siê pojawi³o

znów rozk³adali rêce, bowiem
Stefan Sosnowski - tonem nie
znosz¹cym sprzeciwu - delikatnie mówi¹c, dawa³ policjantom do zrozumienia, ¿e
znajduj¹ siê na prywatnym terenie. Mieszkañcom s¹siedniej dzia³ki doradza³, by byli
wdziêczni za udostêpnienie
2,5-metrowej œcie¿ki. Od roku
nie mo¿emy opró¿niæ do³ów
kloacznych - szambiarka nie
wjedzie t¹ w¹sk¹ drog¹. Zim¹
nie bêdziemy w stanie zaopatrzyæ siê w wêgiel na opa³. Kiedy powiedzia³am o tym panu
Sosnowskiemu poradzi³, byœmy od ulicy K¹ty Grodziskie
dowieŸli wêgiel na taczkach
albo kupili sobie helikopter mówi zdenerwowana Irena
D¹browska. Warto przy tej
okazji przypomnieæ, ¿e mieszkañcy nieruchomoœci s¹ rodzin¹ ¿ony Stefana Sosnowskiego, rodzin¹ bardzo niezamo¿n¹, ¿yj¹c¹ w trudnych
warunkach, wielodzietn¹. W
czasie ostatniej majowej rozprawy w s¹dzie Stefan Sodokoñczenie na str. 2

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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Uczeñ zdolny
w bia³o³êckim gimnazjum
Na zakoñczenie naszych
relacji z konferencji „Uczeñ
zdolny w gimnazjum publicznym - teoria i rzeczywistoœæ”
nie sposób nie wspomnieæ o
osi¹gniêciach placówki, która goœci³a uczestników sympozjum - gimnazjum nr 2 im.
Charlesa de Gaulle’a przy
Porajów.
Teresa Sobiecka, wicedyrektor gimnazjum stwierdzi³a, ¿e
szko³a, oprócz rodziny ucznia,
decyduje czy nast¹pi wszechstronny i harmonijny rozwój
dziecka, czy jego zdolnoœci zostan¹ zauwa¿one, pielêgnowane i rozwijane. Zastanawia³a siê
równie¿, jak pracowaæ z
uczniem i dla ucznia, by stworzyæ mu najkorzystniejsze warunki rozwoju zdolnoœci, jak zachêcaæ do ró¿norodnych dzia³añ, jak szybko i skutecznie rozpoznawaæ uczniów uzdolnionych.
Nauczyciele gimnazjum
im.de Gaulle’a przygotowuj¹ siê
do tych zadañ kilka miesiêcy
przed przyjêciem kolejnego
rocznika uczniów. W plan pracy szko³y wpisane s¹ ju¿ na sta³e - tworzenie klas o rozszerzonych programach nauczania i
ró¿norodnoœæ zajêæ pozalekcyjnych. Szko³a stara siê wyjœæ z
kompetentn¹ informacj¹ do
uczniów i ich rodziców, w czasie spotkañ szóstoklasistów z
kadr¹ szko³y zostaje przedstawiona pe³na oferta edukacyjna.
Rozmowy przysz³ych gimnazjalistów z wychowawcami i nauczycielami maj¹ na celu pozyskanie informacji o predyspozycjach, mo¿liwoœciach i zainteresowaniach uczniów. Podobne
informacje udaje siê równie¿
uzyskaæ od rodziców sk³adaj¹cych podania o przyjêcie dzieci
do gimnazjum. Ta wiedza,
wsparta wynikami egzaminu
koñcz¹cego szko³ê podstawow¹, pozwala na wstêpne rozeznanie do jakich klas trafi¹ przyszli gimnazjaliœci - czy bêdzie
to klasa dwujêzyczna czy z rozszerzonym programem matematyki, czy jêzyka polskiego.
Tak naprawdê pe³ne rozeznanie w mo¿liwoœciach
uczniów daj¹ pierwsze tygodnie
ich pobytu w szkole. Wychowawcy wspólnie z psychologiem przygotowuj¹ tematy rozmów, których celem jest wzajemne poznanie siê i integracja
uczniów - temu poœwiêcone s¹
pierwsze trzy dni w gimnazjum
im. de Gaulle’a. Poprzez analizê osi¹gniêæ uczniów w podstawówce, poprzez ankiety i luŸne
wypowiedzi m³odych ludzi wychowawcy dowiaduj¹ siê co
ka¿dy z nich myœli, co lubi, czego nie lubi, jakie s¹ jego pasje,
hobby, praktyczne umiejêtnoœci, uzdolnienia poznawcze,
mocne i s³abe punkty osobowoœci. Wychowawcy mog¹ w tym
czasie przyjrzeæ siê uczniom oceniæ szybkoœæ i poprawnoœæ
myœlenia, tempo wykonywania
pewnych dzia³añ, bogactwo i
oryginalnoœæ pomys³ów, co ma
bezpoœredni wp³yw na rozpoznanie tych uzdolnionych.
Tak zorganizowane pierwsze
dni pobytu w szkole stwarzaj¹
szansê zbudowania trwa³ego
zespo³u klasowego, w którym
ka¿dy z uczniów odnajduje

swoje miejsce i przestrzeñ do
samorealizacji. Czêsto zainteresowania ucznia nie mog¹ byæ
- z ró¿nych wzglêdów - rozpoznane od razu. W trakcie nauki
w gimnazjum proponuje siê
m³odym ludziom wielorakie zadania - problemowe, wymagaj¹ce du¿ego wysi³ku intelektualnego, twórcze i artystyczne,
techniczne. Uczniowie najchêtniej zdobywaj¹ wiedzê w sposób aktywny. Praktyczne jej
weryfikowanie ma walor wymiernego sukcesu. Uczniom
twórczym i uzdolnionym proponuje siê np. rolê asystentów
nauczycieli. Rozpoznawanie
uczniów zdolnych odbywa siê
wiêc na wielu p³aszczyznach w kontaktach z nauczycielami i
wychowawcami, przy wspólnej
pracy nad ró¿nymi projektami w
grupach rówieœniczych i w mieszanych grupach wiekowych.
W gimnazjum nr 2 proponuje
siê uczniom wykonywanie wielu zadañ indywidualnych i
wspólnych, du¿ych projektów,
w których ka¿dy ma szansê
zaprezentowania swoich mocnych stron. To stawia przed nauczycielami spore wyzwania wymóg samokszta³cenia i doskonalenia siê. Nauczyciel bowiem tworzy œrodowisko intelektualne, które powinno przyci¹gaæ uczniów i mobilizowaæ
ich do wspó³dzia³ania i zaspokajania swoich poznawczych i
twórczych potrzeb. Takie podejœcie do zawodu, a raczej do
misji edukacyjnej sprawia, ¿e
uczniowie tego gimnazjum maj¹
wiele osi¹gniêæ. Gimnazjum
jest jednym z oœmiu w województwie mazowieckim wspó³pracuj¹cych z Towarzystwem

Szkó³ Twórczych. W roku szkolnym 2002/2003 koñcz¹cy naukê osi¹gnêli doskona³e wyniki
egzaminacyjne - wy¿sze ni¿
œrednia dla Bia³o³êki i powiatu
warszawskiego. Towarzystwo
PrzyjaŸni Polsko - Francuskiej
wytypowa³o grupê uczniów do
reprezentowania Polski na „Art
Tatouille” w Barjac we Francji,
Dorota Znajewska by³a pos³ank¹ na IX sesjê Sejmu Dzieci i
M³odzie¿y, uczniowie gimnazjum niemal rokrocznie zdobywaj¹ pierwsze miejsca w plebiscycie na najlepszego dzielnicowego m³odego mistrza sportu. Szkolne uroczystoœci maj¹
zwykle oprawê artystyczn¹
przygotowywan¹ przez ko³o teatralne i zespó³ muzyczny. Scenariusze tych uroczystoœci pisz¹ sami uczniowie. Gimnazjaliœci ze szko³y im. Charlesa de
Gaulle’a deklaruj¹, ¿e czuj¹ siê
w placówce bezpiecznie i komfortowo - czuwaj¹ nad nimi nauczyciele i wychowawcy, po
dwóch na ka¿d¹ klasê. Dla m³odzie¿y licz¹ siê dobre wyniki w
nauce i rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ, propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia wolnego
od na³ogów.
Notowa³a E.G.

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

WYDZIA£ SPRAW SPO£ECZNYCH I ZDROWIA
dla Dzielnicy Bia³o³êki,
chc¹c sprostaæ zg³aszanemu zainteresowaniu
i potrzebom mieszkañców Dzielnicy
planuje opracowanie i dalsz¹ aktualizacjê
elektronicznego wykazu (informatora)
o mo¿liwie wszystkich funkcjonuj¹cych
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka:

Okna
PCV
„KING PLAST”
pro
mo
-30 cja
%

2

tel. 818-07-11
0609-439-233
ul. 11 Listopada 62

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

z Ró¿yckim w tle
XX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc prze³ama³a dotychczasowe kanony obrad, w których wszystko by³o jasne. Zarz¹d dzielnicy proponowa³ projekty uchwa³. Opozycyjny SLD
stara³ siê wprowadzaæ do niego
poprawki, a rz¹dz¹ca koalicyjna
wiêkszoœæ PO i PiS zgodnie je
odrzuca³a.
Ju¿ pocz¹tek sesji przyniós³
pewne zaskoczenia. Dotychczasowy radny wybrany z list PiS
Janusz Kazimierz Baranowski
og³osi³ swoje wyjœcie z klubu PiS
i powstanie nowego klubu radnych Chrzeœcijañskiego Klubu
Samorz¹dowego. Wkrótce po
tym us³yszeliœmy oœwiadczenie
przewodnicz¹cego klubu PiS
Zbigniewa Cierpisza, który
oœwiadczy³, ¿e klub PiS cofa
radnemu Baranowskiemu rekomendacjê na wszystkie funkcje



Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet



Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe



Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor



PROMOCJA
okna 25%
Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
drzwi 5%
CENY PRODUCENTA
 raty  rabaty  sprzeda¿  monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET

tel./fax

Radzymiñska 116
679-23-41, 0600-925-147

Kargul,
podejdŸ no...(2)
dokoñczenie ze str. 1

snowski przedstawi³ nowe
mapy geodezyjne swojej nieruchomoœci i dzia³ek z ni¹ s¹siaduj¹cych (ju¿ bez drogi od
po³udnia) i stwierdzi³ - ni mniej
ni wiêcej - ¿e drogi od strony
po³udniowej nigdy nie by³o! To
jest jakaœ paranoja, jak mo¿-

