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Ponad 70 radnych, pe³ni¹-
cych tê funkcjê co najmniej 10
lat, zaproszonych zosta³o na
uroczystoœæ w Pa³acu Kultury
i Nauki. Ich praca, na wniosek
przewodnicz¹cych rad dzielnic,
zosta³a doceniona i nagrodzo-
na. Otrzymali dyplomy, meda-
le i ksi¹¿ki o Warszawie.

Osobiœcie podziêkowanie z³o-
¿y³ im przewodnicz¹cy Rady War-
szawy, Jan Maria Jackowski, a w
liœcie do przewodnicz¹cego Rady
Warszawy – prezydent Lech Ka-
czyñski.

Czy sprostaliœmy zadaniom,
jakie postawili przed nami wybor-
cy? – to pytanie, sobie i innym,
postawi³ weteran  pracy samorz¹-
dowej z 15-letnim sta¿em, An-
drzej Szyszko.

My poprosiliœmy kilku radnych
z Targówka, Pragi Pó³noc i Bia³o-
³êki o refleksje na temat pracy w
zmieniaj¹cych siê w ci¹gu minio-
nych lat uwarunkowaniach dzia-
³añ samorz¹du.

Zdaniem Witolda Harasima, o
wiele ³atwiej, bardziej konstruk-
tywnie mo¿na by³o dzia³aæ w ra-
mach samodzielnej gminy, gdy
radni podejmowali uchwa³y, decy-
duj¹ce o kszta³cie bud¿etu, o wy-
datkach, po prostu o kszta³towa-
niu tego obszaru Warszawy. Te-
raz rola dzielnicowego radnego
sprowadza siê do opiniowania.
Pe³ni¹c przez 3 kadencje funkcjê
przewodnicz¹cego komisji inwe-
stycyjnej, W. Harasim uwa¿a, ¿e
trzeba zmieniæ ustrój samorz¹do-
wy w Polsce. Trzeba doprowadziæ

Samorz¹dowcy
uhonorowani

Rada i  Zarz¹d Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

serdecznie zapraszaj¹

na wspóln¹ zabawê
w t³usty czwartek

3 lutego o godz. 15.30
do sali konferencyjnej w Ratuszu,

ul. Kondratowicza 20

W programie:

 koncert muzyki latynoamerykañskiej,
któr¹ wykonaj¹:

Jorge Pawel Castaneda

gitara, ronrocco, œpiew

Marek Krajewski

- gitara, instrumenty perkusyjne, œpiew

Jednoczeœnie odbêdzie siê

KONKURS

na œmieszny kapelusz karnawa³owy.
Na uczestników czekaj¹ nagrody

i niespodzianki.

Nied³ugo ferie. Zaraz potem
rodzice i sami uczniowie za-
czn¹ siê rozgl¹daæ. Do jakiej
szko³y po gimnazjum? Czy tej
w pobli¿u domu, czy na koñcu
miasta, bo wszyscy mówi¹, ¿e
jest najlepsza? Od niedawna
modne sta³o siê publikowanie
rankingów najlepszych pol-
skich szkó³ (przede wszystkim
liceów). Wielu rodziców, bez-
wzglêdnie wierz¹c s³owu pisa-
nemu, tam w³aœnie chce wys³aæ
swoje dzieci. Czy s³usznie?

O opiniê o rankingach poprosi-

 Rankingi szkó³

Tylko dla or³ów
liœmy specjalistê w dziedzinie
oœwiaty, który przez lata prowa-
dzi³ ró¿ne placówki. Z ró¿nych
wzglêdów prosi³ o zachowanie
anonimowoœci, co jednak w ni-
czym nie zmniejsza wagi jego
s³ów. Warto siê chyba nad tym
zastanowiæ, zanim przyst¹pimy
do szaleñczego pêdu poszuki-
wañ.

- Moda na rankingi wziê³a siê z
koniecznoœci przeprowadzania
zewnêtrznej oceny szkó³, obo-
wi¹zkowej po reformie oœwiaty.
Chodzi o to, by nie tylko nauczy-
ciele oceniali pracê ucznia, co
znajduje odbicie w ocenach na
œwiadectwach. Temu maj¹ s³u¿yæ
testy na zakoñczenie szko³y pod-
stawowej i gimnazjum. W tym
roku po raz pierwszy takiej oce-
nie podlegaæ bêdzie tak¿e nowa
matura.

- Zachwycaj¹c siê szko³ami,

do tego, by radny, a zw³aszcza
przewodnicz¹cy komisji,  by³ for-
malnie odpowiedzialny za skutki
podejmowanych decyzji.

Zbigniewowi Johne ka¿da
cz¹stka kadencji przynosi³a wiê-
cej radoœci i zadowolenia  ni¿
zw¹tpienia, nawet gdy wynik nie
by³ pe³ny, na miarê oczekiwañ.
Gdy powsta³a nowa jednostka,
Gmina Centrum, radni dostrzegli
swoj¹ szansê, niezale¿nie od ró¿-
nic œwiatopogl¹dowych. Wszyst-
ko podporz¹dkowane by³o wspól-
nym, dobrze pojêtym interesom
mieszkañców. Tworzy³ siê uk³ad
pracy organicznej. Z inspiracji

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 4

XXVII sesja Bia³o³êki

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

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

czynne 9-20

sobota 9-14

Pierwszy pacjent  w przy-
chodni na Milenijnej zjawi³
siê  parê minut po godzinie 7
w poniedzia³ek 17 stycznia.

Przeprowadzka przychodni
ze Œwiderskiej  i Œreniawitów
zosta³a przeprowadzona pod-
czas weekendu, wiêc nie by³o
przerwy w œwiadczeniu us³ug
podstawowej opieki zdrowot-
nej i rehabilitacji.

W nowym budynku od rana
czynna by³a rejestracja, gabi-
nety, szatnia, winda. Odczu-
cia pacjentów ze Œwiderskiej

Milenijna ruszy³a

Sympatyczny wstêp mia³a
kolejna sesja. Radni pracuj¹cy
dla dzielnicy (wczeœniej dla
gminy) dziesiêæ lat i d³u¿ej
otrzymali dyplomy i kwiaty.
Wœród uhonorowanych zna-
leŸli siê m.in. burmistrzowie -
Jerzy Smoczyñski i Tadeusz
Semetkowski, Ewa Ko³aczyk,
Anna WoŸniakowska, Krzysz-
tof Je¿.

Jednog³oœnie przyjêto pro-
gram rewitalizacji Warszawy. Jak
powiedzia³ Jerzy Smoczyñski
program obejmuje w zasadzie

Majstrowanie
przy ustroju

najlepiej oddaj¹ s³owa: “Z pie-
k³a do raju”.

Œródmieœcie, Wolê i obie Pragi,
co nie oznacza, ¿e w nastêpnej
kolejnoœci jego beneficjentami
nie mog¹ byæ inne dzielnice. Sta-
ra substancja Bia³o³êki istnieje w
szcz¹tkowej formie, zniszczenia
wojenne by³y ogromne. Równie¿
jednog³oœnie przyjêto uchwa³ê
wyra¿aj¹c¹ koniecznoœæ budowy
gimnazjum przy Ostródzkiej, dla
której to inwestycji trudno zaiste
znaleŸæ przychylnoœæ  w³adz mia-
sta. Argument w³odarzy stolicy,
¿e dzieci mog¹ uczêszczaæ do
gimnazjum przy Van Gogha nie
trafia do bia³o³êckich samorz¹-
dowców. Dane ewidencji ludno-
œci pokazuj¹, ¿e w Bia³o³êce
rocznie przybywa 5 tys. miesz-
kañców i taka dynamika z pew-
noœci¹ siê utrzyma. Dane poka-
zuj¹ równie¿, ¿e np. szko³a pod-
stawowa nr 112 bêdzie mia³a 365
uczniów w 2010 roku. Placówka
bêdzie musia³a pracowaæ na trzy
zmiany, a i to mo¿e nie wystar-
czyæ. Przy Ostródzkiej poza gim-
nazjum planuje siê w przysz³oœci

Festiwal
Sportów  Walki

Wydzia³ Sportu, Turystyki i
Wypoczynku Dzielnicy Targówek
zaprasza mieszkañców Warsza-
wy do obejrzenia Bródnowskiego
Festiwalu Sportów Walki. Poka-
zy kung-fu, aikido, ju-jitsu, ta-
ekwondo, judo oraz zapasów od-
bêd¹ siê 6 lutego w hali sporto-
wej Gimnazjum nr 144 przy ul.
Turmonckiej 2. Pocz¹tek impre-
zy o godz. 14. Wstêp wolny.

Chêtni do walk mog¹ zg³aszaæ
siê do koñca stycznia  po szcze-
gó³owy regulamin imprezy pod
numer tel. 33 89 333, e-mail:
pchelstowski@targowek.waw.pl

dokoñczenie na str. 3

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37
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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

które zajmuj¹ czo³owe miejsca na
listach rankingowych, rodzice nie-
kiedy nie bior¹ pod uwagê tego,
co jest tam napisane drobnym
drukiem: kolejnoœæ na tych listach
zwi¹zana jest z liczb¹ finalistów i
laureatów olimpiad przedmioto-
wych, pochodz¹cych z tych w³a-
œnie szkó³.

To ³adnie brzmi i jest niew¹tpli-
wym, ogromnym sukcesem za-
równo uczniów, jak i nauczycieli,
choæ zdarza siê oczywiœcie (acz-
kolwiek doœæ rzadko), ¿e to nie
nauczyciel, ale rodzic umie ukie-
runkowaæ zdolnoœci dziecka. W
ka¿dej jednak sytuacji nie wystar-
czy pracowitoœæ – musi te¿ byæ
talent. Czy na pewno wiemy, ¿e
nasze dziecko ma taki talent?
Trzeba spróbowaæ oceniæ je
obiektywnie: bo jeœli siê pomyli-
my i dobrze ucz¹ce siê, ale nie
wybitne dziecko w jakiœ sposób
umieœcimy w takiej szkole, mo¿e
zacz¹æ siê dramat. Z tego w³aœnie
potem czêsto bior¹ siê g³êbokie
stresy, prowadz¹ce niejednokrot-
nie do depresji, siêgania po nar-
kotyki, ucieczki w ró¿ne grupy nie-
formalne, w których m³ody cz³o-
wiek znajduje akceptacjê. Czêsto
nawet bardzo zdolna m³odzie¿ nie
czuje siê na si³ach do walki o miej-
sce na podium, do podlegania
ci¹g³ej presji.

W ostatnich latach radykalnie
zmieni³ siê model rodziny. Oboje
rodzice przewa¿nie pracuj¹ od
œwitu do nocy. Czêsto pozwala to
na utrzymanie wysokiego stan-
dardu ¿ycia, ale kontakt z dziec-
kiem, czy  ju¿ m³odym cz³owie-
kiem w okresie najwiêkszej burzy
hormonalnej, jest bardzo ograni-
czony. Znacznie wiêksza ni¿ kie-
dyœ, rola wychowawcza spada na
szko³ê.

Dlatego proponowa³bym, ¿eby
przyjrzeæ siê szkole, któr¹ ewen-
tualnie bierzemy pod uwagê. Czy
s¹ tam zajêcia pozalekcyjne i ja-
kie, co dzieje siê na korytarzach
w czasie przerwy. W przypadku
szkó³ œrednich warto dowiedzieæ
siê, na jakie uczelnie trafi¹ ich ab-
solwenci i ilu siê tam dostaje. Cho-
dzi zw³aszcza o studia dzienne na
uczelniach pañstwowych lub na
tych prywatnych, gdzie obowi¹zu-
j¹ egzaminy wstêpne.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e teraz na-
uka w liceum trwa tylko 2,5 roku.
To zgrzyt w reformie. Dlatego te¿
najlepsze licea tak wysoko sta-
wiaj¹ poprzeczkê. Bywa, ¿e do-
staje siê tam naprawdê dobry
uczeñ, ale z ró¿nych wzglêdów
nie daje sobie rady. Wiem, ¿e zda-
rzaj¹ siê uwagi typu „nie radzisz
sobie – idŸ gdzie indziej”. W³aœnie
z tego powodu przy najlepszych
liceach powstaj¹ gimnazja, bo
wtedy nauczyciele mog¹ praco-
waæ z uczniem d³u¿ej lepiej go
poznaæ, ukierunkowaæ i... jeszcze
wy¿ej postawiæ poprzeczkê.

Za³o¿enie reformy oœwiaty by³o
takie, ¿e wszystkie dzieci po szko-
le podstawowej musz¹ znaleŸæ
miejsce w rejonowych gimna-
zjach. I tak siê sta³o. Ale tu nagle
porobi³y siê bardzo liczne klasy.
Nauczyciel nie sprawi cudu, jeœli
ma ponad 30 uczniów. Na doda-
tek, test na zakoñczenie gimna-
zjum jest ogromnym stresem dla

Tylko dla or³ów
 Rankingi szkó³

dokoñczenie ze str. 1 dzieci. Nie s¹ przygotowane do
pracy na tempo. Nauczyciele czê-
sto to podkreœlaj¹ – w programie
nauczania powinna byæ nauka
rozwi¹zywania testów. Tu zdecy-
dowanie gorsze wyniki uzyskuj¹
dzieci, które po prostu pracuj¹
wolniej, choæ wcale nie gorzej.

Trzeba pamiêtaæ jeszcze o jed-
nej zasadzie. Gdy w po³owie lat
90. trafia³ do liceów wy¿ demo-
graficzny i gwa³townie zaczê³o
tam brakowaæ miejsc, utworzono
licea ogólnokszta³c¹ce na bazie
dotychczasowych szkó³ przyza-
k³adowych i techników. Maj¹ one
numery powy¿ej “100”. Nic niko-
mu nie ujmuj¹c, trzeba obiektyw-
nie powiedzieæ, ¿e tam poziom
jest ni¿szy. Nie ma tam tradycji
nauczania licealnego, kadra na-
uczycielska z regu³y jest ta sam¹,
co w dawnym technikum.

Ocenianie tych liceów w kate-
gorii “udzia³ i laureaci w olimpia-
dach” nie odzwierciedla poziomu
pracy szko³y, bo nie zd¹¿y³y jesz-
cze wypracowaæ metod pracy z
uczniem zdolnym. Ponadto naj-
lepsi tam nie trafiaj¹.  Czy aby na
pewno musi byæ tylko wszystko
dla or³ów?

Ranking uwzglêdniaj¹cy osi¹-
gniêcia w olimpiadach przedmio-
towych – to jedno z wielu kryte-
riów oceny pracy szko³y. Niechaj
jednak nie bêdzie jedyne. Czy
ktoœ spojrza³ na dalsze losy ab-
solwentów? A co z udzia³em szko-
³y w ¿yciu spo³ecznoœci lokalnej?
Licea z za³o¿enia przygotowuj¹
do dalszej nauki. Przy reformie
systemu edukacji nie dopowie-
dziano wszystkiego. Mia³y byæ
wyrównane szanse, stworzone
warunki do dalszej edukacji. Czy
na pewno tak jest? Co zapropo-
nowano m³odzie¿y, która kiedyœ
koñczy³aby szko³y zawodowe i
technika?  Ktoœ nie dopisa³ zda-
nia do koñca. Powsta³a luka, za
któr¹ odpowiedzialni s¹ na pew-
no nie nauczyciele i uczniowie.
Nie mo¿na ustawiaæ bardzo wy-
soko poprzeczki i liczyæ na to, ¿e
niektórzy wymyœl¹ patent na
przejœcie pod ni¹.

