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Do umierania nikt nie potrze-
buje pomocy. My zajmujemy siê
wy³¹cznie ¿yciem; pomagamy
¿yæ. Dopóki ¿ycie trwa, jesteœmy
przy pacjentach. Staramy siê
nieœæ tak¹ pomoc, by im ¿ycie
smakowa³o, ¿eby mia³o urok –
póki siê da – mówi dr Marta Kli-
mek-Lewandowska - To nie tylko
leczenie bólu, którego ka¿dy siê
boi. Jest mnóstwo innych obja-
wów, towarzysz¹cych nieuleczal-

Czy praca w hospicjum polega na tym, ¿e pomaga siê umie-
raæ? Zdecydowanie nie - przekonywali: ks. Andrzej Dziedziul, le-
karze, pielêgniarki i wolontariusze Hospicjum Domowego przy
ul. Tykociñskiej 29/35 podczas trzech majowych festynów.

nym chorobom. Na niektóre mo¿-
na coœ poradziæ, na inne – nie-
stety – ju¿ nie. Zawsze jednak coœ
da siê zrobiæ. Nie ma sytuacji, by
cz³owiekowi nie da³o siê pomóc”...

Podczas festynu w Parku Wie-
cha, 21 maja, t³em dla rozmów o
tych trudnych sprawach by³ bo-
gaty program artystyczny.  Roz-
pocz¹³ Jorge Pawe³ Castaneda,
potem œpiewa³a, tañczy³a i pobu-

Œwiat³o i cieñ

dokoñczenie na str.8
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SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

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

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

MIASTO STO£ECZNE WARSZAWA
RADA I ZARZ¥D DZIELNICY BIA£O£ÊKA

M. ST. WARSZAWY

zapraszaj¹ na

„FESTYN  RODZINNY”

11 czerwca w godz. 12-16
na terenie

BIA£O£ÊCKIEGO OŒRODKA SPORTU
ul. Strumykowa 21

w programie:

12.10 - 12.45   KULFON I MONIKA

12.45 - 13.20   POKAZ SEKCJI BOK

13.20 - 14.20   KONCERT HALINY BENEDYKT

14.20 - 14.30   POKAZ STUDIA ANIMACJI

14.30 - 14.50   ILUZJA - ZBIGNIEW KATNER

14.50 - 15.00   POKAZ SEKCJI BOK

15.00 - 16.00   ORKIESTRA DNI NASZYCH

i wiele innych atrakcji

w tym przewidywane konsultacje lekarskie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Serdecznie zapraszam do
udzia³u w miêdzynarodowych za-
wodach w tañcu irlandzkim „War-
saw Feis 2005”, które odbêd¹ siê
w sobotê 11 czerwca w Teatrze
Rampa.

Wa¿ne jest, ¿e w zawodach
mog¹ startowaæ zarówno dzieci,
jak te¿ m³odzie¿ i doroœli, pocz¹t-
kuj¹cy i bardziej zaawansowani
tancerze, soliœci oraz zespo³y tan-
cerzy. Wystarczy wybraæ jedn¹
konkurencjê i mo¿na ju¿ braæ
udzia³ w zawodach, a do wyboru
jest ogromna liczba konkurencji,
wiêc ka¿dy tancerz znajdzie coœ
dla siebie.

Zatañcz z nami!
III Œrodkowoeuropejskie Zawody Tañca Irlandzkiego

Tych, którzy nie zdecyduj¹
siê na wziêcie udzia³u w kon-
kursowych zmaganiach, zapra-
szam na widowniê. Zawodom
bêd¹ towarzyszyæ równie¿ inne
atrakcje, choæby stoiska z mu-
zyk¹ i akcesoriami tanecznymi
w foyer teatru, a wieczorem pla-
nowana jest impreza w pubie.

Nocami Marta œni o tym, ¿e stoi
w blasku reflektorów na scenie te-
atru Rampa. Obok niej jej rówie-
œniczki z Litwy, Czech, Rosji i Pol-
ski. Wszystkie ubrane w barwne
sztywne sukienki, czarne, ciê¿kie
buty ze srebrn¹ klamr¹, bia³e
skarpety.

dokoñczenie na str. 2

SZYBKO, TANIO I PROFESJONALNIE

 30 000 - 374,75
 50 000 - 416,25
 75 000 - 624,38
100 000 - 832,50

Dodatkowo 5% rabatu dla
osób dzwoni¹cych w ci¹gu

najbli¿szych 3 dni.

UWAGA!
Specjalna oferta dla zad³u¿onych!

Prowadzisz dzia³alnoœæ?

Nie wymagamy zaœwiadczeñ

z ZUS i Urzêdu Skarbowego.

ul. Targowa 34 lok. 11,

tel. 670 12 35

Al. Solidarnoœci 117 lok. 103,

tel. 440 57 25

Al. Jerozolimskie 44 lok. 227,
tel. 433 60 14

 BEZ OGRANICZEÑ

PO¯YCZKA

Chyba do dziœ nie doce-

niamy znaczenia zabiegów
profilaktycznych w stomato-

logii dzieciêcej.

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Próchnica u dzieci -
zapobiegaæ, czy leczyæ?

Niewielka plamka na mle-

czaku- na fotelu okazuje siê
olbrzymi¹ dziur¹, a co po-

tem-wiadomo leczenie i
stres.

Ale co robiæ, aby do tego
nie dopuœciæ?

W naszym gabinecie sto-
sujemy szerok¹ gamê zabie-

gów profilaktycznych dla naj-

m³odszych.

Posiadamy specjalne smako-
we preparaty do lakierowania

dokoñczenie na str. 8

W tym roku Dzieñ Dziec-
ka œwiêtujemy w niedzielê
4 czerwca teatralnie i pla-
stycznie. Startujemy o
godz. 17.

W programie przedstawie-
nie pt. „Król Macius I” w
wykonaniu grupy teatral-
nej z Wilna oraz wernisa¿
prac dzieci i m³odzie¿y
skupionych w Pracowni
Rysunku i Malarstwa
Domu Kultury „Zacisze”.

Wstêp wolny!

Dom Kultury „Zacisze”

ul. Blokowa 1 679-84-69

DK „Zacisze” zaprasza

X TURNIEJ RYCERSKI
BRÓDNO 2005
5 CZERWCA

PARK BRÓDNOWSKI
czytaj na str. 3
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046

Galeria Prezentów
zaprasza

Plac Hallera 5, tel. 818-51-07

- ogromny wybór artyku³ów dekoracyjnych i u¿ytkowych

- tu znajdziesz atrakcyjny prezent dla ka¿dego

- bardzo niskie ceny
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DORADCA PODATKOWY

Katarzyna Fija³
licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314

TARCHOMIN

Kiedy Marta i jej kole¿anki
tañcz¹, sala dr¿y. Uderzaj¹ sto-
pami w parkiet z tak¹ si³¹, ¿e
brzmi to prawie jak karabin ma-
szynowy. Po chwili wyrzucaj¹
nogi wysoko i lec¹, zaprzecza-
j¹c istnieniu grawitacji. S¹ jedno-
czeœnie artystami i sportowcami.
Trenuj¹ taniec irlandzki.

Dlaczego taniec irlandzki?

Grzesiek tak jak i dziewczyny
zakocha³ siê w tañcu irlandzkim
od pierwszego wejrzenia. Dwa
lata temu zobaczy³ show tañca
“Lord of the Dance” w Sali Kon-
gresowej. „Wróci³em do domu
zupe³nie zakrêcony” – mówi. „To
by³ czysty ob³êd i powiedzia³em
sobie, ¿e muszê chocia¿ spróbo-
waæ, a w tym roku bêdê po raz
pierwszy na feis”. Grzesiek trafi³
do najstarszej polskiej Szko³y
Tañca Irlandzkiego Ua Niall
(czyt. O nil).

Co ciê poci¹ga w tañcu ir-
landzkim?

“To chyba szybkoœæ. Tañczy siê
do energicznej muzyki, s¹ tam
skrzypce, akordeon, bodhran
(czyt: boran – instrument perku-
syjny). To wymaga bardzo szyb-
kich ruchów, dobrej kontroli cia³a
i idealnej postawy. Chocia¿, aku-
rat to chyba jest najtrudniejsze.”
Taniec irlandzki jest bogaty w for-
my i style taneczne. Pierwsza ka-
tegoria tañców irlandzkich to step
irlandzki. Jest on przywilejem za-
awansowanych tancerzy, popi-
sem poczucia rytmu, wyobraŸni i
niezwyk³ej precyzji ruchów. ¯eby
stepowaæ potrzebne s¹  buty, któ-
re pod obcasem i podeszw¹ pal-
ców podklejone maj¹ specjalne
klocki z drewna lub w³ókna szkla-
nego. Druga kategoria to tzw. tañ-
ce miêkkie. Wyró¿niaj¹ siê wyso-
kimi wyskokami, efektownymi wy-
machami nóg i tañcem wysoko na
palcach. Tañce te s¹ niezwykle
ró¿norodne: bardzo kobiece takie
jak „slijp jig”, przyprawiaj¹ce o
szybsze bicie serca „jigi” i „reele”,
porywaj¹ce uk³ady „ceili”, które Ir-
landczycy do dziœ tañcz¹ w pu-
bach.

Wyprostuj siê!

Wyprostowana postawa: ra-
miona w tyle, rêce wzd³u¿ cia³a i
delikatnie za sob¹ oto element
podstawowy w tañcu irlandzkim.
M³odzi tancerze, aby æwiczyæ po-
stawê, maszeruj¹ z ramionami
zaplecionymi z ty³u na miot³ach
lub tañcz¹ z kartk¹ papieru trzy-
man¹ w obu d³oniach za pleca-
mi. W rêkach czêsto œciskaj¹ z³o-
tówki, aby pamiêtaæ o zaciœniê-
tych piêœciach. Czasem gdy ju¿
naucz¹ siê trzymaæ postawê
trudno jest im siê odzwyczaiæ.

Zatañcz z nami!
III Œrodkowoeuropejskie Zawody Tañca Irlandzkiego

dokoñczenie ze str. 1 Zawody

Warsaw Feis to zawody w tañ-
cu irlandzkim organizowane
przez szko³ê Ua Niall (czyt. o nil)
przy wspó³pracy mi³oœników tañ-
ca irlandzkiego, pod patronatem
An Coimisiun Le Rinci Gaelacha
(Komisji Tañca Irlandzkiego), Am-
basadora Irlandii pani Thelmy
Doran i burmistrza Targówka Ro-
mualda Gronkiewicza.

Jedyne w Europie Œrodkowej
zawody tañca Irlandzkiego od-
bêd¹ siê w sobotê, 11. czerwca
w Warszawie, w Teatrze Rampa
(ul. Ko³owa 20) w godz. 9 - 18.
Spotka siê tam 149 innych tan-
cerek i tancerzy z Polski, Czech,
Wêgier, Austrii, S³owacji, Litwy,
£otwy, Estonii, Rosji i Ukrainy.
Bêdzie z nimi walczyæ o medale i
puchar dla najlepszego tancerza/
tancerki.

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

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

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4

Informacja i zapisy w godzinach 15-20
Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

Czy œw. Patryk, który w V wieku
chrystianizowa³ Irlandiê, spotka³
tancerzy i zachwyci³ siê ich niezwy-
k³ym tañcem? Nie mamy Ÿróde³,
które by to potwierdza³y. Zielona
Wyspa kojarzy nam siê z piêknie
iluminowanymi rêkopisami, ka-
miennymi krzy¿ami z plecionkow¹
dekoracj¹ i w³aœnie z tañcem, nie-
spotykanym gdzie indziej.

Chocia¿ Targówek le¿y daleko
od Irlandii, to w³aœnie tu mamy
okazjê poznaæ ten specyficzny
aspekt irlandzkiej kultury. Na
Bródnie, w Gimnazjum nr 145 im.
Jana Paw³a II przy ul. Krasiczyñ-
skiej istnieje zespó³ tañca irlandz-
kiego „Realtai”.

Zespó³ powsta³ 3 lata temu,
chocia¿ jego pocz¹tki siêgaj¹
2001 roku, kiedy to Anna Zawadz-
ka, nauczycielka historii i jêzyka

angielskiego za³o¿y³a kó³ko tañ-
ców irlandzkich. Obecnie jest to
w³aœciwie zespó³ miêdzyszkolny,
poniewa¿ wiêkszoœæ tancerzy to
ju¿ licealiœci. Nazwa grupy pocho-
dzi od tytu³u utworu Liama O’Con-
nora i Lisy Ahene z p³yty „A Win-
ter’s Tale” i oznacza Gwiazdy.

A wszystko zaczê³o siê od fa-
scynacji studentki historii, Anny
Zawadzkiej Celtami i ich kultur¹.
Celtowie to staro¿ytny lud, który
rozprzestrzeni³ siê po ca³ej Euro-
pie Zachodniej, a szczególnie we
Francji, w Pó³nocnej Hiszpanii
oraz na Wyspach Brytyjskich. Cel-
tyckie osadnictwo mia³o tak¿e
miejsce na ziemiach Europy Œrod-
kowej, pewne œlady mo¿na spo-
tkaæ tak¿e w Polsce. Podobno
nawet smok wawelski jest Celtem.

Celtowie mówili wspólnym jê-
zykiem, zwanym gaelic i wytwo-
rzyli specyficzn¹ kulturê, której
uda³o siê przetrwaæ dziêki kap³a-
nom-druidom, a póŸniej klaszto-
rom chrzeœcijañskim. Najazdy
Wikingów zniszczy³y wiêkszoœæ
ksi¹g z tamtych czasów i dlatego
nie ma ¿adnych pisanych Ÿróde³
czy opisów tañców. Jednak pew-
ne jest, ¿e jednym z wa¿nych
aspektów kultury celtyckiej by³a
muzyka i taniec.