90-stopniowym skrêtem,
przebiega wy³¹cznie wzd³u¿
dzia³ki pana Sosnowskiego mówi Irena D¹browska.
Nawet nie spróbujemy zdobyæ jakiegokolwiek komentarza Stefana Sosnowskiego do
tej sprawy. Odmówi³ NGP
ustosunkowania siê do zarzu-

 zak³adach opieki zdrowotnej i promocji zdrowia (w
tym ¿³obki)
 instytucjach i podmiotach œwiadcz¹cych us³ugi w
zakresie pomocy spo³ecznej
 organizacjach pozarz¹dowych.
W celu u³atwienia dostêpu do powy¿szych informacji i ujednolicenia formy jej przekazu zapraszamy wszystkich zainteresowanych stworzeniem lokalnej bazy do przes³ania na adres: Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa (z dopiskiem
Informator) lub na adres
e-mail: edobrosielska @ bialoleka.waw.pl
danych zawieraj¹cych:
1. Nazwê
2. Adres placówki ( kod pocztowy, ulica, numer lokalu)
3. Numer telefonu, faxu, e-mail
4. Godziny pracy
5. Zakres œwiadczonych us³ug i krótka charakterystyka podmiotu / instytucji (w przypadku organizacji pozarz¹dowych najwa¿niejsze zadania statutowe)
6. Informacjê ogóln¹ o zatrudnianej kadrze - z podaniem
posiadanego wykszta³cenia, specjalizacji i doœwiadczenia.
Informujemy, ¿e w miarê osi¹ganych efektów naszej wspó³pracy forma opracowanego wykazu (informatora) bêdzie
podlega³a modyfikacji, tak by zapewniæ jej atrakcyjnoœæ i czytelnoœæ w odbiorze. Wprowadzane przez nas informacje i
dane, w uporz¹dkowanej formie bêd¹ od samego pocz¹tku
dostêpne na ogólnomiejskiej stronie internetowej
www.um.warszawa.pl

rys. Marta Gutowska - Matulka

na zaprzeczaæ oczywistym
faktom. Droga by³a od siedemdziesiêciu lat, korzystali z
niej wszyscy. Rozumiem, ¿e
nie mo¿e przebiegaæ ³ukiem
przez nieruchomoœæ Stefana
Sosnowskiego i przyjmujê to
do wiadomoœci. Nie wymagamy udostêpnienia tej drogi tylko poszerzenia 2,5-metrowej
œcie¿ki od strony pó³nocnej do
zgodnych z prawem budowlanym szeœciu metrów. O tym
nie chce s³yszeæ pan radny i
doradza nam poszerzenie
drogi kosztem naszej niewielkiej nieruchomoœci (dzia³ka
965 metrów, dwa domki w
kiepskim stanie), co zreszt¹
nic nie da, bo du¿o wiêksza
czêœæ tej w¹skiej drogi, przed

tów w innym s¹siedzkim, a raczej rodzinnym, zatargu. W
trakcie ogl¹dania fragmentów
starej drogi dosz³o do nieprzyjemnego zajœcia - ze swojej
posesji wyskoczy³ mocno rozjuszony Jan D¹browski, teœæ
Stefana Sosnowskiego. Podniesionym g³osem poinformowa³ nas, ¿e nie mamy prawa
przebywaæ na jego ziemi i grozi³, ¿e zrobi u¿ytek z numeru
rejestracyjnego samochodu.
Rodzina Ireny D¹browskiej
uwa¿a³a, ¿e nale¿y nas eskortowaæ. Krzyki spowodowa³y,
¿e z okien okolicznych budynków wychyli³o siê sporo g³ów.
Wydaje siê, ¿e sprawa nie
wymaga komentarza.
(egu)

w radzie dzielnicy (radny Baranowski jest jeszcze do tej pory
przewodnicz¹cym komisji bud¿etu rady).
Najciekawsze
jednak dopiero nadchodzi³o.
Jednym z punktów porz¹dku
obrad by³y zmiany w bud¿ecie
dzielnicy. Zarz¹d zaproponowa³
radzie zmniejszenie wydatków o
kwotê 2,5 miliona z³otych i oddanie ich do miasta w zwi¹zku z
nieudan¹ prób¹ podejœcia do restrukturyzacji ZNK (œrodki te
mia³y byæ przeznaczone na odprawy dla pracowników w chwili
likwidacji tej jednostki). Radna
M. Tondera przekona³a komisjê
inwestycji rady dzielnicy, aby
tych œrodków nie wypuszczaæ z
dzielnicy, lecz przeznaczyæ na likwidacjê zagro¿eñ budowlanych
i remonty budynków komunalnych na Pradze. O dziwo, stanowisko komisji inwestycji, które mocno popiera³ jej przewodnicz¹cy Antoni Jakubowski i radny Zbigniew Johne znalaz³o zrozumienie wœród pozosta³ych
radnych i uchwa³a w tej sprawie
przesz³a jednog³oœnie wbrew
pierwotnej propozycji zarz¹du
dzielnicy. Byæ mo¿e sprawi³a to
obecnoœæ publicznoœci, któr¹
stanowili kupcy z Bazaru Ró¿yckiego, t³umnie przybyli na sesjê
rady. Nastêpnie rada pozytywnie
zaopiniowa³a nadanie imienia
Adama Asnyka gimnazjum przy
ulicy Otwockiej i negatywnie zaopiniowa³a pomys³ lokalizacji salonu gier hazardowych przy Kijowskiej. W kolejnym punkcie
porz¹dku obrad burzê wywo³a³o pytanie opozycji o stan zaawansowania negocjacji pomiêdzy w³adzami dzielnicy a stowarzyszeniem kupców, którzy dotychczas administruj¹ bazarem
i chcieliby utrzymaæ dotychczasowy stan rzeczy. (Przypomnijmy: 30 kwietnia br. wygas³a trzyletnia dzier¿awa stowarzyszenia
na ten teren, a w³adze miasta
postanowi³y dzier¿awy nie
przed³u¿aæ, tylko teren wbrew
woli kupców przej¹æ). Burmistrz
Sosnowski udawa³, ¿e temat go
w³aœciwie nie dotyczy i ¿e jest
to sprawa miasta. Replikowa³
mu przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Kupców Zenon Jêdra
twierdz¹c, ¿e zarz¹d nie chcia³ i
nie chce udzieliæ stowarzyszeniu ¿adnej pomocy, a wielokrotne monity od miesiêcy nie mog¹
doczekaæ siê odpowiedzi ani z
miasta, ani dzielnicy. Radny Jakubowski (PO) gotów by³ podj¹æ siê mediacji pomiêdzy stowarzyszeniem a w³adzami miasta, natomiast radna Elsner wysnu³a nawet tezê, ¿e to wszystko wina SLD...
To sk³oni³o do wyst¹pienia
obecnego zazwyczaj na sesjach
Pragi Pó³noc by³ego dyrektora
Ireneusza Tonderê, który zwróci³ uwagê na fakt, ¿e brak szybkich decyzji w tej sprawie bêdzie
skutkowa³ nie tylko negatywnymi skutkami spo³ecznymi, ale
tak¿e finansowymi dla dzielnicy.
Przypomnia³, ¿e raz ju¿ podobny scenariusz by³ realizowany
przez prawicê i dopiero jego
negocjacje i decyzje unormowa³y sprawy na bazarze. Burmistrz
Sosnowski odetchn¹³ z ulg¹,
gdy zakoñczy³ siê ten punkt porz¹dku obrad, a przewodnicz¹ca Jarzêbska szybko zamknê³a
sesjê.
DCh

nowa gazeta praska
Masz problemy
ze stopami?

LATO W MIEŒCIE

wrastaj¹ce paznokcie,
odciski, nagnioty,
zrogowacenie naskórka,
pedicure równie¿ ozdobny
parafina i nawil¿anie

28 czerwca - 27 sierpnia
Dzielnica Bia³o³êka m.st. Warszawa
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury, ul. Modliñska 197. W programie:
wycieczki autokarowe, warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne. Obiekty otwarte przez ca³e wakacje w godz. 8.00-16.00 wstêp wolny. Kierownik akcji p. Marcin Jasiñski, tel. 811-40-84.
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu p³ywalnia przy ul. Œwiatowida 56,
hala przy ul. Strumykowej 22. W programie: p³ywanie rekreacyjne (p³ywalnia przy ul. Œwiatowida 56, czynna od 1 lipca do
31 sierpnia), gry zespo³owe (pi³ka siatkowa, koszykowa, no¿na, korfbal, unihokej), hala przy ul. Œwiatowida 56, hala przy
ul. Strumykowej 22. Obiekty otwarte przez ca³e wakacje w godz.
8-16. Dla grup zorganizowanych (pó³kolonie) w godz. 9-15.
Wstêp wolny. Kierownik akcji p. Krzysztof Przygoda, tel. 67650-72.
Biblioteki: Wypo¿yczalnia dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 46 ul.
Kowalczyka 3 (kierownik akcji - p. Krystyna Kubicka, tel. 81146-38) oraz Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y Nr 4 ul. Antalla
(kierownik akcji - p. Wanda Marmolak, tel. 614-79-71). W programie: zajêcia plastyczne, spotkania czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, konkursy rysunkowe zwi¹zane z latem, gry
planszowe, spotkania z ciekawymi ludŸmi, wystawy najciekawszych prac. Biblioteki czynne w dni powszednie: poniedzia³ek,
œroda, pi¹tek w godz. 10-15, wtorek, czwartek w godz. 14-19.
Pó³kolonie czynne w dni powszednie w godz. 7-17. W programie: wycieczki autokarowe, zajêcia rekreacyjne, zajêcia plastyczne, gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu, gry planszowe,
zajêcia œwietlicowe, konkursy, turnieje, wycieczki plenerowe
(ZOO, teatr, kina).
I turnus 28 czerwca - 16 lipca
* SP Nr 110, ul. Bohaterów 41
koordynator - p. Gra¿yna Zaj¹c, tel. 811-29-62
* SP Nr 314, ul. Porajów 3
koordynator - p. Jolanta Wilim, tel. 811-40-07
II turnus 19 lipca - 6 sierpnia
* SP Nr 154, ul. Leœnej Polanki 63/65
koordynator - p. Andrzej Marek, tel. 811-23-81
* SP Nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15
koordynator - p. Jan Gutowski, tel. 614-90-30
III turnus (9 sierpnia - 27 sierpnia 2004)
* SP Nr 342, ul. Strumykowa 21A
koordynator - p. Maria Marciniak, tel. 676-53-80

MUKS
w I lidze
Miêdzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Praga Warszawa” wywalczy³ w tegorocznych bara¿ach awans do
I ligi kobiecej pi³ki no¿nej i
tym samym znalaz³ siê wœród
dziesiêciu zespo³ów ekstraklasy.
Pierwszym krokiem do udzia³u w bara¿ach by³o zdobycie I
miejsca w drugoligowych rozgrywkach grupy mazowieckiej.
W eliminacyjnym meczu bara¿owym z Victori¹ Sianów w Brodnicy, dziewczêta z Pragi pokona³y przeciwniczki 1: 0 i zakwalifikowa³y siê do turnieju bara¿owego rozgrywanego w £odzi.
Praskim pi³karkom zabrak³o nieco szczêœcia - zosta³y pokonane przez dru¿yny Gol Czêstochowa i Checz Gdynia. Znalaz³y siê na trzecim miejscu i by
awansowaæ do I ligi musia³y pokonaæ w dwumeczu Zam³ynie
Radom, ósm¹ dru¿ynê ekstraklasy. Dziewczêta z MUKS by³y
rewelacyjne - w pierwszym meczu w Warszawie pokona³y Zam³ynie a¿ 5:1! Drugi mecz rozegrany w rodzinnym mieœcie pi³karek Zam³ynia zakoñczy³ siê
dla nich wynikiem 4 : 2. Oba
wyniki sprawi³y, ¿e dziewczêta z
Miêdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Praga
Warszawa” awansowa³y do I ligi.
To ogromny sukces i spe³nienie
marzeñ praskich pi³karek. Wielkie gratulacje!
(egu)