Mia³o byæ tak piêknie – pomoc
w rozwoju ka¿dego, dopasowanie
metod do mo¿liwoœci i potrzeb,
itd. A co zosta³o? Do doros³ych
nale¿y zaproponowanie drogi –
z³otego œrodka – miêdzy wykszta-
³ceniem mistrza œwiata i przygo-
towaniem do biegu masowego. W
œwietle rankingów wed³ug jedne-
go tylko kryterium warto o tym po-
myœleæ, zanim czêœæ szkó³ zosta-

nie zlikwidowana, a w pozosta-
³ych powstan¹ klasy 40-osobowe
– bo tak bêdzie taniej. Ale czy na
pewno lepiej i efektywniej? Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e nasza m³odzie¿
to nie sami geniusze i or³y. Jest
wœród nich grupa takich osób, któ-
re po prostu musz¹ siê nauczyæ
trochê jêzyka obcego, trochê ob-
s³ugi komputera, zdobyæ umiejêt-
noœæ czytania instrukcji (niestety,
wiele osób doros³ych tego nie
umie – st¹d mówi siê o doœæ po-
wszechnym u nas tzw. analfabe-
tyzmie funkcjonalnym). Ta m³o-
dzie¿ niekoniecznie bêdzie dalej
studiowaæ. Takie szko³y naucz¹
j¹, jak zdobywaæ potrzebn¹ wie-
dzê – od razu i ewentualnie w
przysz³oœci.

Wydaje mi siê, ¿e jeœli rodzice
choæ w czêœci zastanowi¹ siê nad
moimi uwagami, wszystkim bê-
dzie lepiej.

Notowa³a Ewa Tucholska

praskich radnych powsta³o przed-
siêwziêcie, w sensie formalno-
prawnym zaadoptowane  przez
Gminê Centrum, które znalaz³o
siê w uchwale Rady Warszawy:
uruchomienie funduszu celowego
na usuwanie zagro¿eñ. Uchroni-
³o to wiele rodzin, nie tylko pra-
skich, przed nieszczêœciami z po-
wodu zagro¿eñ gazowych i bu-
dowlanych. Tak¿e w budownic-
twie mieszkaniowym Praga by³a
prekursorem wielu rozwi¹zañ
(choæ do dziœ mo¿na siê spotkaæ
i z krytycznymi ocenami).

Na pocz¹tku radni mogli zrobiæ
o wiele wiêcej, by³ te¿ wiêkszy
zapa³ – ocenia Danuta Kubiak,
która jest radn¹ od 12 lat. Przez
ca³y czas w³¹cza siê w inicjatywy
na rzecz poprawy warunków ¿y-
cia i zdrowia  mieszkañców Pragi
Pó³noc. Pracuj¹c w komisjach:
mieszkaniowej, pomocy spo³ecz-
nej i kultury, przez ca³y czas spo-
tyka siê z ludzk¹ bied¹, przemo-
c¹ w rodzinie, osobami i rodzina-
mi uzale¿nionymi. Uda³o siê jej
pomóc wielu ludziom, np. zatrzy-
maæ eksmisjê na bruk rodziny,
pomóc wyjœæ z bezradnoœci wo-
bec przemocy. Utrzymuje kontakt
z tymi osobami, spotyka siê z
wdziêcznoœci¹ i ¿yczliwoœci¹

Dla Jerzego Œwitalskiego 10
lat pracy w samorz¹dzie to z jed-
nej strony du¿o (lata rzeczywiste-
go poœwiêcenia dla samorz¹du,
dla mieszkañców); z drugiej stro-

Samorz¹dowcy uhonorowani
dokoñczenie ze str. 1 ny – stosunkowo ma³o, bo radni

chcieli, by na Pradze powsta³o
znacznie wiêcej inwestycji, by
by³a to dzielnica reprezentacyjna.
Nie wszystko uda³o siê zrealizo-
waæ. Nie chce oceniaæ, ¿e jedne
koalicje by³y lepsze, inne gorsze;
to by³yby oceny polityczne. Z
punktu widzenia samorz¹dowca
uwa¿a, ¿e minione 10 lat nie by³o
stracone. Uda³o siê przywróciæ
Pradze nale¿ne jej miejsce w
Warszawie, przesta³a byæ po-
strzegana jako miasto typu B, nie-
doinwestowane, gdzie mieszkaj¹
ludzie drugiej kategorii. Praga  za-
czyna byæ jednym z piêkniejszych
miejsc, jeœli chodzi o odrestauro-
wane zabytki, staje siê poma³u
centrum kultury (Fabryka Trzci-
ny). Ma nadziejê, ¿e w tej kaden-
cji uda siê zakoñczyæ sprawê bar-
dzo du¿ej inwestycji dotycz¹cej
Portu Praskiego. Jego zdaniem,
Praga zaczyna byæ coraz bez-
pieczniejsza i coraz ³adniejsza,
ale wci¹¿ jest tu wiele do zrobie-
nia.

Zdaniem Ewy Ko³aczyk, w
pierwszej kadencji by³o zdecydo-
wanie ³atwiej, choæ radni nie mie-
li ¿adnego doœwiadczenia i wszy-
scy musieli siê bardzo du¿o
uczyæ. Mniejsz¹ rolê odgrywa³y
sprawy polityczne. Wszyscy wal-
czyli o rozwi¹zanie lokalnych pro-
blemów i wiêksz¹ pomoc dla lu-
dzi. Dziêki staraniom radnych
powstawa³y drogi, szko³y, przed-
szkola, piêkny, funkcjonalny bu-
dynek urzêdu, posterunek policji.
Radni mog¹ siê szczyciæ tym, ¿e
Bia³o³êka tak siê rozwinê³a. Gdy
zaczynali kadencjê, by³o  18 ty-

siêcy mieszkañców, teraz jest 60
tysiêcy, docelowo – 200 tysiêcy,
jak na Ursynowie.

Henryk Rêbelski reprezentu-
je tereny zielone Bia³o³êki. Tu wie-
le zosta³o zrobione: gazoci¹gi,
wodoci¹gi, telefonizacja.  Odk¹d
powsta³a gmina, powstaj¹ wci¹¿
nowe drogi i chodniki. Gmina Bia-
³o³êka przygotowa³a wiele planów
zagospodarowania przestrzenne-
go. Dziêki temu mo¿e siê teraz
rozwijaæ.

Bardzo mi³e refleksje ma Anna
WoŸniakowska, radna Bia³o³êki:
samorz¹dnoœæ  w naszej gminie
spe³ni³a siê. Bia³o³êka rozwija siê
tym torem, który rozpocz¹³ siê w
1994 roku. Rada zainicjowa³a
wszystkie inwestycje, które pro-
wadzone s¹ do tej pory. Nale¿y
wróciæ do dawnej struktury, by
Bia³o³êka ponownie sta³a siê gmi-
n¹.

Z grona bia³o³êckich pionierów
samorz¹dowych, na spotkanie w
PKiN nie zosta³ zaproszony Je-
rzy Smoczyñski. Dobrze, ¿e otrzy-
ma³ podziêkowanie choæ na lokal-
nym, dzielnicowym forum.

Poni¿ej publikujemy nazwiska
wyró¿nionych radnych z terenu
Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targów-
ka, którzy pe³nili swe funkcje od
pocz¹tku istnienia odrodzonego
samorz¹du: Witold Harasim, An-
toni Jakubowski, Jadwiga Jeznak,
Zbigniew Johne, Jan Kisiel, An-
drzej Kobel, Ewa Ko³aczyk, Da-
nuta Kubiak, Maciej W. M³odkow-
ski, Hanna Mochecka, Jacek Pu-
¿uk, Henryk Rêbelski, Jerzy Œwi-
talski, Anna WoŸniakowska

                                            K

Ubieg³oroczny, IV Dzieñ Pa-
pieski oraz V Dzieñ Papieski  16
paŸdziernika, by³y tematem kon-
ferencji, na któr¹ 18 stycznia za-
prosi³a nas Fundacja “Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia”. Udzia³
wziêli m.in.: bp Tadeusz Goc³ow-
ski – przewodnicz¹cy Rady Fun-
dacji, burmistrzowie miast gosz-
cz¹cych  uczestników IV Dnia
oraz Stanis³aw S³awiñski – za-
stêpca dyrektora Biura Edukacji
Urzêdu m.st. Warszawy.

IV Dzieñ Papieski, pod has³em
“Jan Pawe³ II – pielgrzym na-

Dzieñ papieski

Nowa elewacja i pokrycie da-
chu, czyste, pachn¹ce farb¹ klat-
ki schodowe, odrestaurowane
drewniane schody. Na podwórku
otoczona zieleni¹ kapliczka Matki
Bo¿ej. Tak dziœ wygl¹da odno-
wiona kamienica przy Z¹bkow-
skiej 11.

Wybudowano j¹ w latach
1868-69, piêtro zosta³o dobudo-
wane po II wojnie œwiatowej. Jest
jedn¹ z piêkniejszych praskich
kamienic i ma swoj¹ tajemnicê -
w oficynie odkryto religijne in-
skrypcje naœcienne, pozosta³oœci
po ¿ydowskim domu modlitwy.

Praga Pó³noc jest pierwsz¹
sto³eczn¹ dzielnic¹, która ma go-
towy kompleksowy program re-
witalizacji. Budynek przy Z¹b-
kowskiej 11 znakomicie wpisuje
siê w ten program. - To by³a
straszna ruina z zaniedbanymi
klatkami schodowymi, teraz na-
sz¹ kamienicê trudno poznaæ.

Z¹bkowska 11
Jest ³adnie, o wiele ciszej i spo-
kojniej. ̄ eby tak jeszcze da³o siê
wyremontowaæ nasze mieszka-
nia, niestety musimy robiæ re-
monty na w³asny koszt, a nie
bardzo nas na to staæ. Cieszymy
siê, ¿e mamy chocia¿ wymienio-
n¹ stolarkê okienn¹. Okna by³y
tak nieszczelne, ¿e ca³e ciep³o
ucieka³o - mówi¹ mieszkañcy. In-
westycjê rozpoczêto trzy lata
temu od uzyskania wszelkich nie-
zbêdnych pozwoleñ, wszystkie
prace by³y wykonywane zgodnie
z wytycznymi konserwatora za-
bytków i w porozumieniu ze spo-
³ecznymi opiekunami zabytków.
Zachowa³a siê przedwojenna do-
kumentacja fotograficzna kamie-
nicy, ³atwiej wiêc by³o przywró-
ciæ budynkowi dawn¹ œwietnoœæ.
Koszt rewitalizacji Z¹bkowskiej
11 to 927 tys. z³, remont w ca³o-
œci zosta³ sfinansowany z bud¿e-

tu dzielnicy.                       (egu)

dziei”, obchodzony by³ w 34 mia-
stach Polski. Ponad 100 tysiêcy
wolontariuszy prowadzi³o zbiór-
kê na fundusz stypendialny fun-
dacji. Zebrane œrodki pozwoli³y
na zwiêkszenie liczby przyzna-
wanych przez Fundacjê “Dzie³o
Nowego Tysi¹clecia” stypendiów
o ponad 100.

W sierpniu ub. roku Warszawa
przez dwanaœcie dni goœci³a pra-
wie tysi¹c stypendystów funda-
cji. W zorganizowaniu obozu po-
móg³ Urz¹d m.st. Warszawy,  fi-
nansuj¹c czêœciowo wy¿ywienie
i komunikacjê miejsk¹ oraz udo-
stêpniaj¹c  osiem burs i interna-
tów. Prawie 160 wolontariuszy
pracowa³o  w charakterze wycho-
wawców, przewodników, opieku-
nów medycznych. M³odzie¿
uczestniczy³a w spotkaniach i
wyk³adach na Uniwersytecie
Warszawskim, Politechnice War-
szawskiej i Akademii Rolniczej,
odwiedzi³a miejsca zwi¹zane z
Powstaniem Warszawskim, po-
znawa³a tajniki radia i telewizji,
zwiedzi³a Zamek Królewski i Wi-
lanów,  odwiedzi³a te¿ Pa³ac Kul-

tury i Nauki. Odby³y siê spotka-
nia  m.in. z prof. Jerzym Bralczy-
kiem, Justyn¹ Steczkowsk¹, Jaœ-
kiem Mel¹.  W koncercie na pl.
Zamkowym udzia³ wziê³o ponad
30 artystów.

V Dzieñ Papieski przebiega³
bêdzie pod has³em “Jan Pawe³
II – orêdownik prawdy”. Bp. Go-
c³owski przypomnia³ znaczenie
staropolskiego s³owa “orêdowa-
nie” - bezinteresowne wspiera-
nie. Podczas modlitw, w orê-
dziach i nauczaniu  Jan Pawe³ II
wstawia siê bezinteresownie na
najbiedniejszymi, pokrzywdzony-
mi i zapomnianymi.

Do refleksji nad drug¹ czêœci¹
has³a  zachêca prowadz¹cy kon-
ferencjê o. Rafa³ Sztejka SJ: “W
dzisiejszych czasach, w których
ustalenie prawdy wydaje siê trud-
ne czy wrêcz niemo¿liwe, a praw-
da wydaje siê byæ na sprzeda¿,
wielu  ludzi zastanawia siê, czy
mo¿na do niej dojœæ i co wnosi
ona do ¿ycia. Dzieñ Papieski jest
zatem ogromn¹ szans¹, aby na
te problemy zwróciæ uwagê.”

                                            K.

Dom Kultury

„Praga”
ul. D¹browszczaków 2

zaprasza
7 lutego, godz. 18 Polska Szop-
ka Ca³oroczna. Marek Majewski i
Marcin Wolski
8 lutego, godz. 18 Koncert Kar-
nawa³owy „Zaproszenie do tañca”
Gra¿yna M¹droch  - sopran, Ewa
Mikulska - alt, Wies³aw Bednarek
- baryton przy fortepianie - An-
drzej Chmielewski
10 lutego, godz. 18 „Promocja
m³odych talentów” Koncert klasy
klarnetu prof. Miros³awa Pokrzy-
wiñskiego
14 lutego, godz. 18 „Jazzowe
Walentynki” Agnieszka Skrzypek,
Janusz Smoczyñski - instrumen-
ty klawiszowe, Tomek Krawczyk
- gitary
22 lutego (wtorek), godz. 18
„Praskie spotkania z Gwiazd¹”
Jan Matyjaszkiewicz z udzia³em
Beatrycze £ukaszewskiej
25 lutego, godz. 18 „Recitale
Praskie” Nami Hiruta recital cho-
pinowski.

WSTÊP WOLNY

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)

- gniazdka, przewody

- osprzêt kat. 5

- materia³y instalacyjne

- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL tel/fax 670-06-58
ul. Targowa 41 (wejœcie od ul. Kêpnej)

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

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

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE

„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”

odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”

w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

ZAPRASZAMY !

MGR IN¯. KRYSTYNA KACZMARCZYK
- tyczenia, pomiary, niwelacja+inwentaryzacja budynków

- mapy prawne, rozgraniczenia

- regulacja stanów prawnych terenów pod drogami

bezp³atne porady we wtorek, czwartek godz. 17.30 – 21.00

ul. Grochowska 92 lok 3 W-wa tel. 879-84-27

tel/fax 879-86-58, tel. kom. 0-501-193-176

www.geodeta.waw.pl

GEODETA ααααα     &&&&& ΩΩΩΩΩ

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
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NIERUCHOMOŒCI
ZASTAWNY
LICENCJA 4244

KUPIMY-SPRZEDAMY

dzia³ki, domy

mieszkania

tel. 510-51-28

0606-895-352
zastawnynieruchomoœci@op.pl

Dla wymagaj¹cych, ale nie tyl-
ko. Tak¿e dla alergików, dzieci,
osób starszych oraz tych, które
zwyczajnie dbaj¹ o zdrowie.

