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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

GABINET  STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91

czynne 9-20
sobota 9-14

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

PROMOCJA - MARZEC

bezp³atne RTG - przy leczeniu kana³owym

mo¿e i Ty masz depresjê?

bezp³atna konsultacja psychoterapeuty

20 marca w godz. 9-13

Lecznica DEMETER, ul. Bia³ostocka 7

zapisy tel. 619-81-94, 619-68-98 lub w rejestracji

�
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�
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STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

pe³ny zakres - równie¿ implanty

MEDYCYNA  PRACY

LEKARZE SPECJALIŒCI

ANALIZY, USG, EKG

Po operacji krêgos³upa?

Przecie¿ to niemo¿liwe! A jed-

nak. Tu, w tym oddziale nasze-

go Szpitala Praskiego wprowa-

dzona zosta³a nowatorska, je-

dyna w Polsce metoda opero-

wania krêgos³upa lêdŸwiowego

metod¹ endoskopow¹. Zanim

napiszemy o szczegó³ach, mu-

simy wróciæ do stosunkowo nie-

dalekiej przesz³oœci.

Doc. Janusz Bronarski przez

16 lat pracowa³ w Sto³ecznym

Centrum Rehabilitacji w Kon-

stancinie. Tam specjalizowa³ siê

w operacjach krêgos³upa. Trzy

lata temu obj¹³ stanowisko or-

dynatora na Pradze. Tutejszy

oddzia³ ortopedyczno-urazowy,

jak to bywa w szpitalach o sta-

tusie miejskim, nastawiony by³

Krêgos³up prawie jak nowy
przede wszystkim na pomoc w

zakresie chirurgii urazowej. ̄ y-

cie jednak idzie naprzód, pa-

cjenci maj¹ coraz bardziej

skomplikowane dolegliwoœci:

w³aœnie dyskopatie krêgos³upa,

wymagaj¹ce interwencji chirur-

ga, urazy kolana. Tych bardziej

skomplikowanych operacji nie

przeprowadzano tu w ogóle.

- Teraz coraz rzadziej, w przy-

padku np. kolana, przeprowa-

dza siê tradycyjny zabieg, po-

legaj¹cy na otwarciu stawu. Z

Pamiêtam: przyjecha³ do nas 30-latek, z dyskopati¹ krêgo-

s³upa lêdŸwiowego i niedow³adem. Zoperowaliœmy go w pi¹-

tek. Z pewnym niepokojem, bo by³ pierwszy, operowany now¹

metod¹, przyjecha³em w sobotê do szpitala. Na korytarzu py-

tam pielêgniarkê: “Jak nasz pacjent?” A ona patrzy na mnie i

mówi: “Niesforny. Nie mo¿emy go utrzymaæ w ³ó¿ku. Chodzi

po salach i gada”. Chcia³ od razu iœæ do domu.... opowiada

doc. Janusz Bronarski, ordynator Oddzia³u Ortopedyczno-

Urazowego Szpitala Praskiego.
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KLUB

DYSKUSYJNY

zaprasza

na spotkanie

z pos³em

Paw³em Piskorskim

na temat

aktualnej sytuacji

politycznej

w Polsce

25 marca godz. 19
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ul. Strumykowa 21dokoñczenie na str. 8

Wprawdzie Rada Warszawy

nie uchwali³a jeszcze bud¿etu,

ale na ostatniej sesji  by³a ju¿

konkretnie mowa o inwesty-

cjach, a Pana biurko ugina siê

pod papierami. W zesz³ym roku

by³o zupe³nie inaczej. Dlacze-

go?

- W zesz³ym roku a¿ do maja

nie mieliœmy upowa¿nieñ od pre-

zydenta miasta przede wszystkim

do przeprowadzania przetargów.

Teraz mamy – a w³aœciwie ja mam

– wszystkie niezbêdne pe³nomoc-

nictwa. W³aœnie dokumenty zwi¹-

zane z inwestycjami le¿¹ na biur-

Pomaga mi

doœwiadczenie
Rozmowa z Jerzym Smoczyñskim,

burmistrzem Bia³o³êki

ku. W gruncie rzeczy ubieg³y rok

by³ stracony pod wzglêdem wy-

konania inwestycji – wykonaliœmy

tylko 64% tego, co by³o zaplano-

wane. Pocieszaj¹ce jest tylko to,

¿e tamten czas wykorzystaliœmy

do przygotowania tych inwestycji,

które bêd¹ wykonywane w latach

nastêpnych.

Jak bêdzie w tym roku?

- Przewidujemy ok. 26 mln z³

na inwestycje. Wiêkszoœæ z nich

jest ju¿ przygotowana, tak jak mó-

wi³em. Rozpoczêliœmy ju¿ proce-

dury przetargowe.

 A jeœli bud¿et siê zmieni, coœ

wam obetn¹, co wtedy?

- Niech siê martwi¹ ci, którzy

obetn¹. Mieliœmy zapewnienie, ¿e

œrodki bêd¹ na tym samym pozio-

mie co w ubieg³ym roku. Dlatego

w³aœnie nie zgodzi³em siê na ¿ad-

ne korekty, bo póki nie ma uchwa-

lonego bud¿etu dla miasta, czyli

obowi¹zuje tzw. prowizorium, je-

œli wprowadzi siê jakiekolwiek ko-

rekty, z podjêciem realizacji trze-

ba czekaæ na uchwalenie ca³oœci.

10 lat jestem burmistrzem, wiêc

trochê doœwiadczenia ju¿ mam.

Uwa¿am, ¿e lepiej teraz zacz¹æ

przetargi i nie traciæ czasu. Jeœli

bêd¹ potrzebne korekty, bêdzie

czas, by je wprowadziæ.

Czy przewiduje Pan proble-

my z wykonaniem inwestycji w

tym roku?

- Jeœli napotkamy jakieœ trud-

noœci to tylko z inwestycjami linio-

wymi, czyli np. drogami, wodoci¹-

gami, kanalizacj¹. Z inwestycja-

mi kubaturowymi nie powinno byæ

problemów.

Ma Pan na myœli szko³ê na

Van Gogha i przychodniê?

- Nie, te budowy s¹ ju¿ konty-

nuacj¹, a przychodnia jest ju¿

nawet wyposa¿ana. W tym roku

planujemy nowe gimnazjum na ul.

Ostródzkiej, rozbudowê szko³y nr

154, budowê przedszkola na Od-

krytej. Tu jeszcze nawet nie zna-

my wykonawców.

Dlaczego bêd¹ problemy z

inwestycjami liniowymi?

- Nie musz¹, ale obawiam siê

tego. Zw³aszcza, jeœli chodzi o ul.

Nowodworsk¹. Przypomnijmy, ¿e

od lat wlecze siê problem wyku-

pu gruntu pod jej budowê. Cho-

Dwa testamenty(4)

Sprawa o sfa³szowanie testamentu Florentyny Krzeszewskiej nie

odby³a siê w zapowiadanym terminie 25 lutego. Zabrak³o Miros³awa

Krzeszewskiego, rzekomego spadkobiercy, bêd¹cego w posiadaniu

fa³szywego testamentu. W s¹dzie pojawi³a siê jego ¿ona Irena, przed-

stawiaj¹c zwolnienie lekarskie mê¿a. Na rozprawê stawi³o siê dwu-

dziestu mieszkañców domów przy Tykociñskiej 30 i 40. Nastêpny ter-

min zosta³ wyznaczony na 26 marca.                                       (egu)

Stowarzyszenie Monar opie-

kuje siê dziennie oko³o 15 ty-

si¹cami osób w 114 placów-

kach w ca³ej Polsce. Stworzo-

ne przez nieod¿a³owanej pa-

miêci Marka Kotañskiego, jest

najwiêksz¹ organizacj¹ poza-

rz¹dow¹ operuj¹c¹ na krajo-

wym rynku us³ug spo³ecz-

nych. W Centrum Pomocy

BliŸniemu przy Marywilskiej

spotykamy siê przy okazji

przekazania Monarowi cenne-

go daru.

Ministerstwo Obrony Narodo-

wej ofiarowa³o leki, œrodki opa-

trunkowe, p³yny infuzyjne, drob-

ne narzêdzia chirurgiczne o nie-

bagatelnej wartoœci 170 tys. z³.

To pierwsza transza - w nastêp-

nej bêd¹ podobne œrodki o war-

toœci 300 tys. z³. Skorzystaj¹ z

nich wszystkie placówki Mona-

ru na Mazowszu.

W ch³odnej sali Centrum Po-

mocy BliŸniemu zgromadzili siê

pracuj¹cy tu i mieszkaj¹cy - roz-

mawiamy rozgrzewaj¹c siê go-

r¹c¹ herbat¹. - To dla nas bar-

dzo cenny dar. Wszystkie me-

dykamenty i œrodki opatrunko-

we s¹ pe³nowartoœciowe i maj¹

odpowiednie daty wa¿noœci -

mówi Piotr Wiatr, dyrektor pla-

cówki. Poznajê strukturê cen-

trum - izba chorych - ambulato-

rium, dwa hospicja onkologicz-

ne - ka¿de na dwadzieœcia

miejsc, dom dla m³odzie¿y uza-

le¿nionej od narkotyków, dom

dla bezdomnych na sto miejsc,

szpital z trzydziestoma ³ó¿kami,

remontowany w³aœnie oddzia³

detoksykacyjny dla osób uzale¿-

nionych, gabinet stomatologicz-

ny. Zaskakuje mnie informacja

Daj siebie innym

dokoñczenie na str. 7

Podobno z Biura Polityki

Zdrowotnej szpital dosta³ ja-

kieœ pieni¹dze?

- Tak.  Tak¿e z Biura Polityki

Spo³ecznej. Na koniec ub. roku

dostaliœmy 3,5 mln z³ na popra-

wê infrastruktury technicznej,

przede wszystkim likwidacje za-

gro¿eñ budowlanych i poprawê

warunków sanitarno-epidemiolo-

gicznych.

Co to oznacza w praktyce?

- Powsta³a nowa centralna tle-

nownia na 11  m szeœc. Teraz

czekamy tylko na poprawê po-

gody, by ostatecznie dokonaæ

po³¹czeñ. Zmodernizowano

magazyn na odpady medyczne,

zarówno sprzêtu jak i tkanek. Tu

na miejscu bêdziemy je utylizo-

waæ jedn¹ z najnowoczeœniej-

szych obecnie metod termicz-

nych. Firma Euromedica, która

tu uruchomi³a stacje dializ, prze-

ka¿e nam – na razie do testo-

wania specjalne urz¹dzenie, któ-

re te odpady sterylizuje i odwad-

nia, wytwarzaj¹c bezpieczna

sucha masê.

Jak wygl¹da sytuacja z ba-

daniami analitycznymi? Przy-

pomnijmy Czytelnikom, ¿e

ponad rok temu zlikwidowane

zosta³o w³asne, szpitalne la-

boratorium, a badania przejê-

³a firma Analco...

Powiew optymizmu
Rozmowa z Andrzejem Koronkiewiczem, dyrektorem Szpitala Praskiego

- To ju¿, na szczêœcie, prze-

sz³oœæ. Te decyzje podjête zo-

sta³y zanim obj¹³em stanowisko

dyrektora. W efekcie Analco wy-

powiedzia³o nam umowê i kosz-

tem 1,5 mln z³ (w ramach wspo-

mnianych œrodków z urzêdu mia-

sta) uda³o nam siê w znacznej

mierze odtworzyæ dawne labora-

torium szpitalne. Mieœci siê ono

obecnie na IV piêtrze g³ównego

budynku, obok laboratorium tok-

sykologicznego.

Wykonywane s¹ wszystkie

badania?

- Badania tzw. ostro dy¿uro-

we – tak. W sumie oko³o 80%

badañ wykonujemy na miejscu.

Na pozosta³e rozpisaliœmy prze-

targ. Spoœród ró¿nych firm wy-

braliœmy “Diagnostykê”, które

spe³nia nasze wszystkie oczeki-

wania. Tam wykonywane s¹ te

badania, które wystêpuj¹ jed-

nostkowo (np. niektóre badania

hormonalne), czyli u nas nie

op³aca siê nawet kupowaæ apa-

ratury, a tak¿e wszystkie bada-

nia mikrobiologiczne. Jak do tej

pory, ordynatorzy nie zg³aszali

Turniej Pi³ki No¿nej zorganizowany 28 i 29 lutego przez

Uczniowski Klub Sportowy „B³yskawica” mia³ fascynuj¹cy prze-

bieg, mimo rozczarowania spowodowanego odmow¹ patrono-

wania imprezie przez burmistrza Pragi Pó³noc, Roberta Sosnow-

skiego.

W rozgrywkach wziê³o udzia³ 300 zawodników z warszawskich i

podwarszawskich klubów pi³karskich. W siedzibie DOSiR przy Sza-

najcy sportowe emocje by³y ogromne. W tym turnieju gra³ ka¿dy z

ka¿dym, nikt nie odpada³, wiêc nie by³o przegranych. W hali naprze-

ciw siebie z zapamiêtaniem walcz¹ - z jednej strony ch³opcy w nie-

bieskich strojach, z drugiej w czerwonych. Bieganina jest skoordy-

nowana, sêdzia daje znaki, pi³ka l¹duje w bramce przeciwnika. Krzyk

radoœci wyrywa siê z garde³ ch³opców. S¹ zziajani, ale szczêœliwi.

Rozmawiamy w przerwie meczu. Kamil Rytel i Marcin Branicz graj¹

w „B³yskawicy” trzy lata. - To jest nasze hobby, kochamy pi³kê no¿n¹

Powalczyæ z „B³yskawic¹”

dokoñczenie na str. 2
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TWOJ¥
DRUKARKÊ

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

100% gwarancji

OKAZJA
� oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe

      z urzêdów skarbowych i celnych

� koñcówki serii

� towary z likwidowanych firm

bluzki

13 z³/szt

Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

MAGIEL PRASUJ¥CY

 I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Godzina 7.05, ulica Myœlibor-

ska, przystanek autobusu 518.

Nadje¿d¿aj¹cy autobus jest ju¿

przepe³niony, chocia¿ to dopiero

siódmy przystanek od pêtli w No-

wodworach. Dwa przystanki da-

lej, przy ratuszu Bia³o³êki kolejni

pasa¿erowie z trudem wciskaj¹

siê do œrodka. S³ychaæ zdenerwo-

wane g³osy:

- Proszê siê posun¹æ, z przo-

du jest jeszcze du¿o miejsca!

- Gdzie pani widzi to miejsce,

mo¿e pod sufitem?

Jest duszno, a autobus co

chwila ostro hamuje, z trudem

toruj¹c sobie drogê w powodzi

pojazdów i powoli posuwa siê do

przodu.

I tak jest codziennie. 518 to

bardzo uczêszczana linia. Je¿d¿¹

ni¹ studenci na Uniwersytet War-

szawski, uczniowie do kilku lice-

ów usytuowanych w Œródmieœciu.