Twoje d³onie
Twoj¹ wizytówk¹
tipsy, akryl, ¿el, manicure,
kosmetyka d³oni (masa¿,
peeling, nawil¿anie,parafina)
specjalistyczne zdobienia

Z t¹ reklam¹
10% rabatu

Salon fryzjersko-kosmetyczny

DONA
TA
DONAT
ul. Kijowska 11
vis a vis
Dworca Wschodniego
Serdecznie zapraszamy
pon.-pt. 8-20, sob. 8-16
tel. 818-18-22

Praska Trasa
Tysi¹clecia
Trasa Tysi¹clecia jest w sto³ecznych planach od kilkudziesiêciu lat. Jeden z jej elementów to obwodnica Œródmiejska. Planiœci wytyczyli kilka
wariantów jej praskiego odcinka, który ma odci¹¿yæ ulice:
Targow¹ i Grochowsk¹. Wed³ug jednego z wariantów koncepcji Biura Planowania Rozwoju Warszawy sprzed 4 lat,
mia³ on przebiegaæ przez
Szmulki.
Uchwa³y w sprawie przebiegu Trasy Tysi¹clecia podjê³y w
ubieg³ym roku Rady: Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie i Targówka, a w roku bie¿¹cym Rem-

OKAZJA
 oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe
z urzêdów skarbowych i celnych amskie
nie d
z³
spod
 koñcówki serii
d 21
kie o
s
ê
m
 towary z likwidowanych firm i
Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego
pon.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 618-64-19

lato ze Smokiem
Wiele osób z ró¿nych powodów nie wyje¿d¿a nigdzie. Nie
znaczy to jednak, ¿e musz¹ oni
spêdziæ dwa miesi¹ce przed telewizorem. Podczas wakacji
mo¿na znaleŸæ, poza komercyjnymi atrakcjami, równie¿ takie

SUPERDENTYSTA
S

Test
NEW
sprawdŸ
czy masz paradontozê

1. Czy twoje dzi¹s³a krwawi¹
podczas szczotkowania lub nitkowania? TAK
2. Czy dzi¹s³a s¹ czerwone, opuchniête,
tkliwe?
TAK
3. Czy masz nieœwie¿y oddech lub
nieprzyjemny smak w ustach?
TAK
4. Palisz papierosy?
TAK
5. Czy ktoœ z twojej rodziny mia³
paradontozê?
TAK
6. Chorujesz na cukrzycê lub osteoporozê? TAK
7. Myjesz zêby, stosujesz nici dentystyczne
ale niesystematycznie?
TAK
8.Twoja ostatnia wizyta u dentysty by³a
znacznie dawniej ni¿ 6 m-cy temu?
TAK
9. Czujesz, ¿e zêby siê ruszaj¹ a miêdzy
nimi pojawi³y siê szpary?
TAK
10. Czujesz, ¿e zmieni³ ci siê zgryz?
TAK

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Jeœli masz 5, lub wiêcej, pozytywnych odpowiedzi to masz
problem lub bêdziesz go mia³ w niedalekiej przysz³oœci.
Mogê Ci pomóc - poniewa¿ korzystam z najnowszej wiedzy, najlepszego sprzêtu i materia³ów

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja,
rtg i naprawa protez.
codziennie 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (z ty³u apteki)
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z których skorzystaæ mo¿emy
bezp³atnie albo na bardzo promocyjnych warunkach. Zyskuj¹ tutaj wszyscy! I rodzice których dzieci znajduj¹ siê pod fachow¹ opiek¹ podczas ich pracy, oni sami mog¹ popo³udniu
wybraæ coœ ciekawego dla siebie i wreszcie same dzieci, które mog¹ intensywniej rozwijaæ
swoje zainteresowania lub próbowaæ ca³kiem nowych form
spêdzania wolnego czasu.
Ciekaw¹ ofert¹ mo¿e okazaæ
siê Lato w mieœcie ze SMOKIEM organizowana przez Mazowiecki Klub Oyama Karate
„SMOK” razem z Dzielnicowym
Oœrodkiem Sportu i Rekreacji
Praga Pó³noc. Ju¿ po raz kolejny codziennie bêd¹ siê odbywaæ zajêcia dla ró¿nych grupach wiekowych w dwóch cyklach: od 5 do 18 lipca oraz od
26 lipca do 8 sierpnia. Pocz¹wszy od dzieci ze szkó³ podstawowych przez gimnazjalistów a
skoñczywszy na zajêciach dla
doros³ych. Wszystkie treningi
podczas wakacji s¹ bezp³atne i dostêpna dla ka¿dego
chêtnego. Dodatkowo dla
dzieci bior¹cych udzia³ w akcji Lato w mieœcie ze SMOKIEM dostêpny bêdzie basen
przy Jagielloñskiej 7 gdzie
klub ma swoj¹ siedzibê i biuro.
Takie wakacyjne treningi
mog¹ byæ zarówno ciekawym
doœwiadczeniem dla dzieci lub
ca³ych rodzin, jak i pocz¹tkiem
wspania³ej przygody ze sztukami walki.
Informacji udzielamy pod numerem telefonu 0 501 579 996
oraz na stronie internetowej
www.smok.waw.pl

PROJEKTY
TECHNICZNE
679-72-53
wod.-kan.
0601-33-74-99
gaz, co

bertowa. 28 czerwca, na
wspólnym posiedzeniu, radni
tych dzielnic przyjêli stanowisko w sprawie wyboru wariantu przebiegu Trasy Tysi¹clecia.
W g³osowaniu poparli je wszyscy obecni radni: 16 z Targówka, 18 z Pragi Pó³noc, 13 z
Pragi Po³udnie i 11 z Rembertowa. Pozytywn¹ opiniê uzyska³ wariant II i II-Y przebiegu
praskiego odcinka obwodnicy
œródmiejskiej, wed³ug opracowania BPRW z 1998 r., z kilkoma rozszerzeniami i korektami. Realizacja tej koncepcji
da mo¿liwoœæ bezpoœredniego
po³¹czenia, poza terenami zabudowanymi, 4 wymienionych
dzielnic oraz po³¹czenia ich z
Tras¹ £azienkowsk¹ i Tras¹
Siekierkowsk¹. Zapewni tak¿e
po³¹czenia na wszystkie przeprawy mostowe.
W podjêtej uchwale Rady:
Targówka, Pragi Pó³noc,
Pragi Po³udnie i Rembertowa zwróci³y siê do Rady
m.st. Warszawy oraz do prezydenta stolicy o przyjêcie
ich stanowiska jako wi¹¿¹cego na etapie planowania
przebiegu Trasy Tysi¹clecia
i o wprowadzenie go do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Na Pradze Po³udnie Trasa
Tysi¹clecia ma przebiegaæ od
ronda Wiatraczna, przebudowan¹ ulic¹ Wiatraczn¹, przez
tory kolejowe i dalej przez Targówek Fabryczny ulic¹ Rzeczn¹, a po pokonaniu torów kolejowych (wybudowanym ju¿
wiaduktem) oraz ulicy Radzymiñskiej - ulic¹ Nowo Trock¹
przebiegaj¹c¹ pomiêdzy osiedlem Zacisze a osiedlem Targówek Mieszkaniowy, a¿ do ul.
Œw. Wincentego. W niedalekiej
przysz³oœci, jad¹c ul. Œw.Wincentego w kierunku pó³nocnym, mo¿na bêdzie wjechaæ
na Trasê Toruñsk¹. Po wybudowaniu mostu w ci¹gu ulic:
Budowlana - Krasiñskiego
mo¿liwe bêdzie po³¹czenie
praskiej obwodnicy (wariant II
i II-Y) z ¯oliborzem.
Radni Targówka nie opowiadaj¹ siê za wariantem II-X,
przebiegaj¹cym wzd³u¿ torów
kolejowych od wêz³a ¯aba do
ul. Zabranieckiej i ulic¹ Zabranieck¹, przy osiedlu mieszkaniowym i ogródkach dzia³kowych na Targówku Mieszkaniowym - równie¿ ze wzglêdu
na utrudnione wykonanie bezkolizyjnego skrzy¿owania ulic
Radzymiñska - Naczelnikowska i linii kolejowej Warszawa
- Z¹bki.
Proponowane jest planistyczne, do realizacji w terminie póŸniejszym, zachowanie
fragmentu drogi wed³ug wariantu I, tj. przez Szmulki od
ronda ¯aba w kierunku ul. Grochowskiej, jako drogi zbiorczej,
zapewniaj¹cej zorganizowanie
lepszej komunikacji wewnêtrznej miêdzy Prag¹ Po³udnie i
Prag¹ Pó³noc, ale nie bêd¹cej
czêœci¹ obwodnicy.
Radni Rembertowa proponuj¹ realizacjê rozga³êzienia

Trasy Tysi¹clecia w kierunku
ich dzielnicy, czyli przed³u¿enie ulicy Zabranieckiej. Umo¿liwi to po³¹czenie ulic: Che³m¿yñskiej, ¯o³nierskiej i Marsa
(poprzez Stra¿ack¹ i Cyrulików) z Tras¹ Siekierkowsk¹ i
innymi drogami wylotowymi z
Warszawy.
Wed³ug wariantu, za którym
opowiedzieli siê radni 4 dzielnic, na Targówku zosta³y ju¿,
ze œrodków miejskich, zrealizowane ulice: Budowlana na
odcinku od Odrow¹¿a do œw.
Wincentego; Rzeczna na odcinku od ul. Radzymiñskiej do
ul. Ksiê¿nej Anny wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi; Zabraniecka na odcinku od
Ksiê¿nej Anny do ZUSOK.
Za cenn¹ inicjatywê, zgodn¹ z ide¹ samorz¹dnoœci, na
wspólnej sesji 4 rad dzielnic
podziêkowa³ przewodnicz¹cy
Rady m.st. Warszawy Jan Maria Jackowski. Zapewni³, ¿e finansowanie omawianej inwestycji bêdzie mia³o zielone
œwiat³o.
Czynny udzia³ w sesji brali
dwaj radni Rady Warszawy, z
praskim mandatem.
Finansow¹ stronê inwestycji
przybli¿y³ radny Andrzej Pó³rolniczak: na prace projektowe dotycz¹ce Trasy Tysi¹clecia, w pierwszym wariancie
projektu bud¿etu Rada Warszawy uchwali³a kwotê 500
tys. z³; ostatecznie jest na to
w roku bie¿¹cym 300 tys. z³.
W bud¿ecie na rok 2005 nie
ma œrodków na ten cel. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
na rok 2006 przewiduje siê 1,2
mln z³, na 2007 - 21 mln z³.
Szacunkowo ca³a inwestycja
ma kosztowaæ 218 mln z³.
Dariusz Klimaszewski przypomnia³, ¿e w poprzedniej kadencji Rady Targówka i Pragi
Pó³noc zajmowa³y siê spraw¹
Trasy Tysi¹clecia; pomys³ów
by³o bardzo du¿o, gorzej z realizacj¹ po praskiej stronie
Warszawy. Bojê siê, ¿e za 2-3
lata, gdy zacznie siê budowaæ,
Praga bêdzie ju¿ bardzo zakorkowana. Praskie tematy u
w³adz Warszawy bardzo ciê¿ko siê lobbuje. Mimo tej nutki
sceptycyzmu, radny Rady
Warszawy zachêca³, by jesieni¹ radni praskich dzielnic spotkali siê i wspólnie podjêli temat budowy II i III linii metra.
Po krótkiej przerwie, w drugiej czêœci XXI sesji radni Targówka podjêli uchwa³ê, w której wyrazili pozytywn¹ opiniê
na temat zmiany za³¹cznika
dokoñczenie na str. 4

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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GROTA SOLNO-JODOWA
• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy
• nerwice, przemêczenie, brak odpornoœci na stres
CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33
SUPERPROMOCJA LETNIA do
od 21 czerwca do 31 sierpnia

40%
taniej

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH
P.P.H.U. ”SENATOR”

ATRAKCYJNE
MIESZKANIA
TARCHOMIN
OSIEDLE DÊBINA
realizacja III kw. 2005 r.

od 2.750 z³/m2
BEMOWO ul.Wolfkego
realizacja II kw. 2005 r.