Zespó³ Realtai ma w swoim
repertuarze charakterystyczne ir-
landzkie tañce figurowe i ceili, ale
przede wszystkim w³asne chore-
ografie, nawi¹zuj¹ce w stylistyce
do nowoczesnej formy tañca sce-
nicznego. Obok tañców setowych
i solowych w miêkkich butach,

Realtai na Bródnie
prezentuje step irlandzki oraz
uk³ady „mieszane”, ³¹cz¹ce
wszystkie te formy równoczeœnie.

Pocz¹tki by³y skromne. Na je-
sieni 2002 r. zespó³ tworzy³y trzy
dziewczynki, które uczy³y siê pod-
stawowych, niezbêdnych kroków.
Po paru miesi¹cach æwiczeñ mia-
³y opracowanych kilka prostych
tañców. Z czasem do tej grupy
zaczê³y nap³ywaæ nowe osoby.
Wystêpuj¹cy g³ównie na uroczy-
stoœciach szkolnych niewielki ze-
spolik przyci¹ga³ coraz wiêksz¹
uwagê nie tylko dyrekcji szko³y,
lecz równie¿ zarz¹du gminy, dziê-
ki czemu wkrótce móg³ wyst¹piæ
tak¿e poza szko³¹, m. in. w miê-
dzyszkolnym konkursie wokalno-
muzycznym.

W owym czasie zespó³ towa-
rzyszy³ zwykle gimnazjalnemu

chórowi i zespo³owi muzyczne-
mu. Po wakacjach 2003 r. przy-
szed³ czas na samodzielne wy-
stêpy, oraz na zmiany repertuaro-
we. Otó¿ trójka tancerzy rozpo-
czê³a naukê stepu irlandzkiego.
Z czasem do³¹czy³y siê do nich
nowe stepuj¹ce osoby. Opraco-
wano nowe uk³ady taneczne, po-
sypa³y siê propozycje wystêpów.

Obecnie w sk³ad zespo³u Real-
tai wchodzi 15 osób: Agata Boja-
nowska, Anna Bojanowska, Emi-
lia Borza, Klementyna Dec, Ga-
briela Falenta, Anna Godlewska,
Katarzyna Ko³odziejczyk, Marta
Kozak, £ukasz Matera, Sylwia
Sêkowska, Maciej Skwarek, Do-
rota Smoleñ, Kacper Wa³aszew-
ski, Milena Wydra, Zuzanna Zió-
³kowska. Goœcinnie wystêpuje
równie¿ Joanna Renc³awowicz.
Grupa ma w swoim repertuarze 21
tañców. Wystêpuje tak na impre-
zach szkolnych, jak i poza szko³¹.
Du¿e znaczenie dla rozwoju ze-
spo³u mia³ wystêp podczas Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy w styczniu 2004 r. W maju tego
roku zespó³ reprezentowa³ dziel-
nicê Warszawa-Targówek na kon-
cercie pod Pa³acem Kultury i Na-
uki. Jesieni¹ grupa bra³a udzia³ w
inauguracji sezonu kulturalnego
Dzielnicy Targówek w Parku Bród-
nowskim. Realtai kilkakrotnie wy-
stêpowa³ na piknikach w ramach
akcji Pola Nadziei oraz na festy-
nach w Powsinie.

Nie sposób wymieniæ wszyst-
kich imprez i wystêpów, których
w tym roku jest coraz wiêcej. Tan-

cerze zespo³u Realtai wykonuj¹
naprawdê wspania³y taniec.
„Jumpy” czyli skoki, stepowanie,
kroki maj¹ opanowane do perfek-
cji. Piêknie prezentuj¹ siê w sty-
lowych strojach, dziewczêta w
ciemnozielonych sukienkach a
ch³opcy w bordowych koszulach.
Oni sami s¹ bardzo skromni.

-Nie jesteœmy bardzo znanym
zespo³em – mówi Anna Zawadz-
ka, za³o¿ycielka grupy – bardzo
du¿o æwiczyliœmy, zanim postano-
wiliœmy pokazaæ siê publicznoœci.

Próby odbywaj¹ siê co najmniej
dwa razy w tygodniu po 3-4 go-
dziny. Tyle pracy trzeba w³o¿yæ,
¿eby tañczyæ, jak oni.

-Du¿o zale¿y od determinacji –
mówi Klementyna Dec – trzeba
mieæ du¿o dobrych chêci, siln¹
wolê i wierzyæ, ¿e siê uda.

Opiekunka grupy, która tañczy-
³a w studenckim zespole tañca
irlandzkiego, jest autork¹ prawie
wszystkich uk³adów tanecznych.

-S¹ kasety z tañcami tradycyj-
nymi. Mo¿na podpatrzeæ, pokom-
binowaæ. Najtrudniej znaleŸæ mu-
zykê. Kiedy siê znajdzie ³adn¹
muzykê, wtedy mo¿na wymyœlaæ
uk³ady – twierdzi Anna Zawadzka.

Muzyka do tañca inspirowana
jest starymi utworami, wykonywa-
na na tradycyjnych instrumen-
tach, takich jak skrzypce, dudy,
flet. Jest to muzyka bardzo ryt-
miczna, nadaj¹ca siê do stepowa-
nia. Jednak step irlandzki zupe-
³nie nie przypomina stepu ame-
rykañskiego. Jak podkreœla
£ukasz Matera, ca³kiem inne s¹
kroki, wy¿sze podskoki, no i nie
macha siê rêkami.

Do stepu irlandzkiego potrzeb-
ne s¹ specjalne buty. Maj¹ one
klocek pod palcami, który spra-
wia, ¿e palce stopy podniesione
s¹ mocno do góry. Jest wtedy
zupe³nie inna technika uderzenia
stop¹ o pod³o¿e. Te twarde buty,
jak równie¿ miêkkie baletki o spe-
cyficznym kszta³cie trzeba spro-
wadzaæ z Irlandii. Natomiast stro-
je, które m³odzi tancerze projek-
tuj¹ sami, szyte s¹ na miejscu.
Sukienki musz¹ mieæ d³ugoœæ
przed kolana i tradycyjnie d³ugie
rêkawy. Ozdobione s¹ z³ot¹ ple-
cionk¹.

Do wystêpu potrzebna jest
du¿a scena, najlepiej drewniana,
poniewa¿ nie jest œliska.

-Im mamy wiêcej miejsca, tym
przejrzyœciej wygl¹da taniec –
mówi Dorota Smoleñ, w zespole
prawie od pocz¹tku.

Dorota zwraca te¿ uwagê na
zgranie zespo³u.

-Je¿eli tañczy siê w zespole,
du¿o czasu trzeba poœwiêciæ nie
tylko na sam¹ naukê tañca, lecz
te¿ na dopasowanie siê do siebie
nawzajem.

W integracji zespo³u pomóg³ na
pewno wyjazd na obóz na Mazu-
ry w wakacje 2004 r. Planowany
jest nastêpny wspólny wyjazd w
tym roku. Jeœli chodzi o najbli¿-
sze plany artystyczne, to zespó³
Realtai szykuje siê do wziêcia
udzia³u w Œrodkowoeuropejskich
Zawodach Tañca Irlandzkiego,
jakie odbêd¹ siê w Teatrze Ram-
pa 11 czerwca. W kategorii indy-
widualnej wyst¹pi¹ Dorota Smo-
leñ, Gabriela Falenta, Emilia Bo-
rza i £ukasz Matera. Bêdziemy im
kibicowaæ, jak równie¿ ca³emu
zespo³owi, który prezentuje nam
wspania³y taniec i przybli¿a nie-
zwyk³¹ kulturê Zielonej Wyspy.

Joanna Kiwilszo

Po raz drugi Warszawie odby-
wa siê Festiwal Poezji im. Zbignie-
wa Herberta. W dniu wydania
tego numeru NGP, w kinie „Luna”
mo¿na obejrzeæ filmy o Czes³a-
wie Mi³oszu (pocz¹tek o godz. 9 i
18), a w trakcie seansu wys³u-
chaæ prelekcji prof. Aleksandra
Fluta „Spacer po poetyckiej gale-
rii Czes³awa Mi³osza”.

Obchodz¹cy 1 czerwca 90.
rocznicê urodzin ks. Jan Twardow-
ski jest bohaterem filmów, które w
kinie „Luna” pokazane zostan¹ 2
czerwca (pocz¹tek o godz. 9 i 17)
i prelekcji dr Aleksandry Iwanow-

Przysz³a poezja
skiej „Spokój i mi³oœæ.” Jubileuszo-
we spotkanie  z Janem od Biedron-
ki odbêdzie siê 3 czerwca o godz.
17 w Domu Literatury przy Krakow-
skim Przedmieœciu 87/89.Wiersze
poety czytaæ bêd¹: Anna Seniuk  i
Olgierd £ukaszewicz.

W siedzibie Polskiego PEN Clu-
bu mo¿na bêdzie spotkaæ siê m.in
z Julianem Kornhuserem, Kazimie-
rzem Brakonieckim, Tadeuszem
D¹browskim i Bogus³awem Kier-
cem (1 czerwca, godz. 12); Juli¹
Hartwig, Jerzym Górzañskim, Ja-
ros³awem Miko³ajewskim (1 czerw-
ca, godz. 18); Bogus³awem Kier-
cem (2 czerwca, godz. 18); Ryszar-
dem Krynickim, Adrian¹ Szy-
mañsk¹, Eugeniuszem Tkaczy-
szyn-Dyckim (2 czerwca, godz. 18
i 3 czerwca, godz. 12). Spotkanie
z t³umaczami poezji polskiej – w
Domu Literatury, 2 czerwca o godz.
12, poprowadzi Adam Pomorski.

W dniach festiwalu poezja trafi
tak¿e do sto³ecznych autobusów
i tramwajów. Nie mo¿e jej zabrak-
n¹æ równie¿ na naszych ³amach.
Oto, jak Dostojny Jubilat, ks. Jan
Twardowski rozmawia z t¹, co
„Przysz³a”:
Znowu przysz³a do mnie samotnoœæ
choæ myœla³em ¿e przycich³a w niebie
Mówiê do niej:
-Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
-Kocham ciebie.

W 70 rocznicê powstania
Parafii PNKK w Henrykowie
serdecznie zapraszamy na

uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹
o pojednanie i zjednoczenie

w Rodzinie Katolickiej

5 czerwca o godzinie 11

w œwi¹tyni PNKK
przy ul. Modliñskiej 205a.

 -zapewnia fachow¹

  opiekê pielêgniarsk¹
 -domow¹ atmosferê

 -wspó³pracê z lekarzami

  CSK MSWiA

tel. 0501-092-950
818-95-93,  751-89-02

£omianki ul. Micha³owicza 21

DOM OPIEKI

BARKA

ul. Danusi 6 tel. 675-76-57
Jan Kwiatkowski 0602-284-378

www.moto-kor.com.pl
moto-kor@moto-kor.com.pl

MOTO-KOR

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£

oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

wszystkie marki samochodów
konkurencyjne ceny!

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

W tañcach solowych zawodni-
cy startuj¹ po dwie lub trzy oso-
by. Dru¿yny wystêpuj¹ pojedyn-
czo i w wiêkszoœci konkurencji
mog¹ tañczyæ do w³asnej, wybra-
nej wczeœniej muzyki (odtwarza-
nej z p³yty). Sêdzia dŸwiêkiem
dzwonka oznajmia, ¿e dokona³
ju¿ ceny zawodników.

Powodzenia!



3nowa gazeta praska

pn-pt: 10-20
sob 8-14

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

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- rêcznie robione domowe pierogi
- potrawy kuchni podlaskiej
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- pieczywo i inne produkty eko
- sery prosto z gór
- wypieki
- warzywa i owoce
- wina, napoje

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Dobrze zrobione protezy – nawet gdy nie ma jednego zêba –
powinny byæ wygodne i nie wypadaæ.

Ale z ró¿nych powodów – szczególnie jeœli ktoœ nie jest moim
pacjentem- czêsto tak nie jest. Dlatego takich przypadkach

polecam klej do protez.

Na naturalnych sk³adnikach, nieszkodliwy dla organizmu i bar-

dzo pomocny, gdy protezy s¹ za luŸne.

Stosuje siê go na wewnêtrzn¹ stronê protezy, punktowo lub

w paskach, w pewnej odleg³oœci od brzegów protezy.

To powinno wystarczyæ na kilka godzin. Wieczorem proszê

protezy z kleju oczyœciæ i zanurzyæ w wodzie ze œrodkiem do
pielêgnacji protez.

A jeœli to pañstwu znudzi siê lub przestanie pomagaæ, to pro-
szê protezy wyrzuciæ do œmieci i odwiedziæ mój gabinet.

Wykonujê ca³¹ gamê protez - od klasycznych, przez bezklam-
rowe, z miêkkim podœcieleniem, do nylonowych w³¹cznie.

Z³ota rada

dla nosz¹cych protezy zêbowe      koñcówki serii,
towary z likwidowanych firm
i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych

Targowa 1
wejœcie od Zamoyskiego

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

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ-
niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

Kwitn¹ kasztanowce. Co roku o tej porze
powtarza siê ten cud natury. Nie wyobra¿a-
my sobie maja bez tych piêknych, dostoj-
nych drzew, okrytych bia³ymi kwiatami.
Kasztanowce towarzysz¹ m³odzie¿y w cza-
sie matur, zwiastuj¹ zbli¿aj¹ce siê wakacje.
Jednak ostatnio te ulubione drzewa naszych
parków i ogrodów s¹ mocno zagro¿one.