Specjalnie dla nich otwarto na
Tarchominie (ul. Œwiderska 100/
20) nowy sklep: „Specja³ wiejski
- wyroby gospodarskie”. Nie, nie
jest to kolejny sklep z tak zwan¹
zdrow¹ ¿ywnoœci¹. To sklep z
¿ywnoœci¹ produkowan¹ bez
chemii, choæ z rygorystycznie
przestrzeganymi zasadami czy-
stej, bezpiecznej produkcji. Gdzie
w Polsce mo¿na dostaæ wêdliny,
w których jedynym œrodkiem che-
micznym jest sól pekluj¹ca, wê-
dliny bez ulepszaczy, wype³nia-
czy, poprawiaczy smaku, wêdli-
ny, które nie staja siê oœlizg³e po
jednym dniu w lodówce i z któ-
rych, po naciœniêciu, nie leje siê
woda? Tylko tutaj, w tak du¿ym
wyborze.

- ZjeŸdziliœmy pó³ Polski w po-
szukiwaniu producentów, którzy
maj¹ gwarantowanie „gospodar-
sk¹” produkcjê - mówi w³aœciciel
sklepu.  Postanowi³em otworzyæ
sklepy, w którym odnajdê smaki
dzieciñstwa: uczciwej, wêdzonej
kie³basy, szynek ró¿owych z br¹-
zow¹ skórk¹, wszelkich wêdlin
które smakuj¹ niepowtarzalnie.
Mam w rodzinie masarza - ju¿
emerytowanego - który za³amu-
je rêce na to, co w tej chwili dzie-
je siê przy produkcji wêdlin. Ja

SPECJA£ WIEJSKI - wyroby gospodarskie

Nie tylko dla wymagaj¹cych
wole jeœæ szynkê tak¹, ¿e z kilo-
grama miêsa, po uwêdzeniu i
ugotowaniu, wychodzi nieca³y ki-
logram wêdliny, a nie dwa kilo, z
czego spora czêœæ to zachodnie
œrodki chemiczne, wi¹¿¹ce
wodê, daj¹ce smak, zapach, ko-
lor i trzymaj¹ce to wszystko „w
garœci”, ¿eby siê nie rozpad³o”.

Byliœmy w tym niezwyk³ym
sklepie. Rêcznie, swojsko malo-
wany w kwiatowe wzory na la-
dach, niczym opas³e, wiejskie
kufry. Fantastyczny, œwie¿y za-
pach pysznych wêdlin, wêdzar-
ni. Spory wybór bardzo apetycz-
nych szynek, polêdwic i wszel-
kich wêdlin: dopiero teraz widaæ
ró¿nicê miêdzy tym, co jest wy-
robem „gospodarskim a chemicz-
n¹ masówk¹. Niebawem w ofer-
cie tak¿e pieczywo bez jakichkol-
wiek ulepszaczy i konserwantów,
pachn¹ce bochny z chrupi¹c¹
skórk¹ i bu³eczki, mas³o z masel-
nicy, prawdziwe wiejskie sery,
tak¿e kozie; zwyk³e, z zio³ami,
ziarnami, twaro¿kowe i wêdzone.
Nie mo¿emy siê doczekaæ, a¿
œlinka leci!

SPECJA£ WIEJSKI
WYROBY GOSPODARSKIE

ul. Œwiderska 100/20
czynne 11-19, soboty 8-15.

Szczegó³y i zamówienia
tel. 670 37 93

www.specjalwiejski.pl

Majstrowanie przy ustroju
XXVII sesja Bia³o³êki

dokoñczenie ze str. 1

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 (z ty³u apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

To komplet protez ca³kowitych lub czêœciowych, które zak³ada
siê  w tym samym dniu w którym zosta³y usuniête zêby.
Jakie s¹ plusy?
-Pacjent nie pokazuje siê publicznie bez kompletu uzêbienia,
co szczególnie istotne gdy trzeba usun¹æ zêby z przodu.
-Mo¿na ³atwiej skopiowaæ kszta³t i kolor zêbów, poniewa¿ w
momencie produkcji protez zêby ci¹gle s¹ w jamie ustnej.
-Protezy natychmiastowe tamuj¹ krwawienie i przyspieszaj¹
gojenie
-Pacjent szybciej siê do nich przyzwyczaja
-Pacjent szybciej zaczyna prawid³owo mówiæ
Minusy.
-Koszt
-Wymagaj¹ podœcielenia lub wymiany po okresie gojenia tj po
6-8 tygodniach
Iloœæ wizyt potrzebna do ich wykonania od 2 do 4.
Wykonujê równie¿ protezy nylonowe oraz protezy z miêkkim
podniebieniem

Protezy natychmiastowe
Czyli jak najszybciej mo¿na wstawiæ zêby

Kolejna sesja rady Pragi Pó-
³noc przynios³a wiele zaskakuj¹-
cych zmian, zarówno personal-
nych jak i strukturalnych. Po
dwóch latach pracy rz¹dz¹ca ko-
alicja dosz³a do wniosku, ¿e na-
le¿y po³¹czyæ istniej¹ce komisje
zdrowia i polityki spo³ecznej w
jedn¹ komisjê polityki spo³ecznej
i zdrowia. Obie do tej pory nie cie-
szy³y siê wielkim zainteresowa-
niem radnych. Utrata przez rad-
n¹ Alicjê D¹browsk¹ przewodnic-
twa w prowadzonej przez ni¹ ko-
misji zdrowia wywo³a³a zapewne
u niej dyskomfort, dlatego te¿ po-
wo³ano j¹ do komisji bud¿etu, by
objê³a w niej przewodnictwo. Od-
wo³ano tym samym z tej funkcji
dotychczasowego d³ugoletniego
jej przewodnicz¹cego radnego
Janusza Kazimierza Baranow-
skiego, który przewodniczy³ jej od
szeœciu lat  - jeszcze za kadencji
Urbana, Tondery a¿ do tej pory.
W oficjalnym uzasadnieniu nie
kryto faktu, i¿ cofniêto mu reko-
mendacjê za to, ¿e pozwoli³ so-
bie opuœciæ klub PiS, mimo ¿e z
tej listy zosta³ wybrany radnym.
Przyjêto tak¿e rezygnacjê z funk-
cji wiceprzewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc radnego
Jacka Wachowicza, reprezentu-
j¹cego poprzednio w prezydium
rady klub Wspólnota Samorz¹do-
wa, póŸniej CHRS, a ostatnio, po
jego rozpadzie, samego siebie.
Po wczeœniejszej rezygnacji z
funkcji wiceprzewodnicz¹cej Ma-
rii Tondery prezydium rady pozo-
sta³o dwuosobowe PO-PiSow-
skie.

Zgodnie z now¹ uchwa³¹ Rady
Miasta o najmie lokali komunal-
nych na nowo, lecz praktycznie
w identycznym sk³adzie powo³a-
no tak¿e Komisjê Mieszkaniow¹
Rady Dzielnicy ( jedyna radna,
która nie znalaz³a siê tam ponow-
nie  - Ewa Elsner - zasili³a sk³ad
komisji kultury, kultury fizycznej i
sportu). Z kronikarskiego obo-
wi¹zku odnotowaæ tak¿e trzeba
wejœcie w sk³ad komisji bud¿etu
radnego W³odzimierza Jeznaka
i powiêkszenie komisji rewizyjnej
o osobê radnego Wachowicza

W czêœci merytorycznej bez
wiêkszych dyskusji rada stwier-
dzi³a wa¿noœæ wyborów w jed-
nostkach ni¿szego rzêdu dzielni-
cy Praga Pó³noc koloniach Œliwi-
ce i Z¹bkowska.

Pozytywnie tak¿e, ku zadowo-
leniu radnych SLD, zaopiniowa-
no uproszczony program rewita-
lizacji miasta sto³ecznego War-
szawy na lata 2005 -2013. Rad-
ni obecnej opozycji widz¹ w nim
kontynuacjê idei zapocz¹tkowa-
nej na Pradze przez ich poprzed-
niego burmistrza Ireneusza Ton-
derê.

Du¿e kontrowersje wzbudzi³a
natomiast uchwa³a w sprawie za-
miaru zmiany sieci szkó³ podnad-
gimnazjalnych. W du¿ym uprosz-
czeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e
Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania
nadzorowany przez burmistrza
Sipierê chce ju¿ od 1 wrzeœnia

XXVIII sesja Pragi Pó³noc

Pierwsza w Nowym Roku
br doprowadziæ do nastêpuj¹cej
sytuacji, a mianowicie:

Opró¿niæ ze szkó³ ponadgim-
nazjalnych budynek przy Otwoc-
kiej 8 przenosz¹c ZSZ na Ratu-
szow¹, a szko³ê dla doros³ych do
CKU na Miñsk¹.

Wyprowadziæ dotychczasowe
szko³y zawodowe z budynku przy
Targowej, 86 wprowadzaj¹c tam
klasy licealne z XXXVI LO ul Ja-
gielloñska 61

Na Jagielloñsk¹ 61 przenieœæ
klasy ZSZ nr 7 i TM nr 6 z Targo-
wej.

Zlikwidowaæ licea ogólno-
kszta³c¹ce w Zespole Szkó³ im.
Grota Roweckiego na Namy-
s³owskiej 1 oraz Zespole Szkó³
nr 14 przy Szanajcy 5, tworz¹c
tam placówki policealne i techni-
kum uzupe³niaj¹ce ( Namys³ow-
ska 1).

¯adne zmiany nie dotykaj¹ XX
LO na Objazdowej i LXXVI LO na
Kowelskiej, a w placówkach przy
Burdziñskiego 4 (Ruy Barbosa)
bêdzie likwidowane XIII LO dla
doros³ych i powo³ywane CXXX
dla doros³ych z oddzia³ami dla
niepe³nosprawnych na podbudo-
wie gimnazjum, natomiast z Ja-
gielloñskiej 38 (W³adys³aw IV)
bêdzie wyprowadzone CXXXIV
LO dla doros³ych do CKU na Miñ-
sk¹ ( to ostatnie liceum jeszcze
nie powsta³o, a ju¿ wskazuje siê
mu kolejno trzeci adres Jagielloñ-
ska 38, nastêpnie Targowa 86 ,a
obecnie Miñsk¹).

Propozycje zarz¹du wywo³a³y
ponad dwugodzinn¹ dyskusjê.
Na sesji pojawili siê przedstawi-
ciele placówek oœwiatowych, ma-
j¹cych podlegaæ tej operacji, któ-
rzy nie ukrywali swojego oburze-
nia faktem, i¿ traktuje siê ich
szko³y jak przedmioty, które mo¿-
na przesuwaæ z k¹ta w k¹t. Po-
dobnego zdania byli tak¿e przed-
stawiciele ZNP i m³odzie¿.

Radnych opozycji interesowa-
³y przede wszystkim koszty spo-
³eczne tych zamierzeñ. Zwraca-
no uwagê na brak konsultacji i
rozwi¹zañ alternatywnych, z któ-
rych mo¿na by by³o wybraæ wa-
riant najbardziej optymalny. Dys-
kusj¹ nie interesowali siê radni
PiS, z których wiêkszoœæ czas
debaty spêdzi³a w kuluarach.
Mimo zg³oszenia szeregu mery-
torycznych zastrze¿eñ przez rad-
n¹ Jurczyñsk¹ i radnego Kisiela
rz¹dz¹ca koalicja przeg³osowa-
³a swoje. Na tym tle druga uchwa-
³a oœwiatowa, dotycz¹ca kolejnej
zmiany siedziby powo³anego
pierwotnie przy Jagielloñskiej 38
CXXXIV LO tym razem z Targo-
wej 86 na Miñsk¹ wywo³a³a tylko
uœmiech politowania na twarzach
radnych SLD i pytanie radnej Jur-

czyñskiej do burmistrza Sipiery,
czy jeszcze kontroluje sytuacjê w
podleg³ym mu wydziale oœwiaty.

Rada zajmowa³a siê tak¿e po-
prawkami w statucie nowo powo-
³anego Zak³adu Gospodarowa-
nia Nieruchomoœciami ( przejmu-
je obowi¹zki dotychczasowego
ZNK) oraz pozytywnie zaopinio-
wa³a now¹ trasê przebiegu
wschodniego zamkniêcia obwod-
nicy œródmiejskiej, któr¹ po-
przednio mia³a byæ Aleja Tysi¹c-
lecia. Trasa ta zostaje przesuniê-
ta na Targówek, natomiast Aleja
Tysi¹clecia, je¿eli powstanie ma
byæ drog¹ lokaln¹ zbiorcz¹.

ZABAWA

KARNAWA£OWA

29 stycznia
 679-36-30

0603-956-654

POGOTOWIE
INFORMATYCZNE

 *  pomoc we wszystkich
problemach informatycznych
(programy, konfiguracja
sieci, sprzêt)
 *  programy ksiêgowe dla
firm (WF-MAG, WF-KaPER,
WF-FAKIR, WF-GANG)
 *  strony www i sklepy
internetowe
 *  legalizacja oprogramowa-
nia
 *  ekonomiczne pakiety dla
biur (OpenOffice)
 *  inne

stawka:   35z³ / h netto + vat
dojazd: 10z³ - Targówek gratis
konsultacje tel.:          gratis

tel.: 674-10-31

kom.: 0694-544-275
t.maciejewski@chello.pl

przedszkole i szko³ê podstawo-
w¹. Tej inwestycji nie mo¿na za-
przepaœciæ, ju¿ dziœ nale¿y roz-
pocz¹æ jej wdra¿anie, ale naj-
pierw trzeba doñ przekonaæ w³a-
dze stolicy.

W dyskusji na temat ustroju
Warszawy, w zwi¹zku z wp³yniê-
ciem druków autorstwa pos³ów
PiS i SLD modyfikuj¹cych usta-
wê, przewa¿a³y g³osy krytyczne.
Oba projekty nie s¹ fortunne - je-
den z nich znacz¹co ogranicza
rolê burmistrzów dzielnic, a g³o-
sy samorz¹dowców zapewne nie
bêd¹ brane pod uwagê, tak jak
nikt nie bra³ pod uwagê konsul-
tacji spo³ecznych przeprowadzo-
nych w dzielnicach przed zmia-
n¹ ustroju Warszawy. Wyniki jed-
noznacznie wskazywa³y, ¿e
mieszkañcy s¹ za zachowaniem
samodzielnoœci gmin sto³ecz-
nych. Burmistrz Smoczyñski
przypomnia³, ¿e zawsze by³ prze-
ciwny nowemu ustrojowi stolicy i
uwa¿a ustawê za niezgodn¹ z
konstytucj¹, zaœ oba projekty

zmian niczego tak naprawdê nie
zmieniaj¹. Jedynie przywrócenie
samodzielnoœci gmin pod rz¹da-
mi ustroju  metropolitalnego mo-
g³oby rozwi¹zaæ problemy stoli-
cy. Radni SdPl jednoznacznie
opowiedzieli siê za decentraliza-
cj¹ w³adzy w Warszawie, tak
wiêc w tej kwestii panuje w ra-
dzie Bia³o³êki nadzwyczajna jed-
nomyœlnoœæ. Jerzy Smoczyñski
apelowa³, by nie eksperymento-
waæ  wiêcej na ¿ywym organi-
zmie stolicy, tym bardziej w roku

wyborczym. Zauwa¿y³, ¿e mo¿e
siê zdarzyæ i tak, ¿e poza wybo-
rami parlamentarnymi i prezy-
denckimi, referendum konstytu-
cyjnym (UE) przyjdzie warsza-
wiakom wybieraæ nowego  pre-
zydenta stolicy - jeœli Lech Ka-
czyñski bêdzie kandydowa³ w
wyborach na prezydenta RP.