0602 238 622
PRODUCENT MEBLI
KUCHENNYCH
Zaprasza do sklepu firmowego
na Targówek

ul. Gorzykowska

11

(022) 678-21-92

od 3.250 z³/m2
CENY STA£E GWARANTOWANE
 tereny ogrodzone
 budynki wyposa¿one
w instalacjê
- internetow¹
- telewizji kablowej
 tarasy/loggie - gratis
 gara¿e w budynkach
Raty i terminy do uzgodnienia
NISKIE OP£ATY
EKSPLOATACYJNE!

SBM WARDOM
ul. Kochanowskiego 49
tel. 669-71-30, 669-71-49
www.wardom.pl

pon.-pt.
11.00-18.40
pon.-pt. 11.00-18.40
sob.
10.00-14.00
sob. 10.00-14.00

Praska Trasa
Tysi¹clecia
dokoñczenie ze str. 3

dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy na 2004 rok.
Plan dochodów i plan wydat-

œroski na aktualizacjê dokumentacji z dostosowaniem do
nowych wymogów, na budowê
zatok parkingowych w ul.
Ogiñskiego i Poborzañskiej,
wariant I
wariant II
wariant II-X
wariant II-Y
kierunek Rembertów
do ul. Marsa

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ
body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ków zwiêkszony zosta³ o kwotê 4.237.000 z³; na tê kwotê
zmieni³ siê te¿ spis zadañ inwestycyjnych. Kontynuowane
bêdzie zadanie „Budowa ul.
Nowo Wincentego II etap wraz
z mostem (2 mln z³); rozpocznie siê modernizacja p³yty boiska pi³karskiego OSiR ul. £abiszyñska (2 mln z³); œrodki na
opracowanie dokumentacji na
budowê ul. Bajecznej i Samotnej (do realizacji w 2005 roku);

budowê sygnalizacji œwietlnej
na skrzy¿owaniu ul. Chodecka - Wyszogrodzka wraz z ci¹gami pieszo-rowerowymi w
tych ulicach, po stronie Parku
Bródno oraz ul. Ko³owej na odcinku Œw. Wincentego - Handlowa i ul. 20. Dywizji Piechoty WP.
Radni zg³osili kilka interpelacji. Omówimy je wraz z odpowiedziami burmistrza, w jednym z nastêpnych numerów.
K.

MARVIN APING
OD 6 LAT NAJSKUTECZNIEJSZY
W REGENEROWANIU LUDZKIEGO CIA£A
Uzdrowiciel dzia³aj¹c sw¹
koncentracj¹ na konkretnych
dolegliwoœciach powoduje, i¿
ca³y system nerwowy siê uspokaja. „Wyg³adza” siê nasz organizm od wewn¹trz, daj¹c wewnêtrzne œwiat³o.
Kobiety po takim zabiegu wychodz¹ odmienione, jakby odm³odzone, a póŸniej zwykle œpi¹
mocno ca³¹ noc. I tak powoli
wzmacniany organizm wydala z
siebie ró¿ne z³ogi, a to, co negatywna energia uformowa³a
przez lata w postaci guzków i
przeró¿nych niepotrzebnych
naroœli, powoli rozcz³onkowuje
otaczaj¹c je uzdrawiaj¹c¹ energi¹ (tj. podcina korzenie energetyczne guza lub miêœniaka),
aby w koñcu go wch³on¹æ i wydaliæ. Dzieje siê to czasami natychmiast, a czasami wolniej.
Wszystko zale¿y od naszego
systemu odpornoœciowemu.
Kiedy obserwowa³am przez
lata chorych, wychodz¹cych po
zabiegu od Marvina Apinga, widzia³am, jak m³odnieli. To nie by³
tylko relaks, jak po zwyk³ym masa¿u. To w³aœnie dzia³anie tej
cudownej dalekiej zasiêgiem
geograficznym energii pradaw-

nego i zatopionego kontynentu
Mu, z rejonu dzisiejszych Filipin.
Nieliczni ze œredniego pokolenia jak MARVIN APING (43 lat)
urodzili siê z darem dawania ludziom ulgi i pomagania w cierpieniu (uzdrawia od 16 roku ¿ycia!)
A to cierpienie dzisiaj obejmuje
swym zasiêgiem coraz bardziej

prawie wiêkszoœæ z nas - zwyk³ych i niezwyk³ych œmiertelników.
Szkoda tylko, ¿e tak niewielu z
nas jest w stanie uwierzyæ, ¿e
prawdziwy uzdrowiciel (healer)
jest w stanie wielokrotnie uratowaæ ludzkie ¿ycie lub przynajmniej przed³u¿yæ je zatrzymuj¹c
chorobê.

MARVIN APING
bêdzie przyjmowa³ w Warszawie

9, 11, 24 i 31 lipca
(pi¹tek, niedziela, sobota)
w Hotelu „Atos”
ul. Mangalia 1

Pani Maria mia³a d³ugoletnie
k³opoty ze zdrowiem. Praktycznie nie by³o w niej nic zdrowego. Guzki tarczycy oraz piersi,
k³opoty z krêgos³upem i uporczywymi bólami g³owy, a innych
dolegliwoœci ju¿ nawet nie wymieniê. Ona sama przyznaje, ¿e
gdyby nie Marvin mo¿e nie by³o
by ju¿ jej na tym œwiecie...
Jest to najbardziej ewidentny
przypadek zmiany œwiadomoœci
a co za tym idzie podwy¿szenia
wibracji komórek, które maj¹c
sta³¹ „transfuzjê” energetyczn¹
mog¹ siê szybciej regenerowaæ.
I jeszcze jeden bardzo istotny przypadek m³odego mê¿czyzny, z zawodu lekarza radiologa, któremu po 11 latach pracy
w pracowniach radiologicznych
„wysiad³” system immunologiczny. I w³aœnie Marvin dokona³
tego, ¿e najgorszy przypadek
z³oœliwego nowotworu: szpiczak,
zosta³ zatrzymany!
Chocia¿ w szpitalu, w którym
pracuje dawali mu tylko czas na
obserwacjê. Lecz w jego przypadku na pewno musia³by siê
zupe³nie przekwalifikowaæ, aby
choroba nie powróci³a. I oto w³aœnie chodzi.
TS

Serdecznie zapraszamy potrzebuj¹cych.

825-70-54
0-694--791-429

Zapisy pod telefonami: (22)

www.marvinic.center.prv.pl
marvinic.center@wp.pl
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RYSZARD KWAŒNIAK
Dystrybucja
ul. Ambaras 38
03-013 Warszawa
tel. (022) 614 52 95
0600 924 24

KAC Prevent - napój gazowany zg³oszony
w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym w
Warszawie. Zbli¿ony sk³adem do KC-24
Prevent tabletki - preparatu pozytywnie zaopiniowanego przez Pañstwowy Zak³ad Higieny. Sk³ad opracowany przez absolwentów Akademii Medycznej w Warszawie.
Napój KAC Prevent przeznaczony jest dla osób, które po spo¿yciu alkoholu odczuwaj¹ nastêpnego dnia dyskomfort zwany potocznie kacem.
Sk³adniki zawarte w napoju wp³ywaj¹ na zwiêkszenie efektywnoœci i
przyspieszenie metabolizmu alkoholu, zmniejszaj¹ iloœæ powstaj¹cego
aldehydu octowego i zwiêkszaj¹ jego eliminacjê z organizmu. Dziêki
tym w³aœciwoœciom zapobiegaj¹ rozwojowi objawów zatrucia aldehydem octowym - powstawaniu kaca.
W sk³ad napoju wchodz¹ substancje, które w zwyk³ych warunkach wystêpuj¹ w organizmie cz³owieka na poszczególnych etapach przemian
biochemicznych. Sk³adniki te dostarczane s¹ do ustroju m.in. w ró¿nych
produktach spo¿ywczych, dlatego napój KAC Prevent jest produktem
ca³kowicie bezpiecznym.
Jak stosowaæ napój KAC Prevent?
Dla uzyskania najwiêkszej skutecznoœci nale¿y piæ napój w trakcie spo¿ywania lub tu¿ po spo¿yciu alkoholu, w iloœci 1 butelka na 150-200 ml
alkoholu 40%.

Pies - do szko³y!
W³aœciciela szko³y tresury psów „Granica” Leszka Fetera,
spotka³am na spacerze, by³ ze swym psem rasy rottwailer.
Pies szed³ pos³usznie tu¿ przy nodze, nie reagowa³ na graj¹ce w pi³kê dzieci. Widaæ by³o, ¿e jest u³o¿onym, pos³usznym
psem - zupe³nie nie przeszkadza³ nam w rozmowie.
Jak to siê dzieje, ¿e jedne
psy s¹ pos³uszne, a do innych mo¿e w³aœciciel mówiæ
i mówiæ, a one nie reaguj¹?
Przyczyn mo¿e byæ wiele:
pies niepos³uszny móg³ mieæ
kilku panów, przez jakiœ czas
móg³ nie mieæ w ogóle w³aœciciela, by³ po tzw. przejœciach.

Nauczyæ i wyszkoliæ mo¿na
ka¿dego psa, wszystko zale¿y
od rodzaju tresury i czasu jej
trwania. Kursy mog¹ byæ indywidualne lub grupowe.
Czy wyszkolony pies zapamiêtuje nauki raz na zawsze?
Powszechnie wiadomo, ¿e
powtarzanie jest matk¹ nauki.
Tak jest i u psów, tresurê nale¿y powtarzaæ dla przypomnienia i utrwalenia.
Jakie s¹ rodzaje tresury
psów?
Wszystkie szko³y, a jest ich
w Warszawie kilkanaœcie, prowadz¹ szkolenia psów towarzysz¹cych, obroñczych, niektóre
tak¿e wartuj¹cych i tropi¹cych.
Kurs podstawowy polega na
nauce pos³uszeñstwa. Dopiero
po nim, na kolejnych stopniach,
mo¿na kszta³towaæ okreœlone
sprawnoœci psa.