Jesteœmy œwiadkami powolnej zag³ady
kasztanowców, atakowanych przez groŸne-
go paso¿yta. Wiele spoœród zaatakowanych
kasztanowców zosta³o wpisanych na listê po-
mników przyrody. Dlatego Liga Ochrony
Przyrody zwróci³a siê z apelem do wszyst-
kich, którym le¿y na sercu dobro ojczystej
przyrody o w³¹czenie siê do krajowej akcji
ratowania od zag³ady kasztanowców.

Powodem tego ca³ego zamieszania jest
owad, o wdziêcznej nazwie szrotówek kasz-
tanowiaczek (Cameraria ohridella). Szrotó-
wek jest niewielkim motylem (3,5 mm d³u-
goœci) z rodziny kibitnikowatych, lubi¹cym
ciep³e klimaty. Uwa¿a siê, ¿e jego ojczyzn¹
s¹ Indie i Azja Po³udniowo-Wschodnia. W
1985 r. pojawi³ siê w Macedonii nad Jezio-
rem Ochrydzkim. W zwi¹zku z ociepleniem
klimatu zacz¹³ siê sukcesywnie rozprzestrze-
niaæ. Zaobserwowano, ¿e przemieszcza siê
z szybkoœci¹ ok. 100 km na rok. W Polsce
pojawi³ siê po raz pierwszy w 1998 r. ko³o
Wroc³awia. Masowy pojaw tego motyla i sil-
ne uszkodzenie drzew w po³udniowych re-
jonach kraju, miêdzy innymi w rejonie Cie-
szyna, Pszczyny i Raciborza obserwowano
w 1999 r. Obecnie wystêpuje powszechnie w
ca³ej Polsce, powoduj¹c br¹zowienie i przed-
wczesne opadanie liœci kasztanowców. Wy-
j¹tkowo du¿e nasilenie szkodnika wyst¹pi³o
w 2002 r. Aktywnoœæ szkodnika oraz panu-
j¹ca wtedy susza spowodowa³y, ¿e warszaw-
skie kasztanowce wygl¹da³y okropnie.

Szrotówek preferuje kasztanowca bia³e-
go. Owad ten przechodzi przeobra¿enie zu-
pe³ne: jajo, larwa, poczwarka, owad doros³y.
To w³aœnie larwy ¿eruj¹ na liœciach, zostawia-
j¹c charakterystyczne br¹zowe œlady i spra-
wiaj¹c, ¿e ju¿ w po³owie lipca liœcie opadaj¹,
a drzewo zaczyna powoli zamieraæ. Bywa te¿,
¿e og³upia³e kasztanowce pod koniec lata zno-
wu zaczynaj¹ kwitn¹æ. W liœciach, które spa-
d³y na ziemiê, zimuj¹ poczwarki, z których
na wiosnê wychodz¹ doros³e motyle.

Nie jest to tylko nasz problem. Od 1992 r.
szrotówek jest plag¹ prawie wszystkich kra-
jów  europejskich. O du¿ym zagro¿eniu dla
kasztanowca w Europie œwiadczy fakt, ¿e w
styczniu 2001 r. z inicjatywy Unii Europejskiej
stworzono specjalny program badawczy pod
nazw¹ „Controcam” (Control of cameraria),
w ramach którego wspó³pracuj¹ naukowcy z
7 krajów: Francji, Niemiec, Czech, Szwajca-
rii, Austrii, W³och i Grecji. Celem tego pro-
gramu jest opracowanie agrotechnicznych i
biologicznych metod zwalczania szrotówka.

Istnieje kilka metod walki ze szkodni-
kiem. Zapytaliœmy o nie naczelnika Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Dzielnicy Praga Pó³noc,
entomologa Piotra Banaszkiewicza. Twierdzi
on, ¿e najprostsz¹, najskuteczniejsz¹ i nie-
inwazyjn¹ metod¹ jest zgrabianie opad³ych
liœci, w których zimuj¹ poczwarki. Wygra-
bienie powoduje zatrzymanie rozwoju owa-
da. Liœcie powinny byæ od razu zniszczone,
aby nie dopuœciæ do wylotu motyli. Najlepiej
jest je spaliæ. Mo¿na te¿ sk³adowaæ je na kom-
postowiskach, gdzie, w wyniku procesów
gnilnych temperatura osi¹ga ponad 40º C,
czego szrotówek nie wytrzymuje i ginie.

Drug¹ metod¹, która powinna towarzy-
szyæ wygrabianiu jest oprysk liœci œrodkami
chemicznymi. Jednak ze wzglêdu na zanie-
czyszczenie œrodowiska i mo¿liwoœæ zatrucia
ludzi, w du¿ych miastach jest to metoda bar-
dzo problematyczna.

W³aœnie ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo
zatrucia ludzi podczas opryskiwania opra-
cowano metodê szczepieñ, czyli aplikacji pre-
paratów chemicznych bezpoœrednio do pnia.
Polega ona na wywierceniu otworów w pniu
na wysokoœci ok. 1 metra, o œrednicy 8 mm
i na g³êbokoœæ 5 cm, a nastêpnie wpuszcze-
niu do nich preparatu, wyposa¿onego w od-

Ten wstrêtny szrotówek!
powiedni noœnik, który gwarantuje równo-
mierne rozprowadzenie go po ca³ym drze-
wie. Wprowadzona substancja psuje apetyt
g¹sienicom szrotówka.

W Polsce badania nad zwalczaniem szro-
tówka metod¹ iniekcji prowadzono w Skier-
niewicach i we Wroc³awiu. Aby zastrzyki by³y
skuteczne, trzeba je przeprowadzaæ wcze-
œnie, kiedy pojawia siê wiosenne pokolenie
szrotówka, czyli na prze³omie kwietnia i
maja. Koszt zaszczepienia jednego drzewa
wynosi ok. 60 z³.

Osobn¹ grupê dzia³añ zwalczaj¹cych szro-
tówka stanowi walka biologiczna. Larwy szro-
tówka mog¹ byæ naturalnie niszczone przez
owady paso¿ytnicze – b³onkówki. Pewn¹ rolê
w biologicznym zwalczaniu odgrywaj¹ ptaki,
a g³ównie trzy gatunki sikorek. Jednak
niszcz¹ one zaledwie ok. 3 % g¹sienic. Mrówki
i paj¹ki nie maj¹ ¿adnego znaczenia w
zmniejszaniu liczebnoœci szrotówka.

Jeszcze jedn¹, ciekaw¹ metod¹, przed-
stawion¹ przez Piotra Banaszkiewicza s¹ pu-
³apki feromonowe. Feromon jest substancj¹
wydzielan¹ przez samicê, aby zwabiæ sam-
ca. Uda³o siê wyprodukowaæ substancjê che-
miczn¹, która ma sk³ad feromonu. Nastêp-
nie wy³apuje siê samce w pu³apki lub na
opaski lepowe, nasycone t¹ substancj¹. Jest
to doœæ droga metoda, ale zupe³nie nieszko-
dliwa dla otoczenia.

Piotr Banaszkiewicz, który przez wiele lat
pracowa³ w Instytucie Badawczym Leœnictwa,
a tak¿e w Katedrze Entomologii Stosowanej
SGGW, podobnie jak wielu innych naukow-
ców jest zwolennikiem nieinwazyjnych me-
tod zwalczania szrotówka, a wiêc metod me-
chanicznych, polegaj¹cych na wygrabianiu
liœci i biologicznych. Twierdzi on, ¿e metoda
iniekcji jest metod¹ b³êdn¹. Sam nawiert  jest
wstrz¹sem dla fizjologii drzewa. Poza tym,
jest to dzia³anie tylko na larwê, a nie na ca³y
proces rozwojowy owada.

Ponad cztery miesi¹ce temu ruszy³a,
pierwsza w niepañstwowej wy¿szej szkole w
stolicy, bezp³atna poradnia prawna. Klinika
Prawa - Studencka Poradnia Prawa przyjmuje
interesantów w Kolegium Prawa Wy¿szej
Szko³y Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im.
Leona  KoŸmiñskiego.

Do koñca kwietnia pracuj¹cy w poradni
studenci przyjêli 68 spraw - 45 cywilnych, 12
administracyjnych i 11 karnych. Po liczbie
spraw widaæ, ¿e inicjatywa uczelnianego
Prawniczego Ko³a Naukowego Lege Artis to
strza³ w dziesi¹tkê. - Program jest adresowa-
ny  z jednej strony do studentów prawa i ka-
dry dydaktycznej, z drugiej zaœ strony jego
g³ównymi odbiorcami s¹ ludzie bezrobotni,
bezdomni, emeryci, renciœci, osoby niepe³no-
sprawne, ofiary przestêpstw, kobiety w trud-
nej sytuacji ¿yciowej. Podstawowym celem
utworzenia Studenckiej Poradni Prawnej jest
doskonalenie procesu kszta³cenia studentów,
poprzez kontakt z praktyk¹ stosowania pra-
wa w relacjach z klientami i ich rzeczywisty-
mi problemami. Stanowi to bardzo dobre
po³¹czenie kszta³cenia dydaktycznego ze zdo-
bywaniem umiejêtnoœci praktycznych. Dru-
gim wa¿nym celem poradni jest dzia³anie na
rzecz równego dostêpu do prawa poprzez
udzielanie pomocy prawnej, tj. informacji
oraz wstêpnych opinii prawnych, osobom nie-
zamo¿nym, których nie staæ na korzystanie
z us³ug kancelarii prawnych. - mówi Anna Mi-
zio³ek, wspó³tworz¹ca poradniê.

Program skierowany do osób niezamo¿-
nych, realizuj¹c wa¿n¹ misjê spo³eczn¹, kszta-
³tuje wœród studentów prawa œwiadomoœæ
traktowania zawodu prawniczego w katego-
riach s³u¿by publicznej. Studenci - z korzy-

Studencka Poradnia Prawa
œci¹ dla siebie -poznaj¹ konkretne problemy.
Jako przyszli prawnicy bêd¹ z pewnoœci¹ bar-
dziej wyczuleni na wiele kwestii. W poradni
pracuj¹ pod nadzorem i opiek¹ merytoryczn¹
pracowników naukowych i praktyków - spe-
cjalistów z ró¿nych dziedzin prawa - karne-
go, cywilnego czy administracyjnego.

W po³owie maja w siedzibie uczelni goœci³
Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich.
- To jest wstêp do naszej przysz³ej i sta³ej
wspó³pracy z Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich  w kwestiach wolnoœci i praw obywateli.
Nie jesteœmy specjalistami w tych sprawach,
wiêc bêdziemy je przekazywali do Biura
Rzecznika. - mówi Anna Mizio³ek.

Klinika Prawa - Studencka Poradnia Pra-
wa pomaga osobom, które zg³aszaj¹ siê oso-
biœcie do sekretariatu poradni w siedzibie
Kolegium Prawa Wy¿szej Szko³y Przedsiêbior-
czoœci i Zarz¹dzania im. L. KoŸmiñskiego przy
ul. Jagielloñskiej 59, pokój A-23. Nale¿y
przynieœæ ze sob¹ wszelkie dokumenty zwi¹-
zane ze spraw¹, te bêd¹ kopiowane, zaœ ory-
gina³y oddawane klientom. Skopiowane ma-
teria³y s¹ przechowywane w bezpiecznym
miejscu i z pewnoœci¹ nie zostan¹ ujawnione
osobom nieuprawnionym. Co oczywiste, pra-
cownicy poradni s¹ zobowi¹zani do zachowa-
nia w tajemnicy wszystkich okolicznoœci zwi¹-
zanych z ka¿d¹ przekazan¹ im spraw¹. In-
formacje i wstêpne opinie prawne, opraco-
wane przez studentów, s¹ sprawdzane pod
wzglêdem merytorycznym przez pracowni-
ka naukowego Kolegium Prawa. Informacje
i opinie prawne s¹ udzielane w formie pisem-
nej. Sekretariat poradni jest czynny od po-
niedzia³ku do czwartku w godzinach 11 - 15.

(egu)

-Najwa¿niejsze jest wygrabianie liœci. Na
terenie Pragi  Pó³noc prowadzimy szerok¹
akcjê edukacyjn¹ w szko³ach i innych insty-
tucjach. Mamy kontakt z nauczycielami bio-
logii, propagujemy wygrabianie liœci w ra-
mach akcji „Sprz¹tanie œwiata”- mówi Piotr
Banaszkiewicz.

Podobnie na terenie Targówka preferuje
siê metodê wygrabiania liœci. Poza tym, jak
poinformowa³a nas naczelnik Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Dzielnicy Targówek,
Jolanta PrzeŸdziecka, zleca siê poszczegól-
nym spó³dzielniom mieszkaniowym odpo-
wiednie dzia³ania. Np. spó³dzielnia Bródno,
na której terenie wystêpuje kilkadziesi¹t
kasztanowców, w zesz³ym roku zdecydowa-
³a siê na szczepienie drzew. Zatrudniono fir-
my, które maj¹ specjalny certyfikat. W tym
roku przeprowadzone bêd¹ obserwacje, ja-
kie s¹ efekty szczepieñ.

Ka¿dy, komu nie jest obojêtny los naszych
parków i ogrodów powinien w³¹czyæ siê do
akcji ratowania kasztanowców. Pamiêtajmy,
¿e z jednego kilograma pozostawionych li-
œci na wiosnê wyleci nawet 5 tysiêcy motyli.
Nie mo¿na pozwoliæ, aby wstrêtny szrotó-
wek spokojnie zjada³ jedne z najpiêkniej-
szych naszych drzew     Joanna Kiwilszo

Dzieñ Dziecka jakiego jeszcze nie œwiêtowano. W Gimnazjum Nr 32 im. Ada-
ma Asnyka przy ulicy Otwockiej 3 impreza jak siê patrzy. Atrakcji co niemiara:
wystêp szkolnej formacji teatralnej „Asnyczki” w sztuce pt: „Samorz¹d szkolny,
czyli jakbyœmy szko³¹ rz¹dzili”, popis wielkiej gwiazdy imprezy: Numer Raz
wraz z suportem praskiego rapera Daniela Zycha, mecze na boisku i na sali
gimnastycznej. A wszystko w ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³” skierowanej do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.