Na zakoñczenie Ewa Ko³aczyk
przekaza³a informacjê, na któr¹
wszyscy czekali od dawna. 17

stycznia do nowego budynku
przy Milenijnej zosta³a przenie-
siona przychodnia ze Œwiderskiej
i poradnia dla dzieci, 24 stycznia
poradnia specjalistyczna. 30
stycznia w przychodni przy Mile-
nijnej pojawi siê stomatologia.
Mieszkañcy Bia³o³êki wreszcie
doczekali siê nowoczesnej, kom-
fortowej i kompleksowej przy-
chodni.                               (egu)

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

UWAGA - ostatnia szansa na kursy

obrotu i zarz¹dzania nieruchomoœciami

dla osób ze œrednim wykszta³ceniem
Instytut Edukacji Europejskiej zaprasza równie¿

na organizowane we wspó³pracy z Wy¿szymi Szko³ami:
studia podyplomowe: Ochrony Œrodowiska, Poœrednictwa,

Zarz¹dzania Nieruchomoœciami, Wyceny, Doradcy Rynku
Nieruchomoœci, Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO

oraz seminaria, praktyki zawodowe

tel. (22) 33-17-600, 0660-460-397

www.sedpol.edu.pl        e-mail: szkolenia@sedpol.pl

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

XXVIII sesja by³¹ wyj¹tkowo
d³uga. Z pocz¹tkowych 18 punk-
tów rozros³a siê do 25. Trwa³a
ponad siedem godzin, miêdzy in-
nymi z powodu wielu b³êdów
prawnych w projektach uchwa³,
które niemi³osiernie têpi³a radna
Maria Tondera. Sesjê zakoñczy-
³a seria zapytañ opozycji i uwa-
ga radnego Kisiela o fakcie prze-
terminowania siê upowa¿nieñ ko-
misji rewizyjnej do kontroli iloœci
pustostanów w zasobach lokalo-
wych dzielnicy, na co ani zarz¹d
ani przewodnicz¹cy tej komisji -
radny Kêdzierski  - nie zwrócili
wczeœniej uwagi.

DCH
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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

ul. Brechta 9

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i serwis aparatów s³uchowych

♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu
♦♦♦♦♦      baterie i œrodki pielêgnacyjne

♦♦♦♦♦  sprzeda¿ na raty
♦♦♦♦♦  refundacja NFZ

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne

ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84
poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

tel. 618-88-84

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04
ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3350 z³/m2

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny

� w³asnoœæ hipoteczna

� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz

� gratis udzia³ w gruncie

� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ost
atn
ie

mie
szk

ani
a

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia
pn. - pt. 10 - 18,  sob.  9 - 14  tel./fax 818-77-68

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!

Jesteœmy w trakcie Tygo-
dnia Powszechnej Modlitwy
o Jednoœæ Chrzeœcijan. Dla-
czego ekumenizm jest po-
trzebny?

Ruch ekumeniczny jest ak-
tywny od ponad 40 lat. Po II
wojnie œwiatowej ludzie zdali
sobie sprawê z tego, ¿e Euro-
pa chrzeœcijañska sta³a siê
aren¹ wojen. Koœcio³y nie
przeciwstawi³y siê jej, a szcze-
gólnie hitleryzmowi i stalini-
zmowi. Nie by³o ostrej reakcji.
Dlatego te¿ dzia³acze chrzeœci-
jañscy chcieli siê zjednoczyæ i
przeciwstawiaæ siê z³u. Uœwia-

Symboliczne 40 lat

domili sobie, ¿e trzeba szukaæ
jednoœci. PóŸniej Sobór Waty-
kañski II uzna³, ¿e podzia³ jest
grzechem. Chrystus chcia³,
abyœmy byli jednoœci¹. Pierw-
sze nabo¿eñstwa wspólne dla
protestantów, katolików i pra-
wos³awnych odby³y siê w la-
tach 60.

W obecnych czasach chrze-
œcijanie musz¹ daæ œwiadec-
two o Chrystusie. Ludzie na
œwiecie staj¹ siê coraz bardziej
materialistyczni. Chrzeœcija-
nie musz¹ pokazaæ, ¿e potra-
fi¹ siê wspólnie modliæ, wspól-
nie dzia³aæ, ¿e chc¹ wype³niaæ
testament Chrystusa.

Zaczêto szukaæ dróg do jed-
noœci. Po 40 latach widzimy,
co to da³o, jakie s¹ efekty -
chrzeœcijanie nie s¹ do siebie
wrogo nastawieni. Spotykaj¹
siê duchowni z ró¿nych ko-
œcio³ów. Wierni id¹ za tym
przyk³adem. Nie ma ju¿ s³ów
- heretycy, schizmatycy. Nie
u¿ywamy ju¿ takich s³ów.

Po nabo¿eñstwach s¹ aga-
py. Rozmowy, pytania, wza-
jemne poznawanie. To budu-
je zrozumienie i mi³oœæ, tym
samym daje œwiadectwo tym,
którzy s¹ daleko od Boga.

W czasach transformacji,
otwierania siê, w czasach bli-
skoœci, do Europy przybywa-
j¹ muzu³manie, obecna jest
spo³ecznoœæ ¿ydowska - dziê-
ki ekumenizmowi i oni widz¹,
¿e chrzeœcijañstwo jest reali-
zowane w praktyce. Dobrym
przyk³adem by³o zachowanie
siê koœcio³ów protestanckich
z Zachodu, w czasie stanu wo-
jennego, gdy pomagali przysy-
³aj¹c nam dary.

Jak ma wygl¹daæ ta jed-
noœæ w praktyce?

Oprócz modlitw, wspólnych
nabo¿eñstw, co nazywane jest
Wspólnot¹ Modlitwy i S³owa,
Polska Rada Ekumeniczna
oraz Koœció³ Rzymskokatolic-
ki d¹¿¹ do Wspólnoty Eucha-
rystii. To by³oby wielkie osi¹-
gniêcie. Wydaje siê, ¿e szyb-
ciej osi¹gn¹ to Koœcio³y Rzym-
skokatolicki i Prawos³awny.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e trwaj¹cy
od tysi¹ca lat podzia³, te
wszystkie historyczne nale-
cia³oœci trudno jest w ci¹gu 40
lat pokonaæ, choæ to liczba
niezwykle symboliczna.

Innymi sukcesami wymier-
nymi jest podpisana „Dekla-
racja o wzajemnym uznaniu
chrztu œwiêtego” przez koœcio-
³y zrzeszone w Polskiej Radzie
Ekumenicznej i Koœció³ Rzym-
skokatolicki, a tak¿e trwaj¹-
ca dyskusja o wzajemnym
uznawaniu œlubów. Tu Ko-
œcio³y Prawos³awny i Rzym-
skokatolicki s¹ równie¿ z pew-
noœci¹ bli¿sze osi¹gniêcia tego
porozumienia, bo uznaj¹ go za
sakrament, gdy tymczasem
Koœcio³y Protestanckie uzna-
j¹ go za umowê.

Gdy tak siê stanie, to rów-
nie¿ bêdzie wielkie osi¹gniê-
cie. W Polsce jest wiele ma-
³¿eñstw mieszanych.

Jak dziœ, oczami Ksiêdza
Proboszcza, wygl¹daj¹ sto-
sunki na linii katolicy-pra-
wos³awni? Co mówi o tym
m³odzie¿?

Ruch ekumeniczny zrobi³
swoje. Nie ma antagonizmów.
Nie ma prozelityzmu, wykra-
dania dusz z innych koœcio-
³ów (œmiech). Nie mówi siê
oszczerczych s³ów. M³odzie¿
to widzi. My widzimy jednoœæ
w ró¿norodnoœci. ̄ yæ wzajem-

W czwartek, 20 stycznia, w Katedrze Prawos³awnej przy Al. Solidarnoœci
odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Powszechnej Mo-
dlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan.

O parê s³ów, na ten i inne tematy, poprosi³em ksiêdza Protoprezbitera
Proboszcza Parafii Metropolitalnej p.w. Œw. Marii Magdaleny w Warszawie,
ksiêdza ANATOLA SZYD£OWSKIEGO.

n¹ mi³oœci¹ chrzeœcijañsk¹
zachowuj¹c swoj¹ tradycjê, li-
turgiê, bo to trudno cofn¹æ,
trudno zapomnieæ tysi¹clet-
ni¹ tradycjê obrz¹dków. Wa¿-
ne jest jednak byœmy wspól-
nie budowali na jednym fun-
damencie - na Chrystusie.
Jednoœæ w Chrystusie.

Nam siê nie wydaje, by ko-
œcio³y niekatolickie podpo-
rz¹dkowa³y siê Watykanowi.
Przy wielkim szacunku dla
Papie¿a, nie ma co siê ³udziæ,
by uzna³y one prymat Waty-
kanu. To wydaje siê niereal-
ne.

Natomiast m³odzie¿, tu w
Warszawie, mo¿e mniej to siê
da odczuæ, ale w lubelskim i
bia³ostockim, gdzie religia jest
w szko³ach i tego, i tego wy-
znania, spotyka siê, uzupe-
³nia wiedzê. Bo, jak wczoraj
akcentowa³ arcybiskup S³a-
woj Leszek G³ódŸ, najgorsza
jest niewiedza. A w szko³ach
oni wzajemnie siê poznaj¹.
M³odzie¿ czuje swoj¹ to¿sa-
moœæ, jest dumna z niej, w
tym, ¿e m³odzi szybciej siê
zwykle porozumiewaj¹ ni¿
starsi.

Z innych przyk³adów to
œwietnie wspó³pracuj¹ chóry.
Muzyka cerkiewna jest czêsto
wykonywana w koœcio³ach
katolickich. Jest z pewnoœci¹
wiêcej tych praktycznych
efektów wzajemnego pozna-
wania siê. Inny przyk³ad to
ikona, która, dziêki odkryciu
jej wartoœci religijnych i arty-
stycznych, otrzyma³a „obywa-
telstwo europejskie”.

Mo¿e teraz trochê o co-
dziennoœci. Czy Ksi¹dz
spaceruje po Pradze? Jakie
ma Ksi¹dz wspomnienia
zwi¹zane z Prag¹?

O... Ja mieszka³em 30 lat
na Woli. Na Pradze, jako pro-
boszcz, jestem dopiero od
dwóch lat. Z Warszaw¹ zwi¹-
zany jestem od 1953 roku.
Tu, w te okolice, przychodzi-
liœmy z Saskiej Kêpy, gdzie
by³em w seminarium 10 lat.
Praga to taka egzotyka
(œmiech). Bazar Ró¿yckiego...
nie by³o wtedy stadionu, to
znaczy bazaru na stadionie.
Tak na marginesie powiem,
¿e my chodziliœmy budowaæ
Stadion X-lecia. Przychodzi-
liœmy na bazar, by pos³uchaæ
gwary, s³ownictwa, przeku-
pek krzycz¹cych „gor¹ce
pyzy”... (œmiech).

Lubiê szczególnie widok
gdy s³oñce jest nad Starym
Miastem. Ulubiona dzielnica
to jednak Saska Kêpa. Nie ma
tam fabryk, przemys³u. Ta
dzielnica jest inna. Stara Sa-
ska Kêpa, wille, ogródki, prze-
stawanie z natur¹, to wszyst-
ko, czego nie ma na blokowi-
skach. Tego nie spotkamy w
Œródmieœciu.

Na zakoñczenie: co
chcia³by Ksi¹dz Proboszcz
powiedzieæ pra¿anom?

¯yczê mieszkañcom, i so-
bie równie¿, ¿eby Praga by³a
coraz ³adniejsza i spokoj-
niejsza. ¯eby bez bojaŸni
przybywali tu ludzie. Praga
wymaga zadbania, ale nie
tylko w budynkach, tak¿e i
w ludziach. ¯yczê wszyst-
kim, byœmy poczuli siê, ¿e to
taka nasza wspólnota, któ-
r¹ trzeba kochaæ i o ni¹
dbaæ.

Dziêkujê za rozmowê
Adam Praski

dokoñczenie ze str. 1

Tego dnia nie zosta³y jesz-
cze pod³¹czone telefony, wiêc
dy¿uruj¹cy w starych siedzi-
bach pracownicy udzielali te-
lefonicznie aktualnych infor-
macji.

W nastêpny weekend z Ma-
rywilskiej przenosi³a siê i
urz¹dza³a na Milenijnej  po-
radnia  specjalistyczna, udo-
stêpniona pacjentom 24
stycznia.  W ostatni stycznio-
wy weekend  przeprowadzi siê
stomatologia, która zacznie
przyjmowaæ pacjentów 31
stycznia.

Tego dnia zakoñczy siê,
trwaj¹ce od 5 maja 2004 roku
(data zamkniêcia inwestycji i
symbolicznego otwarcia Sa-
modzielnego Publicznego Za-
k³adu Opieki Zdrowotnej przy

ul. Milenijnej 4) oczekiwanie
na dostêpne dla mieszkañców
Bia³o³êki, w jednym miejscu,
wszystkie formy opieki zdro-
wotnej.

Teraz, pod jednym dachem,
przyjmowaæ bêd¹ lekarze ró¿-
nych specjalnoœci: 6 interni-
stów, 6 pediatrów, 2 lekarzy
medycyny pracy, kardiolog,
okulista, 2 laryngologów, 2
dermatologów, 3 chirurgów
(w tym 1 dla dzieci), 3 neuro-
logów, 3 ginekologów, 3 sto-
matologów (docelowo bêdzie
8, pracuj¹cych na 2 zmiany).
Placówka dysponuje nowo-
czesn¹ aparatur¹ USG i RTG,
pantomogramem i RTG do
zêbów, czeka na sprzêt me-
dyczny do rehabilitacji. W sali
na II piêtrze æwiczenia mo¿e
odbywaæ jednoczeœnie 15 –
16 osób.
Czynne s¹ po³¹czenia telefo-
niczne:
-rejestracja POZ (interniœci)
811 11 66; 814 28 87

-rejestracja  rehabilitacji
811 84 29

-rejestracja do lekarzy specja-
listów 811 91 06

-punkt informacji pacjenta
811 92 10

Milenijna ruszy³a

Fotoreporta¿
œlubny

w koœciele

w plenerze
na weselu

 0602-452-532

Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹

kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52
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szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA

PSÓW

C e n t r u m
Zdrowia i Urody

„D  A  R”
- masa¿e lecznicze
- bioenergoterapia

- rehabilitacja

- drena¿ limfatyczny

www.dar.prv.pl

ul. Targowa 36
tel. 670-07-29

“Strasznie siê cieszê, ¿e tak
liczny klub fanów jest na Pradze”
- tymi s³owami Witold Pyrkosz
powita³  publicznoœæ, która 18
stycznia szczelnie wype³ni³a
salê koncertow¹ Domu Kultury
“Praga”. Bohater “Wieczoru z
gwiazd¹” przyjecha³ tu prosto z
planu zdjêciowego serialu “M jak
mi³oœæ”, czyli z Piasków pod
Konstancinem.

Na tle swoich portretów z wiel-
kich ról, posadowiony na niezbyt
reprezentacyjnym tronie,  pan
Witold odpowiada³ na pytania
Jerzego WoŸniaka. Najtrudniej-
sze by³o pierwsze, o datê uro-
dzenia. “22 grudnia tysi¹c dzie-
wiêæset któregoœ roku, w Kra-
snymstawie”. Za namow¹ bab-
ci, która chcia³a, by poszed³ do
wojska o rok póŸniej, w aktach
zapisano: “1 stycznia tysi¹c dzie-
wiêæset któregoœ roku, we Lwo-
wie”. Za to “oszustwo”, na eme-
ryturê przeszed³ rok póŸniej.