Je¿d¿¹ nim te¿ czêsto ca³e klasy

szkolne na lekcje odbywaj¹ce siê

na Zamku Królewskim. Po blisko

godzinnej podró¿y w takim œcisku

i gwarze, cz³owiek jest tak zmê-

czony, ¿e w³aœciwie nie nadaje siê

do pracy czy nauki.

Jako codzienny u¿ytkownik li-

nii 518 zastanawiam siê, czy pra-

cownicy Zarz¹du Transportu Miej-

skiego obserwuj¹cy autobusy zu-

pe³nie nie zauwa¿aj¹ dynamicz-

nego rozwoju osiedla Tarchomin,

przybywaj¹cych wci¹¿ nowych

bloków i ich licznych mieszkañ-

ców?

Wydawa³oby siê, ¿e wyd³u¿e-

nie linii Metra i otwarcie nowej sta-

cji Dworzec Gdañski stworzy

mo¿liwoœci poprawy sytuacji do-

je¿d¿aj¹cych z Tarchomina do

centrum, poprzez utworzenie no-

wych po³¹czeñ, dogodnych prze-

siadek. Nic z tych rzeczy, wrêcz

przeciwnie. Wraz z otwarciem

nowej stacji Metra, ZTM wprowa-

dzi³ pewne zmiany w trasach au-

tobusów, ale nie wp³ynê³y one w

¿aden sposób na polepszenie

komfortu jazdy.

Trasa autobusu E-4 zosta³a

skrócona do Dworca Gdañskiego.

W tym wypadku dzia³anie ZTM

mo¿na jeszcze zrozumieæ: chodzi

o dowiezienie ludzi jak najszyb-

ciej do Metra, a dziêki skróceniu

trasy, skraca siê czas jazdy.

Ale dlaczego przy nie zmienio-

nej trasie autobusu 518 zlikwido-

wano przystanek przy Dworcu

Gdañskim? Ta decyzja pozbawia

pasa¿erów jad¹cych Metrem z

po³udnia Warszawy mo¿liwoœci

dzi zw³aszcza o jej pocz¹tkowy

odcinek od ul. Mehoffera w kie-

runku tzw. piaskarza. Dwaj miesz-

kañcy od dawna oprotestowuj¹

szerokoœæ ulicy i planowany tam

ruch autobusów miejskich w opar-

ciu o ustawê, ale trzeba aby mi-

nister infrastruktury wpisa³ most i

trasê jako drogê krajow¹ i nasze

uzgodnienia pod  wzglêdem eko-

logicznym zaczynaæ od pocz¹tku.

Druga droga to utrzymaæ uzgod-

nion¹ decyzjê  i potraktowaæ to

jako kontynuacjê sprawy  rozpo-

czêtej pod rz¹dami starej ustawy.

W poprzedniej kadencji zosta³

przygotowany i wy³o¿ony do

wgl¹du mieszkañców plan miej-

scowy Nowodworów Zachodnich,

w którym, aby wyciszyæ problem,

zmniejszyliœmy szerokoœæ linii

rozgraniczaj¹cych z 18 do 12

metrów. Nie zlikwidowa³o to pro-

testów, sprawa trafi³a do Samo-

rz¹dowego Kolegium Odwo³aw-

czego, które uzna³o, ¿e radzie

gminy nie wolno by³o zawê¿aæ li-

nii rozgraniczaj¹cych i z tego po-

wodu uchyli³o plan. Teraz plany

miejscowe nie obowi¹zuj¹ i znów

jest problem, zw³aszcza dla osób,

które maj¹ w tym rejonie dzia³ki

budowlane...

A wodoci¹gi i kanalizacja?

- Od 1 stycznia wszystko to

przesz³o w gestiê MPWiK.

Wszystko, czyli od projektowania

poczynaj¹c, na wykonawstwie

koñcz¹c. I dobrze, bo to przecie¿

oni pobieraj¹ op³aty za wodê, do-

liczaj¹c do tego podatek VAT. Te-

raz bêdzie normalniej – tu pobie-

raj¹, a potem bêd¹ mogli odliczyæ,

czego my zrobiæ nie mogliœmy.

S¹dzê, ¿e w wyniku ró¿nicy w

podatku VAT na ró¿ne us³ugi,

œwiadczone przez MPWiK (na

czêœæ jest 7 %, a na czêœæ – 22%)

o te 15% wartoœciowo patrz¹c bê-

dzie mo¿na wykonaæ wiêcej inwe-

stycji. I oby tak by³o.

W naszym bud¿ecie pozostaje

tylko 1.150 tys. na dokoñczenie

rozpoczêtych inwestycji. Warto

jednak dodaæ, ¿e przekazaliœmy

MPWiK wykonan¹ przez nas do-

kumentacjê techniczn¹ i projekty

na roboty wartoœci ok. 25 mln z³,

co jak s¹dzê, przybli¿y realizacjê

tych inwestycji.

Jeœli te inwestycje przejmu-

je spó³ka miejska, to od razu

nasuwa siê pytanie o Czajkê.

Czy jest szansa, ¿e za rok Czaj-

ka przestanie œmierdzieæ?

- Uwa¿am, ¿e nie. Ca³y czas

mówi siê o planowanej hermety-

zacji, ale z mojej wiedzy wynika,

¿e Czajka œmierdzi g³ównie z po-

wodu zbyt ma³ej iloœci œcieków.

Teraz trafiaj¹ do niej g³ównie œcie-

ki komunalne, a zatem – orga-

niczne. Kiedyœ pompowane tu

by³y œcieki przemys³owe, zw³asz-

cza z zak³adów, które obecnie ju¿

nie istniej¹: m.in. z Faelbetu, z

rzeŸni na ¯eraniu. Stamt¹d p³y-

nê³y wprawdzie œcieki bardziej

chemiczne, ale znacznie mniej

œmierdz¹ce. Sytuacja mo¿e siê

radykalnie zmieniæ, moim zda-

niem, po zbudowaniu drugiego

etapu Czajki, czyli wtedy, gdy p³y-

n¹æ bêd¹ tu nieczystoœci z lewo-

brze¿nej Warszawy. Ca³oœæ zo-

stanie wtedy faktycznie zherme-

tyzowana.

Kiedy to mo¿e nast¹piæ?

- Nie wiem dok³adnie. Gdy by-

liœmy gmin¹, informowano nas o

tego rodzaju planach; teraz nikt

nas na takie spotkania nie zapra-

sza. Ca³a sprawa w pieni¹dzach.

W bud¿ecie na bie¿¹cy rok s¹

zaplanowane œrodki z dwóch Ÿró-

de³: z funduszy unijnych (3,5 mln)

i z Narodowego Funduszu Ochro-

ny Œrodowiska (1,94 mln). S¹dzê,

¿e to koszty prac projektowych.

Dla nas, jako Bia³o³êki, ogromnie

istotne jest zbudowanie trzech

kolektorów œciekowych (³¹cznie

d³ugoœci ok. 12 km): w ul. Ko³a-

ciñskiej (przed³u¿enie Œwiatowi-

da od Modliñskiej, obok urzêdu),

co pozwoli³oby na skanalizowanie

ca³ego obszaru Wiœniewa, a pro-

jekt jest ju¿ przekazany MPWiK,

w ul. Bia³o³êckiej do ul. P³ocho-

ciñskiej (pozwoli³oby to na skana-

lizowanie Brzezin) oraz w ul. Wa-

³uszewskiej. Na miarê mo¿liwoœci

bêdziemy siê o to bardzo staraæ.

S¹dzê, ¿e w kontekœcie planów

rozbudowy Czajki i przygotowa-

nia przez nas prac projektowych

mamy tu spore szanse, ale ¿ycie

poka¿e.

Myœlê, ¿e wszyscy pytaj¹

Pana o Most Pó³nocny... Nic w

tym dziwnego, gdy widzi siê

korki na Modliñskiej, zw³aszcza

przy wjeŸdzie na Most Grota.

- Obecnie praktycznie mogê siê

wypowiadaæ tylko na temat dzia-

³añ zwi¹zanych z ochron¹ œrodo-

wiska. Te sprawy za³atwialiœmy

jeszcze jako gmina wspólnie z

Bielanami. Uzyskaliœmy od woje-

wody wi¹¿¹ce uzgodnienia, któ-

re zosta³y zaskar¿one przez To-

warzystwo Ochrony Ptaków z

Gdañska (NGP ju¿ o tym pisa³a).

W odniesieniu do samej trasy mo-

stu, czyli od Modliñskiej, sprawa

jest w SKO, natomiast w odnie-

sieniu do samej przeprawy mo-

stowej wojewoda tê skargê odrzu-

ci³, a minister ochrony œrodowiska

jego decyzjê utrzyma³ w mocy.

Natomiast zupe³nie odrêbnym

problemem jest to, czy miasto

zechce skorzystaæ z naszych

uzgodnieñ, czy te¿ nie. Prezydent

Warszawy powo³a³ pe³nomocnika

ds. budowy mostu, Witolda Chod-

kiewicza (przedtem by³ dyrekto-

rem Metra Warszawskiego). Tu

znów problemem jest brak obo-

wi¹zuj¹cego planu zagospodaro-

wania przestrzennego.

Czy nie ma na to rady?

- Wydaje siê, ¿e jest, aczkol-

wiek prawnicy te¿ nie s¹ w tym

zgodni. Istniej¹ dwie drogi dojœcia

do tego typu inwestycji zgodnie z

now¹ ustaw¹ o planowaniu prze-

strzennym. Jedna to tak, jak pro-

ponuje pan  Chodkiewicz – wy-

cofaæ wniosek  z³o¿ony i uzgod-

niony przez  gminê Warszawê

Bia³o³êka i  z³o¿yæ nowy w opar-

ciu o now¹ ustawê, ale trzeba,

aby minister infrastruktury  wpi-

sa³ most i trasê jako drogê krajo-

w¹ i nasze uzgodnienia pod

wzglêdem ekologicznym zaczy-

naæ od pocz¹tku. Druga droga, to

utrzymaæ uzgodnion¹ decyzjê i

jako kontynuacjê sprawy rozpo-

czêtej pod rz¹dami starej ustawy.

Kontynuowaæ sprawê w drodze

rozprawy administracyjnej z

udzia³em wszystkich zaintereso-

wanych stron, m.in. w³aœcicieli

przyleg³ych gruntów. Wtedy jest

szansa na wydanie pozwolenia

na budowê. Takie postêpowanie

powinno nale¿eæ do inwestora. I

moim zdaniem, daje szansê na

szybsze zbudowanie mostu.

A kto w koñcu bêdzie inwe-

storem? Miasto czy pañstwo?

- Budowa tego mostu by³a wpi-

sana w strategie rozwoju pañstwa

do 2006 r. Teraz zniknê³a. Prezy-

dent Kaczyñski wyst¹pi³ w tej

sprawie do ministra Pola, by wpi-

sa³ most do grupy dróg krajo-

wych, ale nie ma odpowiedzi.

Jaki bêdzie tego skutek?

- Myœlê, ¿e pañstwo nie wyco-

fa siê z planu budowy obwodnicy

A2 w okolice Warszawy, chyba nie

zbuduje drogi Wschód-Zachód z

ominiêciem stolicy. Bo jeœli tak, to

mo¿e siê zdarzyæ, ¿e potencjalni

inwestorzy omin¹ Warszawê i za-

trzymaj¹ siê dopiero na granicy

polsko-ukraiñskiej... To oczywi-

œcie ¿art, ale oznacza³oby to po

prostu, ¿e Warszawa przestanie

siê rozwijaæ.                           (T)

Pomaga mi doœwiadczenie
dokoñczenie ze str. 1

• 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
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20

sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

wyboru przesiadki w stronê Tar-

chomina w dni œwi¹teczne i so-

boty. W te dni, kiedy nie kursuje

szybki autobus E-4, jesteœmy

zdani znowu tylko na jeden auto-

bus – 508, je¿d¿¹cy w œwiêta co

25 minut. A przecie¿ znaj¹c roz-

k³ad, moglibyœmy wybraæ auto-

bus, który przyjedzie szybciej.

Okazuje siê jednak, ¿e ZTM

wszystko, podobnie jak i ograni-

czenie iloœci kursuj¹cych autobu-

sów w czerwcu ubieg³ego roku,

robi dla naszego dobra! W ZTM

uzyska³am informacjê, ¿e zmia-

ny w trasach i rozk³adach maj¹

na celu zmniejszenie czasu prze-

jazdu z Tarchomina do centrum i

z powrotem. Tak, jakby zatrzyma-

nie siê na jednym przystanku mia-

³o tu jakieœ znaczenie!

Wiadomo, ¿e czas przejazdu

najbardziej wyd³u¿aj¹ okropne

“korki” na ulicy Modliñskiej i na

Jagielloñskiej, blisko Ronda Sta-

rzyñskiego. Zlikwidowanie jedne-

go przystanku nic tu nie pomo¿e.

Potrzebne s¹ radykalne rozwi¹-

zania.

Prawobrze¿na Warszawa, pod

wzglêdem komunikacyjnym za-

wsze by³a gorzej traktowana, ni¿

czêœæ lewobrze¿na. Mimo, ¿e Bia-

³o³êka i Targówek s¹ najbardziej

dynamicznie rozwijaj¹cymi siê

czêœciami stolicy, o budowie dru-

giej linii Metra, ³¹cz¹cej je z za-

chodnimi dzielnicami Warszawy,

ju¿ siê nawet nie wspomina. In-

westycja ta jest zbyt kosztowna i

nie ma szans na realizacjê. A

przecie¿ 50 lat temu projekty linii

podziemnej kolei pod prawo-

brze¿n¹ czêœci¹ miasta wydawa³y

siê jak najbardziej realne.

Pierwszy, 11-kilometrowy odci-

nek metra, ³¹cz¹cy Pragê ze

Œródmieœciem i ¯oliborzem mia³

byæ oddany w 1956 roku. W ci¹-

gu nastêpnych 10 lat mia³o przy-

byæ dalsze 26 km linii miêdzy S³u-

¿ewcem i M³ocinami oraz ¯era-

niem i Ochot¹. G³êbokie metro

mia³o umo¿liwiæ przejazd poci¹-

gów towarowych pod Wis³¹. Dla-

tego budowê zaczêto na Targów-

ku, w pobli¿u linii kolejowej w

1951 r. Przy ulicy Ko³owej wznie-

siono budynek koñcowej stacji.

Wydr¹¿ono pierwszy, kilometrowy

odcinek tunelu. Wzoruj¹c siê na

metrze moskiewskim projektowa-

no stacje, podobne do pa³aco-

wych sal. Budowa nie trwa³a jed-

nak d³ugo. 1 listopada 1953 r. Pre-

zydium Rady Ministrów wyda³o

uchwa³ê o wstrzymaniu robót.

Oficjaln¹ przyczyn¹ by³y wyj¹tko-

wo z³e warunki geologiczne. W

rzeczywistoœci by³a to decyzja po-

lityczna. W 1957 r. rozwi¹zano

przedsiêbiorstwo Metrobudowa a

wydr¹¿ony tunel zalano wod¹.

Pozosta³ tylko budynek stacji koñ-

cowej, który zaadaptowano po-

cz¹tkowo na Dom Kultury “Targó-

wek”, a póŸniej teatr Rampa.