Celem ca³ego przedsiêwziêcia jest odci¹gniêcie m³odzie¿y od alkoholu i nar-
kotyków m. in. poprzez sport. Naszym zadaniem bêdzie przekonanie m³odzie-
¿y, ¿e sport, rozwijanie umiejêtnoœci, pozytywne myœlenie s¹ alternatyw¹ dla
u¿ywek i nudy, która wkrada siê w ¿ycie m³odzie¿y i ¿ycie wielu szkó³ – powie-
dzia³a mi Justyna Madej, wspó³organizatorka imprez.             Adam Praski

Dzieñ Dziecka u Asnyka

3 czerwca -Administracja Osiedla „Po-
raje” zaprasza na festyn w KLUBIE AR-
KONA ul. Nagodziców 3 w progra-
mie:13- pi³karzyki, tenis sto³owy, gry i za-
bawy stolikowe - zabawy rodzinne;14- woj-
skowa zupa grochowa - za darmo; 16- ma-
lowanie dzieciom buzi; 16.30- wystêp ze-
spo³u muzycznego z Klubu „Arkona”;
17.30- pokaz tañca z Klubu „Razem” Osie-
dle „Jagielloñska” R.S.M. „Praga”;18.30-
dyskoteka w plenerze - program artystycz-
ny, konkursy, nagrody, s³odki poczêstunek,
niespodzianki.

4 czerwca- Dzieñ Dziecka na Targówku
 Administracja Osiedla „Targówek” zaprasza
na imprezê, która odbêdzie siê na terenie
Klubu Sportowego G.K.P. Targówek
ul. Ko³owa 18 w programie:15- Pokaz
tañca w wykonaniu dzieciêcego zespo³u „Zia-
renka’ z Klubu „Ko³atka” R.S.M. „Praga”;
15.30- Program muzyczny zespo³u „Pino-
kio” z Klubu „Pinokio” R.S.M. „Praga”; 16-
wystêp zespo³u „Sonorki” z klubu „Pinokio”
R.S.M. „Praga”; 16.30- og³oszenie wyników
Konkursu Plastycznego p.t. „Ja w moim mie-
œcie”; Wrêczenie nagród; 17- dyskoteka dla
m³odzie¿y.
5 czerwca- Administracja Osiedla „Kijow-
ska” i Rada Osiedla „Kijowska” zapraszaj¹
na festyn przy KLUBIE KU•NIA ul. Z¹b-
kowska 42, w programie:14- powitanie
goœci i zapowiedŸ programu; 14.30- zabawy
z klaunem i szczudlarzem; turniej tenisa sto-
³owego; konkurs rysunkowy „Dzieci œwiata”
- rysowanie na chodniku; konkurs wokalny,
recytatorski; przeja¿d¿ki konne, zabawa z
psem - dogoterapia; Konkurs wiedzy o Pra-
dze; 16- Pokaz tañca w wykonaniu m³odzie-
¿y z Osiedla „Kijowska”; 17- Og³oszenie wy-
ników konkursów, wrêczenie nagród i pucha-
rów; 17.40- Dyskoteka dla m³odzie¿y.

Dzieñ dziecka w RSM „PRAGA”

Teatr Studio Animacji Zaprasza:

4 Czerwiec godz. 12.00

„Morskie Opowieœci”

11 Czerwiec godz. 12.00

„Król Leon”

18 Czerwiec godz. 12.00

„Legendy Skrzata

Warszawskiego”

Sponsor:
Miasto Sto³eczne Warszawa

Bilety 10 z³

Studio Animacji
ul. Œwiatowida 18

(Champion II p) tel. 811 60 14
www.studioanimacji.pl

20 maja klasa IIIf  z Gimnazjum Nr 145
im. Jana Paw³a II, wraz z wychowawc¹ -
Paw³em Dêbowskim - przywioz³a z Wadowic
pami¹tkowy d¹b. 23 maja zosta³ on posa-
dzony przed szko³¹. W tej niecodziennej uro-
czystoœci uczestniczyli uczniowie, nauczycie-
le, przedstawiciel w³adz Targówka oraz
ksi¹dz Andrzej Dybek- proboszcz parafii œw.
Marii Magdaleny.

Uroczystoœæ wzbogaci³a mistrzowska re-
cytacja utworów Patrona- Weronika P³ocha
z IIIf jest laureatk¹ ogólnopolskiego konkur-
su recytatorskiego poezji  Jana Paw³a II. Jej
kole¿anki z klasy przepiêknie opowiada³y o
wzruszeniach towarzysz¹cych wizycie w
Wadowicach. Zabrzmia³ hymn szkolny.

Wszyscy mieliœmy wra¿enie, ¿e Jan Pawe³
II obecny jest wœród nas nie tylko w wizerun-
ku na sztandarze, ale gdzieœ w tej przezro-
czystoœci nieba cieszy siê, ¿e p³omyki zniczy,
które tak niedawno p³onê³y przed szko³¹, za-
mieni³y siê teraz w zielone listki najtrwalsze-
go z polskich drzew...

Roœnij du¿y!

X Ogólnopolski  TURNIEJ RYCERSKI
o szablê Króla  Zygmunta III Wazy BRÓDNO 2005

odbêdzie siê w Parku Bródnowskim 5. czerwca w   godz. 11.30–20.00
W programie:
-turniej rycerski (angielski turniej INTER

– MEDIEVAL, pojedynki indywidualne RYCER-
SKI TJOST, pojedynki dru¿ynowe w walce
wrêcz RYCERSKIE M£OTY, turniej walk pie-
szych MELEE, strzelanie bojowe z ³uku),

-jarmark rzemios³a dawnego
-pokazy rycerskich walk konnych (POL-

SKA REWIA KONNA Stowarzyszenie Rycer-
skie „HASTARIUS”,  turniej rycerzy Zakonu
Krzy¿ackiego, rajtaria szwedzka, u³ani i
husarzy okresu napoleoñskiego, military
kawalerii polskiej i niemieckiej,

-grupy rekonstrukcji historycznych - obo-
zowiska i pokazy: Rzymianie (Legio XXI
Rapa - Niemcy, Legio Brigetio - Wêgry, Pu-
gnatores Aeterni - Polska, Dru¿yna Wojów
S³owiañskich i Wikingów, Obóz Rycerzy Œre-

dniowiecznych, Stowarzyszenie „Legia Nad-
wiœlañska”, „Pu³k Lansjerów Nadwiœlañskich”
Dzia³yñczycy i 4 Pu³k Piechoty Ksiêstwa
Warszawskiego, Stowarzyszenie Studentów
„CAMPUS” - II wojna œwiatowa),

-inne atrakcje rycerskie, konkursy z
udzia³em publicznoœci: granie na rogach na
czas, nauka tañców dawnych (Flamandczyk),
strza³ z trebusza na odleg³oœæ,

-koncerty muzyczne: muzyka kozackaj
„ZJERKA£O”, muzyka dawna „ Abalienatus”,

-dla dzieci - mini Park Rozrywki.
Kontakt : DK „ ŒWIT” , ul. Wysockiego 11,

 tel:811-01-05, 811-11-09

24 i 25 maja na stadionie „Or³a” odby³
siê fina³ XXXVIII Warszawskiej Olimpiady
M³odzie¿y. W zawodach wystartowa³o 600
zawodników i zawodniczek urodzonych w
latach 1989, 1990 i 1991. W biegu na
200 m zwyciê¿y³ Damian Ryñski z Gim-
nazjum nr 3 (na co dzieñ zawodnik KS
Polonia Warszawa) z czasem 23,19 sek.
Jest to trzeci czas w Polsce w roczniku 89
w obecnym sezonie letnim.

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Olimpiada M³odzie¿y

MEBLE NA ZAMÓWIENIE
w atrakcyjnych cenach

- kuchenne, biurowe, pokojowe, sypialnie

- zabudowy wnêk, garderoby

- sprzeda¿: frontów - MDF - lakierowane - PCV

                  drewno naturalne, blaty kuchenne

- renowacja mebli

ul. Lisia 12 w godz. 10-18, tel. 0502-824-065
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ZAPRASZAMY NA JAGIELLOÑSK¥

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

www.rehactiv.republika.pl

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne
- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

DarTuz
KABINY, BRODZIKI

GLAZURA, TERAKOTA, GRES

MEBLE £AZIENKOWE

GALANTERIA £AZIENKOWA

SANITARIATY, WANNY

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63
Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, sob 10-14

Z T¥ REKLAM¥ RABAT!

Biuro Ksiêgowe
„AMICUS” s.c.

- ksiêgi handlowe

- KPIR

- rycza³t, p³ace, ZUS

- rozliczenia roczne

ul. K³opotowskiego 23/25
lokal 18

tel./fax 670-16-26
pn. - pt.  9-15

w
w
w
.ceram

ikatrio
.p
l

WIELKA WIOSENNA PROMOCJA P£YTEK CERAMICZNYCH

„CERAMIKA TRIO”
SALONY SPRZEDA¯Y

ul. Jagielloñska 2

03-721 Warszawa

tel. 619 48 89

tel. 741 35 80-81

fax 741 35 82

ul. Radzymiñska 116

03-574 Warszawa

tel. 678 46 09

fax 679-83 38

godziny otwarcia: pn.-pt. 9-18, sob. 9-14

CZAS TRWANIA PROMOCJI DO 1 LIPCA

TYLKO
U NAS

RABAT DO

15%

DORADCA PODATKOWY

Ewa Celej-Tarkowska

zaprasza
do nowej siedziby

ul. Jagielloñska 55 lok. 115

 - biuro rachunkowe
 - doradztwo podatkowe
 - obs³uga firm

tel. 676-93-01 (04)

kom. 0604-267-586
pn. - pt. 9-16

www.kancelariadp.com.pl

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

Ceramika sanitarna, kabiny, wanny,

glazura, terakota, meble ³azienkowe

farby Dulux (komputerowy dobór kolorów)

ul. Jagielloñska 3 tel. 619-70-18 pn.-pt. 9-18, sob. 9-14 www.polmax.pl

PolMAX

Z T¥ REKLAM¥ 10% RABATU!

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                                Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

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

03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A

tel. 618-88-84

RATY!RATY!

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

�SANITARIATY �WANNY

�KLEJE �FUGI

ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl

e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

��������������

Specyfik¹ eurobanku jest
umiejscawianie swoich punk-
tów kredytowych w du¿ych
centrach handlowych. Pla-
cówki bankowe po³o¿one s¹
równie¿ w atrakcyjnych punk-
tach miasta, przy ruchliwych
ulicach. Taka formu³a chyba
zdaje egzamin?

Tak, bo coraz wiêcej Polaków
korzysta z hipermarketów i cen-
trów handlowych jako g³ówne-

Bank bliski ludziom
Rozmowa z Magdalen¹ Huczek Dyrektorem Regionu Wschodniego Euro Banku S.A.

Adresy placówek:

ul. Skaryszewska 2, tel. (022) 741-20-61

Centrum Handlowe King Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. (022) 740-15-00

Centrum Handlowe Wileñska, ul. Targowa 72, (022) 741-26-76

Centrum Handlowe Targówek, ul. G³êbocka 15, (022) 743-33-05

Marki, Centrum Handlowe M1, ul. Pi³sudskiego 1, (022) 761-83-55

Centrum Obs³ugi Klienta do dyspozycji klientów 7 dni w tygodniu

w godzinach od 8 do 23 pod numerem 0 801 700 200.

go miejsca codziennych zaku-
pów. Wielu z nas robi te¿ zaku-
py w weekendy. eurobank wy-
chodzi tym wszystkim zmianom
rynkowym naprzeciw - ma swo-
je placówki w³aœnie w tych miej-
scach. Dla Klientów lubi¹cych
standardowe miejsca – euro-
bank jest obecny w centrach
miast.

Godziny otwarcia naszych od-
dzia³ów tak¿e dostosowujemy
do potrzeb naszych klientów –
czyli w centrach handlowych w
ich godzinach pracy, natomiast
w centrach miast do godz. 19.00

Po pierwsze funkcjonal-
noœæ i dostêpnoœæ. Takie
mo¿na odnieœæ wra¿enie
przygl¹daj¹c siê dzia³aniom
eurobanku. Placówki w wy-
godnych miejscach  czynne 7
dni w tygodniu - jakie jeszcze
formy dzia³ania nastawione
na fachow¹ obs³ugê stosuje
eurobank?

Dodatkowo, w ka¿dej z na-
szych placówek znajduje siê pe-
³en zestaw nowoczesnych urz¹-
dzeñ. Pozwala to na znaczn¹

oszczêdnoœæ czasu i eliminuje
uci¹¿liwe przesy³anie dokumen-
tów miêdzy oddzia³ami. Po
wprowadzeniu danych do sys-
temu nasz ka¿dy klient staje siê
klientem ca³ego banku, a nie tyl-
ko wybranej placówki, w której
za³o¿y³ konto. Oznacza to, ¿e
wszelkie sprawy zwi¹zane z pro-
wadzeniem rachunku mo¿na
za³atwiæ w dowolnym oddziale
w ca³ej Polsce.