Czy to prawda, ¿e aktorem zo-
sta³ z lenistwa? “To prawda. Nie
chcia³em siê uczyæ. Próbowa-
³em, nie wychodzi³o.” Uczy³ siê
w liceum spó³dzielczym  i rybac-
kim, maturê zda³ w gospodar-
czym. Nie lubi³ matematyki, che-
mii, fizyki ani ³aciny. Zrezygno-
wa³ ze studiowania w Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej, gdzie z³o-
¿y³  ju¿ dokumenty.Za namow¹

P jak Pyrkosz
kolegów trafi³ do krakowskiej
Szko³y Teatralnej. Na IV roku
otrzyma³ stypendium artystycz-
ne, 480 z³. Móg³ jeŸdziæ taksów-
k¹ na partyjkê pokera. Kolegê z
roku, Bogusza Bilewskiego, z
którym spotka³ siê na planie “Ja-
nosika”,  wspomina z westchnie-
niem: “Szkoda, ¿e nikt nie napi-
sa³ drugiego scenariusza dla ta-
kiego duetu: gruby-chudy, wyso-
ki-niski.”

Szko³ê Teatraln¹ ukoñczy³ w
1954 roku, pracê rozpocz¹³ w te-
atrze w Kaliszu. Dziêki Zbignie-
wowi Cybulskiemu  przeniós³ siê
do teatru w Nowej Hucie, który
objêli: Krystyna Skuszanka i Je-
rzy Krasowski. W “Ksiê¿niczce
Turandot” zagra³ jedyn¹ w swej
karierze rolê amanta. “Robiono
mi loczki, malowano, przykleja-
no w¹sy”. Po godzinie charak-
teryzacji wygl¹da³em jak amo-
rek”. Od dziewczyn, które go roz-
pozna³y, gdy wraca³ po spekta-
klu, us³ysza³ jednak “jaki on
brzydki!”. Potem ju¿ amantów
nie grywa³.

Do Wroc³awia przeniós³ siê z
zamiarem spêdzenia tu dwóch
lat; prze¿y³ dwanaœcie. Zagra³ tu
wiele ról, min. £atkê w “Do¿ywo-
ciu” i Czeœnika w “Zemœcie” Fre-
dry. Tê ostatnia rolê wspomina
z rozrzewnieniem i sentymen-
tem. Na premierze prasowej, w
ostatniej scenie st¹pn¹³ tak nie-

szczêœliwie, ¿e pêk³a mu koœæ
œródstopia. Natychmiast za³o¿o-
no gips, daj¹c zakaz chodzenia
przez dwa tygodnie. Na spektakl
czeka³o jednak ca³e wojewódz-
two, wiêc o kulach, w bucie do
kolan gra³ sw¹ rolê. Insceniza-
cja przeciwstawia³a siê tradycyj-
nemu ujêciu “Zemsty” – ku po-
krzepieniu serc. Tu dwaj Polacy,
z czered¹ poddanych, ¿arli siê
w³aœciwie o nic.

We Wroc³awiu pan Witold
o¿eni³ siê po raz drugi. ¯ona
otworzy³a jedn¹ z pierwszych
prywatnych kawiarni “U Drepta-
ków”. Co dwa tygodnie nawie-
dza³y j¹ kontrole, wreszcie do-
sta³a wielki domiar za ... domnie-
many zysk. Pañstwo Pyrkoszo-
wie skorzystali wiêc z zachêty
Augusta Kowalczyka i przenie-
œli siê do Warszawy. Zaanga¿o-
wany przez Andrzeja Marczew-
skiego do “Rozmaitoœci” pan Wi-
told zagra³ m.in. pana Dulskie-
go u boku Hanki Bielickiej. Wy-
stêpowa³ w Teatrze Narodowym,
potem w Teatrze na Woli. “Je-
stem szczêœliwym emerytem,
który pracuje tylko tam, gdzie go
poprosz¹”.

Opowieœæ o rolach filmowych
Witold Pyrkosz zaczyna od py-
tania: ”Kto
mnie widzia³
w “Eroice”?”
Sam daje
odpowiedŸ:
“Nikt nie
móg³ mnie
widzieæ. Je-
stem w ob-
sadzie, ale
ta sekwen-
cja zosta³a
w y c i ê t a ” .
Ma na swo-
im koncie ponad 100 filmów. “By-
wa³o ró¿nie” – wspomina. Za
sw¹ najwspanialsz¹ rolê uwa¿a
tê, któr¹ zagra³ w filmie Antonie-
go Krauzego “Meda” – pijaczka,
czarny charakter.

Jest jedynym polskim akto-
rem, który zagra³ 4 du¿e role w
polskich serialach “Czterej pan-
cerni i pies”. “Janosik”, “Alterna-
tywy 4” i “M jak mi³oœæ” Ten ostat-
ni serial ogl¹da ponad 11 milio-
nów Polaków. Wykonawca roli
Lucjana Mostowiaka  nie ma ju¿
na to czasu ani ochoty  Do pierw-
szego serialu, który te¿ mia³
ogromn¹ popularnoœæ, pan Wi-
told nawi¹za³, przypominaj¹c
dialog: Gustlik (Franciszek
Pieczka): “Pyrkosz, pyrkosz, a
jednak nie jedziesz!” (zgas³ sil-

nik czo³gu). Kpr. Wichura
(W.Pyrkosz) ” Nie jadê , bo mi
pieczka zgas³a”.

Na pytanie, czy aktorstwo
traktuje jak rzemios³o, pan Wi-
told odpowiada zdecydowanie:
“Tak”. Niektórzy mówi¹, ¿e to po-
wo³anie, misja. Jego zdaniem,
jest to po prostu zawód. Czy ak-
torstwo zmieni³o siê przez minio-
ne 50 lat? “Zdarto tajemnicê z
tego zawodu (jak z kap³añstwa).
Okazuje siê, ¿e aktorzy to nor-
malni ludzie.”.

Czy w rodzinie ktoœ poszed³
w jego œlady? Teatrem zaczê³a
siê interesowaæ wnuczka Karo-
lina, ale tê pasjê zast¹pi³a mi³oœæ
do koni.

“Kocham Warszawê, ale wolê
mieszkaæ na wsi” – wyzna³ bo-
hater “Wieczoru z gwiazd¹”.
Piêtnaœcie lat temu, dziêki ¿onie,
zbudowa³  dom . Ma psy i koty,
lubi karmiæ zwierzêta.

W Piasecznie  ju¿ drug¹ ka-
dencjê jest radnym powiatowym.
O tej roli mówi  z uœmiechem:
“Wykona³em wszystko, co obie-
ca³em. Mówi³em: nic Pañstwu
nie obiecujê. Nic siê nie uda³o.
Bud¿et na kulturê jest wiêkszy,
starczy na orkiestrê”.

Ta wypowiedŸ i cytowane

wczeœniej mog¹ pos³u¿yæ  do
stworzenia portretu Witolda Pyr-
kosza nie tylko jako aktora.
Wnioski mo¿na tak¿e wyci¹gn¹æ
z próbki pisma – dedykacji dla
Czytelników NGP.                          K.

Do pierwszych dni stycznia mo¿na je by³o ogl¹daæ w sali
konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Targówek.

Prace artystki bêdziemy prezentowaæ Czytelnikom na na-
szych ³amach.

Maj¹ Pañstwo równie¿ okazjê zakupiæ poni¿sze prace:

obraz 1 - „£any”, olej 80x60 cm, cena: 500 z³, obraz 2 -
„Okno”, olej 150x100 cm, cena 1 tys. z³.

Kontakt z autork¹: 0506 591 926 lub z nasz¹ redakcj¹:

618 00 80.

obraz  nr 1

obraz  nr 2

Zakoñczy³a siê ekspozycja obrazów,

rysunków i aplikacji

Marty Gutowskiej - Matulki
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI-Doœwiadczony lek-
tor, skutecznie uczy mówiæ w³a-
sn¹ metod¹ konwersacji (literac-
ki, potoczny) 676-73-65 Tarcho-
min
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
NAUCZYCIELKA szko³y muzycz-
nej, fortepian, œpiew 670-31-89,
0502-935-459
NIEMIECKI, francuski, rosyjski,
polski 0606-875-990
NIEMIECKI skutecznie, nowocze-
œnie 633-97-20, 889-04-00
REEDUKACJA dojazd 631-93-64

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, laryngolog, chirurg, ortope-
da, dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra - akupunktura, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny za-
kres, RTG, USG, EKG, audiome-
tria, szczepienie przeciwko gry-
pie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
-pe³na informacja o stanie zdro-
wia    i objawach chorobowych,
dobór najskuteczniejszych prepa-
ratów wspomagaj¹cych leczenie
ul. Trocka 10A, tel. 679-30-60,
0502-813-252
PSYCHIATRA, Psychoterapeuta
na Bia³o³êce: Nerwice, Depresje,
Psychozy, Pomoc w sytuacjach
kryzysowych. Æmielowska15 lo-
kal 70. Wizyty umawiane telefo-
nicznie 0507-080-721

US£UGI
ANTENY telewizyjne, satelitarne,
radiowe równie¿ naprawy, solid-
nie, gwarancja tel. 665-04-89 lub
0601-867-980
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
FOTOREPORTA¯ œlubny w ko-
œciele w plenerze na weselu
0602-452-532
KAZUS II S.C. ekspresowe dora-
bianie kluczy, immobilizery kodo-
wanie, monta¿ zamków, awaryj-
ne otwieranie zamków, piecz¹tki
w 1 godz., ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21,  kom.
0506-179-661
KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek: ARDO,
Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy, Ariston tel. 614-83-83;
0609-025-469

NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy  Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci
NAPRAWA pralek, lodówek, gwa-
rancja 670-39-34, 0502-253-670
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
Naprawa pralek, lodówek szyb-
ko, tanio solidnie 679-00-57,
0501-587-257

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 telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE profesjonalnie Karche-
rem dywanów, wyk³adzin, tapicer-
ki, materacy. Dojazd gratis 619-
40-13, 0502-928-147
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
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

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710
T£UMACZ przysiêg³y jezyka nie-
mieckiego, terminy ekspresowe,
konkurencyjne ceny tel. 0660-
865-302

INNE
MONTA¯ wi¹zañ do nart -
ostrzenie Sport Servis Targó-
wek 678-82-89
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, 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

PRACA
M£ODYCH silnych do zak³adu
kamieniarskiego 811-94-11
ZATRUDNIÊ panie z okolic Tar-
chomina do prasowania koszul.
Praca dodatkowa na umowê zle-
cenie tel. 0501-192-702

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

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@alfamiesz-
kania.pl

SPRZEDAM
NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0603-616-
682
SPRZEDAM ³awki ogrodowe me-
talowe po cenach producenta tel.
0604-460-142

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

Czarna rozpacz
Zwykle moje felietony dotycz¹

spraw bud¿etowych, bo bud¿et w
sposób najbardziej wyrazisty po-
kazuje dokonania i zamierzenia
w³adz samorz¹dowych. W mo-
mencie jego uchwalenia zapada-
j¹ najwa¿niejsze decyzje i wp³y-
waj¹ na ¿ycie nas, mieszkañców
Warszawy. Dziœ po dwóch latach
ju¿ nikt chyba nie ma w¹tpliwo-
œci, ¿e rz¹dy prezydenta Kaczyñ-
skiego przynios³y marazm i zastój
w stolicy.

Przyznaj¹ to nawet dziennika-
rze, którzy do tej pory bezgranicz-
nie i œlepo wierzyli Lechowi Ka-
czyñskiemu, pisz¹c o jego wiel-
kich planach i zamierzeniach. Bo
na planach i zamierzeniach prak-
tycznie koñcz¹ siê dzia³ania Pana
Prezydenta. Kaczyñski jest jak
g¹bka, która ch³onie ka¿d¹ me-
dialn¹ inicjatywê,obiecuj¹c jej re-
alizacjê i nic nie robi. Dziœ hitem
medialnym s¹ wyprawki dla nowo
narodzonych warszawiaków i
znów s³yszymy tak - ale.

Powoli zapominamy o:
* Nie wykorzystanej szansie na

dotacje z Unii Europejskiej ( wnio-
sków jak na lekarstwo).

* Nowych mostach.
* II linii metra ( kulej¹ prace tak-

¿e przy pierwszej)
* Szybkim tramwaju.
* Rozbiciu tzw. uk³adu war-

szawskiego ( podobno szykuje siê
powtórna koalicja PO-PiS w War-
szawie, która tak naprawdê na
poziomie dzielnic nigdy nie zosta-
³a zerwana)

* Budownictwie komunalnym.
* Planach zagospodarowania

przestrzennego, w tym œcis³ego
centrum stolicy ( nie wspomnê ju¿
o Porcie Praskim).

* Kontynuacji starych inwesty-
cji drogowych nie mówi¹c ju¿ o
nowych (Pan Prezydent teraz
chce referendum na temat czy bu-
dowaæ obwodnice Warszawy czy
II liniê metra. Po co? Zapewne,
by odwlec jedno i drugie).

* Stanowisku Pana Prezyden-
ta na temat przebiegu autostrady
przez Warszawê.

* Walce - jak dot¹d nieskutecz-
nej - z hipermarketami.

* Statucie Warszawy.
Wróci³ ku mojemu zadowoleniu

program rewitalizacji, lecz bojê
siê, aby nie skoñczy³o siê tylko na
programie, bo z jego za³o¿eñ wy-
nika, ¿e wiêkszoœæ prac ma siê
odbywaæ po 2006 roku, czyli ju¿
w kolejnej kadencji. Tak napraw-
dê wiêkszoœæ deklaracji Pana
Prezydenta dotyczy okresu po
2006 roku.

Prezydent podejmuje - te¿ cze-
go nie wolno ukrywaæ - tak¿e zde-
cydowane dzia³ania:

* Przekszta³ci³ dotychczasowe
zarz¹dy nieruchomoœci komunal-
nych  w zak³ady gospodarowania
nieruchomoœciami.

* Zlikwidowa³ wiele placówek
oœwiatowych w Warszawie i ma
zamiar czyniæ to dalej.

* Z uporem godnym lepszej
sprawy walczy z agencjami towa-
rzyskimi i gejami.

* Doprowadzi³ do otwarcia - co
prawda na raty- Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego i ma zamiar
uruchomiæ tym razem Muzeum
Komunizmu, co bêdzie kosztowa-
³o bud¿et miasta i nas podatników
kolejne 30 mln z³otych.

* Pamiêta o kotach, którym za-
fundowa³ specjalne do¿ywianie.

* Nadal szuka aferzystów
(ostatnio pozosta³y mu w³asne i
koalicyjne szeregi ).

* Konsekwentnie chce kupiæ
wysokopod³ogowe tramwaje nie-
przyjazne dla niepe³nosprawnych
bo tañsze.

Pana Prezydenta i jego urzêd-
ników poch³on¹³ bakcyl tworzenia
nowego (na razie w sensie g³ê-
bokich myœli i przemyœleñ). Dziœ,
moim zdaniem, Warszawie po-
trzebne jest nowe podejœcie.

Zakoñczmy rozpoczête - wy-

równajmy szanse to nowa idea,
któr¹ trzeba realizowaæ w stolicy.
Spójrzmy tylko na prask¹ stronê
Warszawy:

* Czteropasmowa nitka Wy-
brze¿a Helskiego zatrzyma³a siê
na Okrzei (idea Traktu Nadwiœlañ-
skiego zaginê³a bez wieœci).

* Brak bezkolizyjnego przejaz-
du nad rondem Starzyñskiego, co
u³atwi³oby  ruch z Pragi Pó³noc i
Targówka za Wis³ê (podobno ju¿
na wiosnê br. maj¹ zacz¹æ siê
prace, a przygotowania by³y za-
koñczone pod koniec 2001 roku).