Dzisiaj o metrze na Pradze mo-

¿emy tylko pomarzyæ; istniej¹ jed-

nak inne propozycje rozwi¹zañ

komunikacyjnych dla Pragi Pó-

³noc i Targówka. Przede wszyst-

kim jest to stworzenie Szybkiej

Kolei Miejskiej na bazie istniej¹-

cej linii kolejowej : Dworzec Gdañ-

ski-Dworzec Zachodni, Dworzec

Wschodni-Dworzec Gdañski.

Mówi siê o budowie nowych es-

takad na Trasie Toruñskiej od ul.

Modliñskiej do £abiszyñskiej oraz

o przebudowie Ronda Starzyñ-

skiego.

To wszystko nie rozwi¹¿e jed-

nak problemów Bia³o³êki i Tarcho-

mina, sk¹d co rano tysi¹ce ludzi

wyrusza w stronê centrum. Do-

chodz¹ do tego samochody z Ja-

b³onny i Legionowa. Zarz¹d

Transportu Miejskiego 3 lata temu

wyst¹pi³ do Zarz¹du Dróg Miej-

skich o wyznaczenie dodatkowe-

go pasa dla autobusów. Bez re-

zultatu. Autobusy nadal wiêc

bêd¹ utykaæ w ogromnych kor-

kach, a ca³y ruch blokowaæ siê

bêdzie przy wjeŸdzie na most

Grota-Roweckiego.

W takiej sytuacji, jedynym wyj-

œciem dla Tarchomina i Bia³o³êki

jest komunikacja szynowa. Planu-

je siê budowê szybkiej linii tram-

wajowej przez nowy Most Pó³noc-

ny, ³¹cz¹cy Bia³o³êkê i Bielany.

Problem w tym, ¿e tego mostu

jeszcze nie ma, a szybki tramwaj

to olbrzymia inwestycja, wymaga-

j¹ca wielkich nak³adów. Mo¿e uda

siê pozyskaæ œrodki z Unii Euro-

pejskiej?

A na razie pozostaje nam au-

tobus 518, do którego, jak co

rano, ledwie siê wciœniemy, i któ-

ry a¿ do Ronda Starzyñskiego

bêdzie raczej sta³, ni¿ jecha³.

Trzeba przecie¿, zgodnie z kam-

pani¹ reklamow¹ ZTM, popieraæ

komunikacjê miejsk¹.

Joanna Kiwilszo

Codzienny  horror

¿adnych zastrze¿eñ.

Czy do laboratorium wrócili

tak¿e dawni pracownicy?

- Niestety, nie wszyscy, ale

mniej wiêcej po³owa. Zak³ada-

my, ¿e wkrótce bêdziemy mogli

wykonywaæ tak¿e badania dla

potrzeb pacjentów z zewn¹trz,

czyli odp³atne. Na razie tylko la-

boratorium toksykologiczne wy-

konuje, zreszt¹ od dawna, bada-

Powiew optymizmu
dokoñczenie ze str. 1 nia p³atne. Warto tu dodaæ, ¿e

niedawno kupiliœmy niezwykle

przydatny aparat – nowej gene-

racji chromatograf gazowy i cie-

czowy, pozwalaj¹cy na bardzo

precyzyjne okreœlenie stê¿enia

w p³ynach ustrojowych, zw³asz-

cza w osoczu, stê¿enia zawar-

toœci leków, œrodków chemicz-

nych i alkoholi. To bardzo wa¿-

ne, bior¹c pod uwagê, ¿e labo-

ratorium dzia³a przy oddziale

ostrych zatruæ i odwykowym.

Podobno diagnostyka obra-

zowa wzbogaci³a siê te¿ o bar-

dzo nowoczesny aparat USG?

- Tak, w ramach doposa¿enia

pracowni rentgenowskiej. To ATL

Phillips, kolorowy, z Dopplerem,

dajcy trójwymiarowy obraz....

A tymczasem na oddziale

ginekologii i po³o¿nictwa jest

wci¹¿ dogorywaj¹cy aparat...

- Wiem, i na dodatek jego na-

prawa jest prawie niemo¿liwa.

Planujemy zakup nowego apa-

ratu na potrzeby tego oddzia³u.

Kiedy?

- W tym roku na zadania in-

westycyjne mamy przyznane 3,8

mln z³. S¹dzê, ¿e aparat zmie-

œci siê w tych œrodkach.

Czy w zwi¹zku z tym z³apa³

Pan trochê optymizmu?

- To za du¿o powiedziane, bo

w obecnej sytuacji szpitala przy-

da³oby siê 100 mln z³. Ale cie-

szê siê z tego, co jest.

Rozmawia³a Ewa Tucholska

Centrum Pomocy

Spo³ecznej przyjmie

meble, sprzêt AGD

618-14-59

WYDZIA£

KULTURY

DZIELNICY

TARGÓWEK

informuje, ¿e

 Dom Kultury „Zacisze”

13 marca br. (sobota)

o godz. 10

organizuje

Otwarte Warsztaty

Recytatorskie

dla nauczycieli

wszystkich typów szkó³.

 W programie warsztatów:

aktorska interpretacja

teksu, emisja s³owa,

kultura ¿ywego s³owa,

dobór repertuaru.

Wskazane jest

przygotowanie przez

uczestników krótkiego

tekstu.

Udzia³ w warsztatach

jest bezp³atny.

Zg³oszenia chêtnych

do wziêcia udzia³u

 w warsztatach

przyjmowane s¹ do

11 marca (czwartek)

nr tel. 679-84-69

lub dk@zacisze.waw.pl



3nowa gazeta praska

p³ywanie

dla niemowl¹t

i dzieci do 3 roku
specjalny basen

 z podgrzewan¹ wod¹

 P³ywalnia „POLONEZ”

ul. £abiszyñska 20

tel. 637-54-67

0603-200-006

0608-500-069

www.sportiwakacje.pl

Firma oferuje w szerokim

asortymencie

- oringi, simmeringi

- inne uszczelnienia dla hy-

drauliki, pneumatyki, motory-

zacji, przemys³u i rolnictwa.

- kleje firm Loctite i Teroson

USZCZELNIENIA

TECHNICZNE

ul. Bia³ostocka 24

wejœcie od ul. Markowskiej

paw.112B

tel. 618-25-01

0607-210-592

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

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

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne

Radzymiñska 116

tel./fax 679-23-41, 0600-925-147

CENY PRODUCENTA

� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

Dom Kultury

„PRAGA”

ul. D¹browszczaków 2

tel. 618 41 51

zaprasza

do udzia³u w zajêciach:

Studia piosenki. Zajêcia w

soboty od godz. 10, w podziale

na grupy wiekowe. W progra-

mie warsztatów zajêcia z emi-

sji g³osu, dykcji, interpretacji

piosenek, æwiczenia oddechu,

praca z mikrofonem.

Kursu technik efektywnego

uczenia siê. Zajêcia w soboty

godz. 10, pierwsze zajêcia 13

marca. Zajêcia prowadzone

przez trenerów i psychologów

pomog¹ w codziennej pracy i

nauce;

Klubu psychologicznego.

Zajêcia w soboty o godz. 12,

pierwsze spotkanie 13 marca.

Zajêcia pomog¹ w autoprezen-

tacji, poznaniu samego siebie,

lepszym komunikowaniu siê z

otoczeniem;

Chóru Dzieciêcego. Zapisy,

pierwsze spotkanie 18 marca

godz. 17

Chóru dla Doros³ych. Zapi-

sy, pierwsze spotkanie 18 mar-

ca o godz. 18

Klubu Szachowego. Zajêcia

w czwartki o godz. 16.30

Praskiej Szko³y Literatury.

Zajêcia w soboty od godz. 10,

prowadzi pisarz i satyryk Marek

£awrynowicz.

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, VAT PIT-y, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393

Jak co roku wczesn¹ wiosn¹

nadchodzi chwila prawdy o tym,

jak w³adze ka¿dej gminy, miasta,

starostwa czy województwa go-

spodaruj¹ powierzonym im mie-

niem i jak radz¹ sobie z powie-

rzonym im bud¿etem.

Taka chwila przychodzi po raz

pierwszy dla w³adz wy³onionych

w wyborach roku 2002. Dziœ pa-

nowie Sosnowski,  Sipiera i Tro-

ciñski nie mog¹ powiedzieæ, ¿e z

tym bud¿etem nie mieli nic wspól-

nego, ¿e to nie oni. Przez ca³y

okr¹g³y rok pocz¹wszy od 1

stycznia 2003, a skoñczywszy na

31 grudnia 2003 zarz¹d dzielnicy

Praga Pó³noc gospodarowa³ po-

wierzonym im maj¹tkiem. Bud¿et

dzielnicy przyjêto stosunkowo

póŸno uchwa³¹ Rady Miasta nr

18/106/2003 z 27 marca 2003

roku. By³o zatem wiele czasu na

jego spokojne przygotowanie.

Bud¿et ka¿dej jednostki samo-

rz¹dowej sk³ada siê z dwóch czê-

œci: dochodowej i wydatkowej.

Tyle mo¿na wydaæ, ile siê zapla-

nuje i zrealizuje po stronie docho-

dowej. Przyjrzyjmy siê wiêc do-

chodom dzielnicy Praga Pó³noc

w roku 2003. Ich za³o¿eniom, ci¹-

g³ym zmianom i koñcowej reali-

zacji.

W koñcowym sprawozdaniu,

które otrzymali radni dzielnicy

zosta³o zapisane, ¿e plan docho-

dów na 2003 rok wynosi³ 121 585

908 z³ i zosta³ zrealizowany w

99,49% to jest w wysokoœci 120

961 545,64 z³. Teoretycznie rewe-

lacja. Lecz po dok³adnym przyj-

rzeniu siê sprawa wygl¹da trochê

inaczej.

Przyjrzyjmy siê Ÿród³om docho-

dów w ujêciu dynamicznym wg

dzia³ów (patrz tabelka).

Go³ym okiem widaæ, ¿e bud¿et

od pocz¹tku by³ b³êdnie zaplano-

wany: zdecydowanie poni¿ej po-

trzeb jednostek organizacyjnych

dzielnicy, przede wszystkim szkó³,

przedszkoli, ¿³obków i placówek

bibliotecznych, jego realizacja

by³a mo¿liwa jedynie dziêki sys-

tematycznemu zwiêkszaniu sub-

wencji wyrównawczej z miasta

Warszawy, poniewa¿ systema-

tycznie mala³y mo¿liwoœci docho-

dów w³asnych (o prawie 3 mln

z³otych w ci¹gu roku). To poœred-

nio skutek centralizacyjnej polity-

ki prezydenta Kaczyñskiego, któ-

ry odbieraj¹c dzielnicom samo-

dzielnoœæ, odbiera im tak¿e do-

chody w³asne skazuj¹c je na gar-

nuszek miasta i wci¹gaj¹c w co-

raz wiêksz¹ zale¿noœæ, lecz tak-

¿e skutek biernoœci zarz¹du Pra-

gi Pó³noc i radnych koalicji rz¹-

dz¹cej, którzy bezkrytycznie przy-

patrywali siê i przypatruj¹ siê

temu zjawisku. Wy¿ej pokazane

w tabeli zmiany to nie wszystkie

korekty, które zrealizowano w

Dział Treść Plan marzec
2003

Korekta
wrzesień 2003

Korekta
grudzień 2003

Wykonanie
2003

700 Gospodarka
mieszkaniowa

7 840 000 7 840 000 7 840 000 8 846 563

750 Administracja 1 168 000 847 077 874 076 1 642 270
751 Urzędy naczelnych

organów
10 925 129 951 129 951 122 139

754 Bezpieczeństwo 2 700 2 700 2 700 2 261
756 Dochody od osób

prawnych i fizycznych
20 191 723 16 099 853 13 460 001 13 460 001

758 Różne rozliczenia 22 283 006 23 520 071 23 475 581 23 470 472
801 Oświata i wychowanie 196 304 247 540 312 354 367 250
853 Opieka społeczna 6 339 759 6 989 243 7 378 607 7 459 988
854 Edukacyjna opieka

wychowawcza
1 563 333 1 577 610 1 765 785 2 094 428

900 Gospodarka komunalna 1 600 000 1 132 000 1 132 000 1 357 852
926 Kultura fizyczna 2 000 000 2 000 000 1 216 613 1 208 213
Razem dochody dzielnicy 63 195 826 60 413 044 57 587 668 60 315 004
Środki wyrównawcze z Miasta

Warszawy
46 854 628 60 358 596 63 998 240 60 646 541

Dochody ogółem 110 050 454 120 771 640 121 585 908 120 961 545

roku bud¿etowym 2003. Prak-

tycznie ka¿da sesja dzielnicy

przynosi³a propozycje korekt, któ-

re próbowa³y dostosowaæ bud¿et

do aktualnych dochodów i wyka-

zaæ, ¿e zarz¹d kontroluje sytu-

acjê, której tak naprawdê do koñ-

ca nie kontrolowa³.

   O prawie 1,5 mln zani¿ono

dochody ju¿ w na pocz¹tku roku

2003, wynikaj¹ce ze sta³ych

umów, które zapisywane s¹ po

stronie dochodowej w dzia³ach

700 i 750. To samo dotyczy sta-

³ych wp³ywów z podatków od

œrodków transportowych i podat-

ku od nieruchomoœci od osób fi-

zycznych. Kwoty z tych Ÿróde³ za-

pisywane w dziale 756 s¹ zwykle

sta³e. W tym samym dziale 756

zbyt optymistycznie zapisano do-

chody z podatku od nieruchomo-

œci od osób fizycznych i praw-

nych, które nastêpnie trzeba by³o

gwa³townie redukowaæ.

Kieszeñ praskich podatników

drenowano tak¿e podnosz¹c

op³aty za przedszkola i ¿³obki.

Kuriozalne jest jednak to, ¿e

mimo zrealizowania fatalnego, bo

fatalnego planu dochodów na

poziomie 120 961 545 z³ wydatki

wykonano jedynie na poziomie

114 901 846 z³, to jest 94,5% pla-

nu. Nie wydatkowano, wiêc kwo-

ty 6 684 062 z³, ale o tym w na-

stêpnym odcinku.

Ireneusz Tondera

radny Województwa

Mazowieckiego

Praga Pó³noc

Plan i wykonanie dochodów w 2003 roku

Ma³o punktów  w porz¹dku

dziennym, sporo pytañ i emocji -

tak najkrócej mo¿na scharaktery-

zowaæ XV sesjê Rady Dzielnicy

Targówek 25 lutego.

Trzeba bêdzie poczekaæ na

odpowiedŸ w kilku sprawach, ad-

resowanych do w³adz miasta:

wniosku o korektê dzielnicowego

za³¹cznika do bud¿etu miasta,

przepisów reguluj¹cych prze-

kszta³cenie „u¿ytkowania wieczy-

stego” we „w³asnoœæ”, przygoto-

wañ do realizacji ustawy o œwiad-

czeniach rodzinnych. Kolejne py-

tania dotyczy³y spraw s³u¿by

zdrowia: dop³at od pacjentów w

ZOZ Bródno i pawilonu przy ul.