Nasze oddzia³y s¹ te¿ wypo-
sa¿one w bankomaty, z których
mog¹ korzystaæ wszyscy posia-
dacze standardowych kart p³at-
niczych, zarówno nasi klienci,
jak i klienci innych banków. Jako
pierwszy bank w Polsce wpro-
wadziliœmy na masow¹ skalê
wp³atomaty czyli odpowiedniki
kas, w których dotychczas wp³a-
caliœcie Pañstwo pieni¹dze. Lo-
katy oraz wp³aty gotówkowe
mo¿na wiêc obs³ugiwaæ teraz
samodzielnie, z tak¹ sam¹
³atwoœci¹, z jak¹ korzysta siê z
bankomatu.

Pomówmy o konkretnych
us³ugach eurobanku?

Dla wszystkich, którzy potrze-
buj¹ dodatkowych kwot na eks-
tra wydatki lub w krótkim czasie
chcieliby uzyskaæ w niek³opotli-
wy sposób wsparcie finansowe,
przygotowaliœmy produkt, któ-
rym jest gotówka nawet do
120 000 z³.

Mamy ju¿ 5 ofert  kredyto-
wych:

- europo¿yczka – czyli go-
tówka  dla ka¿dego

- kredyt do 120 tys. z³ adre-
sowany dla najlepiej zarabiaj¹-
cych osób prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹,

- kredyt dla osób na emery-
turze i rencie – dostêpny w trak-
cie jednej wizyty w placówce
bankowej,

- kredyt dla absolwentów
szkó³ wy¿szych, którzy podjêli
pierwsz¹ pracê

- kredyt dla grup zawodo-
wych – policjanci i ¿o³nierze

Do tego konto osobiste –
charakteryzuj¹ce siê tym, ¿e nie
p³aci siê nic za otwarcie, prowa-
dzenie konta, korzystanie z ban-
komatów, oraz z wydanie karty
od rêki.

Dla tych z Pañstwa, którzy
chcieliby korzystnie zainwesto-
waæ swoje oszczêdnoœci, eu-

robank przygotowa³ kilka
atrakcyjnie oprocentowanych
lokat.

Standardowa oferta sk³ada
siê z kilku rodzajów lokat - dy-
namicznych, terminowych o sta-
³ym i zmiennym oprocentowa-
niu. Przy wy¿szych kwotach ist-
nieje mo¿liwoœæ indywidualnego
negocjowania stawek oprocen-
towania. Lokatê mo¿na za³o¿yæ
na okres od 7 dni do 36 miesiê-
cy. Dodatkowym udogodnie-
niem jest te¿ mo¿liwoœæ sk³ada-
nia lokat we wp³atomacie, a przy
tym nasi klienci nie musz¹ za-
wieraæ ¿adnych dodatkowych
umów.

Dziêkujemy za rozmowê.

Szybka, profesjonalna i mi³a obs³ugaSzybka, profesjonalna i mi³a obs³uga

Szeroki wybór kompozycji

z kwiatów ¿ywych i sztucznych,

wi¹zanki œlubne,

wszelkie wyroby bukieciarskie

oraz szk³o artystyczne i upominki.

ul. £odygowa 16 tel. 743-95-20

Kwiaciarnia

Z.P.U.H. Edyta

OKNA, DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

W-wa, ul. Kondratowicza 4

(bazar, pawilon 24)

pomiar, porada, wycena - gratis!

ul. Mechoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN

NOWA ODZIE¯

MARKOWYCH FIRM

BARDZO ATR
AKCYJN

E C
EN

Y!koñcówki serii

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
ŒLUBY

KOMUNIE

CHRZTY

ŒLUBY

KOMUNIE

CHRZTY
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mini og³oszenia

NAUKA
ANGIELSKI (022) 466-28-95
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, chirurg, ortopeda, derma-
tolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psy-
chiatra - akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31

US£UGI
AGENCJA celna Intrastat 510-63-
38
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DACHY, daszki us³ugi blachar-
sko-dekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DOMOFONY, naprawa, instala-
cja, modernizacja, konserwacje
0502-978-535
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
KRAWIECKIE poprawki  w pasa-
¿u handlowym Tarchomin-Œwiato-
wida 49 paw. 33
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek 670-31-87

NAPRAWA pralek automatycz-
nych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA pralek, lodówek,
gwarancja 670-39-34, 0502-
253-670

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
REMONT kompleksowo, glazura,
hydraulika, gips 614-49-34, 0506-
091-379
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
UK£ADANIE, sprzeda¿ kostki bru-
kowej 608-041-365, 771-22-00
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

SPRZEDAM

SPRZEDAM dzia³ki z lasem na
osiedlu Nowopol-Micha³ów-Regi-
nów ul. Warszawska, gm. Niepo-
rêt po wyj¹tkowo dogodnych ce-
nach. Informacja: www.nowo-
pol.prv.pl, tel. 0501-191-812

KUPIÊ

A OBLIGACJE przedwojenne
0502-952-578
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natychmiasto-
we po¿yczki  pod zastaw - z³oto,
elektronika, samochód. Korzystne
warunki, ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

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

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

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe

� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne
� Parapety

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 m.st. Warszawy
zawiadamia ¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architek-

ta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zo-
sta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek
Miasta Sto³ecznego Warszawy reprezentowanego przez Bur-
mistrza Dzielnicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 21.04.2005r.

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na budowê kanalizacji ogólnosp³awnej œr. 80
m i odwodnienia jezdni ul. Œwiatowida na odcinku od ul.
Leœnej Polanki w kierunku ul. T³uchowskiej oraz od stud-
ni S I do studni S II – dz. ew. 29/3 obrêb 4-01-07 w Warsza-
wie Dzielnicy Bia³o³êka /dla II etapu realizacji ulicy Œwia-
towida/

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w
terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiado-

mienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dziel-

nicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.:

+22/51 03 192.

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491  (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail: alfa@alfa-
mieszkania.pl
BEZPOŒREDNIO, pilnie  kupiê
kawalerkê 0501-038-013
DO wynajêcia 2 hale magazyno-
we 100m2 z biurem i telefonem ul.
Modliñska 342, 608-357-302
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012
SPRZEDAM dom Zacisze, seg-
ment 170m2, 670000z³., 0603-
195-714

GASTRONOMIA
kOMUNIE, wesela, chrzciny, i
inne imprezy. Tanio, kameralnie,
równie¿ u klienta. Warszawa Za-
cisze  877-16-68, 678-96-24

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Ko-

deks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r.

Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 19 maja 2005r. zosta³a wydana z

upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

Miastu Sto³ecznemu Warszawie Decyzja Nr 295/2005 zmie-

niaj¹ca decyzjê Nr 909/2004 z dnia 15.10.2004r. o pozwo-
leniu na budowê,  zatwierdzaj¹ca projekt zamienny w czê-
œci dotycz¹cej zagospodarowania terenu dla I etapu re-
alizacji ulicy Œwiatowida rozszerzonego o kompleksow¹
budowê drogi zbiorczej /serwisowej/ wzd³u¿ ulicy Œwia-
towida na odcinku od istniej¹cej drogi zbiorczej do ul.
Grzymalitów w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka wraz z
oœwietleniem i odwodnieniem.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

konane 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).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia

odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za po-
œrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy

w terminie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa

w wysokoœci 5 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹cz-
nika (ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U. 86, poz.

960).

Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/

w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Mia-

sta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel.

51-03-192, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

STOEN uruchomi³ w³aœnie Cen-
trum Kontaktu z Klientem. Telefon,
e-mail, faks lub list wystarczy, by
za³atwiæ wszystkie formalnoœci
zwi¹zane z dostaw¹ energii elek-
trycznej. Wystarczy zatelefonowaæ
pod warszawski numer 821 46 46
od poniedzia³ku do pi¹tku pomiê-
dzy godz. 8 a 18, by poznaæ stan
swojego rachunku, zg³osiæ stan
licznika, podpisaæ umowê, aktuali-
zowaæ dane teleadresowe, czy
zg³osiæ reklamacjê. Centrum Kon-
taktu z Klientem  obs³uguje te¿ ko-
respondencjê nadsy³an¹ poczt¹

elektroniczn¹, faksem oraz drog¹
listown¹ na adres ul. W³odarzew-
ska 68, 02-384 Warszawa. CKK
nie jest typowym Centrum Obs³u-
gi Klienta, nie prowadzi obs³ugi
bezpoœredniej. W centrum pracu-
je 47 konsultantów, podzielonych
na grupê telefoniczn¹ i grupê ko-
respondencji. 38 konsultantów zo-
sta³o wy³onionych w drodze we-
wnêtrznej rekrutacji STOEN. S¹ to
osoby posiadaj¹ce du¿¹ wiedzê o
firmie, czêsto z wieloletnim do-
œwiadczeniem pracy w jednym z
Centrów Obs³ugi Klienta STOEN.

W ci¹gu miesi¹ca konsultanci cen-
trum obs³uguj¹ ponad 30 tys. po-
³¹czeñ telefonicznych i 3 tys. sztuk
korespondencji. Centrum ma tech-
niczn¹ mo¿liwoœæ obs³ugi 60 roz-
mów jednoczeœnie. Œredni czas
oczekiwania na po³¹czenie z kon-
sultantem wynosi 15 sekund. Œred-
ni czas rozmowy z konsultantem
to 3 minuty i 15 sekund.

Odbieralnoœæ telefonów w Cen-
trum w kwietniu 2005 r. wynios³a
94% czyli przewy¿szy³a europejski
standard call center, wyznaczony
na poziomie 90%. Na e-maile i fak-
sy konsultanci odpowiadaj¹ w cza-
sie krótszym ni¿ 24 godziny. Na list,
najczêœciej w  ci¹gu 7 dni. Praca
centrum jest tak zorganizowana,
¿e w przypadku du¿ego natê¿enia
telefonów osoby zajmuj¹ce  siê ko-
respondencj¹ mog¹ wspomóc gru-
pê telefoniczn¹. STOEN wyda³ do-
tychczas na infrastrukturê teleinfor-
matyczn¹ Centrum Kontaktu z
Klientem 2 miliony z³otych.

Do koñca 2005 roku zainwestu-
je w CKK kolejne 2 miliony z³otych.
STOEN SA to firma, której podsta-
wow¹ dzia³alnoœci¹ jest przesy³,
dystrybucja oraz obrót energi¹
elektryczn¹. STOEN SA nale¿y do
miêdzynarodowej Grupy RWE od
23 grudnia 2002 roku. Od paŸ-
dziernika 2003 roku STOEN odpo-
wiada w Polsce za rozwój RWE i
koordynacjê dzia³alnoœci polskich
spó³ek zajmuj¹cych siê dostaw¹
energii, wody i gazu, w których
RWE posiada udzia³y. Grupa RWE
dostarcza energiê, gaz i wodê mi-
lionom klientów w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. RWE posia-
da siln¹ bazê w Europie Œrodko-
wowschodniej. Jest obecna nie tyl-
ko w Polsce, ale i na Wêgrzech,
S³owacji i w Czechach.

STOEN blisko klienta

Wystêpy ocenia³o jury pod
przewodnictwem Bart³omieja
W³odkowskiego, z udzia³em
przedstawicieli placówek, z któ-
rych zg³oszono uczestników. Ju-
rorzy dawali punkty w 4 katego-
riach oceny, potem sumowano
wyniki. Ró¿nice nie by³y du¿e,
st¹d tyle podwójnych I, II i III
miejsc. O przyznaniu wyró¿nieñ
decydowa³y dyskusje o szcze-
gólnych walorach danej prezen-
tacji.

Wœród najm³odszych I miejsce
zdoby³ zespó³ „Bajlandia” z
Przedszkola nr 18 – za ca³o-
kszta³t prezentacji; II – zespó³ z
Przedszkola nr 81, z wyró¿nie-
niem Karoliny Melon, £ukasza
Trzciñskiego i Damiana Szwar-
ca; III – zespó³ „Bemolki” z
Przedszkola nr 150 (wyró¿nienie
za uk³ad choreograficzny). Wy-
ró¿nienia otrzyma³y zespo³y:
„Smerfy”z Przedszkola nr 156,
„Pi¹tka” z Przedszkola nr 95 i
„S³oneczka” z Przedszkola nr 90
oraz Kamil Damentka z Przed-
szkola nr 128

W kategorii dzieci m³odsze (kl.
I – III) jury najwy¿ej oceni³o „Tañ-
cz¹ce nutki” z SP nr 285, wyró¿-
ni³o te¿ solistê Dawida Ruszkow-
skiego. II miejscem podzieli³y siê
zespo³y: „Weso³a rodzina” z SP
114 i „Sylaba” z SP 42. III miej-
sce otrzyma³ zespó³ muzyczny z
SP 344; wyró¿nienia: „Pche³ki”

Najlepsi w Debiutach
901 uczestników stanê³o do rywalizacji w XI Miêdzyszkolnym

Konkursie Wokalno-Muzycznym „Debiuty` 2005” w Domu Kultu-
ry „Œwit”: 251 dzieci z 13 przedszkoli; 190 uczniów klas I –III z 9
SP; 259 uczniów z klas IV – VI z 8 SP; 201 w kategorii m³odzie¿o-
wej, z 5 gimnazjów, 3 liceów oraz 3 domów kultury.

z SP 52 za wykonanie piosenki
„Morskie opowieœci”, „Kapela z
naszego podwórka” z SP 277 za
uk³ad choreograficzny i Urszula
Baronowska z SP 58 za taniec.