* Trasa Mostu Œwiêtokrzyskie-
go a¿ prosi siê o II i III etap reali-
zacji zarówno po stronie praskiej
jak i w Œródmieœciu tak, aby mo¿-
na by³o bezkolizyjnie przejechaæ
z Targówka w rejon œcis³ego Cen-
trum.

* Upór prezydenta w sprawie
planów zagospodarowania Portu
Praskiego pozbawia Pragê Pó-
³noc szansy stworzenia drugiego
centrum stolicy z du¿¹ iloœci¹ no-
wych miejsc pracy po tej stronie
Wis³y ( miejscowy plan przewidu-
j¹cy mo¿liwoœæ budowania wyso-
kich biurowców w porcie rada
Pragi Pó³noc uchwali³a pod ko-
niec 2001 roku. Pan Prezydent i
jego g³ówny architekt z obrzydze-
niem go odrzucili, przewiduj¹c tu
kolejne osiedle mieszkaniowe w
niewysokiej zabudowie).

* Trasa Tysi¹clecia, ³¹cz¹ca
Pragê Pó³noc z Targówkiem i Pra-
g¹ Po³udnie jako wschodnia ob-
wodnica Warszawy jest nadal w
sferze marzeñ ( nadal trwaj¹ pra-
ce nad koncepcj¹ jej przebiegu).

* Trasa Siekierkowska - prace
niby nie zamar³y, lecz postêpu
jakoœ nie widaæ.

* O II linii metra nawet nie
œmiem wspominaæ, tak samo jak
i o mostach „Pó³nocnym”, „Na
Zaporze” a tak¿e przeprawach na
wysokoœci Karowej/ K³opotow-
skiego i GwiaŸdzistej/Budowlanej.

* Stara zabudowa praska wy-
maga znacznych œrodków na re-
monty (program rewitalizacji nie
rozwi¹¿e wszystkich problemów,
tym bardziej, ¿e nie objêto nim
Targówka, nie mówi¹c ju¿ o Bia-
³o³êce).

* Brak inicjatyw Pana Prezy-
denta w sprawie aktywizacji go-
spodarczej prawobrze¿nej War-
szawy ( Tarchomin, Bródno, Go-
c³aw to wielkie sypialnie stolicy,
których mieszkañcy cierpi¹ z po-
wodu codziennych wycieczek do
pracy na drug¹ stronê Wis³y).

Dziœ w ocenach zewnêtrznych
Warszawa jest zapyzia³¹ metro-
poli¹ trzeciej kategorii. Dwa lata
rz¹dów Kaczyñskiego pog³êbi³y
ten schemat. Kolejne dwa lata
tylko go spotêguj¹, o ile Pan Pre-
zydent nam nie pryœnie na jakieœ
inne stanowisko.

Nieszczêœciem stolicy by³o
wybranie na prezydenta przez
warszawiaków polityka, który
aspiruje do najwy¿szych godno-

œci w pañstwie. Taki potencjalny
m¹¿ stanu trzykrotnie przejrzy
sonda¿e pod k¹tem czy dane roz-
wi¹zanie przyniesie mu punkty,
czy odbierze. Decyzja zawsze w
takiej sytuacji musi byæ jedna.
Najlepiej nic nie robiæ, bo zawsze
mo¿na naraziæ siê jakiejœ grupie
spo³ecznej, a decyzje niekiedy
trudne s¹ potrzebne.

Panie Prezydencie Lechu Ka-
czyñski!  wzywam wiêc Pana do
zajêcia stanowiska i podjêcia de-
cyzji, choæby w nastêpuj¹cych
sprawach co jest Panu bli¿sze.

* W sprawie przebiegu auto-
strady przez Warszawê - interes
mieszkañców Ursynowa, Bemo-
wa i ¯oliborza, czy proponowane
przez rz¹d rozwi¹zania komuni-
kacyjne

* W sprawie nowych inwestycji
- interes ekologów czy rozwój sto-
licy ( np. Z³ote Tarasy)

* W sprawie budowy nowych
hipermarketów - œrodowiska ku-
pieckie czy nowe miejsca pracy i
niskie ceny ( np. IKEA Targówek)

* W sprawie zwrotów nierucho-
moœci - w³aœciciele czy najemcy.

Przyk³adów nie bêdê mno¿y³.
O ³askaw¹ odpowiedŸ dopraszam
siê na adres NGP lub Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.

PS.I  Po wielu latach tak¿e
moich starañ zosta³a wreszcie
zawarta umowa pomiêdzy Mar-
sza³kiem Województwa Mazo-
wieckiego a Prezydentem War-
szawy w sprawie przejêcia przez
stolicê, a konkretnie przez
MPWiK   (spó³kê miasta)  inwe-
stycji pod nazw¹ Wodoci¹g Pó-
³nocny. Wodoci¹g Pó³nocny za-
pewnia dostawy wody pitnej dla
ca³ej praskiej strony miasta z te-
renu Zalewu Zegrzyñskiego. Czê-
œci¹ tej inwestycji jest tak¿e mo-
dernizacja oczyszczalni œcieków
„Czajka” i zapewnienie odprowa-
dzania œcieków z terenów powia-
tów po³o¿onych na wschód od
Warszawy.

 PS. II  Nadal uwa¿am, ¿e War-
szawie potrzebny jest gospodarz,
który nie bêdzie artyst¹, lecz do-
brym samorz¹dowym rzemieœlni-
kiem.

 Ireneusz Tondera

Radny Województwa

Mazowieckiego

Przewodnicz¹cy Klubu SLD

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

¯yczê sobie zdrowia, szczê-
œcia i du¿o pomys³ów i ¿ebym do-
brze siê uczy³a!!! Dla ca³ego
œwiata ¿yczê zdrowia, szczêœcia,
du¿o pieniêdzy, ¿eby wszyscy lu-
dzie d³ugo ¿yli, ¿eby ka¿dy by³
m¹dry w swojej pracy i nie tylko
w pracy. Chcia³abym, ¿eby by³
pokój na ziemi, bez wojen, ¿eby
nikt na ziemi siê nie bi³.

Takie oto ¿yczenia, a raczej
program maksimum Martyny Po-
³aciñskiej z 2b stanowi wstêp do
kolejnego wydania szkolnej ga-
zetki pod sympatyczn¹ nazw¹
„Poci¹g szczêœcia”. Przed rokiem
zaprzyjaŸniliœmy siê z m³odymi
dziennikarzami ze szko³y podsta-
wowej nr 275 z ulicy Hieronima.
Redakcyjne Ko³o Twórcze klas I-

UWAGA BEZROBOTNI!
Na terenie Dzielnicy Targówek od 21 stycznia

rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Klub Pracy, który proponuje Pañstwu
wszechstronn¹ pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oferta klubu obejmuje m.in. pomoc w pisaniu CV, mo¿liwoœæ
korzystania z ofert prasowych oraz kontaktu z potencjalnym

pracodawc¹ za poœrednictwem
 telefonu, faksu, internetu, doradztwo zawodowe.

We wtorki, w godzinach 10-14 istnieje mo¿liwoœæ korzystania
 z ofert pracy udostêpnianych przez poœredników

Urzêdu Pracy m.st. Warszawy.
Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug!

Klub Pracy Dzielnicy Targówekm. st. Warszawy
ul. Œw. Wincentego 85 tel. 674-68-80; tel/fax. 674-11-30

czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16

Poci¹g szczêœcia
III pod kierunkiem Gra¿yny Pa-
pu¿yñskiej wydaje rocznie dwie
gazetki. Na cotygodniowych po-
niedzia³kowych kolegiach redak-
cyjnych burza mózgów. - Ka¿dy

z nas zg³asza tematy a potem

wybieramy te, na które pad³o naj-

wiêcej g³osów - mówi m³oda ¿ur-
nalistka Ola Regulska. Ponie-
dzia³kowe spotkania s³u¿¹ rów-
nie¿ pog³êbianiu wiedzy. - Nie-

dawno poznawaliœmy kraje euro-

pejskie, na pocz¹tek Niemcy i

Holandiê - mówi Piotr Gawroñ-
ski.

A w najnowszym numerze „Po-
ci¹gu szczêœcia” - ¿yczenia no-
woroczne, wiersze o wietrze, bo-
¿onarodzeniowe rymowanki, mój
œwiat i wywiad z krasnalem.

(egu)

KOMENDA STO£ECZNA POLICJI
zatrudni m³odych ludzi

w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie
Wymagania:
* obywatelstwo polskie
* wykszta³cenie min. œrednie
* niekaralnoœæ i nieposzlakowana opinia
* bardzo dobry stan zdrowia
* wysoka sprawnoœæ fizyczna i psychiczna
* uregulowany stosunek do s³u¿by wojskowej (dot. mê¿czyzn)
* sta³e zameldowanie na terenie Warszawy lub w najbli¿szych
okolicach
Osoby spe³niaj¹ce warunki proszone s¹ o kontakt z Sekcj¹

d/s Doboru Wydzia³u Kadr KSP.

tel. 603 65 68, 603 75 38

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• obs³ugujemy floty

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

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



7nowa gazeta praska

chcia³bym stworzyæ Pañstwu
mo¿liwoœæ wymiany pogl¹dów i
komunikowania siê na ³amach
Nowej Gazety Praskiej. Przez kil-
ka najbli¿szych miesiêcy bêdzie-
cie Pañstwo mieli mo¿liwoœæ ko-
rzystania z goœcinnych ³am gaze-
ty i dzielenia siê z nami swoimi
spostrze¿eniami,  przemyœlenia-
mi i uwagami. Zapraszam ser-
decznie na ³amy gazety wszyst-
kich, którzy chcieliby siê wypowie-
dzieæ. Gazeta ukazuje siê co 2 ty-
godnie. Materia³ do druku nale¿y
przesy³aæ do mnie w formie elek-
tronicznej. Ja bêdê stara³ siê
przekazywaæ otrzymywane od
Pañstwa materia³y do redakcji ga-
zety w zg³aszanej kolejnoœci.
WypowiedŸ do gazety nie powin-
na przekraczaæ typowej strony
maszynopisu w formacie A-4
(1800 znaków).

Wypowiedzi nale¿y przesy³aæ
na mój adres elektroniczny:

 jkazinski@metropolitan.pl

Dlaczego Nowa Gazeta Pra-
ska? Uwa¿am, ¿e gazeta ta
oprócz zamieszczanej w niej tre-
œci reklamowej ma równie¿ pew-
ne ambicje uczestniczenia i opi-
sywania wydarzeñ sk³adaj¹cych
siê na ¿ycie spo³eczne i kultural-
ne Pragi. Z tej perspektywy  na-
sza Wspólnota Mieszkaniowa
Zielone Zacisze jest tym co po-
winno nowa Pragê charakteryzo-
waæ. Wygodne kompleksy miesz-
kaniowe o przemyœlanej architek-
turze wyznaczaj¹ce w³aœciwe
standardy, to w³aœnie to, co cha-
rakteryzuje kompleks mieszka-
niowy  Zielone  Zacisze.

Jako Zarz¹dca Wspólnoty wy-
raŸnie widzê, ¿e nale¿y w ramach
bie¿¹cych dzia³añ  poprawiæ lub
uzupe³niæ parê rzeczy, ale to co
jest zasadnicze dla osiedla, a  jest
to projekt, to zosta³o zrobione do-
brze.

Do wypowiedzi chcia³bym za-
prosiæ wszystkich, którym zale¿y
na tym, aby osiedle  by³o miej-
scem przyjaznym i bezpiecznym
dla mieszkañców.

S¹dzê, ¿e bêdê wyrazicielem
oczekiwañ wszystkich aktualnych
i przysz³ych mieszkañców osie-
dla, jeœli zaproszê na nasze fo-
rum w Nowej Gazecie Praskiej
Dyrektora Generalnego Turret
Poland Sp. z o.o.  pana Jacka
Zabojszcza, aby przybli¿y³ nam

Drodzy mieszkañcy
Zielonego Zacisza

Dziœ przyjrzymy siê praktycznej
realizacji za³o¿eñ Strategii Li-
zboñskiej. Napotykaj¹c przeró¿-
ne problemy zwi¹zane z ró¿no-
rodnoœci¹ koncepcji gospodar-
czych i spo³ecznych proces wdra-
¿ania konkretnych rozwi¹zañ mie-
wa opóŸnienia, zdarzaj¹ siê pew-
ne kompromisy, wypracowuje siê
na gor¹co modyfikacje strategii.
W myœl zasady, ¿e koszula bli¿-
sza cia³u pozostaniemy w Polsce.

W kategorii spo³eczeñstwo in-
formacyjne zak³adano do 2001
roku dostêp do internetu dla
wszystkich szkó³ i przeszkolenie
nauczycieli, a tak¿e udostêpnie-
nie on-line podstawowych us³ug
publicznych. Plan nazwano ³ad-
nie eEurope 2002 i poza szero-
kim dostêpem do internetu dla
szkó³ i us³ug publicznych za³o¿o-
no w nim dostêp do internetu dla
biznesu i gospodarstw domo-
wych.

 Podsumowanie programu w
naszym kraju prezentuje siê kiep-
sko. W 2001 przyjêto krajow¹
modyfikacjê planu pod nazw¹
ePolska. Powo³ano nowy dzia³
administracji - kolejne etaty dla
urzêdników - pod nadzorem mi-
nistra nauki i na tym koniec. Pro-
gram nie jest monitorowany,

Strategia Lizboñska - polska praktyka
utkn¹³ na etapie aktywnoœci ad-
ministracyjnej. Nieco lepiej, ale
jedynie na papierze, prezentuje
siê projekt planu ePolska 2006.
Do dziœ nie zosta³y przyjête chlub-
ne za³o¿enia projektu - przygoto-
wanie spo³eczeñstwa do szybkich
przemian technologicznych,
stworzenie przyjaznych struktur
administracyjnych, wykorzystuj¹-
cych technologie informacyjne,
dostosowanie systemu edukacyj-
nego do potrzeb spo³eczeñstwa
informacyjnego, rozwój przemy-
s³u informatycznego. Dobrze, ¿e
choæ podpisaliœmy konwencjê
Rady Europy w sprawie cyber-
przestêpstw. Jak jest ze œciga-
niem, wiemy dobrze. W projekcie
ePolska znajduj¹ siê postulaty
zwiêkszenia dostêpu do interne-
tu dla osób niepe³nosprawnych.
Jak twierdz¹ œrodowiska inwali-
dów, sytuacja bardzo powoli siê
poprawia, wy³¹cznie dziêki pro-
gramom PFRON. S³owa, s³owa,
s³owa to kolejny program pod na-
zw¹ Strategia informatyzacji
Rzeczpospolitej Polskiej - ePol-
ska przygotowany i og³oszony w
kwietniu 2003. Nie wdaj¹c siê w
szczegó³y zak³ada powszechny
internet szerokopasmowy dla
szkó³, „Wrota Polski” - administra-

cja publiczna dla spo³eczeñstwa
informacyjnego, polskie treœci w
internecie (tak jakby dotychczas
ich nie by³o), powszechna eduka-
cja informatyczna. Jak bêdzie z
wdra¿aniem - jesteœmy pe³ni
obaw.