Poborzañskiej 6 (czy i z jakich

œrodków powstanie tam 9 komer-

cyjnych przychodni?). Napiêcie

miêdzy radn¹ Sylwi¹ Góralsk¹ a

wiceburmistrzem Robertem Ra-

dzikiem ³agodzi³ Krzysztof Sirko:

sprawê wyjaœni nam dyrektor Ka-

wecki; poczekajmy, nie grajmy

przeciw temu, co bêdzie.

Negatywnie o WPIM
Bez zw³oki wyjaœniona zosta³a

sprawa dostêpu do uchwa³ Rady:

mo¿na siê z nimi zapoznaæ w Biu-

rze Rady oraz na stronie interne-

towej; bêd¹ te¿ na specjalnych

monitorach.

Uchwa³odawcza czêœæ sesji

zaczê³a siê od sprawy lokali u¿yt-

kowych, wy³¹czonych ze sprze-

da¿y, z zasobów Dzielnicy Targó-

wek. 66 lokali znalaz³o siê na tej

liœcie ze wzglêdu na nie uregulo-

wany stan prawny, usytuowanie

w budynkach przedwojennych,

wyeksploatowanych technicznie

lub przeznaczonych do rozbiórki,

a tak¿e wykorzystanie ich na cele

u¿ytecznoœci publicznej (biblioteki

publiczne, Oœrodek Pomocy Spo-

³ecznej); ponadto, 6 wolno stoj¹-

cych pawilonów, które daj¹ do-

chody z wynajmu. Do zbycia prze-

znaczono natomiast 12 lokali,

usytuowanych w budynkach

wspólnot mieszkaniowych.

Projekt uchwa³y pozytywnie

oceni³a merytoryczna komisja

Rady, na sesji pojawi³y siê w¹t-

pliwoœci. O spokojne podejœcie do

sprawy apelowa³ wiceburmistrz

Jacek Wojciechowicz: „wy³¹cze-

nie ze sprzeda¿y” znaczy, ¿e lo-

kale nie zostan¹ sprzedane

„dziœ”, a nie „ w ogóle”. Uchwa³ê

popar³o16 radnych, 1 by³ przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu.

W nastêpnej uchwale radni

mieli zaopiniowaæ projekt Wielo-

letniego Planu Inwestycyjnego

Miasta na lata 2003-2007 w za-

kresie zadañ przewidzianych do

realizacji przez Dzielnicê Targó-

wek. Uczyni³ to ju¿ zarz¹d, przyj-

muj¹c WPIM do wiadomoœci i

przesy³aj¹c wiceprezydentowi

Warszawy skorygowany projekt

WPIM - Dzielnica Targówek.

Znaczne zmniejszenie kwot na

inwestycje w tym planie oznacza

dla Targówka stagnacjê i regres -

tê opiniê przewodnicz¹cy komisji

inwestycji, rozwoju i ochrony œro-

dowiska Witold Harasim obszer-

nie udokumentowa³ liczbami (np.

w roku 2002 na inwestycje prze-

znaczono ponad 27% bud¿etu, w

2004 - poni¿ej 14%). Komisja

wyrazi³a sprzeciw wobec niede-

mokratycznego trybu tworzenia

projektu planu.

Zgadzaj¹c siê co do potrzeb

inwestycyjnych dzielnicy, klub

radnych PiS zg³osi³ formalny

wniosek, by w uchwale zamiast

s³ów „opiniuje siê negatywnie” za-

pisaæ „przyjmuje siê do wiadomo-

œci”.

Radni z innych klubów ocenili

to jako schizofreniê i stawianie

spraw politycznych ponad interes

mieszkañców; „Przyjmujê do wia-

DORADZTWO PODATKOWE

BIURO RACHUNKOWE

„BIUSEK”

Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ

doradca podatkowy

Pe³ny zakres us³ug.

ZUS (elektronicznie), kadry.

Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.

Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.

 ul. Burdziñskiego 9 m 18

tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435

Zaproszenie
Dyrektor Muzeum Historii Pol-

skiego Ruchu Ludowego dr Ja-

nusz Gmitruk oraz grono pedago-

giczne Sz. P. nr 114 przy ul. Re-

miszewskiej 40 na Targówku maj¹

przyjemnoœæ zaprosiæ sympaty-

ków szko³y do zwiedzenia wysta-

wy poœwiêconej ¿yciu i twórczo-

œci patrona szko³y Jêdrzeja Cier-

niaka.

Uroczyste otwarcie wystawy

nast¹pi 24 marca, wystawê mo¿-

na bêdzie ogl¹daæ od 25 marca

w godzinach pracy szko³y.        K.

domoœci” oznacza „zgadzam siê”.

„Ludzie pytaj¹, dlaczego na

Targówku tak wszystko stanê³o?”,

„Do czego dojedziemy?”, „Po co

tu siedzimy?”, „Czy radni repre-

zentuj¹ tylko partiê, czy miesz-

kañców?” Takie pytania pada³y w

pó³toragodzinnej dyskusji. Jeden

g³os zadecydowa³ o tym, ¿e nie

zrobiono przerwy przed g³osowa-

niem w sprawie uchwa³y. Za po-

prawk¹ klubu PiS opowiedzia³o

siê 9 radnych, 14 by³o przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu.

Uchwa³ê, negatywnie opiniuj¹-

c¹ projekt WPIM w zakresie za-

dañ realizowanych przez dzielni-

cê Targówek, w g³osowaniu

imiennym popar³o 14 radnych:

Andrzej Gapys, Bogdan Go³a-

szewski, Sylwia Góralska, Witold

Harasim, Andrzej Kobel, Seba-

stian Koz³owski, Jan Mamaj, Ewa

Majstat, Zbigniew Poczesny, Ja-

cek Pu¿uk, Maciej Œwiderski,

Piotr Waniek, Henryk Wiel¹dek,

Alicja ¯ebrowska. 10 radnych

wstrzyma³o siê od g³osu: Tomasz

Cichocki, Agnieszka Kaczmarska,

Hanna Mochecka, Janina Pasz-

kowska, Jerzy Raczyñski, Celina

Sierpiñska, Krzysztof Sirko, Edy-

ta Sosnowska, Urszula Suzdal-

cew, Krzysztof Zalewski. Radny

Maciej Œwiat³owski nie by³ obec-

ny na sesji.                               K.

Dziœ umyte w³osy raz dwa su-

szymy suszark¹. Nasze prabab-

ki nie mia³y tak ³atwo. Prototyp

dzisiejszej suszarki by³ ogromny

i raczej skomplikowany w obs³u-

dze. W potê¿nej r¹czce zamo-

cowany by³ silnik i wiatraczek.

Gor¹ce (90  C) powietrze wydo-

stawa³o siê z rury, w której znaj-

dowa³a siê spirala grzewcza. Po-

dobno owo urz¹dzenie dzia³a³o

niezwykle skutecznie; suszy³o

w³osy w ci¹gu dwóch minut.

Mo¿na wiêc sobie wyobraziæ, ¿e

wydobywa³ siê z niego niemal

huraganowy, gor¹cy podmuch.

Co ciekawe zawdziêczamy je

cz³owiekowi o polskich korze-

niach, Micha³owi Doliwo-Dobro-

wolskiemu.

Urodzi³ siê w 1862 roku w Ro-

sji, ale wkrótce musia³ opuœciæ

ten kraj, bo za udzia³ w demon-

stracjach studenckich dosta³ wil-

czy bilet i nie móg³ kontynuowaæ

nauki na ¿adnej uczelni. W

zwi¹zku z tym wyjecha³ do Nie-

miec, gdzie zainteresowa³ siê

zupe³nie now¹ dziedzin¹ wiedzy

- elektrotechnik¹. By³ to strza³ w

dziesi¹tkê. Koniec wieku XIX

up³ywa³ bowiem pod znakiem

elektrycznoœci. Energia elek-

tryczna, do której pocz¹tkowo

ludzie podchodzili raczej scep-

tycznie, teraz znajdowa³a zasto-

sowanie w niemal ka¿dej dzie-

dzinie ¿ycia.

Po ukoñczeniu studiów Doli-

wo-Dobrowolski prowadzi³ bada-

nia nad pr¹dem zmiennym trój-

fazowym i skonstruowa³ wiele

cennych i nowoczesnych na owe

czasy mechanizmów. Jego dzie-

³em by³y m.in. silniki elektryczne

i pr¹dnice. Wynalazkom sprzy-

ja³a jego praca w AEG, jednej z

najbardziej rozwiniêtych firm

elektrotechnicznych w Niem-

czech. To w³aœnie AEG po raz

pierwszy zaczê³a sprzedawaæ

suszarki do w³osów.

Wielokrotnie zwracano siê do

konstruktora z pytaniem dlacze-

go pomyœla³ akurat o suszarce.

Odpowiada³ wtedy, ¿e chcia³

zwróciæ na siebie uwagê piêk-

nych kobiet. Niestety, po czter-

dziestce zacz¹³ groŸnie niedo-

magaæ na serce. Powa¿nie ju¿

chory przerwa³ pracê i zmar³ w

1919 r. Dziœ, zanim weŸmiemy

lekk¹ i porêczn¹ suszarkê spe-

³nijmy marzenie tego Rosjanina

polskiego pochodzenia, który w

Niemczech opatentowa³ u¿y-

teczny przedmiot: pomyœlmy o

nim ciep³o.           Ludmi³a Milc

Warto wiedzieæ - suszarka

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godzinach

pon.-pt. 6-19. Naprawiamy samochody osobowe, dostawcze,

ciê¿arowe ró¿nych marek.  Telefon- 619-40-18, 698-21-43

SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy

Stacji Obs³ugi Samochodów.

STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,

niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr Pb95 i U95 o 3 gro-

sze taniej). Oferujemy ON, U95, Pb95. Telefon 698-21-51.

STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.- pt.

7-20, sobota 8-14. Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne sa-

mochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹

gazow¹ oraz z hakami holowniczymi. Telefon 670-18-61.

Oferujemy ponadto podmiotom gospodarczym wynajem  d³u-

go i krótko terminowy samochodów dostawczych i ciê¿aro-

wych. Telefon 698-21-25.

Zapraszamy Szanownych Pañstwa

do korzystania z naszych us³ug.

www.ztswarszawa.pl

ZAK£AD

TRANSPORTU

 SAMOCHODOWEGO

w Warszawie

ul. Ratuszowa 7/9
zaprasza do



4 nowa gazeta praska



5nowa gazeta praska

wyrób

sprzeda¿

naprawa

czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska

MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

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

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze

gorsety

body
zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów

♦♦♦♦♦      lustra

♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli

• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO - JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP

I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14

Dekor Styl

 tel. 466-01-03

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21

poleca
� firanki, zazdrostki
� tkaniny zas³onowe
� karnisze, dr¹¿ki
� akcesoria dekoracji okien
� ¿aluzje, verticale, rolety

Projektujemy komputerowo
szyjemy dekoracje

montujemy karnisze,
rolety, ¿aluzje

WYDZIA£ KULTURY DZIELNICY TARGÓWEK

zaprasza

uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów

do wziêcia udzia³u  w eliminacjach dzielnicowych

do XXVII Konkursu Recytatorskiego

WARSZAWSKA SYRENKA

które odbêd¹ siê  20 i 21 kwietnia

w Domu Kultury „Zacisze” przy ul. Blokowej 1, tel. 679-84-69.

Informujemy jednoczeœnie, ¿e w Domu Kultury „Zacisze”

do 9 kwietnia w œrody i pi¹tki,

odbywaj¹ siê warsztaty recytatorskie dla dzieci

przygotowuj¹cych siê do konkursu Warszawska Syrenka.

FIRMA KOMPUTEROWA

POLSKA

czynny:  pon.-pt. 11-18, sobota 10-13

ul. Poborzañska 41

WARSZAWA - BRÓDNO

tel./fax 884-60-66

0691-092-370
tecomm@poczta.onet.pl
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Kamienica Artystyczna przy Bia³ostockiej 22

goœci³a niedawno przybysza z Dalekiego

Wschodu. „Niebiañski smok” - pod takim tytu-

³em, 4-5 marca w Galerii Kó³ko, zajmuj¹cej

czêœæ Melliny Sztuki, odby³a siê wystawa prac

Zhang Cuiying, artystki reprezentuj¹cej trady-

cyjn¹ chiñsk¹ sztukê malarsk¹.

Zhang Cuiying urodzi³a siê w 1962 r. w Szan-

ghaju. Maluje od 10 roku ¿ycia. Pobiera³a na-

uki u s³ynnych chiñskich malarzy, takich jak

Shen Zicheng, Qian Juntao, Liu Haisu i Xie Zi-

liu. Mistrzowie ci przekazali jej i wpoili prawdê,

¿e cierpliwoœæ i spokój s¹ dwoma skarbami sztu-

ki oraz, ¿e piêkno wewnêtrzne przedmiotów jest

cenniejsze ni¿ ich wygl¹d zewnêtrzny. Zhang

Cuiying jest wierna tym zasadom i podobnie jak

tradycyjna sztuka malarska, stara siê wychwy-

ciæ i ukazaæ subtelne piêkno znajduj¹ce siê w

naturze, cz³owieku i w ró¿nych przedmiotach.

Zhang Cuiying maluje tuszem oraz specjal-

nie przygotowanymi farbami na pergaminie ry-

¿owym. Jest laureatk¹ licznych nagród i wyró¿-

nieñ, jej prace wystawiano w 40 krajach, m. in.

w USA, Japonii, Australii, Kanadzie, Szwecji,

Niemczech, Francji, Irlandii i na Malcie.

W 1996 r. jej karierê przerwa³a choroba.

Zhang zaczê³a cierpieæ na reumatyzm, który w

krótkim czasie uniemo¿liwi³ jej poruszanie siê i

malowanie. Na szczêœcie, rok póŸniej przypad-

kowo zetknê³a siê z pewnym stylem chiñskiej

gimnastyki zdrowotnej, korzystnej dla cia³a,

umys³u i duszy, zwanej Falun Dafa lub Falun

Gong.

Falun Dafa jest tradycyjn¹ chiñsk¹ praktyk¹

samodoskonalenia. Podobnie jak joga, wzmac-

nia organizm i uszlachetnia charakter poprzez

kilka zestawów ³atwych do opanowania æwi-

czeñ, medytacjê oraz rzetelne kultywowanie

norm moralnych w obliczu codziennych trud-

noœci ¿ycia. Falun Dafa g³osi koniecznoœæ po-

stêpowania zgodnie z trzema zasadami : Zhen

(Prawda, Prawdomównoœæ), Shan (Mi³osier-

dzie, ¯yczliwoœæ) i Ren (Tolerancja, Wytrwa-

³oœæ). Æwiczenia, polegaj¹ce na spokojnych i

p³ynnych ruchach r¹k mobilizuj¹ kr¹¿enie ener-

gii w ca³ym ciele i dziêki temu wszelkie fizycz-

ne dolegliwoœci i schorzenia ulegaj¹ poprawie.