W kategorii dzieci starsze (kla-
sy IV – VI) jury przyzna³o po dwa
miejsca ka¿dego stopnia: I – An-
nie Gorzelak wraz z zespo³em
„Ma³e kobietki” z SP 114 oraz
chórowi z SP 344; II – Jakubowi

Krukowskiemu z SP 42 i Kata-
rzynie Cieœlak z DK „Zacisze”; III
– zespo³owi „Ósemki” z  SP 114
i Szkolnemu Zespo³owi Muzycz-
nemu z SP 285. Wyró¿nienia
przypad³y zespo³om: „Czerwone
Jagody” z SP 277 za promocjê
polskiego folkloru, „Przyboraki z
Wasowszczyzny” z SP 277 za

ambitny repertuar oraz chórowi
z SP 298 za aran¿acjê wi¹zanki
melodii; indywidualne: Ma³gorza-
cie Zieliñskiej z DK „Zacisze” za
interpretacjê utworu i Klaudii Fr¹-
czak z SP 52 za brzmienie g³o-
su.

Podobny werdykt jury zapad³
w kategorii m³odzie¿owej  (klasy
gimnazjalne i licealne): I miej-
scem podzielili siê: Wojciech
Sobczak z Gimnazjum nr121 i
Aneta Taras z Zespo³u Szkó³ im.
Piotra Wysockiego: II - zespó³
wokalno-instrumentalny XLVI LO
im. Stefana Czarnieckiego (z wy-

ró¿nieniem indywidualnym Ma-
riusza Podbielskiego za swobo-
dê sceniczn¹) i Marzena Wie-
chetek z Zespo³u Szkó³ im. Pio-
tra Wysockiego; III – Wioletta
Konwerska z gimnazjum nr 122
i zespó³ „Pinezka Band” z gim-
nazjum nr 142 (z wyró¿nieniem
za taniec i dla Karoliny Abra-
mowskiej za piosenkê). Wyró¿-
nienia otrzyma³y te¿: zespó³ „Spi-
ce Girls” Gimnazjum nr 144, sek-
cja instrumentalna zespo³u „Gim-
black Music” Gimnazjum nr 145,
Anna Cegie³ka z DK „Œwit”, Szy-
mon Gêbski z XIII LO im. p³k Lisa
- Kuli.

Debiutuj¹cy w roli przewodni-
cz¹cego jury Bart³omiej W³od-
kowski by³ urzeczony atmosfer¹
konkursu, zaanga¿owaniem ca-
³ych szkó³, przygotowan¹ przez
zespo³y kampani¹ medialn¹.
Najwy¿sze noty dawa³ za walo-
ry muzyczne, emisjê g³osu, mu-
zykalnoœæ, aran¿acjê, repertuar
adekwatny do mo¿liwoœci dzie-
ci. Zauwa¿y³ tendencjê do tego,
by program mia³ charakter show,
by³ efektowny, by du¿o siê dzia-
³o. Czasem „ucieka³”  przy tym
element muzyczny – to, co wp³y-
wa na kszta³towanie gustów ar-
tystycznych cz³onków zespo³u.
Doceni³ swobodê zachowania
dzieci na scenie.

Krytyczne uwagi, zg³aszane
telefonicznie do DK „Œwit” po
og³oszeniu wyników konkursu
przewodnicz¹cy jury uwa¿a za
nieuzasadnione. Szko³y nagro-
dzone w ubieg³ym roku nie mu-
sia³y dostaæ nagród równie¿ te-
raz. Nauczycieli i dyrektorów pro-
si, by nie traktowali werdyktów
jury tak emocjonalnie, by nasta-
wili siê na szlachetn¹ rywaliza-
cjê. Nagrody nie s¹ w tym przy-
padku najwa¿niejsze – chodzi
przede wszystkim o wspóln¹ za-
bawê. Nie jest jednak zwolenni-
kiem rezygnacji ze stopniowania
nagród. Doœwiadczenie pracy z
zespo³ami artystycznymi uczy,
¿e gradacja nagród jest pozytyw-
na, bo mobilizuje.

Zdaniem B.W³odkowskiego,
warto zachêciæ zespo³y, by na-
wzajem ogl¹da³y swoje wystêpy;
pozwoli to na twórcze spojrzenie
równie¿ na w³asn¹ pracê i odsu-
nie cieñ podejrzenia o stronni-
czoœæ jurorów. Systematyczna
praca i pomys³ na zespó³ – to po-
stulat przewodnicz¹cego jury
„Debiuty`2005”, skierowany do
wszystkich osób, zaanga¿owa-
nych w konkurs.

P.S. Dyskusja o tym, jaki sk³ad
jury zapewnia obiektywne i traf-
ne oceny, jest otwarta. Prosimy
Czytelników o g³osy w tej spra-
wie.
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Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

WESELA, PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE,

WIECZORKI TANECZNE
(œrody, pi¹tki, soboty)

 679-36-30

0603-956-654

Lech Kaczyñski, próbuj¹c za-
rz¹dzaæ Warszaw¹, stosuje spe-
cjalne strategie. Zabieraj¹c siê za
budowê Mostu Pó³nocnego u¿y³
strategii „Oni robili to jeszcze go-
rzej”. Pierwszym jej etapem by³o
obrzucenie b³otem poprzedników.
Kaczyñski twierdzi³ zatem, ¿e po-
przednie mosty budowano w
Warszawie po zawy¿onej cenie.
Nazywa³ je drogimi fajerwerkami
i sugerowa³, ¿e jest na tropie
zwi¹zanych z nimi rzekomych
afer. Nastêpnie obiecywa³, ¿e on
i tylko on jest w stanie zbudowaæ
kolejny most uczciwie i tanio. Po-
wtarza³ to w sto³ecznych mediach
wielokrotnie. Wed³ug jego pierw-
szych obietnic Most Pó³nocny
mia³ kosztowaæ tylko 100 mln z³.
Przypominam, ¿e Most Œwiêto-
krzyski kosztowa³ 120 mln, a Most
Siekierkowski 200 mln z³.

Jaskrê wykryto u mnie póŸno.
Jak siê okaza³o, zbyt póŸno. Mam
80 lat i niewiele widzê. Bardzo
pogorszy³ siê komfort mojego
¿ycia, przy wielu czynnoœciach
potrzebujê pomocy. Chcia³abym
przestrzec przed t¹ chorob¹ -
trzeba systematycznie kontrolo-
waæ wzrok u okulisty i prosiæ o
badanie ciœnienia œródga³kowego
- apeluje jedna z naszych czytel-
niczek. Inna dodaje - Mam 50 lat,
kilka lat temu podczas rutynowe-
go badania u okulisty stwierdzo-
no u mnie jaskrê z wysokim ci-
œnieniem œródga³kowym. Stosun-
kowo szybko podda³am siê lase-
rowemu zabiegowi. Po zabiegu
ciœnienie jest niskie, ale do koñ-
ca ¿ycia muszê przyjmowaæ kro-
ple do oczu. Warto poinformowaæ
czytelników jak podstêpna mo¿e
byæ ta choroba i jakie czyni spu-
stoszenia w nerwie wzrokowym.

Przebieg jaskry jest pocz¹tko-
wo bezobjawowy, dlatego na ogó³
wykrywa siê j¹ zbyt póŸno. U nie-
wielu chorych mo¿na zaobserwo-
waæ pewne wczesne symptomy
w postaci napadowych bólów g³o-
wy, bólów za oczami czy migren.

Okulistyka upatruje dwojakich
przyczyn zaniku nerwu wzroko-
wego w wyniku jaskry. Napiêcie
ga³ki ocznej utrzymuje ciecz wod-
nista wytwarzana w oku. Ciecz
wodnista opuszcza ga³kê oczn¹

Z³odziej wzroku

Mieszkañcy Wspólnoty Zielone Zacisze 1

ul.  Œw. Wincentego 110

To jest pytanie, które czasem sobie zadajê pod wp³ywem obserwa-
cji rzeczywistoœci. Nie odnoszê siê tutaj do kultury w szerokim jej ro-
zumieniu tylko do tej dotycz¹cej dnia codziennego, a w³aœciwie do
tego jak potrafimy porozumiewaæ siê i dzieliæ wspóln¹ przestrzeñ z
s¹siadem, poza swoimi czterema œcianami. To, co robimy w naszych
czterech œcianach te¿ czasem dla s¹siada ma znaczenie, bo dla nie-
których ha³asów œciany nie s¹ barier¹.

Wiem, ¿e wszyscy maj¹ œwiadomoœæ tego, ¿e mieszkamy w du¿ej
zbiorowoœci i musimy kierowaæ siê pewnymi zasadami, ¿eby nie obrzy-
dzaæ sobie nawzajem ¿ycia,  zatem pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e
s¹siadów denerwuje:

1) niesprz¹tanie po swoich ulubieñcach, pomimo tego, ¿e na stoja-
kach przy wyjœciach z klatek schodowych jest wy³o¿ony odpowiedni
sprzêt, a nikomu nie jest przyjemnie wdepn¹æ w to, co zostawi piesek,

2) stawianie samochodów na nie swoich miejscach. Ostatnio jakiœ
dowcipniœ zostawi³ samochód przed wjazdem do gara¿u,

3) palenie papierosów na klatkach schodowych i w windach. Ja nie
palê i nie dziwiê siê ludziom, którzy jad¹c w windzie z osob¹ pal¹c¹
gwa³townie reaguj¹. Na klatkach wentylacja jest s³aba, a w windach
praktycznie jej nie ma i po prostu mo¿e siê komuœ zrobiæ s³abo od
papierosowego dymu,

4) wyrzucanie z okien niedopa³ków i œmieci, gdy¿ l¹duj¹ one na
balkonach, lub pod oknami s¹siadów, którym  nie jest przyjemnie
mieszkaæ na œmietniku.

Nie mam wielkiej satysfakcji z tego, co napisa³em, bo wiem, ¿e
moje uwagi nie odnosz¹  siê do tych, którzy ten tekst przeczytali, co
oznacza, ¿e zarówno czytelnik jak i autor zmarnowali swój czas.

Wracaj¹c do kultury, mo¿e ktoœ z Pañstwa  pomo¿e mi rozwik³aæ
pewn¹ zagadkê. Otó¿ zawsze bêd¹c w teatrze zastanawiam siê co
siê dzieje z ludŸmi, kiedy po spektaklu  przepychaj¹ siê, ¿eby czym
prêdzej zabraæ p³aszcz z szatni. Wydaje siê, ¿e strasznie im siê spie-
szy do codziennoœci po dwóch godzinach obcowania z kultur¹. A ja-
kie jest Pañstwa zdanie na ten temat?

Liczê na to, ¿e ktoœ z Pañstwa nie tylko pomo¿e mi znaleŸæ odpo-
wiedŸ na to pytanie, ale  pokusi siê,  ¿eby podzieliæ siê z s¹siadami
jak¹œ opini¹, która zainteresuje mieszkañców  Zielonego Zacisza,
zw³aszcza, ¿e  na Zielonym Zaciszu w najbli¿szym czasie szykuj¹ siê
du¿e zmiany. Po oddaniu  etapu C przybêdzie nam s¹siadów, ruch na
drodze siê zagêœci. Trzeba bêdzie do zmian siê jakoœ dopasowaæ i z
nowymi s¹siadami siê dogadaæ.

Proszê o przesy³anie propozycji tekstów do gazety o d³ugoœci rów-
nej jednej stronie maszynopisu na adres Józef.kazinski@euro-pro-
fil.dmkhost.net Oczekujê z niecierpliwoœci¹ na  pierwsz¹ Pañstwa
wypowiedŸ na tym gazetowym forum.

Korzystaj¹c z okazji informujê, ¿e zbli¿a siê kolejne Walne Zebra-
nie mieszkañców Zielonego Zacisza 1, na który g³ównym punktem do
za³atwienia bêdzie podjêcie uchwa³y w sprawie planu gospodarcze-
go na 2005 r. Zebranie odbêdzie siê prawdopodobnie w po³owie czerw-
ca. Dok³adna data zostanie ustalona po sprawdzeniu dostêpnoœci sali
w urzêdzie dzielnicy na pocz¹tku czerwca.

Wszyscy w³aœciciele lokali zostan¹ indywidualnie powiadomieni o
terminie i programie zebrania.

Pozdrawiam. Józef Kaziñski - zarz¹dca Biuro tel./ fax 301 10 02

Jak  to jest z t¹ kultur¹?

w miejscu zwanym k¹tem prze-
s¹czania. Kiedy na drodze odp³y-
wu cieczy znajdzie siê jakaœ prze-
szkoda, ta gromadzi siê w oku po-
woduj¹c wzrost ciœnienia œródga-
³kowego, co prowadzi do mecha-
nicznego ucisku na w³ókna ner-
wowe, by ostatecznie doprowa-
dziæ do zaniku nerwu wzrokowe-
go. To przyczyna mechaniczna.
Nerw wzrokowy od¿ywiany jest
przez specjaln¹ sieæ naczyñ
krwionoœnych. Jeœli s¹ one w per-
manentnym skurczu lub s¹ zwê-
¿one - np. w wyniku zmian
mia¿d¿ycowych w ich œciankach
- nie doprowadzaj¹ odpowiedniej
iloœci krwi do nerwu wzrokowego.
W ten sposób dochodzi do sta³e-
go niedokrwienia nerwu i zaniku
w³ókien nerwu wzrokowego. Cha-
rakterystyczne dla jaskry jest
stopniowe zawê¿anie siê pola wi-
dzenia, co ostatecznie mo¿e do-
prowadziæ do utraty wzroku. Jak
siê szacuje na jaskrê choruje na
œwiecie blisko 70 mln osób, w
Polsce oko³o 700 tys. A¿ 7 mln
osób straci³o wzrok w wyniku ja-
skry! Leczy siê zaledwie 0,17
proc., co jest wskaŸnikiem drama-
tycznie niskim, jeœli wzi¹æ pod
uwagê, ¿e terapia jest w pe³ni
skuteczna jedynie w pocz¹tkowej
fazie choroby. Kolosalne znacze-
nie ma wiêc szybkie zdiagnozo-
wanie choroby, którego mo¿e do-
konaæ niemal ka¿dy lekarz okuli-
sta. Podstawowe badania s¹ ca-
³kowicie bezbolesne i nieinwazyj-
ne - badanie dna oka przy pomo-
cy oftalmoskopu, oceniaj¹ce stan
tarczy nerwu wzrokowego i bada-
nie ciœnienia œródga³kowego przy
pomocy tonometru aplanacyjne-

go ze znieczuleniem ga³ki ocznej
lub przy pomocy tonometru bez-
dotykowego, bez znieczulenia.