Jeœli chodzi o nasze zadania w
obszarze telekomunikacji mo¿na
powiedzieæ, ¿e coœ drgnê³o. Na-
sze prawo telekomunikacyjne jest
wci¹¿ nie w pe³ni kompatybilne z
prawem unijnym, szczególnie je-
œli chodzi o powszechnoœæ us³ug,
wolny wybór operatora i wspó-
³pracê miêdzy operatorami.
Mamy najwiêksze postêpy wœród
nowych cz³onków, jeœli chodzi o
liberalizacjê rynku energetyczne-
go i tak trzymaæ. Nasze deklara-
cje, jeœli chodzi o rozwój i finan-
sowanie sieci transeuropejskiej
brzmi¹ jak kolokwialne ble, ble.
Stan naszych dróg mo¿e budziæ
jedynie uœmiech politowania, tu-
dzie¿ sieæ kolejowa.  Nasz rynek
bankowy jest zliberalizowany i w
zasadzie gotowy na pe³n¹ inte-
gracjê i - co nie bez znaczenia -
nie wymaga specjalnej polityki
protekcyjnej.

Mimo przyjêcia przez nasz kraj
Europejskiej Karty Ma³ych Przed-
siêbiorstw i deklaracji ich wspie-
rania, de facto niewiele siê robi,
by uproœciæ procedury. Nie jest
mo¿liwe rejestrowanie firmy dro-
g¹ elektroniczn¹ (nie wprowadzo-
no podpisu elektronicznego), po-
gorszy³a siê sytuacja, jeœli chodzi
o koncesje, bariery biurokratycz-
ne s¹ wci¹¿ ogromne.

Za³o¿enia Strategii Lizboñskiej
wskazuj¹ jednoznacznie na ko-
niecznoœæ stopniowej redukcji
pomocy publicznej. W ca³ej Unii
œredni poziom pomocy publicznej
to 1 proc. PKB, w Polsce 1,5
proc., a wiêc nie najgorzej. Kryty-
cy zwracaj¹ uwagê, ¿e ta pomoc
powinna byæ bardziej skuteczna i
efektywna. To samo dotyczy wy-
datkowania œrodków na oœwiatê.
Choæ stanowi¹ one w Polsce 5,5
proc. PKB (w Unii 5 proc.) s¹ czê-
sto Ÿle ukierunkowane i niew³a-
œciwie wydatkowane. Wci¹¿ zbyt
ma³y jest u nas odsetek osób z
wy¿szym wykszta³ceniem i tych,
które korzystaj¹ z dobrodziejstw
kszta³cenia ustawicznego.

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 34 im. MIESZKA I w WARSZAWIE
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHÊTNYCH DO PODJÊCIA

WARSZAWA TARGÓWEK ul. MIESZKA I nr 7
tel. (022) 679-16-69; 679-54-39

www.mieszko.neostrada.pl, biuro@mieszko.neostrada.pl

dojazd: autobus 170, 307, 140

BEZP£ATNEJ NAUKI
 w Liceum Uzupe³niaj¹cym wieczorowym dla absolwentów

Zasadniczej Szko³y Zawodowej
Przyjmowanie dokumentów do koñca lutego 2005 r.

Nauka rozpoczyna siê 01.03.2005 r.

 I reforma systemu emerytalne-
go - bol¹czka wiêkszoœci krajów
Unii. Zak³ada siê, ¿e reforma sys-
temu emerytalnego w naszym
kraju, która dziœ powoduje kryzys
finansów publicznych, w 2015
roku doprowadzi do powstrzyma-
nia deficytu, zaœ w 2050 roku sys-
tem emerytalny przyniesie nad-
wy¿kê. Kto z nas tego do¿yje?

Jesteœmy w fazie wstêpnej in-
tegracji z UE. Pozostaje mieæ na-
dziejê, ¿e ró¿nego rodzaju œrodki
pomocowe mog¹ znacz¹co skró-
ciæ dzia³ania przystosowawcze
nowych pañstw cz³onkowskich.
Wielkie znaczenie ma nasza w³a-
sna aktywnoœæ i determinacja.

El¿bieta Gutowska

22 stycznia w hali sportowej
Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu
przy ul. Strumykowej 21 odby³
siê II Bal M³odego Mistrza Spor-
tu Bia³o³êki pod patronatem bur-
mistrza dzielnicy Jerzego Smo-
czyñskiego. Po raz pierwszy w
historii impreza mia³a charakter
integracyjny. Zabawê rozpoczê-
³o spotkanie noworoczne dzieci
niepe³nosprawnych. By³ op³atek,
Œw. Miko³aj i oczywiœcie paczki
dla 120 dzieci niepe³nospraw-
nych z ca³ej Warszawy w tym 35
uczniów niepe³nosprawnych z
Gimnazjum nr 123.

Tê czêœæ zorganizowa³o Sto-
warzyszenie Pomocy Rehabilita-
cji i Turystyki Dzieci i M³odzie¿y
Niepe³nosprawnej „Promocja”.
Stowarzyszenie, którego preze-
sem jest Artur Frankiewicz od 10
lat organizuje z Warszawskie
Olimpiady Osób Niepe³nospraw-
nych. W ubieg³ym roku w 10 kon-
kurencjach na obiektach BOS
bra³o udzia³ 1500 uczestników i
wolontariuszy. PóŸniej rozpocz¹³
siê wspólny Bal M³odego Mistrza
Sportu. Do zgromadzonych nie-
pe³nosprawnych sportowców do-
³¹czy³a m³odzie¿ gimnazjalna,
ok. 300 dzieci ze wszystkich
szkó³ na Bia³o³êce. Przed g³ów-
nym punktem programu tj. og³o-
szeniem wyników na najlepsze-
go M³odego Mistrza Sportu Bia-
³o³êki odby³ siê krótki pokaz
sprawnoœci grupy z Bielañskiego
Klubu Karate. Tak jak rok temu
najlepszym sportowcem Bia³o³ê-
ki okaza³a siê sympatyczna p³y-
waczka Joasia Budzis, uczenni-
ca Gimnazjum nr 123 przy hali
sportowej oœrodka. Niestety, na-
grodzeni p³ywacy nie mogli oso-
biœcie odebraæ gratulacji, gdy¿
przebywali na mistrzostwach Pol-
ski. W 10 znalaz³o siê 6 p³ywa-
ków Bia³o³êckiego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego. Najlep-
szym sportowcem niepe³no-
sprawnym okaza³a siê Martyna
Lewandowska, któr¹ w nagrodê
(z opiekunem) Stowarzyszenie
„Promocja” zabierze na wyciecz-
kê samolotow¹ do stolicy W³och.
Ka¿dy z 10 wyró¿nionych otrzy-
ma³ pami¹tkow¹ statuetkê, dy-
plom, plecak i bilet do kina. Bal
zakoñczy³ koncert hip-hopowej
grupy 5G.

Przy organizacji balu z wspó-

Najlepsi z Bia³o³êki

plany firmy. Wiadomo nam, ¿e fir-
ma zakupi³a kolejn¹ du¿¹ dzia³kê
izamierza kontynuowaæ swoj¹
dzia³alnoœæ dewelopersk¹. Z pew-
noœci¹ bêdzie to mia³o wp³yw na
istniej¹ce ju¿ osiedle. Zatem za-
praszamy.

Zapraszamy równie¿ tych
wszystkich, którzy bêd¹c miesz-
kañcami Zielonego Zacisza z ty-
tu³u prowadzonej dzia³alnoœci lub
miejsca pracy mog¹ podzieliæ siê
z nami  po s¹siedzku ciekawost-
kami z ró¿nych dziedzin, lub
mo¿e tym co widzieli u innych, a
na naszym osiedlu mo¿na by³o-
by wprowadziæ. W ten sposób bê-
dziecie mogli Pañstwo wspó³u-
czestniczyæ w tym co i jak bêdzie
siê na osiedlu zmienia³o.

Prosilibyœmy Pañstwa tak¿e o
przekazywanie nam Pañstwa po-
mys³ów dotycz¹cych rozwi-jania
ró¿nych form ¿ycia s¹siedzkiego
na Osiedlu w³¹czaj¹c w nie
wszystkie wspólnoty mieszkanio-
we, które praktycznie tworz¹ je-
den organizm. Mo¿e pomys³ zor-
ganizowania okresowej opieki
nad dzieæmi w wieku przedszkol-
nym wart jest rozwiniêcia?

Wszelkie Pañstwa uwagi i po-
mys³y dotycz¹ce spraw naszego
Osiedla bêd¹ stanowi³y dla nas
bardzo cenne wskazówki, aby w
ramach mo¿liwoœci poszczegól-
nych wspólnot powiêkszo-nych
przez zgodne wspó³dzia³anie
sprawiæ, ¿e  mieszkaæ siê tu bê-
dzie coraz lepiej, wygodniej, przy-
jemniej i bezpieczniej. W ten spo-
sób Nowa Gazeta Praska stanie
siê forum szerokiej wymiany po-
mys³ów i informacji na temat na-
szych problemów i sposobów ich
rozwi¹zywania. Na forum równie¿
bêdziemy mogli dowiedzieæ siê
trochê o tych naszych s¹siadach,
którzy zechc¹ siê nam przedsta-
wiæ. Dziêki temu bêdziemy w sta-
nie przeciwdzia³aæ anonimowo-
œci, która jest najwiêkszym utra-
pieniem du¿ych kompleksów
mieszkaniowych.

W zwi¹zku z powy¿szym ser-
decznie zachêcam wszystkich
Pañstwa do aktywnego w³¹cze-
nia siê w wymianê pogl¹dów,
uwag i pomys³ów na ³amach No-
wej Gazety Praskiej.

Pozostajê z powa¿aniem

Zarz¹dca Józef Kaziñski

³pracowa³y: Rada i Zarz¹d Dziel-
nicy Bia³o³êka m. st. Warszawy,
Wydzia³y Kultury oraz Sportu,
Turystyki i Wypoczynku Urzêdu
m. st. Warszawy dla Dzielnicy
Bia³o³êka, wszystkie publiczne
bia³o³êckie gimnazja, Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury, Ruch Œwiat³o-
¯ycie przy Parafii œw. Jakuba na
Tarchominie, Stowarzyszenie Po-
mocy Rehabilitacji i Turystyki
Dzieci i M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej „Promocja”. Upominki
ufundowali: English First Szko³a
Jêzyka Angielskiego (plecaki),
Sieæ Kin Silver Screen Targówek
(zaproszenia na seans filmowy).

Na posiedzeniu Kapitu³a usta-
li³a listê najlepszych m³odych
sportowców dzielnicy Bia³o³êka w
2004 r. Najlepszym M³odym Mi-
strzem Sportu Dzielnicy Bia³o³ê-
ka za osi¹gniêcia sportowe w
roku 2004 zosta³a Joanna Bu-
dzis, p³ywanie (Gimnazjum nr
123). W po raz pierwszy prowa-
dzonej klasyfikacji na M³odego
Mistrza Sportu Bia³o³êki wœród
zawodników niepe³nosprawnych
za najlepsz¹ Kapitu³a uzna³a
Martynê Lewandowsk¹ (Gimna-
zjum nr 123) III miejsce w War-
szawskiej Olimpiadzie Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w
konkurencji – rzut do celu.

Klasyfikacja przedstawia siê
nastêpuj¹co:

1.Joanna Budzis, p³ywanie
(Gimnazjum nr 123) – wicemi-
strzyni Polski Seniorów na 200
m st. dowolnym, 3 z³ote, 2 srebr-
ne, 2 br¹zowe medale Mistrzostw
Polski 14-latków, zawodniczka
Bia³o³êckiego Uczniowskiego
Klubu Sportowego, trener An-
drzej Rodkiewicz.

2.Urszula Ornoch, gimnasty-
ka akrobatyczna, taniec sporto-
wy, I-sza klasa sportowa – (Gim-
nazjum nr 122), IV miejsce w
skokach na œcie¿ce kobiet w Miê-
dzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w
Akrobatyce Sportowej, Sko-
kach na Trampolinie i Skokach
na Œcie¿ce, I miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w tañcu sportowym
w Disco Dance Freestyle Junio-
rzy, II miejsce w Drugich Mistrzo-
stwach Œwiata i Pierwszych Mi-

strzostwach Europy w Tañcu
Sportowym (kategoria Disco Fre-
estyl Solo Junior), II miejsce w
skokach na œcie¿ce kobiet w Pu-
charze Polski w Akrobatyce
Sportowej.

3.Mariusz Miko³ajewski, p³y-
wanie (Gimnazjum nr 123) – 4
z³ote, 1 srebrny, 1 br¹zowy oraz
3 z³ote w sztafetach w Mistrzo-
stwach Polski 14-latków.

4.Marcin Cieœlak, p³ywanie -
(Gimnazjum nr 123), 4 z³ote me-
dale na Mistrzostwach Polski 12-
latków,

5.Filip Rowiñski, p³ywanie,
(Gimnazjum nr  123), 2 z³ote me-
dale,1 srebrny, 1 br¹zowy oraz 3
z³ote w sztafetach na Mistrzo-
stwach Polski 14-latków.

6.Jerzy Staszewski, windsur-
fing, taekwon-do, (Gimnazjum nr
122) I miejsce w Mistrzostwach
Polski w Formule Windsurfing, III
miejsce w Mistrzostwach Mazow-
sza Juniorów do 18 lat w Ta-
ekwon-do, I miejsce w Mistrzo-
stwach Mazowsza Juniorów
M³odszych w Taekwon-do.

7.Damian Ryñski, Lekkaatle-
tyka – biegi krótkie, sprint (Gim-
nazjum nr 123) – X miejsce w Mi-
strzostwach Polski w biegu na
100 m i XI miejsce w biegu na
300 m równie¿ w Mistrzostwach
Polski.

8.Marcin Tarczyñski p³ywanie
(Gimnazjum nr 123) – 2 srebrne
medale, 3 z³ote w sztafetach w
Mistrzostwach Polski 14-latków.

9.Bartosz Romanowicz p³y-
wanie (Gimnazjum nr 123) – 1
srebrny, 1 br¹zowy i 3 z³ote w
sztafetach na Mistrzostwach Pol-
ski 14-latków.

10.Sylwia Karliñska, tenis
sto³owy (Gimnazjum nr 122) – III
miejsce w Warszawskiej Olimpia-
dzie M³odzie¿y, W pierwszej set-
ce w klasyfikacji ogólnej zawod-
ników w ca³ej Polsce. Wystêpy w
III lidze tenisa sto³owego w bar-
wach KS. Spójnia Warszawa.
Rezerwowa w dru¿ynie graj¹cej
w I lidze.

W tegorocznej edycji kandyda-
tów do Plebiscytu zg³aszaæ mo-
g³y wszystkie bia³o³êckie publicz-
ne gimnazja.

konkurs
wyniki

Konkursowe zdjêcia przedsta-
wia³y: 1. pomnik upamiêtniaj¹cy
cmentarz zad¿umionych przy ul.
Malborskiej; 2. pomnik druhów
Soko³ów i mieszkañców Nowego
Bródna i Pelcowizny poleg³ych w
czasie I wojny œwiatowej,  przy ul.
Wysockiego 8; 3. nagrobek kard.
Aleksandra Kakowskiego, na
Cmentarzu Bródnowskim; 4.  obe-
lisk ku czci ofiar terroru komuni-
stycznego w Polsce, na Cmenta-
rzu Bródnowskim.

Prawid³owo odpowiedzieli co
przedstawiaj¹ fotografie  Hanna i
Jan ¯urawscy, Przemys³aw M.
Burkiewicz. O kontakt z redakcj¹
prosimy Joannê Mariañsk¹,  Ma-
³gorzatê i Alinê Sadowsk¹, Tade-
usza Busko i El¿bietê Jaska.

Wszystkim Czytelnikom za
udzia³ serdecznie dziêkujemy.
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DNI
OTWARTE
KLINIKI
4-5
11-12
lutego

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax728-52-06

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii

• Wykonujemy na aparacie nowej ery
Bicom 2000 bezbolesne testy alergicz-
ne na 500 alergenów.
• Po wykonaniu testów przechodzimy
do odczulania.
• Likwidujemy uzale¿nienie nikotyno-
we.
• Leczymy: zespo³y bólowe przy choro-
bach zwyrodnieniowych, choroby serca,
tarczycy, wrzodowe, cukrzyca, bóle miê-
œni, stawów, nerwobóle, katar sienny.