Tak te¿ siê sta³o w przypadku Zhang Cuiy-

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,

 karta, kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

Niebiañski Smok w Galerii Kó³ko
ing. W bardzo krótkim czasie po rozpoczêciu

uprawiania Falun Dafa jej reumatyzm ca³kowicie

znikn¹³. Od tego momentu artystka ponownie za-

anga¿owa³a siê w pracê twórcz¹ - zaczê³a ma-

lowaæ, a uprawianie Falun Gong sta³o siê nie-

rozl¹cznym elementem jej ¿ycia.

Pocz¹tkowo w³adze chiñskie popiera³y Falun

Dafa. Jednak, kiedy zorientowa³y siê, ¿e liczba

praktykuj¹cych osi¹gnê³a 100 mln osób, uzna³y

to za zagro¿enie dla monopolu w³adzy Partii Ko-

munistycznej. W lipcu 1999 r. prezydent Chin,

Jiang Zemin zakaza³ praktykowania Falun Dafa

i zainicjowa³ kampaniê brutalnych przeœladowañ.

Od tamtej pory setki tysiêcy ludzi uwiêziono, pod-

dano torturom i wys³ano do obozów pracy. Milio-

ny osób utraci³y pracê, mieszkania i rodziny.

Wra¿liwa na tragiczne losy innych, Zhang Cu-

iying zwróci³a siê z formalnym apelem do w³adz

chiñskich, domagaj¹c siê zaprzestania przeœla-

dowañ praktykuj¹cych Falun Dafa. Odpowiedzi¹

w³adz by³o aresztowanie artystki. W ci¹gu oœmiu

miesiêcy przebywania w wiêzieniu Zhang by³a

bita i torturowana. Wolnoœæ odzyska³a dziêki sta-

raniom rz¹du australijskiego.

Postanowi³a wtedy jeŸdziæ po œwiecie z wy-

stawami i opowiadaæ o tym, co jej siê przydarzy-

³o. Odwiedzi³a ponad 50 miast w ponad 25 kra-

jach, staraj¹c siê poprzez swoje malarstwo po-

zyskaæ ludzi ¿yczliwych praktykom Falun Dafa i

przeciwstawiæ siê ³amaniu praw cz³owieka w

Chinach.

W Galerii Kó³ko Zhang Cuiying zaprezentowa³a

szereg akwareli wykonanych na pergaminie ry-

¿owym. Mogliœmy podziwiaæ zarówno pejza¿e,

jak i portrety ludzi i zwierz¹t. Skradaj¹cy siê ty-

grys, pas¹ce siê konie czy zabawne niedŸwiadki

koala to tylko niektóre przyk³ady malarskich te-

matów Zhang Cuiying. Niezwyk³ym piêknem od-

znacza³y siê kompozycje roœlinne. Mimo subtel-

nych barw, delikatnej kreski, niektóre obrazy by³y

pe³ne ekspresji, tak jak portret chiñskiego wo-

jownika. Okaza³o siê jednak, ¿e nie przedstawia

on zwyk³ego rycerza, lecz jedn¹ z postaci nie-

biañskich, która posiada moc chwytania z³ych du-

chów i ich eliminowania. W Chinach podobiznê

tej postaci wiesza siê przy drzwiach wejœciowych,

aby przepêdziæ z domu nieprzyjazne moce. Na

ka¿dym obrazie widnia³y chiñskie napisy. Zhang

Cuiying wyjaœni³a, ¿e jest to wiersz lub jakieœ po-

wiedzenie ludowe, œciœle zwi¹zane z rysunkiem.

Po oficjalnym otwarciu wystawy i krótkim przed-

stawieniu losów Zhang Cuiying, organizatorzy za-

prosili zwiedzaj¹cych na warsztaty malarskie,

podczas których artystka zaprezentowa³a wyko-

nanie obrazu tradycyjn¹ technik¹. Pokazywa³a

pêdzle z w³osia wilka oraz farby i tusze. Chêtni
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SKLEP

ZOOLOGICZNY

-  ryby akwariowe  -  gady -  gryzonie -  ptaki

   równie¿ indywidualne zamówienia

-  karmy i akcesoria dla psa i kota

-  ¿ywe pokarmy, przynêty, zanêty dla wêdkarzy

-  karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)

ul. Bazyliañska 20

tel. 675-32-14, 0601-203-160

mogli nabyæ reprodukcjê obra-

zu z podpisem artystki oraz z

w³asnym imieniem napisanym

po chiñsku.

Zhang Cuiying zwraca³a

uwagê, ¿e malarstwo chiñskie

znacznie ro¿ni siê od malar-

stwa zachodniego. Sztuka Za-

chodu koncentruje siê na for-

mie, artyœci chiñscy natomiast

staraj¹ siê wydobyæ wewnêtrz-

n¹ naturê osób czy przedmio-

tów. Mo¿e w³aœnie z powodu tej

ró¿nicy treœci i formy sztuka

Wschodu jest dla nas tak inte-

resuj¹ca.

Joanna Kiwilszo
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NAUKA

ANGIELSKI - nauka, matury 0609-

631-186

ANGIELSKI solidnie nauczycielka

670-39-78 Tarchomin

ANGIELSKI doœwiadczony lek-

tor skutecznie metod¹ konwer-

sacji, literacki, potoczny tel.

676-73-65 Tarchomin

JÊZ. polski - nauka pisania wypra-

cowañ, egzaminy, nauczycielka

322-60-32, 0691-082-071

MATEMATYKA studentka UW

0505-159-940

MATEMATYKA - student PW

0609-575-861, 678-43-52

MATEMATYKA oraz inne tanio

679-82-53

MATEMATYKA, fizyka doœwiad-

czenie 0501-752-111, 670-39-78

Tarchomin

MATEMATYKA, fizyka student PW

614-54-02, 0604-198-938

MATEMATYKA, chemia dojazd

889-15-42, 0603-545-518

NAUCZYCIELKA  matematyki

udziela korepetycji 889-73-54,

0606-724-885

NIEMIECKI nauczyciel 676-75-40

NIEMIECKI studentka 46-62-986

NIEMIECKI studentka 0507-049-

803

STUDENTKA anglistyki UW dzie-

ci, m³odzie¿ dojazd 0504-323-823

ZDROWIE I URODA

APARATY s³uchowe nowoczesne,

przystêpne ceny. Targowa 71/10

w podwórzu obok poczty. 618-83-

60, 670-29-26, 0602-105-672.

DIETA Cambridge 619-74-93

mini og³oszenia
MEDICA - USG, narkoza, stoma-

tolog, ginekolog, laryngolog,

chirurg, ortopeda, dermatolog -

wenerolog (krioterapia), urolog

(stulejki, wêdzide³ka) psychia-

tra - akupunktura, internista -

badania profilaktyczne, wizyty

domowe, bioenergoterapeuta.

Panieñska 4,  619-52-31

NOWOCZESNA diagnostyka

komputerowa ca³ego organizmu -

pe³na informacja o stanie zdrowia

i objawach chorobowych, dobór

najskuteczniejszych preparatów

wspomagaj¹cych leczenie ul.

Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-

813-252

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, po-

prawki krawieckie i dziewiarskie,

overlock, wszywanie suwaków ul.

Targowa 59/42 w podwórzu,

0501-821-811

ELEKTRYCZNE i hydrauliczne

szybko i solidnie 24 h Janusz Nie-

dzió³ka 0506-313-694, 337-62-68

ELEKTROINSTALACJE  0502-

148-467

HYDRAULICZNO-glazurnicze

889-41-25, 0505-87-63-31

KUŒNIERSKIE, krawieckie 679-

30-64

KOMPUTEROWE przepisywanie

tekstów 0504-946-289

MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,

drobne roboty remontowe 678-34-

12, 0507-981-399

Magiel i pranie bielizny Wysockie-

go 4 kl.1 z dowozem 0693-700-

943

NAPRAWA telewizorów, by³y ser-

wis fabryczny  Elemis, tel. 818-82-

67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA, renowacja futer, ko¿u-

chów, skór (równie¿ mebli i tapi-

cerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹bkow-

ska 16.

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

NAPRAWA pralek, lodówek

gwarancja 670-39-34, 0502-253-

670

NAPRAWA AGD i maszyny do

szycia 614-61-86 ul. Wittiga 2

NAPRAWA pralek, lodówek ca³y

tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,

Ardo, Candy. Gwarancja roczna

614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpool,

Ardo, Polar, Indesti, Candy

676-52-25 Bia³o³êka

NAPRAWA pralek dojazd gratis

670-31-87

NAPRAWA pralki, zmywarki

679-00-57, 0501-587-257

Pracownia TEKSANA: krawiec-

kie poprawki, skracanie, zwê¿a-

nie,wszywanie suwaków, inne

Tarchomin  Œwiatowida  49  paw.

33 (pasa¿).

REMONT kompleksowo glazur-

nik, hydraulik, elektryk 614-49-

34, 0506-091-379

SZEWC - naprawa,  618-66-68, ul.

Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-

cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-

793-375

TAPICERSTWO 811-59-46,

0609-806-695

TRANS BAGA¯ - przeprowadzki,

przewozy dostawczymi 676-60-69

ZEGARMISTRZ - naprawa i sprze-

da¿ zegarków z gwarancj¹, bate-

rie do pilotów, paski i bransolety.

Tarchomin, Szczêœliwa 2,  pon-pt.

10-19, sobota 10-16.

NIERUCHOMOŒCI

KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 814-71-

04 po 17

WYNAJMÊ miejsce gara¿owe

Chodecka 21 743-20-37

SPRZEDAM garaz murowany ul.

Cio³kosza 0602-322-947

INNE

KANTOR - lombard, natychmia-

stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-

to, elektronika, samochód. Ko-

rzystne warunki, ul. Radzymiñska

148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-

48

KREDYTY gotówkowe i gospodar-

cze, leasing, windykacja d³ugów z

dzia³alnoœci gospodarczej, ul. Miñ-

ska 69 pokój 41, tel. 870-27-83,

810-10-01 do 9 wew. 433

PODEJMIEMY wspó³pracê z oso-

bami posiadaj¹cymi plac w okoli-

cach ulic: Œwiatowida, Myœlibor-

sk¹, Modliñsk¹, Zarzecze, z bu-

dynkiem gospodarczym lub miesz-

kalnym pod skup z³omu, telefon

674-85-91 w godz. 9-15 pn.-pt.

WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-

dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-

ki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy

Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

POSZUKUJÊ PRACY

CHÊTNIE do biura rachunkowego,

pracy biurowej, magazynowej

787-61-51

PODEJMÊ pracê w magazynie,

hurtowni w ochronie lub inn¹ mam

samochód  678-89-15, 0502-47-

47-03

KUPIÊ

PRZEDWOJENNE obligacje, listy

zastawne, akcje  0502-952-578

DAM PRACÊ

Firma PAMIR ul. Œwiderska 37

tel. 614-36-86 poszukuje sekre-

tarki z doœwiadczeniem, angiel-

ski, komputer, korespondencja

etc. pracowników placowych,

ciê¿ka praca przy obróbce ka-

mienia. Po¿¹dane uprawnienia

na sprzêt. Zg³oszenia www.pa-

mir.com.pl oraz osobiœcie w

godz. 9-16 w siedzibie firmy.

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68

szybko-tanio-solidnie

KOMUNIE, WESELA

CHRZCINY, IMIENINY

BANKIETY

 OKOLICZNOŒCIOWE

 do 45 osób

 bogate  i atrakcyjne

menu  od 65 z³

2 dania gor¹ce,

przek¹ski,  deser lodowy

tel. 679-81-06 do 16

0692-600-178

W dawnych czasach s³owo

“patron” oznacza³o przede

wszystkim œwiêtego, który spra-

wowaæ mia³ szczególn¹ opiekê

nad dan¹ ulic¹, Koœcio³em, szko-

³¹, czy te¿ szpitalem, z czasem

jednak takie rozumienie tego s³o-

wa stawa³o siê coraz mniej po-

wszechne. Wspó³czeœnie patroni

warszawskich ulic to w wiêkszo-

œci ludzie s³awni i znani – poeci,

pisarze, uczeni, bohaterowie,

dzia³acze spo³eczni... Wci¹¿ jed-

nak odnajdujemy wœród nich imio-

na œwiêtych – œw. Cyryla i Meto-

dego, œw. Wincentego, œw. Hie-

ronima  i wielu innych, których

przed wiekami wyniesiono na

o³tarze. Dziœ najczêœciej ich za-

s³ug nikt ju¿ nie pamiêta, co wiê-

cej, zapomniano nawet, ¿e s¹

œwiêtymi, a ich ulice nazywane s¹

po prostu – Cyryla, Wincentego,

Hieronima...

Z pewnoœci¹ niewielu Warsza-

wiaków zdaje sobie sprawê, ¿e

równie¿ ulica Odrow¹¿a przy

Cmentarzu Bródnowskim nosi

imiê œwiêtego. Winna jest temu w

du¿ym stopniu nieœcis³oœæ w na-

zwie tej ulicy. Rodzina Odrow¹-

¿ów wyda³a wielu wybitnych

przedstawicieli, nie wiadomo

wiêc, o którego z nich chodzi,

gdy¿ na tablicach nie ma poda-

nego imienia patrona. Ulica ta

powinna nosiæ nazwê -  œw. Jac-

ka Odrow¹¿a lub po prostu œw.

Jacka.

Jacek Odrow¹¿ jest jednym z

najwiêkszych polskich œwiêtych.

Okres jego dzia³alnoœci przypada

na XIII stulecie, zwane przez hi-

storyków Koœcio³a “wiekiem pol-

skich œwiêtych”, gdy¿ wtedy w³a-

œnie ¿y³a ponad jedna trzecia

wszystkich polskich œwiêtych i be-

atyfikowanych, m.in. Czes³aw

Odrow¹¿ (krewny, a byæ mo¿e

rodzony brat œw. Jacka), Jadwi-

ga Œl¹ska, Kinga, Salomea i Win-

centy Kad³ubek.

Bieg ¿ycia œw. Jacka Odrow¹-

¿a (1183–1257) jest osnuty legen-

d¹, przekazan¹ nam przez XIV

wiecznego hagiografa. Jednak

wiele faktów jest dla historyków

w¹tpliwych i da siê ustaliæ tylko w

przybli¿eniu. Tak wiêc, wed³ug

niepewnej tradycji, Jacek Odro-

w¹¿ by³ bliskim krewnym b³ogo-

s³awionego Czes³awa. Pochodzi³

z rodu Odrow¹¿ów, a miejscem

jego urodzenia mia³ byæ Kamieñ

pod Opolem. Byæ mo¿e pobiera³

nauki w szkole katedralnej w Kra-

kowie wówczas, gdy funkcje

scholastyka pe³ni³ Wincenty zwa-

ny Kad³ubkiem. Zwi¹zany ze swo-

im krewniakiem, Iwonem Odro-

w¹¿em, kanclerzem Leszka Bia-

³ego obra³ karierê duchown¹ i

otrzyma³ kanoniê krakowsk¹.