 Jeœli stan oczu wzbudzi niepo-
kój okulisty, kieruje  on pacjenta
na dalsze badania diagnostycz-
ne. Podczas badania pola widze-
nia (perymetria) pacjent sygnali-
zuje pojawianie siê punktu œwietl-
nego na czaszy perymetru. Na tej
podstawie mo¿na okreœliæ ewen-
tualne ubytki w polu widzenia.
Scaningowa tomografia laserowa
(HRT/Topps) to najnowoczeœniej-
sze badanie obiektywnie okreœla-
j¹ce stan tarczy nerwu wzrokowe-
go i stopieñ jego destrukcji.

Wczesna diagnoza stwarza
szansê powstrzymania choroby i
uratowania wzroku, przy czym
nale¿y pamiêtaæ, ¿e jaskra nie
jest wyleczalna i jeœli nast¹pi³o ju¿
upoœledzenie wzroku, zmiany
owe nie mog¹ byæ cofniête.

Medycyna odnotowuje 30 - 40
odmian jaskry. Choroba mo¿e do-
tkn¹æ nawet noworodki - jaskra
wrodzona i dzieci - tzw. jaskra
m³odzieñcza. Wystêpuj¹ ró¿ne
odmiany jaskry z szerokim, w¹-
skim i zamykaj¹cym siê k¹tem
przes¹czania, a tak¿e skompliko-
wana jeœli chodzi o leczenie ja-
skra barwnikowa. Nie jest naszym
zadaniem opisywanie wszystkich
jej rodzajów. Zachêcamy zainte-
resowanych czytelników do siê-
gniêcia po opracowania ksi¹¿ko-
we - jest ich bardzo wiele. Lecze-
nie zawsze ordynuje lekarz okuli-
sta - nie wolno robiæ niczego na
w³asn¹ rêkê. Zdarza siê, ¿e pa-
cjenci s¹ kierowani do specjali-
stycznych poradni jaskrowych.
Leczenie na ogó³ polega na sto-
sowaniu kropli - betablokerów,
kropli zwê¿aj¹cych Ÿrenicê i le-
ków okulistycznych nowej gene-
racji. Stosuje siê ró¿ne specyfiki
w zale¿noœci od rodzaju jaskry. W
niektórych przypadkach wykonu-
je siê zabiegi metod¹ konwencjo-
naln¹ b¹dŸ laserow¹.

Warto zwróciæ uwagê na czyn-
niki ryzyka rozwoju jaskry. Na tej
liœcie pierwsze miejsce zajmuje
czynnik dziedziczenia. Jeœli ktoœ
w rodzinie chorowa³ b¹dŸ choru-
je na jaskrê warto przebadaæ
oczy. Czynnik wieku - ryzyko
zachorowania wzrasta po ukoñ-
czeniu 35 lat. Niskie ciœnienie
ogólne krwi znacz¹co zwiêksza
ryzyko zachorowania na jaskrê.
Warto zrezygnowaæ z t³ustego
jedzenia i systematycznie badaæ
poziom cholesterolu we krwi -
zaburzenia gospodarki t³usz-
czowej (hipercholesterolemia)
to bardzo powa¿ny czynnik zwiêk-
szaj¹cy ryzyko zapadniêcia na
jaskrê. Czêsto wystêpuj¹ce mi-
greny z tzw. aur¹ (œwietlisty wê-
¿yk w polu widzenia utrzymuj¹cy
siê nawet po zamkniêciu powiek)
powinny powa¿nie nas zaalarmo-
waæ. Pozosta³e czynniki to zbyt
intensywnie leczone nadciœnie-
nie têtnicze, objawy naczynio-
skurczowe - zimne d³onie i sto-
py, podwy¿szone ciœnienie
œródga³kowe, krótkowzrocz-
noœæ powy¿ej -4.0. Jeœli u
kogoœ z naszych czytelników
wystêpuje od jednego do
trzech powy¿szych czynników
ryzyka powinien odwiedzaæ
okulistê dwa razy w roku. Jeœli
czynników ryzyka jest wiêcej
powinien natychmiast udaæ siê
do okulisty.

Nie ma leku na jaskrê. Warto
zapamiêtaæ te bezwzglêdnie
brzmi¹ce s³owa. Podejmowane s¹
próby odtworzenia nerwów przy
u¿yciu komórek macierzystych. W
odniesieniu do nerwu wzrokowe-
go, który jest jednym z bardziej
wyspecjalizowanych nerwów wy-
stêpuj¹cych u cz³owieka, próba
jego odtworzenia brzmi dziœ jak
science fiction. Z ca³¹ pewnoœci¹
jednak mo¿na powstrzymaæ roz-
wój choroby. Wszystko jest w na-
szych rêkach. Wystarczy tylko
podj¹æ decyzjê o odwiedzeniu ga-
binetu okulistycznego.

Opracowa³a El¿bieta Gutowska

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Prezydenckie strategie
Zarówno zarzuty, jak i obietni-

ce Kaczyñskiego by³y kompletnie
oderwane od rzeczywistoœci, ale,
gdy zgodnie ze znan¹ regu³¹ so-
cjotechniki zosta³y powtórzone
wielokrotnie, sta³y siê prawd¹,
utrwalon¹ w opinii publicznej.
Wtedy dopiero urzêdnicy przyst¹-
pili do prac zwi¹zanych z mo-
stem. W kwietniu tego roku roz-
strzygniêto szumnie anonsowa-
ny konkurs na koncepcjê mostu.
W mediach zaroi³o siê od koloro-
wych makiet i wizualizacji. Pe³ny
sukces, który zaowocowa³ kolej-
nymi procentami poparcia w son-
da¿ach.

Do dalszych prac wybrano dwa
projekty, których realizacja kosz-
towa³aby miêdzy 390 a 460 mln
z³. Cztery razy wiêcej, ni¿ w obiet-
nicach. Co ciekawe, odrzucono
projekty tañsze. Dziêki zastoso-
wanej strategii nikt jednak nie za-
dawa³ prezydentowi trudnych py-
tañ - przecie¿ powszechnie wia-
domo, ¿e Lech Kaczyñski budu-
je tanio i uczciwie.

Na strategiê „Oni robili to jesz-
cze gorzej” nie da³ siê jednak na-
braæ Urz¹d Zamówieñ Publicz-
nych, który po prostu uniewa¿ni³
przetarg. Zarzutów Urzêdu by³a
ca³a lista. Jednym z bardziej in-
teresuj¹cych by³o podejrzenie
z³amania zasady anonimowoœci

przy rozpatrywaniu prac przez
komisjê konkursow¹.

Odsunê³o to w czasie budowê
Mostu Pó³nocnego o ³adnych kil-
ka lat. Lech Kaczyñski z klêski t³u-
maczy³ siê tak, jakby nie rozu-
mia³, co siê wydarzy³o: „To nie
dlatego, ¿e administracja jest nie-
udolna, lecz dlatego, ¿e nie zale-
¿y nam, by inwestowaæ w War-
szawie za wszelk¹ cenê. Zale¿y
nam, by robiæ jak najwiêksze
oszczêdnoœci”. Na pewno najta-
niej jest nic nie robiæ, w szcze-
gólnoœci nie marnowaæ pieniêdzy
na nieudane przetargi...

A mo¿e to nowa strategia? Pro-
ponujê Panu Prezydentowi na-
zwê: „Czarne jest bia³e”.

Maciej Bia³ecki

radny Wojew. Mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

XXXI sesja rady dzielnicy po-
kaza³a, ¿e wojna na górze, czyli
w Radzie Warszawy nie odbija
siê ¿adnym echem w pó³nocno-
praskim samorz¹dzie. Koalicja
PiS i PO, wspierana przez rad-
nych niezale¿nych trzyma siê
mocno, forsuj¹c na sesjach pra-
wie bez dyskusji projekty uchwa³
przygotowywane przez zarz¹d
dzielnicy.

Na majowej sesji rada jedno-
g³oœnie zaopiniowa³a Lokalny
Program Profilaktyki Uzale¿nieñ
na rok 2005. Przeprowadzono
korektê Uproszczonego Progra-
mu Rewitalizacji na lata 2005-
2013. Warto mieæ nadziejê, ¿e
oprócz ci¹g³ego poprawiania pro-
gramu przyjdzie czas na jego re-
alizacjê. Podjêto tak¿e uchwa³ê

XXXI sesja Pragi Pó³noc

O profilaktyce uzale¿nieñ, bezrobotnych, rewitalizacji,
stanie œwiadomoœci umys³owej i praskiej kasie

o ograniczeniu nale¿noœci do 1z³
za m kw. za korzystanie z lokalu
u¿ytkowego dla osób bezrobot-
nych, które w zasobach komunal-
nych Pragi Pó³noc chcia³yby roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Ta uchwa³a wywo³a³a pewne w¹t-
pliwoœci wœród radnych obozu
rz¹dz¹cego po tym, jak poparli j¹
radni opozycji. W rezultacie dwo-
je radnych z klubu PiS zag³oso-
wa³o wbrew oczekiwaniom za-
rz¹du dzielnicy. Pawe³ Lisiecki
by³ przeciwko jej podjêciu, a rad-
na El¿bieta Kowalska wstrzyma-
³a siê od g³osu. Uruchomiono tak-
¿e sprzeda¿ lokali mieszkalnych
dla dotychczasowych najemców
w budynkach przy Witkiewicza 3,
11 Listopada 42 oraz In¿ynier-
skiej 11.

Pewne o¿ywienie na sesji wy-
wo³a³ projekt uchwa³y, w którym
radny Jakubowski wezwa³ do
„usuniêcia naruszenia prawa” po
tym, jak wycofa³ swój podpis jako
radny wnioskodawca pod wnio-
skiem rozpatrywanym przez radê
w kwietniu 2004, a dotycz¹cym
zmiany nazwy ulicy Kosmowskiej
na Rzeszotarskiej, a mimo to
rada na XVII sesji projekt rozpa-
trywa³a i przyjê³a. W toku pole-
miki radny Lisiecki poda³ w w¹t-
pliwoœæ stan œwiadomoœci umy-
s³owej radnego Jakubowskiego,
co spotka³o siê ze zdecydowan¹
dezaprobat¹ pozosta³ych rad-
nych i wymusi³o na m³odym dzia-
³aczu PiS refleksjê i przeprosiny.
Mimo to wiêkszoœci¹ g³osów   PiS
rada nie podzieli³a zastrze¿eñ
wnioskodawcy.

Najwiêksze jednak emocje
wzbudzi³a kolejna korekta bud¿e-
tu dzielnicy Praga Pó³noc. Doty-
czy³a ona niewinnego z pozoru
przeniesienia œrodków z bud¿e-
tu dzielnicy do planu dochodów
w³asnych placówek oœwiato-
wych. W tej korekcie, jak zauwa-
¿y³a radna Maria Tondera, zarz¹d
po raz kolejny wniós³ o zmniej-
szenie œrodków wyrównawczych
z Warszawy zapisanych w bu-
d¿ecie Pragi Pó³noc. Warto przy-
pomieæ,  ¿e na poprzedniej sesji
oddano do miasta 2 miliony z³o-
tych, a teraz oddaje siê kolejne
234 tysi¹ce. Mimo sprzeciwu
opozycji zarz¹d  uchwa³ê prze-
forsowa³.                            D.Ch.

Warszawski Oddzia³ Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Urz¹d Dzielnicy
Warszawa Targówek i Szko³a Podstawowa nr 28 i Przedszkole Nr 95

zapraszaj¹ do udzia³u w konferencji: „Rysowanie – darem natury,
darem dla edukacji. Dlaczego tak niewykorzystanym?”

Konferencja odbêdzie siê w dniach 4 – 5 czerwca,
4 czerwca w Urzêdzie Dzielnicy Warszawa Targówek, przy ul. Kondratowicza 20,

5 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 28, przy ul. Goœcieradowskiej 18/20.

Udzia³ w konferencji jest bezp³atny. Oprócz cz³onków PTD mog¹wzi¹æ w niej
udzia³ osoby niezrzeszone – zainteresowani nauczyciele, rodzice dzieci z dysleksj¹.
Pierwsza czêœæ konferencji (4.06) bêdzie mia³a charakter wyk³adowy: m.in.: sztu-
ka dziecka i jej naturalny rozwój, rysunek osoby i osoby w obszarze Ÿród³a wiedzy
o dziecku, rysunek dziecka w diagnozie, profilaktyce i terapii pedagogicznej.
Druga czêœæ konferencji (5.06) bêdzie mia³a charakter warsztatowy – równolegle
odbêdzie siê 13 warsztatów.

Prosto z mostu
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dza³a do œmiechu m³odzie¿: „Ma-
zowiacy”, tancerze z Gimnazjum
nr 145, „Etiuda”, „Czerwone Ja-
gody” z SP 277, kabareciarze z
Gimnazjum nr 142, sportowcy.
Miêdzypokoleniowy akcent wniós³
na estradê  Mieczys³aw Gajda,
który zagra³ smerfa Wa¿niaka.
Wystêpy przyjmowano gor¹cymi
oklaskami.