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13

A jakie sprawnoœci zdobywaj¹ psy w Pana szkole?
W mojej szkole psy zdobywaj¹ nastêpuj¹ce sprawnoœci:
specjalistyczno-obronny, wartuj¹cy-alarmuj¹cy, pies przewodnik (tropi¹co-œladowy), pies wyszukuj¹cy narkotyki i materia³y
wybuchowe.

Co to znaczy: szkolenie
typu wojskowego?
Stosujemy metody szkolenia
stra¿y granicznej i policji. S¹ to
sprawdzone metody.
Jaki rodzaj kursu indywidualny czy grupowy jest dla psa
najkorzystniejszy?
Najkorzystniejsza jest nauka
indywidualna - wtedy pies jest
wyszkolony w 100%. Instruktor
doje¿d¿a na umówione zajêcia.
Dziêki temu pies nie jest zestresowany, s³ucha w³aœciciela cz³owieka, z którym jest zwi¹zany na co dzieñ.
Czy to oznacza, ¿e najpierw
instruktor przygotowuje w³aœciciela psa do prowadzonych zajêæ?
Tak. Instruktor uczy w³aœciciela, jak uk³adaæ psa.
Czy pies, podobnie jak
cz³owiek, boi siê ka¿dej nowej osoby i nowych sytuacji?
Oczywiœcie, wystarczy poobserwowaæ zachowanie siê zwierz¹t np. na wystawach. Ka¿de
z nich reaguje zupe³nie inaczej.
A jakie zalety lub wady
maj¹ szkolenia grupowe?
Te szkolenia s¹ efektywniejsze, poniewa¿ psy w grupie naœladuj¹ siê wzajemnie, przez co
szybciej siê ucz¹. Ale jest to
wyszkolenie po³owiczne, bo instruktor ma za ma³o czasu, aby
go w ca³oœci poœwiêciæ jednemu psu.

S³ysza³am, ¿e mo¿na oddaæ psa na kurs stacjonarny,
czy jest to dobry pomys³?
Ja uwa¿am, ¿e nikt kto kocha
swego psa nie powinien tego
robiæ, jest to ogromna krzywda
dla pupila.
Czy ka¿dy w³aœciciel psa
mo¿e zg³osiæ siê do Pana
szko³y?
Aby ukszta³towaæ psa towarzysza mogê pracowaæ z psem
tchórzliwym lub nadpobudliwym. Aby wyuczyæ psa obroñczego, pies musi byæ zrównowa¿ony, nie boj¹cy siê strza³ów.
W zwi¹zku z tym przeprowadzam testy i psa i w³aœciciela,
poniewa¿ nie ka¿dy w³aœciciel
nadaje siê na przewodnika psa
obronnego.
Szko³a istnieje od roku 1987
na podstawie licencji wydanej
przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych. Wspó³pracujê z
Towarzystwem Opieki nad
Zwierzêtami - Oddzia³ w Warszawie, które istnieje od 120 lat.
Zapraszam na zajêcia
tresury psów rasowych
i nierasowych „Granica”
tel. 0507-292-311

0504-649-287
424-26-95
Za rozmowê dziêkuje
Bogumi³a Szyd³owska

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”
♦ bezp³atne badanie s³uchu
♦ zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦ indywidualne wk³adki do uszu
♦ baterie i œrodki pielêgnacyjne
ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

tel.

618-88-84

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16
czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18, sob. 9-13
faktury VAT

damski-mêski

}

baleyage 60-130 z³
trwa³a 60-100 z³

gratis
strzy¿enie
i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

PE£NA KOSMETYKA
kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i dzieci)
STYLIZACJA PAZNOKCI
AKRYL / ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³
MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe
SOLARIUM - od 83 gr/min
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753
dojazd do Klienta

KORPORACJA PRAWNIKÓW
I B ROKERÓW FINANSOWYCH
00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10

Kompleksowa obs³uga prawno - finansowa podmiotów gospodarczych,
w systemie abonamentowym:










konsultacje i doradztwo prawne,
weryfikacja zawieranych umów,
rozstrzyganie sporów w postêpowaniu przeds¹dowym (negocjacje, ugody),
reprezentacja przed organami administracji i innymi urzêdami,
opatrywanie dokumentów asygnat¹ prewencyjn¹,
prowadzenie windykacji pozas¹dowej,
zastêpstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych,
monitorowanie egzekucji komorniczych,
ochrona prawna dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w krajach Unii Europejskiej

Zainteresowani ofert¹ informacje mog¹ uzyskaæ w redakcji Nowej Gazety Praskiej tel/fax
618-00-80 lub 618-24-34 w godz. pracy redakcji

S¹siedzi dla S¹siadów
dokoñczenie ze str. 1

Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
i mechanicze
• zegary œcienne
i pod³ogowe
• zegary antyczne
Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)
tel. 619-72-33

5

by³a bardzo udana. W tym
roku zapowiada siê równie
ciekawie. Przez piêæ dni, do
soboty 10 lipca mo¿na bêdzie
ogl¹daæ wystawy i spektakle
teatralne (godz. 20), s³uchaæ
koncertów i braæ udzia³ w
ulicznych happeningach.
Instytut Francuski zaprosi³ na Pragê zespó³ tañca
wspó³czesnego „Ex Nihilo” z
Marsylii. Grupa zaprezentuje siê w podwójnej roli. Najpierw przez cztery dni poprowadzi warsztaty artystyczne
dla plastyków, aktorów i tancerzy zawodowych z Warszawy, a w szczególnoœci z dzielnicy. G³ównym tematem
warsztatów bêdzie praca cia³a w otoczeniu miejskim. Taneczne æwiczenia odbywaæ
siê bêd¹ na ulicy. Przechodnie i gapie bêd¹ zachêcani do
wziêcia w nich udzia³u.
Warsztaty prowadzone bêd¹
od wtorku do pi¹tku w godzinach 13-16, a w sobotê 10
lipca o godz. 19 zespó³ poka¿e w Teatrze Academia spek-

takl „Calle Obrapia#4”, stworzony na Festiwalu Cuidad
en Movimiento w Hawanie w
2003 roku.
Podczas festiwalu praskie
galerie - Nizio, (In¿ynierska
3), Luksfera (Z¹bkowska 27/
31), Czarna (11 Listopada
22), Teatr Academia (11 Listopada 22) - zaprezentuj¹
ciekawe wystawy malarstwa,
rzeŸby i fotografii od godz. 16
Na widzów czekaj¹ równie¿
projekcje na murach, poka-

zy miejskiej mody, spektakle
teatralne, wieczory filmowe i
klubowe. W sobotê prascy
artyœci otworz¹ dla zwiedzaj¹cych swoje pracownie.
Organizatorzy festiwalu
„S¹siedzi dla S¹siadów”: Teatr Academia, Instytut Francuski oraz Studio Piotr Antonów zaznaczaj¹, ¿e impreza ta to „manifestacja dzia³añ bezinteresownych, bezcelowych, pasjonackich, a
mimo to, albo dziêki temu
skutecznie naruszaj¹cych
znany stereotyp Pragi”.
Joanna Kiwilszo

DORLAND

Odzie¿ angielska
NEXT, GAP, MARKS SPENCER,
GEORGE, DOROTY PERKINS
i inne

Stanis³awów I
ul. Jana Kazimierza 3A
przed Nieporêtem w kierunku
Zalewu Zegrzyñskiego

pon. - pt. 10-18, sob. 9-18

0502-213-959
zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych
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mini og³oszenia
NAUKA
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26, 0602105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, laryngolog, chirurg,
ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra akupunktura, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4, 619-52-31
US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel.
618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie suwaków ul. Targowa 59/42 w podwórzu, 0501-821-811
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
EKSPRESOWE dorabianie kluczy, kodowanie kluczy z immobilizerem, monta¿ zamków
drzwiowych, awaryjne otwieranie zamków, sprzeda¿ zamków,
k³ódek, akcesoriów do kluczy.
Wyrób piecz¹tek w ci¹gu 1
godz. Targowa 71A. lok. 11, tel.
618-31-21, 0506-179-661

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska
12
NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ mebli
i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.
Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502253-670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy 614-83-83. Codziennie.
Rachunki
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWY RTV, telewizory,
magnetowidy. Gwarancja 74400-00, 619-31-99
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17 tel.
619-10-67
REMONT komleksowo, glazura, hydraulika 614-49-34 lub
0506-091-379
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin ul.
Pancera 12 czynne 11-19 tel.
0600-793-375
PRZEPROWADZKI, przewozy
dostawczymTRANS BAGA¯
676-60-69
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19, sobota
10-16.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11
tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 0501-550-975

WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 67881-48.
DAM PRACÊ
FIRMA zajmuj¹ca siê obrotem udzia³ai, akcjami, wierzytelnoœciami oraz windykacj¹
poszukuje przedstawicieli regionalnych na terenie ca³ej
Polski tel. (016) 621-53-94
POSZUKUJÊ PRACY
M£ODY, solidny podejmie pracê sprz¹tania bloków, biur tel.
674-93-35
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8 110491 (9-19),
601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991
r. Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! e-mail:alfa@alfamieszkania.pl
DO wynajêcia 37 m2, 2-pokojowe, K³opotowskiego 842-31-00
KUPIÊ
KUPIMY zad³u¿one spó³ki z
o.o. lub S.A. Windykacja nale¿noœci, nie pobieramy zaliczek tel. 0506-386-054, 0506386-032
MEBLE, obrazy, porcelanê, platery, zegary, medale, monety,
pocztówki i znaczki 610-33-84,
0601-235-118
SPRZEDAM
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0603616-682

PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

mycie nadwozia
mycie i konserwacja silników
kosmetyka wnêtrz
konserwacja skóry
pranie tapicerki i dywanów
przygotowanie samochodu do
sprzeda¿y

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art.10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. ze zm.)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek m.st. Warszawy
Dzielnica Bia³o³êka, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego
w ul. Bieszczadzkiej w Warszawie.
Pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka. ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa, tel.: +22/6767670 pokój 305. w godzinach pracy Urzêdu,w terminie 14 dni od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w prasie i na tablicy ogloszeñ w siedzibie Urzêdu.