XIII wiek by³ okresem ogrom-

nego o¿ywienia religijnego i eks-

pansji chrzeœcijañstwa: toczono

walki z niewiernymi o Ziemiê

Œwiêt¹ podczas wypraw krzy¿o-

wych – wtedy  rozwinê³y swoj¹

dzia³alnoœæ i uros³y w si³ê zakony

rycerskie – templariusze, joanni-

ci, krzy¿acy (zakonnicy Panny

Marii). Nie brak³o jednak ujem-

nych stron oddzia³ywania krucjat

na ¿ycie spo³eczne w Europie.

Fanatyzm religijny i ideologia

zwalczania “niewiernych” mie-

Patroni naszych ulic

œw. Jacek Odrow¹¿
czem przenios³y siê niebawem na

heretyków i ¯ydów. Wielkim pro-

blemem tamtych czasów by³o ze-

psucie kleru i osób duchownych,

budz¹cych zgorszenie ¿yciem w

luksusie, obnosz¹cych siê z bo-

gactwem. Wielu kaznodziejów,

miêdzy innymi œw. Franciszek,

nawo³ywa³o ludzi do odnowy ¿y-

cia religijnego w duchu ewange-

licznego ubóstwa. Niektórzy wier-

ni ca³kowicie odwrócili siê z tego

powodu od Koœcio³a katolickiego

i przestali uznawaæ w³adzê papie-

¿a, wtedy zaczêto ich zwalczaæ

jako heretyków, odstêpców od

wiary katolickiej. Tak¹ sekt¹ byli

albigensi, zwani te¿ katarami,

dzia³aj¹cy na po³udniu Francji.

Wtedy w³aœnie powsta³ zakon

dominikanów, których zadaniem

by³o nawracanie heretyków po-

przez akcjê propagandow¹ i dzia-

³alnoœæ kaznodziejsk¹. Œw. Domi-

nik rozumia³ jednak, ¿e przeko-

naæ ich mog¹ tylko kaznodzieje

wykszta³ceni, ¿yj¹cy w ca³kowi-

tym, ewangelicznym ubóstwie i

czystoœci, którzy by swoj¹ posta-

w¹ moraln¹ nie tylko dorównywali,

ale i przewy¿szali samych kata-

rów.

Wkrótce zakon sta³ siê cennym

narzêdziem w rêkach papie¿a i

rozprzestrzeni³ siê z Francji i Hisz-

panii na W³ochy Niemcy, Polskê,

Daniê i Lewant chrzeœcijañski.

Klasztory dominikañskie w Polsce

powsta³y w du¿ym stopniu dziêki

staraniom œw. Jacka. W 1220

roku Jacek Odrow¹¿ wybra³ siê

razem z Czes³awem i Iwonem

Odrow¹¿em w podró¿ do Rzymu.

W³aœnie w czasie jej trwania zde-

cydowa³ siê na wst¹pienie do

œwie¿o powsta³ego zakonu ka-

znodziejskiego œw. Dominika.

Przez kilka lat studiowa³ teologiê

w Bolonii, ostatecznie jednak opu-

œci³ Italiê, by zaj¹æ siê dzia³alno-

œci¹ misyjn¹ i zak³adaniem no-

wych klasztorów dominikañskich.

Pomaga³ przy za³o¿eniu domów

zakonnych miêdzy innymi na

Wêgrzech, we Friesach, a tak¿e

w Polsce – we Wroc³awiu, w

Gdañsku i w  Krakowie, przy ko-

œciele œw. Trójcy.

Jako dominikanin œw. Jacek

prowadzi³ te¿ dzia³alnoœæ misyj-

n¹. Wraz z towarzyszami wyru-

szy³ nad Dniepr, by nawracaæ

Kumanów, potem przebywa³

przez pewien czas na Rusi, w Ki-

jowie. W tym czasie na teren Pol-

ski zostali sprowadzeni krzy¿acy.

By³ to trudny czas dla pañstwa

polskiego - os³abione rozbiciem

na dzielnice i brakiem jednoœci,

borykaj¹ce siê z najazdami Tata-

rów, nie dawa³o sobie rady z po-

gañskimi plemionami Prusów,

dlatego Konrad Mazowiecki po-

prosi³ o pomoc zakonników, by

ochraniali pó³nocn¹ granicê Ma-

zowsza. Krzy¿acy przyst¹pili na-

tychmiast do pacyfikacji tych ple-

mion, po³¹czonej z akcj¹ misyjn¹,

a wiêc nawracali Prusów “ogniem

i mieczem”. W szeregach misjo-

narzy dzia³aj¹cych na tamtych

terenach znalaz³ siê te¿ Jacek

Odrow¹¿, gdy¿ dominikanie po-

magali krzy¿akom w misji pru-

skiej.

Jak wielkim powa¿aniem cie-

szy³ siê u wspó³czesnych œw. Ja-

cek, mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w

1236 roku, w Pary¿u, na general-

nej kapitule dominikañskiej by³

jednym z trzech przedstawicieli

prowincji polskiej zakonu domini-

kanów, powo³anej do ¿ycia w

1228 roku. Niejasne s¹ losy Jac-

ka w ci¹gu nastêpnych lat. Wia-

domo, ¿e u schy³ku ¿ycia znalaz³

siê w Krakowie i tam zmar³ 15 VIII,

w dzieñ Wniebowziêcia NMP,

1257roku. Jacek Odrow¹¿ zosta³

kanonizowany dopiero 17 IV 1594

roku, jednak œlady jego kultu siê-

gaj¹ XIII w.

Znanych jest wiele legend z

nim zwi¹zanych, ciekawa jest

zw³aszcza jedna, z powodu któ-

rej czêsto nazywany jest “œw. Jac-

kiem z pierogami”. Podobno w

czasie jednej z podró¿y œwiêty

zab³¹dzi³ w lesie i dopiero gdy

zapada³ ju¿ zmrok napotka³ chat-

kê ubogiej wdowy. Tam znalaz³

schronienie i goœcinê, wiêc od-

chodz¹c chcia³ siê jakoœ odwdziê-

czyæ gospodyni. Zapyta³, jakiego

daru kobieta najbardziej by sobie

¿yczy³a, a ona mu wyzna³a, ¿e

s³ysza³a o wielkim przysmaku,

jakim s¹ pierogi, ale jest to rary-

tas zupe³nie jej niedostêpny, wiêc

ma nadziejê, ¿e mo¿e kiedyœ, po

œmierci, w Królestwie Niebieskim,

dane jej bêdzie go skosztowaæ.

Œw. Jacek pomodli³ siê pobo¿nie

nad swoj¹ torb¹ podró¿n¹, a za

chwilê wydoby³ z niej wspania³y

pieróg i poda³ go kobiecie, lituj¹c

siê i smuc¹c “¿e dusza ludzka w

takim poni¿eniu ¿y³a, ¿e jej siê

nagroda niebieska w pieróg zmie-

ni³a”.

Œwiêty Jacek jest patronem

Archidiecezji Krakowskiej i miasta

Krakowa. Na obrazach i w rzeŸ-

bach przedstawiany jest zwykle z

dwoma atrybutami – pos¹giem

Matki Bo¿ej i puszk¹ z komuni-

kantami (hosti¹), któr¹ wyniós³ z

miasta w czasie wojny z Tatara-

mi w 1241 r.

Tymoteusz Paw³owski

Comiesiêczne niedzielne se-

anse w Domu Kultury “Œwit”

maj¹  ju¿ 10-letni¹ tradycjê. O

godz. 11 Jerzy Mruga³a spoty-

ka siê z doros³ymi w sali kino-

wej, o 13 z dzieæmi – w bardziej

kameralnych warunkach- w sali

kominkowej.

Jerzy Mruga³a jest dyplomo-

wanym mistrzem  bioenergote-

rapii. Kilka lat temu zaj¹³ I miej-

sce na Festiwalu Zdrowia i Nie-

zwyk³oœci  w £odzi; zdoby³ tam

tak¿e “Z³oty Promieñ”. Posiada-

j¹c bardzo silne, o d³ugim za-

siêgu biopole, mo¿e przekazy-

waæ energiê jednoczeœnie wie-

lu ludziom. Czyni to na sean-

sach grupowych i podczas za-

biegów indywidualnych. Ka¿do-

razowo podkreœla koniecznoœæ

kontynuowania terapii zaleco-

nej przez lekarzy. Jego dzia³a-

nie ma charakter uzupe³niaj¹-

cy; wzmacnia si³y obronne or-

ganizmu i pomaga mu walczyæ

z chorob¹.

 Kontrolne wizyty u lekarzy,

po seansach zbiorowych i indy-

widualnych, pozwalaj¹ zaobser-

wowaæ zmiany stanu zdrowia i

zmniejszyæ dawki przyjmowa-

nych leków. Tê zale¿noœæ po-

twierdzaj¹ wyniki badañ, przed-

stawiane Jerzemu Mrugale.

Bioenergoterapeuta zapew-

nia, ¿e jego oddzia³ywanie do-

konuje siê niezale¿nie od tego,

czy cz³owiek w to wierzy, czy

nie. W trakcie seansu pyta, co

ludzie odczuwali. Odpowiedzi

s¹ ró¿ne: “zimno”, “ciep³o”,

“mrowienie” w rêkach lub no-

gach. Bezpoœrednio po zabie-

gu niektórzy czuj¹ siê gorzej;

ten efekt jest podobny do prze-

silenia w chorobie – zapewnia

bioenergoterapeuta. Nawet je-

œli podczas seansu nic nie od-

czuwaj¹ – oddzia³ywanie nast¹-

pi, ale nieco póŸniej.

Rozmawiaj¹c z uczestnikami

styczniowego, bezp³atnego

zbiorowego seansu, zanotowa-

liœmy nastêpuj¹ce opinie. Mat-

Energia na zdrowie
ka przewlekle chorego dziecka,

u którego  po pierwszym sean-

sie nast¹pi³o przesilenie, powie-

dzia³a: “Staram siê patrzeæ roz-

s¹dnie. Uwa¿am, ¿e pan Jerzy

Mruga³a wi¹¿e wiedzê pokoleñ

i tajemnicê naszego ¿ycia. Je-

¿eli ta energia jest dobra, nie

szkodzi, lecz pomaga – oby tak

dalej”

Pani w œrednim wieku, po

przebytej chorobie Heine Medi-

na  i kilku operacjach: “Mam

martwicê wszystkich palców

prawej stopy. Grozi³o mi odjê-

cie stopy. Pierwszy seans Je-

rzego Mruga³y okaza³ siê rewe-

lacyjnym sposobem uzdrawia-

j¹cym. Dziêki temu cz³owieko-

wi do dziœ mam stopê. Korzy-

stam z fizykoterapii, ale to pan

Mruga³a bardzo mi pomóg³.

Jest to wyj¹tkowa osoba, która

chce pomagaæ innym. Ca³y

œwiat powinien to zobaczyæ i

doceniæ jego wspó³pracê z ludŸ-

mi biednymi, których nie staæ na

p³atne zabiegi.”

Kobieta, która na skutek wy-

padku w ogóle nie mog³a cho-

dziæ: “Po trzech latach korzysta-

nia z seansów  Jerzego Mruga-

³y mogê stwierdziæ, ¿e dodaj¹

one energii. Ze spotkañ wycho-

dzê os³abiona i senna. Na dru-

gi dzieñ jest dobrze.”

Pani z chorob¹ ¿y³: “Podczas

seansu odczuwam, na prze-

mian, gor¹co i zimno. Dziœ, po

trzecim seansie, poczu³am, jak-

by siê w chorej nodze coœ od-

blokowa³o, jakby nagle coœ

przep³ynê³o w praw¹ ³ydkê.

Przyjdê na nastêpny seans. Na

pewno bêdzie te¿ przychodzi³

mój syn.”

Mê¿czyzna w œrednim wieku:

“Jestem drugi raz na seansie.

Za ka¿dym razem odczuwam

przep³yw energii, czujê ciep³o w

d³oniach. Po seansie cz³owiek

jest wzmocniony. Mam dolegli-

woœci zasta³e. Nie mogê wyma-

gaæ od razu uzdrowienia. Jest

poprawa kondycji, cz³owiek

czuje siê bardziej rzeœki. Warto

wiêc tu przychodziæ. Znam

sprawê bioenergoterapii bardzo

dok³adnie, mogê wiêc oceniæ,

¿e pan Jerzy Mruga³a robi to

bardzo profesjonalnie. Jest

doskona³y”.

W czasie seansu Jerzy Mru-

ga³a energetyzuje równie¿

wodê do picia (niegazowan¹)

oraz watê lub chusteczki,

wprowadzi³ te¿ do swojej te-

rapii preparat zio³owy Alveo i

lampê biospektrum.

Zdaniem dyrektora DK “Œwit”’

Jacka Bia³ka, o prawdziwym za-

potrzebowaniu na seanse bio-

energoterapeutyczne œwiadczy

wci¹¿ du¿a frekwencja w sali ki-

nowej na 370 miejsc. “Jestem

zadowolony, s³uchaj¹c ludzi,

którzy po naszych seansach

czuj¹ siê lepiej. Du¿e wra¿enie

robi na mnie rozmowa  z panem

Jerzym Mruga³¹ i zaœwiadcze-

nia lekarskie, dokumentuj¹ce

poprawê stanu zdrowia ludzi.

Zachowujê dystans do sprawy:

nie anga¿ujê siê ani jako scep-

tyk, ani hurra optymista. Po pro-

stu pomagam obu stronom spo-

tkaæ siê w placówce, któr¹ kie-

rujê”.

Najbli¿szy bezp³atny

seans w Domu Kultury

„Œwit” - 21 marca o

godz. 11.                          K
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OG£OSZENIE
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka informuje, ¿e z dniem

30.06.2004 r. Tarchomiñskie Zak³ady Farmaceutyczne „PO-

LFA” S.A. planuj¹ wy³¹czyæ z eksploatacji zak³adowe ruro-

ci¹gi wody  studziennej na os. Wiœniewo.

Wodoci¹gi, które zostan¹ wy³¹czone z u¿ytkowania zloka-

lizowane s¹ w ulicach: Fleminga, Konckiego, Sza³wiowa, ̄ y-

wiczna, Podró¿nicza, Pu³askiego, Wiklinowa i Ko³aciñska.

Mieszkañcy posesji, które s¹ jeszcze pod³¹czone do sieci

wody oligoceñskiej winni niezw³ocznie uzyskaæ zgodê na

wykonanie przy³¹cza do wodoci¹gu miejskiego i wykonaæ takie

przy³¹cze na koszt w³asny, w terminie do dnia 30.06.2004 r.

o dwóch hospicjach onkologicz-

nych, pytam o nie.

- To s¹ miejsca przeznaczone

dla osób terminalnie chorych,

najczêœciej  na nowotwory, dla

osób ubogich, nie maj¹cych ro-

dzin, bezdomnych. Nie zajm¹ siê

nimi hospicja domowe - bo oni

czêsto nie maj¹ w³asnych do-

mów. Nie staæ ich na p³atne ho-

spicja. U nas znajduj¹ opiekê

lekarsk¹ i pomoc w codziennych

czynnoœciach - mówi Piotr Wiatr.

W izbie chorych odbywa siê

pierwsze badanie internistyczne.