Zapraszamy
Radzymiñska 211 w godz. 12-18

Tel: 678-29-44, 0602-124-276

ALER-MED

W koœciele akademickim Œw.
Anny œrodowisko zwi¹zane z
kwartalnikiem „Fronda” zorgani-
zowa³o spotkanie, na którym za-
prezentowano film dokumental-
ny o Ÿród³ach szerz¹cego siê
zagro¿enia – i co najgorsze te
Ÿród³a, to nie jakaœ bezkszta³t-
na si³a, ale ludzka nierozwaga i
rozwi¹z³oœæ.

AIDS – pierwsza przyczy-

na zgonów na œwiecie
25 milionów osób na œwiecie

jest chorych na AIDS. AIDS to
skrót angielskiej nazwy: Acqu-

ired Immune Deficiency Syn-

drom – „zespó³ nabytego upo-
œledzenia odpornoœci”. „Zespó³”
- czyli klinicznie nie jedna, lecz
wiêcej chorób „nabytych” na
skutek zaka¿enia prowadz¹cy w
ostatecznym efekcie do ca³ko-
witego „upoœledzenia odporno-
œci” u chorego. Uszkodzony lub
zniszczony w przebiegu choro-
by system immunologiczny
przestaje byæ zdolny do obrony
organizmu przed infekcjami. W
rezultacie osoba chora na AIDS
staje siê podatna na wiele infek-
cji (wywo³anych przez ró¿ne mi-
kroorganizmy ¿yj¹ce w otocze-
niu cz³owieka), na jakie inni albo
w ogóle nie zapadaj¹, albo jeœli
zachoruj¹, potrafi¹ je skutecznie
zwalczyæ. AIDS szeroko otwie-
ra wrota chorobom, które u oso-
by pozbawionej naturalnej od-
pornoœci koñcz¹ siê œmierci¹.
AIDS jest ostatnim stadium za-
ka¿enia wirusem HIV. HIV to
skrót angielskiej nazwy: Human

Immunodeficiency Virus, czyli
po polsku: „wirus nabytego upo-
œledzenia odpornoœci”. Choæ

100-procentowe zabezpieczenie

mówi siê czasem o „zaka¿eniu
AIDS”, to w gruncie rzecz oso-
ba zaka¿ona wirusem nie jest
jeszcze chora na AIDS. Panuje
natomiast zgodnoœæ co do tego,
¿e dane statystyczne dotycz¹-
ce nosicielstwa HIV s¹ zani¿o-
ne w stosunku do stanu faktycz-
nego. Wyt³umaczenie jest pro-
ste. Osoby zaka¿one, u których
nie rozwinê³y siê objawy AIDS,
nie czuj¹ ¿adnych dolegliwoœci,
s¹ zdolne do prowadzenia zu-
pe³nie normalnego ¿ycia, nie tra-
fiaj¹ wiêc do lekarza. Natomiast
ka¿da z nich mo¿e, niestety,
zara¿aæ nieœwiadomie innych
przez kontakty seksualne.

Ostatnie stadium infekcji HIV
czyli pe³noobjawowa choroba
AIDS, rozwija siê doœæ gwa³tow-
nie, gdy¿ system odpornoœci jest
tak zniszczony przez wirusa, ¿e
organizm pozostaje ca³kowicie
bezbronny wobec ataków ró¿-
nych groŸnych chorób.

Róbta co chceta!
Jeszcze dwadzieœcia lat temu

odleg³oœæ i marginalnoœæ zawê-
¿aj¹ca ryzyko wystêpowania tyl-
ko do osób homoseksualnych
wywo³ywa³o poczucie bezpie-
czeñstwa. Jednak w krótkim
czasie zanotowano poszerzaj¹-
c¹ siê liczbê osób chorych na
AIDS poœród narkomanów i pro-
stytutek, zdarza³y siê przypadki
transfuzji zaka¿onej krwi.

W niedzielê 24 listopada 1991
roku zamkn¹³ siê ostatni roz-
dzia³ historii jednej z najwiêk-
szych legend rocka. Œwiat nie-
spodziewanie obieg³a tragiczna
wieœæ, i¿ Freddie Mercury, naj-
wiêkszy showman pop i uwiel-
biany przez t³umy lider Queen,
zmar³ na AIDS w wieku zaled-
wie 45 lat. Dwa tygodnie wcze-
œniej, 7 listopada 1991 roku zna-
komity koszykarz Magic John-
son og³osi³ œwiatu, ¿e jest nosi-
cielem wirusa HIV i odszed³ z
NBA. Po takim wstrz¹sie zdano
sobie sprawê, ¿e potworna za-
raza sta³a siê bli¿sza ni¿ kiedy-
kolwiek.

Jak podaj¹ autorzy filmu wie-
le z³ego w tej kwestii uczyni³y
propagowanie libertyñskich
norm, którym asystuje szeroko
stosowany leseferyzm. Wszech-
obecne w mediach promowanie
konsumpcyjnego stylu ¿ycia na-

rzuci³o tak¿e ten rytm i ton do
sfery intymnej. Dlaczego w mo-
mencie, kiedy AIDS szaleje na
œwiecie wci¹¿ nie zmienia siê ta
kampania odziana w multi-in-
strumentalnych wykonawców?
W kulturze wci¹¿ dominuje g³o-
sem branie tego, co jest na wy-
ci¹gniêcie rêki. Liroy rapuje z
przyklejonymi do niego m³ody-
mi dziewczêtami, wokalistka ze-
spo³u Virgin wyprawia wygiba-
sy na teledysku, Britney Spears
wyprawia wygibasy w ¿yciu, a
wszystko to skierowane jest do
m³odego cz³owieka, który po³y-
ka z du¿¹ prêdkoœci¹ kolejne
trendy zachowania gwiazd i idoli
podszyte „postêpowym i wyzwo-
lonym” korzystaniem z seksu.
Ks. Arkadiusz Nowak stwierdzi³,
¿e g³ówn¹ przyczyna plagi AIDS
jest ryzykowne zachowanie, i
nie homoseksualne, ale ka¿de,
ka¿de przygodne kontakty sek-
sualne! Czêœæ zapewne nuci
star¹ œpiewkê, bo nie rozumie,
a pozostali…

Jednak czy to wszystko?

I dwie drogi Afryki
W Europie, chocia¿ tylko Za-

chodniej, radz¹ sobie z tym pro-
blemem – leczenie, co oznacza
w praktyce podtrzymywanie
przy ¿yciu, gdy¿ lekarstwa nie
wynaleziono do tej pory, jednak
bardzo kosztuje. W Polsce od
1985 zanotowano ponad 9 tysiê-
cy osób zaka¿onych wirusem i
ponad 1,5 tysi¹ca chorych na
AIDS – ponad 700 osób zma-
r³o.

Najstraszniejsze ¿niwo AIDS
zbiera w Afryce. To tam w³aœnie
chorzy ludzie traktowani s¹ jako
„nieproduktywni”, tym samym
pozostaj¹ bez pracy i pokarmu
w oczekiwaniu na œmieræ. Na
pomoc wysy³ane s¹ pieni¹dze
promuj¹ce… „bezpieczny seks”,
mechaniczne traktowanie wspó-
³¿ycia i prezerwatywy. Nietrud-
no jest siê domyœliæ, ¿e za taki-
mi kampaniami stoj¹ pieni¹dze
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koncernów farmaceutycznych –
czyli wielki biznes.

Z badañ wynika jasno, ¿e po-
darowanie cz³owiekowi zabez-
pieczenia powoduje, ¿e bardziej
on ryzykuje. T³umacz¹c to na
przyk³adzie samochodu: im wiê-
cej jest zabezpieczeñ maj¹cych
mnie chroniæ, tym czêœciej za-
czynam myœleæ o pokonaniu ko-
lejnej bariery prêdkoœci. Innymi
s³owy – wraz z coraz bardziej
natrêtn¹ reklam¹ prezerwatyw,
a co za tym idzie swobodnego
stylu ¿ycia, wzros³a (np. w Wiel-
kiej Brytanii) liczba kontaktów, i
tym samym – zachorowañ na
AIDS, nie wspominaj¹c o innych
chorobach wenerycznych!

W czasie, gdy w du¿ej czêœci
Czarnego L¹du zastosowano
model „prezerwatywizmu” osi¹-
gaj¹c odwrotny od zamierzone-
go (?) skutek, w Ugandzie po-
stawiono na zupe³nie inny spo-
sób powstrzymania œmiertelnej
fali. Dziêki wspó³pracy Koœcio-
³ów katolickiego i anglikañskie-
go, muzu³manów i organizacji
rz¹dowych postawiono na edu-
kacjê, opieraj¹c siê na dwóch
podstawowych zasadach: na
wychowywaniu we wstrzemiêŸ-
liwoœci i wiernoœci, przez co
zmniejszy³a siê liczba kontaktów
przypadkowych, a o 1,5 roku
opóŸni³ siê wiek inicjacji seksu-
alnej.

Dyktatura prezerwatywy
Po wielu latach medialnej

kampanii w Polsce okazuje siê,
¿e 40-50 % m³odzie¿y jest œwiê-
cie przekonana o 100-procento-
wej skutecznoœci prezerwatywy.
Oficjalne dane na temat sku-
tecznoœci oscyluj¹ oko³o 85% -
ten rodzaj zabezpieczenia cza-
sem okazuje siê ma³o wytrzy-
ma³y, Ÿle wyprodukowany, nie-
przetestowany. Mo¿e ktoœ
krzykn¹æ, ¿e to a¿ 85%! Tyle, ¿e
te 15% mo¿e kosztowaæ ¿ycie.

  Adam Praski

W którym momencie problem zdrowia drugiego cz³o-
wieka mo¿e staæ siê zagadnieniem mi bliskim? Czy tyl-
ko w momencie, kiedy bêdzie i mnie dotyczy³? A je¿eli
nie bêdzie to zwyk³y katar, z³amanie nogi, ale choroby
straszne, ciê¿kie, œmiertelne – czy mogê powiedzieæ,
¿e nie interesuje mnie AIDS, czy mogê powiedzieæ, ¿e
mnie to nie dotyczy? Ja siê bojê.

„Niezatarte œlady” - wystawa Edwarda Dwurnika

w Galerii Domu Kultury ZACISZE ul. Blokowa 1.

Wystawa potrwa do 7 lutego.

28 stycznia - pi¹tek DK ŒWIT
ul. Wysockiego 11 w godz. 18-
20 koncert kolêd w wykonaniu
najlepszych 5 zespo³ów dzie-
ciêcych.

Prezentacja laureata I nagrody

w kategorii teatralnej w grupie
wiekowej dzieci: Teatr ze Szko³y

Podstawowej nr 12 w Otwocku.

29 stycznia-  sobota BOK ul.
Modliñska 197 w godz. 15-17
koncert kolêd w wykonaniu naj-
lepszych 5 zespo³ów m³odzie-
¿owych.

Prezentacja laureata I nagrody
w kategorii teatralnej w grupie
wiekowej przedszkolaki: TEATR

SMERFY z Przedszkola nr 226  z

Noworoczne postanowienie
Pocz¹tek roku dla ka¿dego z nas jest czasem wielu planów i

postanowieñ na kolejne 12 miesiêcy. Najczêœciej obiecujemy so-
bie zrezygnowanie z palenia, poœwiêciæ wiêcej czasu rodzinie,

czy te¿ podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe. Chcielibyœmy za-
proponowaæ Pañstwu jeszcze jedno noworoczne postanowienie:

SYSTEMATYCZN¥ TROSKÊ O SWOJE ZÊBY.
W stosunku do innych krajów Unii Europejskiej Polacy wypa-

daj¹ bardzo niekorzystnie w dziedzinie troski o zêby oraz czêsto-

tliwoœci wizyt u stomatologa. Wielu z nas nie ma swojego lekarza,
a gabinet odwiedza w sytuacji bólu, czy stanu zapalnego.

Aby pomóc zrealizowaæ Pañstwu postanowienie troski o zêby,
Klinika Stomatologiczna DENTIS chcia³aby zaprosiæ wszystkich

Pañstwa na nasze DNI OTWARTE, które odbêd¹ siê 4-5 oraz
11-12 lutego. W tych dniach przegl¹dy stomatologiczne zarów-

no u dzieci, jak i u doros³ych bêd¹ bezp³atne. Jest to okazja, aby

poznaæ nasz¹ Klinikê, metody jakimi pracujemy oraz personel
medyczny - zawsze ¿yczliwy i otwarty na Pañstwa problemy.

Zapraszamy do Kliniki DENTIS

przy ul. Kondratowicza 18 (antresola).
Zapisy i informacje pod nr tel. 332-02-24, 743-48-23

DNI
OTWARTE
KLINIKI
4-5
11-12
lutego

Betlejem u Avetek
zaprasza na koncerty o GRAND PRIX

oddzia³ami integracyjnymi w War-

szawie.

30 stycznia niedziela Parafia
w P³udach g. 15-17.30 koncert
kolêd w wykonaniu najlep-
szych 4 zespo³ów doros³ych
oraz seniora.

Prezentacja laureata I nagrody
w kategorii teatralnej w grupie

wiekowej wielopokoleniowej  Te-
atr Katolickiego Stowarzyszenia

Niepe³nosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej.

Premierowe wykonanie utworu

„MANE NOBISCUM DOMINE” w
wykonaniu po³¹czonych chórów.

Przez ca³y dzieñ - ¿ywa szop-

ka AVE

Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do Pañstwa o od-
pisanie 1% nale¿nego podatku zarówno od osób
prawnych i fizycznych na dzia³alnoœæ Oœrodka
Hospicjum Domowe.

Nasza dzia³alnoœæ to nieodp³atna  wszechstronna opieka nad cho-
rymi i ich bliskimi  dotkniêtymi nieuleczaln¹ chorob¹ szczególnie  no-

wotworow¹. Opiekê nad chorymi sprawujemy nieodp³atnie od 1998 r.
na terenie prawobrze¿nej Warszawy i 15 okolicznych gminach. Na-

szym zadaniem jest równie¿ pomoc osieroconym, szczególnie dzie-
ciom.

Pozwalamy sobie na przypomnienie kolejnoœci dokona-

nie odpisu:

1. Obliczamy na druku PIT, nale¿ny podatek do przekazania w³a-
œciwemu Urzêdowi Skarbowemu, zgodnie z ordynacj¹ podatkow¹.

2. W czêœci PIT-u zatytu³owanej „Obliczenia zobowi¹zania podat-

kowego” w rubryce „Kwota zmniejszenia z tytu³u wp³aty na rzecz or-
ganizacji po¿ytku publicznego” wpisujemy kwotê obliczonego 1% po-

datku pomijaj¹c grosze.

3. obliczon¹ kwotê nale¿y wp³aciæ na konto organizacji – Oœrodka
Hospicjum Domowe

OŒRODEK HOSPICJUM DOMOWE NZOZ
Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów uL. Tykociñska 27/35
03-545 Warszawa
KRS 0000218644
Numer konta: 62 1020 1042 0000 8902 0010 3689
Nale¿y wpisaæ: imiê, nazwisko i adres wp³acaj¹cego
Tytu³ operacji: wp³ata na rzecz organizacji po¿ytku publicznego
Nale¿y zachowaæ pokwitowanie wp³aty  jako za³¹cznik do PIT-u

Serdecznie dziêkujemy za przy³¹czenie siê Pañstwa do wspó³fi-
nansownia  opieki nad nieuleczalnie chorymi.

Szanowni Pañstwo!