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

Wakacje
w bibliotece
W lipcu i sierpniu biblioteki
Bia³o³êki bêd¹ czynne:
przy ul. Kowalczyka 3 poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
godz. 10-15, wtorek, czwartek
godz. 14-19
przy ul. Ambaras 12 - 1-16
lipca oraz 18-31 sierpnia - nieczynna,
Pl. Œwiatowida 3 (1 - 31 lipca - nieczynna),
Raciborskiej 20 - poniedzia³ek, œroda, pi¹tek godz. 1318, wtorek, czwartek godz. 1015
przy ul. Antalla 5 - poniedzia³ek, œroda, pi¹tek godz.
10-15, wtorek, czwartek godz.
14-19

Choroby Pana Prezydenta
¯ycie w stolicy nie jest ³atwe,
szczególnie dla osób, które od
niedawna s¹ mieszkañcami Warszawy. Stresy, znu¿enie, ma³a
œwiadomoœæ realiów wielkiego
miasta to problemy, z którymi
musi siê borykaæ ka¿dy nowy
warszawiak.
Czasami odbija siê to na zdrowiu.
Pierwsze symptomy chorobowe zaczynam dostrzegaæ u jaœnie
nam panuj¹cego Prezydenta Stolicy. Pan Prezydent rz¹dzi Warszaw¹ niczym car udzielny.
Dobry car widzi potrzeby swego ludu. Dobry car s³ucha swego
ludu - a to schodami metra po
prawej stronie siê przejedzie, by
pokazaæ jak to czyniæ nale¿y, a to
zim¹ autobusem siê jeden przystanek przewiezie, by stwierdziæ,
¿e zimno i pogroziæ urzêdnikom ludzkie panisko.
Lecz ka¿dy car ma tê sam¹
wadê - otacza siê z³ymi urzêdnikami. Car jest dobry, tylko urzêdnicy s¹ Ÿli - mawia lud. Gotowaæ
siê zaczyna wtedy, gdy sprawy
nabior¹ posmak afery. Car stosuje przy tym podwójne kryteria.
Gdy zawini urzêdnik z poprzedniej ekipy wyrok jest zazwyczaj
jeden - zwolnienie z pracy. Swoim, czyli zatrudnionym przez siebie, car ³agodnie grozi palcem,
najwy¿ej publicznie ukarze go
odebraniem nagrody, by j¹ za
chwilê przyznaæ po cichu. Dopiero kolejna afera powoduje, ¿e zausznik traci fotel. Tak by³o z niejakim Kolasiñskim, który na lewo
przyzna³ 32 hektary gruntu fikcyjnej spó³ce. Ten¿e sam Kolasiñski
przyzna³, dyrektorowi Zarz¹du
Dróg Miejskich p.Focie wiêksze
mieszkanie, bo biedaczek w starym ba³ siê pogró¿ek, a w nowym
(wiêkszym) bêdzie ju¿ bezpieczniejszy.
Na razie chyba p. Focie nic
chyba nie grozi, bo wed³ug Pana
Prezydenta jest on pogromc¹ tajnego uk³adu firm drogowych, które zawy¿a³y ceny przetargów na
remonty i roboty drogowe. Na tym
siê znam akurat niewiele, lecz
widzê jedno, ¿e dyrektor Fota by³
tak skuteczny, ¿e praktycznie zatrzyma³ wiêkszoœæ tych robót
przynajmniej po praskiej stronie
Warszawy.
A mo¿e.... Nie, chyba nie?
Przez chwilê przemknê³a mi
przez g³owê myœl taka, ¿e mi³oœciwie nam panuj¹cy zapomnia³,
¿e Warszawa le¿y na dwóch brzegach królowej polskich rzek Wis³y. Chyba jednak nie, bo przecie¿ ostatnio zdymisjonowa³ dyrektora ZOO M. Rembiszewskiego. A mo¿e mi³oœciwie nam panuj¹cy zapomnia³, ¿e ZOO le¿y
po prawej stronie Wis³y?
Wszystko mo¿liwe - objawy
chorobowe ró¿ne miewaj¹ symptomy. A wracaj¹c do dyrektora
Rembiszewskiego to mi³oœciwie
nam panuj¹cy Pan Prezydent by³
zdumiony, ¿e go zdymisjonowa³.
Powiem wiêcej - obieca³ przywróciæ go do pracy, tylko jeszcze nie
powiedzia³, na jakim stanowisku
- byæ mo¿e po raz kolejny zapomnia³. Ciekawy czytelnik zapyta,
co by³o przedmiotem tej ca³ej
awantury: ano fakt, ¿e dyrektor
Rembiszewski by³ wydawc¹ w³asnych ksi¹¿eczek u³atwiaj¹cych
hodowlê zwierz¹t domowych. •li
urzêdnicy Pana Prezydenta uznali to za naruszenie ustawy zabraniaj¹cej prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez dyrektorów
miejskich jednostek organizacyjnych.
Pan Prezydent obejmuj¹c swój
urz¹d grzmia³, ¿e rozbije dotychczas rz¹dz¹cy „uk³ad warszawski”. Mam nadziejê, ¿e s³owa dotrzyma. Tylko, ¿e w to miejsce za
wol¹ lub bez woli Pana Prezydenta krystalizuj¹ siê inne nieformalne powi¹zania radnych prawicy i
ich rodzin. Lecz byæ mo¿e Pan
Prezydent jest zwolennikiem i orêdownikiem polityki prorodzinnej
dzia³aczy PiS?
Zauwa¿y³em, ¿e Pan Prezy-

dent nie rz¹dzi Warszaw¹ i za nic
nie odpowiada. On tak samo jak
my recenzuje urzêdników. Tak to zrobili Ÿle, tak - to nale¿y poprawiæ, a przecie¿ zgodnie z ustawami to Pan Prezydent jest jednoosobowo zarz¹dc¹ Warszawy.
Czy¿by o tym zapomnia³? Chyba
nie, bo stale stara siê to miasto
centralizowaæ odbieraj¹c dzielnicom kolejne kompetencje. Nie podobaj¹ siê tak¿e Panu Prezydentowi burmistrzowie wybrani zgodnie z prawem przez rady dzielnic,
o ile nie s¹ z uk³adu Pana Prezydenta. Wtedy w miejsce legalnych
w³adz pojawia siê komisarz zwany pe³nomocnikiem, a legalne
zarz¹dy dzielnic nie otrzymuj¹
¿adnych kompetencji.
Pan Prezydent, profesor prawa
cierpi te¿ na choroby dyplomatyczne, szczególnie wtedy, gdy
musi siê stawiæ w s¹dzie w niewygodnej dla niego sprawie, np.
o pomówienie by³ego prezydenta Lecha Wa³êsy i jego ministra
Mieczys³awa Wachowskiego.
Prezydent cudownie jednak
ozdrowia³ na pogrzeb pu³kownika Kukliñskiego – chyba, ¿e zastêpowa³ go brat bliŸniak. Chory
Pan Prezydent w nie ca³kiem
zdrowym mieœcie... Co jeszcze
mo¿e zdarzyæ siê gorszego?
Mi³oœciwie nam panuj¹cemu
prezydentowi zdarza siê jednak

ws³uchiwaæ w g³os ludu. Wo³am
wiêc gromkim g³osem z tej trybuny jako radny województwa wybrany z praskiej czêœci Warszawy, licz¹c, ¿e Pana Prezydenta
nie dotknê³a choroba zwana g³uchot¹.
•le siê dzieje po praskiej
stronie Wis³y.
Do góry nogami wywracane s¹
dotychczasowe zamierzenia,
brak jakichkolwiek prac remontowych dróg, œrodków na remonty
kamienic, nowych inwestycji drogowych i mieszkaniowych, inwestycji proekologicznych, planów
zagospodarowania przestrzennego. Obiecanki z kampanii wyborczej pozosta³y jedynie na papierze.
Mam nadziejê, ¿e nie us³yszê
„spieprzaj dziadu”.
PS I. Panie burmistrzu, dotar³y
do mnie informacje, ¿e z powrotem bêdzie posterunek stra¿y
miejskiej na pl. Hallera. Po co
wiêc by³o jeœæ tê ¿abê?
PS II. Panie burmistrzu, czy w
tym roku zostanie rzeczywiœcie
oddana do u¿ytku nowa studnia
oligoceñska na rogu £ochowskiej
i Siedleckiej której powstania by³em inicjatorem?
Ireneusz Tondera
radny województwa
mazowieckiego

Partnerstwo
dla Targówka
Sp³ywy Kana³em Bródnowskim, spacerowe œcie¿ki wzd³u¿
jego brzegów, centrum edukacyjne w Lesie Bródnowskim te i inne projekty mog¹ zostaæ zrealizowane jeœli zmaterializuje siê program „Partnerstwo dla Targówka”. To zupe³nie
nowa inicjatywa organizacji pozarz¹dowych, sektora prywatnego i publicznego, funkcjonuj¹cych w dzielnicy.
Spotkanie informacyjne odby³o siê na pocz¹tku maja. Na czele grupy inicjatywnej stan¹³ burmistrz Romuald Gronkiewicz. Do
programu przy³¹czyli siê m.in.
przedstawiciele wydzia³u ochrony œrodowiska, Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej nr 15 z M³odzieñczej, liceum nr 102, szkó³
podstawowych nr 1 i 42, Fundacji „Hej Koniku”, ZHP i firm - PGR
Bródno, Procter and Gamble,
Zak³adów Przemys³u T³uszczowego. Partnerstwo ma charakter
otwarty - mile widziani s¹ wszyscy zainteresowani inicjatywami
na rzecz dzielnicy. Na kolejnym
spotkaniu 24 czerwca podpisano porozumienie w sprawie
utworzenia „Partnerstwa dla Targówka”. Projekt ma szansê na
uzyskanie sporych œrodków z
unijnego Programu EQUAL. BliŸniaczy projekt jest realizowany w
Nowej Hucie, gdzie za cel postawiono sobie rewitalizacjê £¹k
Nowohuckich i Parku Starorzecza D³ubni. „Partnerstwo dla Targówka” skorzysta z doœwiadczeñ
Nowej Huty i nie tylko. Podobne
projekty zrealizowano w Madrycie. Zagospodarowanie obszaru
wzd³u¿ rzeki Jaramy zosta³o wykonane przez osoby niepe³nosprawne i kobiety doœwiadczaj¹ce przemocy domowej. W Ro-

therham w Wielkiej Brytanii z
Programu EQUAL skorzysta³a
organizacja Groundwork Dearne
Valley tworz¹c firmê oferuj¹c¹
us³ugi zagospodarowania terenów zielonych i organizuj¹c projekty kszta³cenia dla m³odzie¿y
nie radz¹cej sobie na rynku pracy. G³ównymi beneficjentami
Programu EQUAL maj¹ byæ w
za³o¿eniu ludzie m³odzi, dotkniêci ró¿nymi dysfunkcjami, osoby
niepe³nosprawne. Konkretne
projekty powinny stworzyæ miejsca pracy w³aœnie dla nich.
„Partnerstwo dla Targówka” to
z pewnoœci¹ bardzo cenna inicjatywa. Bêdziemy siê jej z uwag¹ przygl¹daæ.
egu

na jagody
zaprasza PTTK
Staromiejskie Ko³o
Warszawa.
10 lipca (sobota)
organizuje wycieczkê
na trasie Wi¹zowna Aleksandrów.
Zbiórka o godz. 8.20
Rondo Wiatraczna,
pêtla autobusu 720
odjazd 8.35