- Tu równie¿ mo¿na uzyskaæ po-

moc doraŸn¹, choæby w postaci

opatrzenia ran czy odmro¿eñ -

mówi Henryk Kusa, dyrektor izby

chorych i pogotowia Monar.

Pytam czy zdarzaj¹ siê przy-

padki chorych na AIDS. - Zda-

rzaj¹ siê, choæ stosunkowo rzad-

ko. Odsy³amy takie osoby do

szpitala zakaŸnego na Wolsk¹ -

informuje Henryk Kusa. Doktor

Magdy Yasin od wielu lat jest le-

karzem rodzinnym Centrum Po-

mocy BliŸniemu. Pytam o hipo-

tetyczn¹ sytuacjê kobiety, matki

niemowlêcia za¿ywaj¹cej narko-

tyki i karmi¹cej je piersi¹.

- Nie mieliœmy takiej sytuacji.

Zwykle udaje siê poddaæ kobie-

tê detoksykacji jeszcze przed

urodzeniem dziecka. Gdyby jed-

nak takie zdarzenie mia³o miej-

sce niemowlê równie¿ nale¿a³o-

by poddaæ detoksykacji. Nie

mamy tu na miejscu pediatry, ani

specjalistycznego sprzêtu, który

mo¿na by³oby zastosowaæ w

przypadku tak ma³ego dziecka.

Przypuszczam, ¿e musielibyœmy

odes³aæ niemowlê do szpitala

dzieciêcego i rozdzieliæ je z mat-

k¹ na czas detoksykacji obojga

- mówi doktor Magdy Yasin.

Centrum Pomocy BliŸniemu

podpisa³o z miastem trzyletni¹

umowê na dzier¿awê terenu

przy Marywilskiej. - Cieszy nas

bardzo, ¿e miasto rozumie na-

sze potrzeby. Z³o¿yliœmy wnio-

sek o umorzenie pokaŸnych d³u-

gów , które uros³y przez lata . Nie

mamy pieniêdzy na ich sp³atê.

Liczymy na ¿yczliwoœæ i zrozu-

mienie w³adz miasta. Mamy po-

parcie Wydzia³u Polityki Spo-

³ecznej. Czekamy na decyzjê w

tej sprawie. Jest wiele planów

zwi¹zanych z Centrum Pomocy

BliŸniemu – wiele prac, które

trzeba tu wykonaæ to koniecz-

noœæ. Musimy przede wszystkim

poprawiæ stan mediów. Myœlimy

o remoncie sieci elektrycznej i

wodno-kanalizacyjnej i o stop-

niowym remoncie ca³ej placów-

ki, nie tylko zreszt¹ tej. Wiele

domów Monaru w ca³ym kraju,

w których pomagamy ludziom,

mimo ofiarnoœci i zaanga¿owa-

nia samych mieszkañców, wy-

maga poprawienia elementar-

nych warunków bytowych - mówi

Jolanta Koczurowska, prezes

Zarz¹du G³ównego Stowarzy-

szenia Monar.

Jest wiele planów - apteka dla

ubogich, w której nieodp³atnie

otrzymywaliby leki z darów, la-

boratorium analityczne - pomo-

g³oby szybko wychwytywaæ

m.in. osoby zara¿one wirusem

HIV, detoks z prawdziwego zda-

rzenia, centrum interwencyjne -

przejœciowe lokum dla tych, któ-

rzy znaleŸli siê w dramatycznej

sytuacji.

-  Z wykszta³cenia jestem psy-

chologiem . Ca³e swoje ¿ycie za-

wodowe zwi¹za³am z Monarem.

Chcia³abym,  abyœmy w Cen-

trum Pomocy BliŸniego przy Ma-

rywilskiej mogli pomóc ka¿demu

cz³owiekowi, który do nas trafi. I

to pomóc konkretnie. Jak pani

widzia³a s¹ tu ludzie chorzy, uza-

le¿nieni, w z³ym stanie fizycznym

i psychicznym. I takich ludzi

przybywa, zw³aszcza zim¹. Wi-

dzê ogromn¹ potrzebê pozy-

skania wyspecjalizowanej ka-

dry, aby sprostaæ tym wszyst-

kim wyzwaniom. Jeœli chodzi o

pieni¹dze to z satysfakcj¹ mu-

szê stwierdziæ, ¿e w ubieg³ym

roku - po raz pierwszy - uda³o

siê “Marywilskiej” zakoñczyæ

rok prawie bez d³ugów. Bardzo

chcemy mieæ oddzia³ detoksy-

kacyjny z prawdziwego zdarze-

nia. O pieni¹dze na ten cel bê-

dziemy wystêpowaæ do NFZ .

Dotacja miasta w tym roku to

260 tys. z³. Liczymy na jakieœ

œrodki finansowe z Urzêdu Wo-

jewódzkiego,  Ministerstwa

Zdrowia , Ministerstwa Pracy i

Polityki Spo³ecznej. Stawiam na

aktywizacjê spo³eczn¹ i zawo-

dow¹ ludzi bezdomnych. Chcia-

³abym, aby Ruch Wychodzenia

z Bezdomnoœci Monar  -  Mar-

kot rzeczywiœcie stwarza³ szan-

sê na wyjœcie z bezdomnoœci.

Chcia³abym, by w ca³ym kraju

powsta³y monarowskie centra

aktywizacji zawodowej z w³a-

snymi zak³adami pracy. Ju¿ re-

alizujemy pierwsze przedsiê-

wziêcie - spó³dzielniê budowy

w³asnych domów. W³aœnie po-

wstaje w warmiñsko-mazurskim

pierwszy dom - zamieszkaj¹ w

nim cztery bezdomne rodziny -

mówi z satysfakcj¹ Jolanta Ko-

czurowska

W planach jest powo³anie do

¿ycia szkó³ ucz¹cych deficyto-

wych zawodów – ot, choæby

szko³y lutniczej. Byæ mo¿e po-

wstanie równie¿ szko³a wiza¿u.

- Po skoñczeniu szko³y lutni-

czej nasi podopieczni mogliby

wykonywaæ tanie instrumenty

muzyczne i  sprzedawaæ je we

w³asnych sklepikach. Myœlimy o

hodowli kurki zielonej, o fermie

strusi, o hodowli szparagów. To

na razie marzenia, ale bez ma-

rzeñ trudno cokolwiek zaczy-

naæ. Oczywiœcie trzeba doko-

naæ rozpoznania rynku - dzia-

³alnoœæ musi siê op³acaæ. Byæ

mo¿e zajmiemy siê równie¿ re-

nowacj¹ starych mebli, poligra-

fi¹, produkcj¹ kart œwi¹tecz-

nych. Nie wykluczam otwarcia

sklepu z tani¹ odzie¿¹. Pani

prezes poszukuje wielkich i

mo¿nych sponsorów, bowiem

na te wszystkie plany trzeba

mieæ pieni¹dze. Wierzy, ¿e uda

siê ich pozyskaæ. Ju¿ pomaga

Monarowi bank Pekao S.A.,

PKN Orlen, PBS i inni. - Jeœli

chodzi o osoby uzale¿nione od

narkotyków to Monar ma za

sob¹ 25 lat doœwiadczeñ w le-

czeniu i rehabilitacji tych osób.

Nale¿ymy do pierwszej pi¹tki

europejskich potêg jeœli chodzi

o kompleksow¹ terapiê uzale¿-

nieñ, ale ci¹gle mamy plany do-

skonalenia metod leczenia i re-

habilitacji, musimy bowiem do-

stosowaæ siê do nowoczesnych

standardów. Temu celowi s³u¿y

m.in. remont oddzia³u detoksy-

kacyjnego - zapowiada Jolanta

Koczurowska.

Z przemi³ym i bardzo pomoc-

nym wolontariuszem ogl¹dam

centrum. Jednemu z hospicjów

szefuje Danuta Kaczorowska.

To niezwykle ciep³a, uœmiech-

niêta osoba.

- Wolontariusze - osoby bez-

domne i uzale¿nione - przycho-

dz¹ na dy¿ury i pomagaj¹ cho-

rym. Niektórzy robi¹ to z wiel-

kim sercem. Wielu  po raz pierw-

szy w ¿yciu styka siê ze œmier-

ci¹, bardzo to prze¿ywaj¹, ale

myœlê, ¿e jest to dla nich rów-

nie¿ jakaœ forma terapii - mówi

pani Danuta i z pewnoœci¹ ma

racjê. Tak s¹dzi³ za³o¿yciel Mo-

naru. Na murze hospicjum czy-

tam jego s³owa „Daj siebie in-

nym”. Na krótk¹ chwilê siadam

w fotelu w s³onecznym gabine-

cie w budynku szpitala. Henryk

Kusa informuje, ¿e w tym fotelu

lubi³ siadaæ  Marek Kotañski.

Ogl¹dam szpital z szeœcioma

salami chorych, izolatk¹ i sal¹

detoksykacyjn¹ dla osób uza-

le¿nionych od alkoholu. Nowo-

czesnoœci¹ zaskakuje gabinet

stomatologiczny. Doktor Ayman

Daghman kieruje drugim hospi-

cjum. Jest dostêpny ca³¹ dobê,

mieszka przy hospicjum z ¿on¹

i maleñk¹ córeczk¹. W jednym

z budynków mieszkalnych, na

piêtrze, mieszcz¹ siê sale tera-

peutyczne dla osób uzale¿nio-

nych od alkoholu.

- Bezdomnoœæ bardzo czêsto

idzie w parze z uzale¿nieniem

od alkoholu. Jestem terapeutk¹

od 20 lat. Pracowa³am m.in. na

oddziale odwykowym w zak³a-

dzie karnym. Widzia³am wiele,

ale skala destrukcji u osób, z

którymi pracujê tutaj jest niepo-

równywalna z niczym. Wiêk-

szoœæ z nich podejmowa³a pró-

by samobójcze planowane z

pe³nym rozmys³em. Oni tu tra-

fiaj¹ dos³ownie z zaœwiatów, z

czeluœci, ze strefy mroku - mówi

Ma³gorzata Barszcz, terapeut-

ka.

W noclegowni jest bardzo

skromnie, ale czysto i ciep³o, w

ma³ej sto³ówce kilku mê¿czyzn

spogl¹da na mnie znad talerzy.

Odchodz¹c z Centrum Pomocy

BliŸniemu mijam jeszcze nie-

wielki pomnik Marka Kotañskie-

go, nad zabudowaniami góruje

figura Chrystusa z rozpostarty-

mi ramionami...

El¿bieta Gutowska

Daj siebie innym
dokoñczenie ze str.1

Spó³dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „IMPERIUM”

og³asza konkurs ofert

na remont dachu budynku

przy ulicy Ogieñskiego 1A w Warszawie

w oparciu o ekspertyzê techniczn¹

i kosztorys (œlepy) inwestorski.

Wymienione materia³y mo¿na otrzymaæ w siedzibie Spó³dzielni przy

ulicy Odrow¹¿¹ 9,  pokój 303, pon. -pt. 9-14, tel. (22)675-71-65.

Op³atê za materia³y w wysokoœci 20 z³ nale¿y wp³aciæ na

konto Spó³dzielni nr  23 12401082 1111 0000 0407 4874.

Termin wykonania prac - czerwiec 2004 roku

Miejsce sk³adania ofert - siedziba zamawiaj¹cego w terminie

do 21 kwiernia 2004 r.

Choæ wydaje siê, ¿e ta zima nigdy siê nie skoñczy, widaæ ju¿ pierw-

sze zwiastuny wiosny. To ga³¹zki bazi. Takie milutkie „kotki” s¹ kwia-

tami wierzb i pojawiaj¹ siê na nich zanim na ga³êziach rozwin¹ siê

liœcie.

Gatunków wierzb jest ponad 300! W Polsce najczêœciej wystêpuje

wierzba bia³a, która mo¿e do¿yæ nawet sêdziwego wieku 100 lat. Jest

oczywiœcie wierzba p³acz¹ca i daj¹ca z³ocisto¿ó³ty miód iwa. Z od-

miany purpurowej  zaœ robi siê najlepsze koszyki.

Kora drzewa zawiera salicynê (dziœ wykorzystywan¹ w aspirynie),

dlatego napary z niej pito przy przeziêbieniach i gor¹czce.  Ale wie-

rzono równie¿, ¿e uzdrawia nawet trzykrotne obiegniêcie pnia o wscho-

dzie s³oñca. Liœcie wierzbowe doprawiane alkoholem s³u¿y³y jako tru-

nek. Z drzewa robiono szufle i koryta dla zwierz¹t. Handlowano tak¿e

hubkami do krzesania ognia, które jakoby rozpala³y jedynie po¿yteczne

ogniska, a u¿yte, by spowodowaæ po¿ar - same gas³y.

Wracajmy jednak do puchatych bazi; nasi przodkowie otaczali je

wielk¹ czci¹. Ju¿ w Œredniowieczu na Wielkanoc przygotowywano

palmy z dekoracyjnych ga³¹zek. A zaraz po ich poœwiêceniu, obrywa-

no wierzbowe kotki i zjadano, ufaj¹c, ¿e przynios¹ zdrowie i pomyœl-

noœæ. Dziœ ju¿ wierzba nie cieszy siê  takim szacunkiem, ale to prze-

cie¿ nie przeszkadza w tym, aby do wazonu w³o¿yæ œliczne i pachn¹-

ce baŸki.

             Ludmi³a Milc

Grzegorz Michalik mieszka w

osiedlu S³owiki przy Æmielow-

skiej. Jest wysokim, wysporto-

wanym mê¿czyzn¹, co nie jest

bez znaczenia zwa¿ywszy, ¿e

goni³ dwóch osobników, którzy

w³amali siê do jego schowka.

Jednego ze sprawców uda³o

mu siê uj¹æ. Drugi zbieg³, uno-

sz¹c skradziony wysokoœcio-

mierz do spadochronu, wart po-

nad dwa tysi¹ce z³otych. Powia-

domieni przez poszkodowane-

go pracownicy firmy ochroniar-

skiej Universum nie pojawili siê

na miejscu zajœcia.

Z ujêtym sprawc¹ nasz Czy-

telnik czeka³ na przyjazd poli-

cjantów, którzy pojawili siê na

tyle szybko, ¿e próbowali dogo-

niæ drugiego z³odzieja. Bez

efektu, wiêc wysokoœciomierz

przepad³. Grzegorz Michalik

wystosowa³ pismo do zarz¹du

Universum o zwrot pieniêdzy za

skradzione mienie. Odpowie-

dziano mu, ¿e s¹d wyceni szko-

dy i dopiero wówczas bêdzie

mo¿na rozmawiaæ o ewentual-

nym odszkodowaniu. Odby³a

siê rozprawa, s¹d wyceni³ szko-

dê, Universum poinformowa³o,

¿e Czytelnik mo¿e dochodziæ

roszczenia na drodze cywilno-

prawnej od sprawców kradzie-

¿y. – To jest nierealne. Obaj z³o-

dzieje to narkomani bez sta³e-

go miejsca zamieszkania, bez

pracy. Nie ma mo¿liwoœci wy-

egzekwowania od nich zwrotu

pieniêdzy za skradziony wyso-

koœciomierz. Postanowi³em

wiêc sam wyegzekwowaæ na-

le¿noœæ – zrezygnowa³em z p³a-

cenia czynszu. Poniewa¿ pra-

cownicy Universum nie wywi¹-

zywali siê z obowi¹zków prze-

sta³em p³aciæ za ochronê –

mówi Grzegorz Michalak. To nie

by³a jedyna kradzie¿ w czasie,

gdy osiedle S³owiki i Kamiñskie-

go (zasoby RSM Praga) by³o

strze¿one przez Universum.