Ludzie nie chc¹ s³yszeæ  o trud-
nych, ostatecznych sprawach,
choæ to one s¹ najwa¿niejsze. Po-
maga forma zabawy i œmiechu,
która zbli¿a m³odzie¿. To reflek-
sja Doroty Mê¿yk-Gêbskiej, któ-
ra prowadzi³a konferansjerkê i
aukcjê prac plastycznych. Uda³o
siê zachêciæ do kupienia wszyst-
kich prac (131 sztuk), wykona-
nych przez uczniów Gimnazjum
nr 142 oraz w pracowni rysunku i
malarstwa Domu Kultury „Zaci-
sze”, a tak¿e na prowadzony
przez te placówkê konkurs pla-
styczny dla szkó³ i domów kultu-
ry.

Harcerze z ZHP Hufiec Praga
Pó³noc zbierali pieni¹dze do pu-
szek, w zamian obdarowuj¹c  na-
lepk¹ z ¿ó³tym ¿onkilem. Za sym-
boliczn¹ z³otówkê mo¿na by³o
skosztowaæ chleba ze smalcem.

£¹cznie na festynie w Parku
Wiecha zebrano 1413,91 z³, 15
maja w Parku Praskim i na Bia³o-
³êce 4197,5 z³, 22 maja w Parku
Skaryszewskim 1503,31 z³. Na
zbiórkê organizatorzy uzyskali ze-
zwolenie prezydenta m.st. War-
szawy. Konferansjerka i artyœci
wyst¹pili bezp³atnie. W sprawach
organizacyjnych pomogli pracow-
nicy Urzêdu Dzielnicy Targówek.

Na pierwszy w Parku Wiecha
festyn przysz³y t³umy mieszkañ-
ców; wielu z dzieæmi, równie¿ naj-
m³odszymi, w wózkach. Pieszym
spacery utrudniali trochê rowerzy-
œci. Jedna z mieszkanek zg³osi³a
skargê na ha³asy spowodowane
festynem. Trzeba mieæ nadziejê,
¿e nie zniechêci to do organizo-
wania w tym miejscu kolejnych
imprez, integruj¹cych lokaln¹
spo³ecznoœæ i nios¹cych wiedzê,
która ka¿demu mo¿e okazaæ siê
potrzebna.

O jednym z problemów opowie-
dzia³y nam, pracuj¹ce z pacjen-

tami Hospicjum Domowego: dr
Marta Klimek-Lewandowska, pie-
lêgniarka Krystyna Konotopska i
psycholog Magda Szydziñska.

Kilkanaœcie lat temu, gdy w No-
wej Hucie budowano pierwsze w
Polsce stacjonarne hospicjum, na
plac budowy przychodzi³y delega-
cje mieszkañców, którzy nie
¿yczyli sobie takiego s¹siedztwa.
Przeciw „drastycznym widokom”
g³oœno protestowa³y matki z ma-
³ymi dzieæmi. Dziœ inaczej siê na
to patrzy, ale nadal dzieci i m³o-
dzie¿ chce siê chroniæ przed taki-
mi sprawami, jak choroba i œmieræ
kogoœ z rodziny. Oto kilka przy-
k³adów z praktyki.

Lekarka, przyje¿d¿aj¹ca do pa-
cjenta w bardzo ciê¿kim stanie,
us³ysza³a, jak dzieci wysy³a siê na
podwórko, by posz³y tam siê ba-
wiæ. Jak  mog³y siê bawiæ w chwi-
li tak powa¿nej dla ¿ycia rodziny?
Dzieci zosta³y potraktowane jak
istoty nierozumne i pozbawione

uczuæ. Przecie¿ rodzice, którzy
tak dzieci chroni¹, te¿ kiedyœ
bêd¹ starzy i chorzy, bêd¹ potrze-
bowali opieki. Czy wtedy bêdzie
mia³ kto nimi siê zaj¹æ, jeœli dzie-
ci nie zosta³y do tego przyzwycza-
jone lub mog¹ siê baæ takiej sytu-
acji, bo nic o niej nie wiedz¹?

Na chorobê nowotworow¹ za-
pad³a mama 9-letniego ch³opca.
Opiekowali siê ni¹: matka i m¹¿.
Ch³opiec przyzwyczai³ siê to tego,
¿e mama nie wstaje z ³ó¿ka;
¿egna³ j¹ wychodz¹c do szko³y,
zastawa³ w tym samym miejscu po
powrocie. Nikt mu nie powiedzia³,
¿e mama umiera. Gdy odesz³a w
nocy, po cichu wezwano pogoto-
wie, a zak³ad pogrzebowy zabra³
cia³o. Co prze¿y³ ch³opiec, gdy
nagle zniknê³a ukochana mama,

a on nie by³ w ogóle przygotowa-
ny  ani uprzedzony, ¿e coœ takie-
go mo¿e siê zdarzyæ? Do tej ro-
dziny przez kilka tygodni jeŸdzi³a
potem psycholo¿ka. Ch³opiec mia³
wielki ¿al, ¿e bliscy nie pozwolili
mu po¿egnaæ siê z mamusi¹. Ona
po prostu zniknê³a, zamkniêta w
jakiejœ szafie. Nie wiedzia³ nawet,
czy  tam jest, czy jej nie ma. Mo¿e
, tak naprawdê, to wyjecha³a, a oni
go oszukuj¹... Potem zrodzi³ siê w
nim bunt. Domaga³ siê, by tata
kupi³ mu komputer, bo „jakby
mama by³a, to by mi kupi³a”. Nie
chcia³ s³uchaæ, ¿e tata nie ma te-
raz pieniêdzy.

Ma³e dziecko w k¹ciku, a po
drugiej stronie, daleko – ³ó¿ko, na
którym le¿y chora babcia – tak
wygl¹da³a praca dziecka, które le-
karka poprosi³a, by  narysowa³o
ból. Dziecko widzia³o, jak rodzi-
na ci¹gle siê krêci wokó³ chorej;
nie wiedzia³o, dlaczego zosta³o
odepchniête, kazano mu byæ ci-
cho. Czu³o siê odrzucone – to po-
czucie zostaje na ca³e ¿ycie.

Gdy dziecku nie mówi siê praw-
dy o chorobie bliskich – póŸniej,
w okresie prze¿ywania ¿a³oby,
czêsto pojawiaj¹ siê zaburzenia.
Obserwacje dzieci podczas obo-
zów terapeutycznych wskazuj¹,
¿e do braku rodzica ³atwiej jest
przyzwyczaiæ siê dzieciom, które
mia³y szansê pielêgnowaæ go w
okresie choroby. Maj¹ wtedy po-
czucie, ¿e coœ z siebie da³y; ¿e w
ostatnim okresie ¿ycia okaza³y
mi³oœæ, któr¹ wczeœniej obdarza³
je rodzic; ¿e mog³y siê po¿egnaæ.

Dla dzieci, którym nie mówi³o
siê o chorobie bliskiej osoby, jej
odejœcie jest czymœ tak nag³ym,
niespodziewanym, ¿e rodzi siê w
nich szalony ¿al, ¿e nie zd¹¿y³y
powiedzieæ, ¿e j¹ kochaj¹. Gdy
dziecku nie mówi siê, ¿e jego ro-
dzic zmar³ i nie bierze siê na ce-
remoniê pogrzebow¹, pojawia siê
syndrom opuszczenia („rodzic
mnie zostawi³ i gdzieœ sobie po-
szed³”). Do ¿alu utraty  do³¹cza
siê bardzo silne poczucie winy,
której dziecko szuka w sobie: co
takiego zrobi³em, ¿e zostawi³
mnie samego? Odczuwa ból, czu-
j¹c siê wy³¹czonym z ¿ycia ro-
dzinnego. W efekcie mog¹ poja-
wiæ siê silne zaburzenia, np. sza-
lona regresja, nawet u 5-7-latków.
Zaczynaj¹ zachowywaæ siê jak
dzieci znacznie m³odsze. Za
wszelk¹ cenê chc¹ zwróciæ na
siebie uwagê bliskich. Zaburzeñ
tego typu mo¿na by unikn¹æ,

mówi¹c o tym, co siê dzieje w
domu, w ³agodny sposób, ale bar-
dzo szczerze.

Dzieci w ró¿nym wieku maj¹
ró¿ne wyobra¿enia na temat
œmierci. Mo¿na j¹ przedstawiaæ
na wiele sposobów, ale najwa¿-
niejsze, by o tym rozmawiaæ.
Warto przygotowaæ dzieci na to,
¿e dziadek czy babcia, tata czy
mama, kiedyœ odchodz¹ i trzeba
siê z nimi ¿egnaæ.

Nie doceniamy tego, jak dzieci
umiej¹ siê odnajdywaæ w trud-
nych sytuacjach. Przekona³a siê
o tym lekarka wezwana do kobie-
ty, która mia³a ostre zaburzenia
œwiadomoœci. Zachowanie chorej
mog³o byæ przera¿aj¹ce dla oto-
czenia. Lekarka podesz³a do krê-
c¹cego siê w pobli¿u synka ko-
biety; powiedzia³a, by siê nie ba³,
bo zaraz da mamie lekarstwa i
ona znów bêdzie sob¹. Dziecko
popatrzy³o na ni¹ z autentycznym
zdumieniem, mówi¹c: „Ja siê ni-
czego nie bojê”.

Na ostatnim z trzech festynów,
po  trudnych i zdawa³oby siê, nie-
zrozumia³ych dla dzieci informa-
cjach o odchodzeniu, umieraniu
– do organizatorów  podesz³a
dziewczynka, maj¹ca ok. 11 lat.
Powiedzia³a, ¿e szalenie siê cie-
szy ze spotkania i ¿e kiedyœ
chcia³aby pomagaæ ludziom od-
chodziæ; chcia³aby dbaæ o nich,
byæ przy nich, rozmawiaæ. Wspo-
mina babciê, która ciê¿ko choro-
wa³a. Wie, ¿e najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest byæ przy chorym i roz-
mawiaæ z nim. Na koniec popro-
si³a, by bardzo serdecznie po-
zdrowiæ wszystkie dzieci osiero-
cone; myœli o nich, wie, jak im jest
przykro.

Doœwiadczenia z pracy z pod-
opiecznymi Hospicjum Domowe-
go przekonuj¹, ¿e powszechne
wyobra¿enie o tym, i¿  dzieci boj¹
siê bólu i œmierci, jest trochê  wy-
olbrzymione. Jeœli zdobêd¹ do-
œwiadczenie istnienia tego bólu,
ale jednoczeœnie maj¹ szansê to-
warzyszenia w nim – dzieci oswa-
jaj¹ siê z rzeczywistoœci¹ i widz¹,
¿e wobec cierpienia mo¿na nie
byæ bezradnym, ¿e zawsze jest
coœ do zrobienia.

- Nikt nie zdejmie z rodziców
obowi¹zku wychowawczego, ja-
kim jest uczenie dzieci powa¿ne-
go stosunku do ¿ycia. A ¿ycie to
œwiat³o i cieñ. Nie ma radoœci i
szczêœcia, gdy siê nie zna sma-
ku cierpienia – podsumowuje dr
Marta Klimek-Lewandowska.    K.

pierwszych mleczaków, stosu-
jemy fluoryzacje indywidualn¹,
starszym dzieciom lakujemy
zêby. Zabiegi te chroni¹ zêby
przed próchnic¹.

Wszystkim udzielamy instruk-
ta¿u higieny jamy ustnej, uczy-
my jak myæ zêby i jak o nie dbaæ.

Nastêpnie spotykamy siê z
naszymi pacjentami za kilka
miesiêcy na kontroli.

Tym sposobem oszczêdzamy
dzieciom stresów zwi¹zanych z
leczeniem, a doros³ym wydat-
ków z tym zwi¹zanych.

Je¿eli maj¹ Pañstwo w¹tpli-
woœci, czy Wasza Pociecha nie
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Próchnica u dzieci -
zapobiegaæ, czy leczyæ?

jest za ma³a i czy w ogóle da
sobie obejrzeæ zêby zapewnia-
my, ¿e to niepotrzebne. Im szyb-
ciej skontrolujecie i zabezpie-
czycie zêby dziecku - tym lepiej.

Zapraszamy Perfekt–DENT

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-21, w soboty 9-15
Tarchomin ul. Odkryta 44

(wejœcie od ul. Œwiatowida
naprzeciw pêtli autobusowej
NOWODWORY)

www.perfektdent.pl

Przyjmujemy zapisy telefoniczne:

Tel. 889-70-80
889-70-81

dokoñczenie ze str. 1

Œwiat³o i cieñ

24 maja pad³ ostatni fragment dachu. Z budynku kina „Praha” pozo-
sta³y gruzy. Konstrukcja by³a bardzo mocna, solidna, mnóstwo stali –
wspomina Jerzy Mo¿d¿onek z firmy „Jan-Pol” z Miñska Mazowieckie-
go. Ekipa rozpoczê³a prace 6 kwietnia. Ponad 2 tygodnie  trwa³y  robo-
ty przygotowawcze, m.in. wymontowywanie instalacji; 3 tygodnie – kru-
szenie konstrukcji ¿elbetowej budynku. Pracowa³y dwie koparki: wy-
posa¿ona w kleszcze o uœcisku szczêk 470 ton i druga, wyposa¿ona w
3-tonowy m³ot. Przez kilka dni do wywozu gruzu u¿ywana by³a kopar-
ka z ³y¿k¹. Po kilkunastodniowej przerwie technicznej,  rozpocznie siê
rozkuwanie fundamentów.

 Kino „Praha” to kolej praski budynek, na którym pracuje  „Jan-Pol”,
firma sprawdzona m.in. na obiektach  na  Z¹bkowskiej, Kijowskiej i
Grochowskiej.

„Praha” w gruzach