DK „Praga” zaprasza
Muszla Koncertowa, Park Praski
10 lipca (sobota), godz. 18.00 „Scena M³odych”
Ryszard Makowski z zespo³em
11 lipca (niedziela), godz. 16.00 „Niedzielne Koncerty
w Parku Praskim”
Zespó³ „Peron Band” m.in. standardy muzyki jazzowej
prowadzenie - Jerzy WoŸniak

nowa gazeta praska

Od i do Czytelników
Straszny smród
Dokucza nam smród z kompostowni - poskar¿y³ siê redakcji mieszkaniec Targówka Fabrycznego.
Od dawna odbieraliœmy takie sygna³y - potwierdzi³ nam
Robert Sobiecki, wiceprzewodnicz¹cy Rady Osiedla. Rada informowa³a o tym dyrektora Zak³adu Utylizacji Sta³ych Odpadów Komunalnych Jacka Kaznowskiego. Przypuszczano,
¿e wynika to z zawodnoœci
systemu lub niechlujstwa ob-

s³ugi. W 2003 roku prezydent
Warszawy przekaza³ œrodki na
uszczelnienie systemu. Trochê
siê poprawi³o, ale fetor - choæ
rzadziej - nadal dawa³ o sobie
znaæ. Dyrektor prosi³ o informowanie na bie¿¹co o takich przypadkach, spowodowanych nieodpowiedzialnoœci¹ obs³ugi
kompostowni.
W grudniu 2003 roku , na zaproszenie dyrektora ZUSOK,
cz³onkowie Rady Osiedla odwiedzili ZUSOK. Relacja ukaza³a siê w 46. numerze „S¹sia-

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Urzêdu m.st. Warszawy Wydzia³ Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy Mehoffera na odc. od ul. Orchowieckiej do ul. Strzybnickiej
przebiegaj¹cego po nastêpuj¹cych dzia³kach: nr ew. 1/2, 1/3,
1/4, 2/8, 2/10, 2/9, 2/1, 2/2 z obrêbu 4-04-24, nr ew. 3/1 z obrêbu 4-04-22, nr ew. 4/4, 1/3, 8, 9, 11 z obrêbu 4-02-18, nr ew.
12, 13/4 z obrêbu 4-02-17, nr ew. 24 z obrêbu 4-02-16 w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni od
daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnioski lub
zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/6767670 w pokoju
305 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ze
wyda³ nastêpuj¹ce decyzje o pozwoleniu na budowê:
1.decyzja nr 370/2004 z dnia 14 maja 2004 r. na budowê
przewodu wodoci¹gowego w ulicy O³ówkowej na odcinku od ulicy Bohaterów do ulicy Parowozowej;
2. decyzja nr 474/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. na budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy D³ugorzecznej na
odcinku od ulicy P³ochociñskiej do ulicy Kobia³ka;
3. decyzja nr 409/2004 z dnia 28 maja 2004 r. na budowê
przewodu wodoci¹gowego w ulicy Parowozowej na odcinku od ulicy O³ówkowej do ulicy Polnych Kwiatów oraz
przejœcia przez tory kolejowe na wysokoœci ulicy Orchowieckiej i ulicy Polnych Kwiatów;
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197- parter, naprzeciwko windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w terminie
14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹cznika (ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. -Dz. U. 86, poz. 960).
Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

da”. Goœcie zapoznali siê z ci¹giem technologicznym utylizacji odpadów Dowiedzieli siê, ¿e
wkrótce w kompostowni miejsca sk³adowania zostan¹ zabudowane i uszczelnione, a filtry biologiczne poddane dezodoryzacji.
W zwi¹zku z kolejnymi sygna³ami od mieszkañców,
Rada Osiedla Targówek Fabryczny zamierza nawi¹zaæ
kontakt z nowym dyrektorem
ZUSOK. O efektach mo¿na
bêdzie przeczytaæ na ³amach
„S¹siada”, a tak¿e w „Nowej
Gazecie Praskiej”.
W tym roku po raz pierwszy
cz³onkowie Rady Osiedla pe³niæ bêd¹ dy¿ury tak¿e w lipcu
i sierpniu, w ka¿d¹ sobotê w
godz. 10 -11 w SP nr 58 przy
ul. Mieszka I nr 7.
K

Bardzo drogi most
Blisko 1 mld z³ na budowê
Mostu Pó³nocnego. Czy to aby
nie zbyt wiele? - wyrazi³ swoje
zdziwienie czytelnik NGP. Inny
bardzo chwali szko³ê podstawow¹ przy Leœnej Polanki, gani¹c jednoczeœnie fatalny dojazd do placówki. O obie kwestie zapytaliœmy burmistrza Tadeusza Semetkowskiego.
Burmistrz równie¿ uwa¿a, ¿e
kwota przeznaczona na budowê Mostu Pó³nocnego jest
mocno przeszacowana. Tym to
dziwniejsze, ¿e skrzy¿owanie
z ulic¹ Modliñsk¹ prowadz¹ce
do mostu bêdzie zwyk³ym
skrzy¿owaniem. Zmieni³oby
nieco postaæ rzeczy, gdyby w
tej kwocie mieœci³ siê równie¿
przysz³y tabor kursuj¹cy przez
most. Wed³ug wiedzy Zarz¹du Dzielnicy rozpoczêcie prac
przewidziane jest na rok 2005/
2006 i jest ju¿ odpowiednia
uchwa³a Rady Warszawy dotycz¹ca wykupu terenów pod
budowê mostu. Bardziej szczegó³owe informacje mamy nadziejê uzyskaæ po wakacyjnej
przerwie od pe³nomocnika prezydenta Warszawy ds. budowy
Mostu Pó³nocnego. Ta inwesty-

cja nie le¿y ju¿ bowiem w gestii dzielnicy.
Jeœli chodzi o kiepski dojazd
do szko³y podstawowej przy
Leœnej Polanki burmistrz Tadeusz Semetkowski poinformowa³ nas, ¿e w¹ska ulica Poetów ulegnie likwidacji, co ma
zwi¹zek z budow¹ ulicy Œwiatowida. Dojazd do szko³y bêdzie siê odbywa³ w przysz³oœci w³aœnie t¹ ulic¹ lub te¿ ulic¹ Leœnej Polanki.
(egu)

Wyciête drzewa?
„Dwa drzewa zosta³y wyciête na pl. Hallera” - tak¹ wiadomoœæ otrzyman¹ telefonicznie
od Czytelnika NGP, przekazaliœmy do Urzêdu Pragi Pó³noc.
Na nasz¹ proœb¹ sprawdzi³ to
na miejscu naczelnik Wydzia³u Ochrony Œrodowiska Piotr
Banaszkiewicz.
Okaza³o siê, ¿e w ostatnim
czasie ¿adne drzewo na placu
nie zosta³o wyciête. Pracownicy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Robót Ogrodniczych wykonuj¹ tu prace pielêgnacyjne
przy g³ogach, morwach i dereniach. Ponadto, usuniête zosta³y ga³êzie drzew rosn¹cych
bardzo blisko budynku Przychodni Rodzinnej.
Dla wielu mieszkañców pl.
Hallera jest miejscem odpoczynku i spacerów. Mo¿na tu
spotkaæ zarówno ludzi zadowolonych z pracy MPRO, jak i
takich którzy nie widz¹ potrzeby zabiegów konserwacyjnopielêgnacyjnych na tak du¿¹
skalê. O trzeciej kategorii goœci œwiadczy klon-jawor, rosn¹cy od strony po³udniowej placu: z dolnej czêœci pnia brutalnie zerwano korê.
K

ORGANIZUJEMY
PRZYJÊCIA
wesela, chrzciny, imieniny,
jubileusze
sala do 45 osób
domowa atmosfera
profesjonalna obs³uga
przyjmujemy zamówienia
na dania garma¿eryjne
organizujemy przyjêcia
u klienta w domu, ogrodzie
tel. 678-96-24, 0692-600-178
www.centrumzacisze2J.prv.pl
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Szlakiem
bocianich gniazd
Bociany ciesz¹ siê nasz¹
wielk¹ sympati¹. Od wieków
wiosn¹ przylatuj¹ do Polski.
Dom, który wybieraj¹ na za³o¿enie gniazda, uwa¿any jest za
szczêœliwy, a jego mieszkañcy
czuj¹ siê wyró¿nieni. W Polsce
gniazduje najwiêksza populacja
bociana bia³ego – co czwarta
para tu siê osiedla. A wiêc, co
czwarty bocian jest Polakiem!
Bociany mo¿na spotkaæ równie¿ w Warszawie. Najwiêcej
bocianich gniazd wystêpuje na
terenie Bia³o³êki. Przeprowadzona w latach 1994 i 1996
przez Instytut Zoologii PAN oraz
Polskie Towarzystwo Przyjació³
Przyrody “Pro Natura”, inwentaryzacja gniazd bocianich, wykaza³a istnienie 11 gniazd,
g³ównie we wschodniej czêœci
dzielnicy, gdzie znajduj¹ siê rozleg³e tereny podmok³e i gdzie
ptaki maj¹ doskona³e warunki
rozwoju.

ZARZ¥D
BIA£O£ÊCKIEGO
KO£A
PLATFORMY
OBYWATELSKIEJ
zaprasza
mieszkañców
na dy¿ury cz³onków
Zarz¹du
w ka¿d¹ œrodê
w godz. 19-20
ul. Porajów 5, kl. IV
wejœcie
od ul. Myœliborskiej

kontakt:
Jerzy Szewczak
tel. 0503-857-833
radna
Anna WoŸniakowska
tel. 0693-280-192
Pawe³ Tyburc
tel. 0607-347-141

Jednak w skali globalnej bocian bia³y jest gatunkiem zagro¿onym i wymaga specjalnej
ochrony. Przeprowadzane cyklicznie inwentaryzacje gniazd
pozwalaj¹ nie tylko na ustalenie ich liczby, ale i na ocenê stanu poszczególnych stanowisk.
Niektóre z nich wymagaj¹ naprawy lub przeniesienia.
Poniewa¿ nie ma ju¿ dziœ s³omianych strzech i coraz mniej
jest wysokich, starych drzew,
bociany coraz czêœciej zak³adaj¹ gniazda na s³upach energetycznych. Stwarza to zagro¿enie tak dla ptaków, jak i dla ludzi. Aby uchroniæ bociany przed
pora¿eniem pr¹dem, na tym
samym s³upie umieszcza siê
specjaln¹ platformê, któr¹ podnosi siê ponad druty. Na platformie uk³ada siê warstwê ga³êzi i patyków, zachowanych ze
starego gniazda.
-Unikamy zak³adania nowych
gniazd w zupe³nie nowych miejscach – mówi Adam Tar³owski,
ornitolog, w³aœciciel firmy
“Ussuri”, specjalizuj¹cej siê w
zak³adaniu gniazd, platform i
budek lêgowych – bociany wracaj¹ zawsze w to samo, znajome miejsce. Do gniazd na platformach, umieszczonych na
tym samym s³upie szybko siê
przyzwyczajaj¹.
W ramach programu ochrony bociana bia³ego, na terenie
Dzielnicy Bia³o³êka wszystkie
gniazda, które by³y na s³upach
energetycznych, zosta³y wyposa¿one w platformy. S¹ to
gniazda przy ul. Olesin 118,
Mochtyñskiej 51, Ruskowy
Bród 62, Wojdyñskiej 21 oraz
Kobia³ki 49. By³y te¿ gniazda na
starych drzewach, które siê
przewróci³y lub po³ama³y.
Umieszczono je na specjalnych, wolnostoj¹cych s³upach.
Tak jest przy ul. G³êbockiej 72 i
135 oraz przy ul. P³ochociñskiej.
Prawie wszystkie przeniesiedokoñczenie na str. 8