Pewnej nocy nieznani sprawcy

w³amali siê do 29 samochodów.

– Zarz¹d RSM Praga mia³ wy-

egzekwowaæ od Universum

œrodki na zwrot kosztów zwi¹-

zanych z uszkodzeniami samo-

chodów. Wœród poszkodowa-

nych aut by³o i moje. Do dziœ

nie otrzyma³em ¿adnego od-

szkodowania – mówi czytelnik.

W osiedlach Kamiñskiego i S³o-

wiki ginê³y równie¿ z klatek

schodowych rowery i dzieciêce

wózki. – Mnie te¿ ukradziono

rower spod drzwi, ¿ona straci³a

wszystkie roœliny wystawione

na klatkê schodow¹ – mówi

Grzegorz Michalik. Kolejna fir-

ma ochroniarska, która strzeg³a

obu osiedli to ZUOM. Za jej ka-

dencji nie zdarza³y siê raczej

kradzie¿e, ale samochody

wje¿d¿a³y na oba osiedla nie-

mal bez  kontroli. Zarz¹d RSM

Praga i z t¹ firm¹ rozwi¹za³

umowê. Od 1 marca osiedla pil-

nuje kolejna  firma ochroniar-

ska. Pojawi³y siê  nowe identy-

fikatory dla samochodów, nowe

zamki w furtkach. W koñcu mar-

ca ka¿dy mieszkaniec otrzyma

pilota do otwierania szlabanów.

W planach jest sta³y monitoring.

Rysuje siê nadzieja na popra-

wê bezpieczeñstwa. To dobrze,

bo nie ka¿dy mieszkaniec – jak

Grzegorz Michalik – uprawia

sporty ekstremalne i jest w sta-

nie samotnie walczyæ o swoje

mienie.

                                      (egu)

warto wiedzieæ

wiosenne bazie

Lokatorze

chroñ

siê sam

dokoñczenie ze str. 1

- mówi¹. £ukasz Stopka gra w

klubie od roku. - Zim¹ trenujemy

w DOSiR przy Jagielloñskiej, w

hali - informuje. Szymon Kosma-

la jest w klubie od siedmiu mie-

siêcy. - Latem trenujemy na bo-

isku przy Kawêczyñskiej 44. Ka-

mil Wróblewski, w UKS od czte-

rech miesiêcy. Wymienia - kon-

sultuj¹c z kolegami - nazwy klu-

bów, z którymi ju¿ zagrali - Z GKP

Targówek, z Mewami z Wygod¹.

Z gwarnej hali przenosimy siê do

pokoju konferencyjnego by po-

rozmawiaæ z Leszkiem Ostrow-

skim, prezesem UKS „B³yskawi-

ca”. - Nam chodzi o dobr¹ zaba-

wê dla tych ch³opców. Zale¿y

nam na tym,  by zajêcie by³o na

tyle atrakcyjne, by ich poch³onê-

³o. Inaczej poch³onie ich ulica.

Tak rozumiemy prewencjê zagro-

¿eñ. Ch³opcy w wiêkszoœci po-

chodz¹ z rozbitych rodzin. Sam

jestem by³ym sportowcem, od

urodzenia mieszkam na Szmulo-

wiŸnie. Dobrze wiem, ¿e dziecko

musi nale¿eæ do jakiejœ grupy.

Ten klub to jest dobra grupa. By³o

nam bardzo przykro,  kiedy bur-

mistrz Sosnowski odmówi³ patro-

natu nad imprez¹, ale - jak pani

widzi - impreza trwa. Sami kupili-

œmy puchary dla najlepszych dru-

¿yn. Mam obawy, jeœli chodzi o

przysz³oœæ „B³yskawicy”. Dyrek-

cja DOSiR-u zapowiedzia³a, ¿e

nie bêdziemy mogli ju¿ nieodp³at-

Powalczyæ z „B³yskawic¹”
nie korzystaæ z hali przy Jagiel-

loñskiej. Obawiam siê, ¿e to

mo¿e „po³o¿yæ” nasz klub. Nie

mamy œrodków na op³acanie hali.

Co gorsza,  musimy siê rozgl¹-

daæ za obiektem odkrytym na let-

nie treningi. Dotychczas korzy-

staliœmy z boiska przy Kawêczyñ-

skiej nale¿¹cego do DOSiR, ale

rozpocznie siê tam remont kapi-

talny. W³o¿yliœmy w nie sporo

pracy - w kontenerach zorgani-

zowaliœmy szatnie dla ch³opców,

sialiœmy trawê, chroniliœmy obiekt

przed dewastacj¹. ¯a³ujemy, ¿e

w³adze dzielnicy nie chc¹ wyjœæ

nam naprzeciw. Stwarzamy dla

tych ch³opców alternatywê i chro-

nimy ich od zagro¿eñ - poœwiê-

caj¹c prywatny czas. M³odzi za-

wodnicy s¹ naprawdê dobrzy,

mo¿emy siê równaæ z potêgami

jak choæby GKP Targówek i Po-

lonia Warszawa, posiadaj¹cymi

w³asne obiekty.

W ci¹gu dwóch turniejowych

dni przy Szanajcy m³odzi zawod-

nicy z „B³yskawicy” zagrali m.in.

z kolegami z Miñska Mazowiec-

kiego, z Raszyna, Radoœci, z

Wygody, z Ostro³êki, z klubów

GKP Targówek i Polonia Warsza-

wa. Wspania³e wspó³zawodnic-

two, grupowa gra ucz¹ca bez-

cennych rzeczy - umiejêtnoœci

wspó³pracy, dyscypliny, wspó³od-

powiedzialnoœci. Szkoda by³oby

zaprzepaœciæ te wartoœci ...

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Zagin¹³ przyjaciel

Na pocz¹tku lutego na Marymoncie zaginê³a 14-letnia suczka

o imieniu NIKA. Nagroda za odnalezienie.

Tel. 833-13-42, 0503-173-621
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W ofercie drzwi: suwane
sk³adane

rozwierane
przejœciowe

dawny BESAR

tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

200 kolorów

RAL

zapraszamy

pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne
50 kolorów

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT

DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Braki w uzêbieniu s¹ jednym

z g³ównych powodów, które

sprawiaj¹, ¿e nie mo¿emy w

pe³ni cieszyæ siê naturalnym

uœmiechem.

Niestety, s¹ równie¿ konse-

kwencje, takie jak: wady zgry-

zu, przesuwanie siê zêbów w

stronê luk, choroby przyzêbia

czy nieprawid³owe ¿ucie.

Najbardziej optymalnym roz-

wi¹zaniem s¹ uzupe³nienia im-

plantologiczne i protetyczne.

Klinika Stomatologiczna DEN-

TIS oferuje swoim pacjentom

najnowoczeœniejsze us³ugi pro-

tetyczne.

Najbardziej komfortowe uzu-

regu³y przeprowadza siê ope-

racjê artroskopowo – czyli robi

siê dwie dziurki, wprowadza

specjalne urz¹dzenie, pozwala-

j¹ce na usuniêcie np. ³êkotki czy

cia³a wolnego – mówi doc. Bro-

narski. – Oczywiœcie, do tego

potrzebny jest sprzêt, ale taki

mamy. To monitor, kamera i mi-

kronarzêdzia. Obserwuj¹c jed-

nak uwa¿nie nowinki ze œwiata

razem z koleg¹, dr W³odzimie-

rzem  Paw³owskim zaintereso-

waliœmy siê znan¹ ju¿ na Za-

chodzie metod¹ endoskopo-

wych operacji krêgos³upa lê-

dŸwiowego. Potem pojechali-

œmy na szkolenia w najlepszych

oœrodkach w Austrii i Niem-

czech. I wreszcie – zaczêliœmy

sami. Niedawno, ale wszystkie

operacje s¹ udane.

- Mechanizm takiej operacji

jest stosunkowo prosty, przynaj-

mniej wtedy, gdy siê o nim mówi

– œmieje siê doc. Bronarski. –

Nie wymaga w ogóle u¿ycia tra-

dycyjnego no¿a chirurgicznego.

Robi siê w krêgos³upie ma³¹

dziurkê i przy u¿yciu endosko-

pu wprowadza do chorego miej-

sca mikronarzêdzia, za pomo-

c¹ których usuwa siê dysk. Po-

tem zak³ada siê jeden szew i

koniec. Zabieg przeprowadza

Krêgos³up prawie jak nowy
dokoñczenie ze str. 1

infolinia

0801-353-303

KONKURS
10 osób, które odpowie na pytanie:

Od kiedy obchodzony jest Dzieñ Kobiet - otrzyma od redakcji

wodê toaletow¹ Wink.

Odpowiedzi pod nr 618-00-80 w godzinach pracy redakcji.

AVONAVON
www.avon.com.pl

Uœmiechnij siê

naturalnie
pe³nienia to te na bazie implan-

tów, polegaj¹ce na sta³ym po-

³¹czeniu z koœci¹, co pozwala

na pe³en komfort gryzienia i

¿ucia. Specjaliœci Kliniki DEN-

TIS poprawiaj¹ uœmiech swoim

pacjentom niezwykle estetycz-

nymi i pe³noceramicznymi ko-

ronami i mostami m.in. w sys-

temie Procura.

W trosce o pañstwa zdro-

wy i naturalny uœmiech Klini-

ka DENTIS zaprasza w mar-

cu wszystkich na bezp³atne,

promocyjne konsultacje pro-

tetyczne i implantologiczne,

zapisy pod numerem telefo-

nu 332-02-24 i 743-48-23.

siê w znieczuleniu ogólnym,

trwa godzinê-pó³torej. Podczas

operacji w ogóle nie patrzymy

na pole operacyjne, jedynie na

monitor. Zabieg, co niezwykle

wa¿ne, jest ma³o inwazyjny.

Obecnie pacjent przebywa w

szpitalu 3 dni, ale praktycznie

ju¿ drugiego dnia mo¿e iœæ do

domu o w³asnych si³ach...

- Oczywiœcie, podstaw¹ do

przeprowadzenia zabiegu t¹

technik¹ jest dobra kwalifikacja

pacjenta. Tak operowana mo¿e

byæ tzw. dyskopatia jednopozio-

mowa w odcinku lêdŸwiowym.

Jeœli dyskopatia jest wielopozio-

mowa, to lekarz, na podstawie

bardzo dok³adnych badañ, jest

w stanie stwierdziæ z którego

poziomu s¹ dolegliwoœci nie tyl-

ko bólowe, ale przede wszyst-

kim czêsto spotykany niedo-

w³ad. I wtedy ten poziom mo¿-

na operowaæ albo tradycyjnie,

albo endoskopowo. (Warto do-

daæ, ¿e okreœlenia “artrosko-

pia”, “endoskopia” czy “laparo-

skopia” dotycz¹ praktycznie

tych samych technik, ale  w sa-

mym s³owie “artroskopia” za-

wiera siê okreœlenie stawu –

przyp. red.)

Regu³¹ jest jednak, ¿e pa-

cjenta, który cierpi na dolegliwo-

œci zwane dyskopati¹, albo rw¹

kulszow¹, albo lumbago – bo

ka¿da z tych nazw dotyczy tego

samego – nale¿y próbowaæ wy-

leczyæ metodami zachowaw-

czymi. Oznacza to, ¿e  najpierw

trzeba próbowaæ usun¹æ dole-

gliwoœci lekami, rehabilitacj¹.

Dopiero wtedy, gdy te metody

zawiod¹, trzeba rozwa¿aæ mo¿-

liwoœæ zabiegu operacyjnego.

W ka¿dej sytuacji musz¹ go po-

przedziæ szczegó³owe badania,

przede wszystkim niezbêdne

jest dobrze wykonane zdjêcie

rentgenowskie i badanie zwa-

ne  rezonansem magnetycz-

nym.

W Polsce stosowane s¹ rów-

nie¿ inne ma³o inwazyjne  me-

tody leczenia dyskopatii le-

dŸwiowej (technika laserowa

czy te¿ termonukleoplazja).

Obie te metody maj¹ wspólny

mianownik - mówi docent Ja-

nusz Bronarski. - Albo za pomo-

c¹ wi¹zki laserowej albo fal ra-

diowych podgrzewa siê chory

dysk, co powoduje jego obkur-

czenie i zmniejszenie, jak gdy-

by postarzenie  go. Daje to po-

rz¹dany efekt - zmniejsza siê

ucisk, co automatycznie zmniej-

sza dolegliwoœci. Stosowana u

nas technika jest bardziej rady-

kalna - usuwaj¹c dysk likwidu-

jemy Ÿród³o dolegliwoœci. Re-

asumuj¹c, technika endoskopo-

wego usuniêcia dysku jest naj-

nowsz¹ metod¹, adresowan¹

przede wszystkim do ludzi sto-

sunkowo m³odych ( 20-45 lat),

u których dotychczasowe kom-

pleksowe leczenie zachowaw-

cze nie przynios³o poprawy.

Oferujemy w tym zakresie wy-

sokospecjalistyczne konsulta-

cje i leczenie.

Notowa³a Ewa Tucholska

Stara izba po nowemu
Izba przyjêæ oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego nareszcie wygl¹da inaczej. Dziêki 8 tys. z³o-

tych, zebranym od sponsorów, przede wszystkim od firm farmaceutycznych Wyatt, Novo-Nordis, Jen-

sen-Cilag i Adamed zosta³a pomalowana na ciep³e, pastelowe kolory, pod³ogê pokry³a nowa wyk³a-

dzina, odnowiono te¿ sanitariaty. Znacznie te¿ poprawi³y siê warunki badania pacjentek. Niestety, to

wszystko kropla w morzu potrzeb. Inne firmy obieca³y te¿ wsparcie, m.in. potentat w produkcji œrod-

ków hormonalnych Organon,a tak¿e Richter i Warta. Na razie skoñczy³o siê na obietnicach. Miejmy

nadziejê, ¿e s³owa dotrzymaj¹. Choæ ¿enuj¹ce jest, ¿e tylko na takie pieni¹dze mo¿na liczyæ....

CWKS „Legia” og³asza

nabór do sekcji

bokserskiej

dzieci i m³odzie¿y

z roczników 1968, 1989,

1990-1992.

Zapisy przyjmowane bêd¹

w budynku sekcji

przy

ul. Pow¹zkowskiej 59

w godz. 15-18
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Wszystkim Paniom

z okazji Dnia kobiet

wszystkiego najlepszego

¿yczy

Pó³nocopraska Grupa Programowa

Samoobrony RP

tel. 0504-078-228
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