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

OG£OSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeksu Postêpowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r
nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Trasy Mostu Pó³nocnego na odcinku od ulicy
Modliñskiej do proj. Trasy Olszynki Grochowskiej

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
Zawiadamia w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji ,¿e
wyda³ decyzjê nr 459/04 z dnia 16.06.2004r o pozwoleniu
na budowê linii oœwietlenia ulicy Ostródzkiej i Mochtyñskiej /na odcinku od ulicy Ostródzkiej 255 do ulicy
Mochtyñskiej 51/ w Warszawie.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14 - tu dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciwko windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania od decyzji do Wojewody mazowieckiego za poœrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w
terminie 14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹cznika (ustawa z dnia 09.09.2000 r - Dz. U. nr 86, poz. 960).
Osoby , które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 00-122
Warszawa, tel. 676-76-70, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717) zawiadamiam o podjêciu przez Radê miasta
sto³ecznego Warszawy uchwa³y nr XXXI/651/2003 z dnia 27
maja 2004 roku o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Pó³nocnego, obejmuj¹cego obszar trasy wraz z wêz³ami komunikacyjnymi w rejonach: projektowanej Trasy Olszynki Grochowskiej, ulicy P³ochociñskiej; ulicy Marywilskiej oraz przylegaj¹cymi terenami.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie do Biura Naczelnego Architekta Miasta, PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, skr.
poczt. 44, lub w kancelarii, piêtro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do planu Trasy Mostu Pó³nocnego - odcinek wschodni”)
w terminie do 6 sierpnia 2004 roku.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Prezydent m.st. Warszawy
/-/ Lech Kaczyñski
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Hetman w Wileñskim
A¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e
w ci¹gu dwóch lat mog³o zmieniæ siê tak wiele, wrêcz wszystko. W starych murach powsta³
zupe³nie nowy hotel, który
choæ ma tylko trzy gwiazdki,
prezentuje naprawdê europejski poziom. Widaæ to ju¿ od
progu. Przestronna recepcja i
hall, elegancki wystrój wnêtrza, starannie przemyœlane
szczegó³y.
Hotel dysponuje ³ó¿kami w

œnie przy ul. Rejtana), hotel
Praski, dawny Wileñski i Goœciniec Praski stanowi³y czêœæ
tzw. mienia komunalnego. S³u¿y³y przede wszystkim jako
hotele pracownicze, tote¿
standard by³ odpowiedni do
tego celu, krótko mówi¹c – niski. W po³owie lat 90. wesz³a
w ¿ycie ustawa, pozwalaj¹ca na
prywatyzacjê tego mienia na
rzecz spó³ek pracowniczych
pod warunkiem, ¿e 20% udzia-

Hotel Wileñski z kolei przysparza³ nam wielu zmartwieñ.
Du¿y stopieñ zu¿ycia technicznego da³by siê ³atwiej rozwi¹zaæ ni¿ zu¿ycie moralne – po
prostu nie cieszy³ siê dobr¹
s³aw¹. Zadawaliœmy sobie pytanie, czy ma sens robienie porz¹dnego hotelu w miejscu,
które Ÿle siê kojarzy?
Decyzja na tak zapad³a w
2001 roku. Postanowiliœmy
jednak, ¿e hotel musi mieæ

29 grudnia 2001 r. podpisaliœmy umowê kupna i zaczêliœmy zmieniaæ projekt. Pierwszych goœci przyjêliœmy pod
koniec kwietnia 2003 r., a uroczyste otwarcie odby³o siê 23
stycznia br.
Z dawnego hotelu Wileñskiego zosta³y tylko œciany
konstrukcyjne. Przebudowaliœmy wszystko i... wszyscy s¹
zadowoleni! Jak na razie, ob³o¿enie – jak to siê mówi w jêzy-

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Tak by³o....
13 pokojach jednoosobowych,
16 dwuosobowych (z podwójnym ³ó¿kiem – „ma³¿eñskim”)
i 39 – dwuosobowych (z dwoma ³ó¿kami). Do dyspozycji
goœci jest jacuzzi. Na parterze
mieœci siê du¿a, klimatyzowana sala konferencyjna na 100
miejsc, któr¹ w zale¿noœci od
potrzeb mo¿na podzieliæ na
dwie czêœci, wyposa¿ona zgodnie z wymogami XXI wieku.
Jest restauracja, kawiarnia i
bar.
Hetman – bo taka nazwê
nadano nowemu hotelowi – ma
tak¿e zupe³nie innych goœci,
ni¿ mia³ przedtem. S¹ to
przede wszystkim zorganizowane grupy turystów, g³ównie
zagranicznych. Anglicy, Amerykanie, Niemcy... Wpisy w
kronice hotelu s¹ jednoznaczne: goœcie dziêkuj¹ za mi³¹ i
przyjazn¹ atmosferê, deklaruj¹, ¿e chc¹ tu wróciæ.
Jak dosz³o do tej przemiany? Mówi dyrektor zespo³u
hoteli, Jerzy Dynkowski:
Kiedyœ wszystkie hotele,
którymi teraz zarz¹dzamy, czyli Rejtan (na Mokotowie, w³a-

³ów bêd¹ mieli udzia³owcy zewnêtrzni. Wtedy powsta³a nasza firma pod nazw¹ Przedsiêbiorstwo Hotelarsko-Tur ystyczne Sp. Z O.O. Zgodnie z
umow¹, po wp³acie 50% nale¿noœci mo¿na by³o te obiekty
przew³aszczyæ. Teraz wszystko
jest ju¿ za³atwione, ³¹cznie z
ksiêgami wieczystymi.
Na pocz¹tku nie inwestowaliœmy, tylko przygotowywaliœmy koncepcje. Jako pierwszy
do remontu zosta³ zakwalifikowany Rejtan. Pomys³ by³ trafiony – kameralny, niezbyt drogi hotel dla tych goœci, którzy
chcieli zamieszkaæ w pobli¿u
centrum, ale w cichym i spokojnym miejscu. Wypromowa³a go znana impreza tenisowa
Warsaw Cup by Heros, która
tradycyjnie odbywa siê na kortach Warszawianki. Potem
podjêliœmy decyzje o sprzeda¿y Goœciñca Praskiego; jako
hotel by³ za du¿y (500 ³ó¿ek),
a adaptacja do odpowiednich
warunków by³aby zbyt kosztowna. Budynek zainteresowa³
prokuraturê – maj¹ tam byæ jej
biura.
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A tak jest.
wysoki standard, bo inaczej z
góry skazany bêdzie na przegran¹. Koncepcja projektowa
zak³ada³a remont budynku, w
którym by³ poprzednio Wileñski, przy K³opotowskiego 36.
Patrzyliœmy jednak ³akomym
okiem na kawa³ek podwórka i
jak gdyby prowizoryczna wiatê w s¹siednim domu komunalnym – tym, w którym mieœci³ siê Warcent. Negocjacje z
miastem nie powiod³y siê – po
wielu przetargach musieliœmy
kupiæ ca³y budynek
W tym momencie, oczywiœcie, ca³¹ koncepcjê projektow¹ trzeba by³o robiæ od nowa.

ku hotelarskim – jest znakomite. Zawsze jednak zapraszamy
kolejnych goœci, a tak¿e firmy,
które chc¹ skorzystaæ z naszej
sali konferencyjnej...

Hotel HETMAN ***
tel./fax 511-98-00
618-51-39
Hotel REYTAN ***
tel./fax 646-31-66
646-29-89
Hotel PRASKI **
tel./fax 818-49-89
618-40-58
Pomieszczenia do wynajêcia
tel. 818-59-67 w. 111

W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe
profile
rów
200 kolo
drewno
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zapraszamy
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RADZYMIÑSKA 116
116
RADZYMIÑSKA
dawny BESAR
tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

Szlakiem bocianich gniazd
dokoñczenie ze str. 7

nia w Bia³o³êce zakoñczy³y siê
sukcesem. Tylko jedno gniazdo,
przy ul. K¹ty Grodziskie nie zosta³o od razu zasiedlone. Mo¿liwe, ¿e to siê zmieni. Nied³ugo
bêdzie okazja do obserwacji i
kontroli bia³o³êckich gniazd.

10 lipca, we wszystkich
krajach, w których wystêpuje bocian bia³y, rozpocznie siê VI Œwiatowe Liczenie Bocianów.
Liczenie takie odbywa siê
systematycznie co 10 lat. Pierwsze na œwiecie liczenie bocianów odby³o siê w roku 1876 na
ziemiach polskich. Ostatnie,
mia³o miejsce w latach 1994/
1995 i wykaza³o w Polsce ok.
40 900 par bociana bia³ego zaœ
na œwiecie ok. 166 000 par. Miêdzynarodowe cenzusy odbywa³y siê odpowiednio w 1934,
1958, 1974, 1984, 1994/1995
roku. Wykaza³y one spadek liczebnoœci gatunku w Europie
Zachodniej, czego efektem by³o
opracowanie wielu programów
ochrony bociana.
Tegoroczne liczenie na terenie Polski bêdzie odbywaæ
siê w dniach 10-31 lipca, a
dane dotycz¹ce liczebnoœci
bêd¹, podobnie jak w poprzednich latach, gromadzone dwoma sposobami: przy

pomocy ankiet wysy³anych do
so³tysów oraz bezpoœrednich
kontroli gniazd. Zbierane
bêd¹ takie informacje, jak:
umiejscowienie gniazda, liczba m³odych, adres najbli¿szej
posesji, nazwa miejscowoœci,
gminy i województwa.
Zgromadzone dane zostan¹
odpowiednio podsumowane
przez zespo³y przyrodników. Na
ich podstawie powstan¹ opracowania na temat liczebnoœci

bociana na terenie poszczególnych województw. Wyniki zostan¹ w³¹czone do opracowania krajowego. Koordynatorem
ca³ej akcji jest Polskie Towarzystwo Przyjació³ Przyrody “Pro
Natura” z Wroc³awia. Natomiast
na terenie woj. mazowieckiego
liczeniem kieruje Towarzystwo
Przyrodnicze “Bocian”. Policzenie bocianów w granicach administracyjnych dawnego woj.
warszawskiego zadeklarowa³o

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.
Wszystkich chêtnych do
wziêcia udzia³u w spisie oraz
zainteresowanych akcj¹ organizatorzy zapraszaj¹ do
zg³aszania siê do Towarzystwa Przyrodniczego “Bocian”. Informacji mo¿na szukaæ na stronie internetowej
www.bocian.org.pl
Joanna Kiwilszo

