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KREDYT PUNKT

Warszawa, ul.Targowa 33

tel. /022/ 670 29 120 801 88 55 44
Koszt po³¹czenia 0,35 z³

szybka po¿yczka dla ka¿dego

minimum formalnoœci

bez porêczycieli

nie ukrywamy ¿adnych kosztów

dokoñczenie na str. 2

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie

dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!

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

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

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

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

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego

Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH

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

naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

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

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

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

czytaj na stronie 2

ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37
ul. Myœliborska 98F tel. 0603-58-77-22

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

serdecznie zapraszaj¹

18 wrzeœnia o godz. 18

na spotkanie
z Emilianem Kamiñskim,

który wyst¹pi
„W obronie jaskiniowca”

Sala konferencyjna w Ratuszu,
ul. Kondratowicza 20

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 5

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

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

SPECJALISTYCZNY GABINET  STOMATOLOGICZNY

rok za³o¿enia 1992

lekarz stomatolog PIOTR ROZBICKI

bezp³atn
e

przegl¹dy
♦przyjazna atmosfera ♦najwy¿sza jakoœæ

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

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

zaœpiewa³

na Pradze
czytaj na str. 12

Joseph
Malovany

Nasz s³uch jest jedyny w
swoim rodzaju, tak jak odciski
palców. Jeœli go nam ubywa,
tracimy czêœæ siebie, czêœæ
naszej to¿samoœci. Niedo-
s³uch to problem nie tylko oso-
by s³abo s³ysz¹cej, ale tak¿e
jej rodziny i przyjació³, którzy
znajduj¹ siê po drugiej stronie
powsta³ej bariery komunika-

Pokonaj niedos³uch!
cyjnej. Czêsto powtarzane
zdanie: „S³yszê dobrze, po
prostu nie rozumiem co do
mnie mówisz!” nale¿y potrak-
towaæ jako pierwsze ostrze¿e-
nie. Na szczêœcie szybki roz-
wój nowych technologii przy-
czynia siê do powstawania
coraz doskonalszych rozwi¹-
zañ dla osób niedos³ysz¹-
cych, dziêki czemu ciche i
dawno zapomniane dŸwiêki
mo¿na us³yszeæ na nowo! A
korzyœci jest wiele...

Burmistrz zostaje

Maciej Œwiderski ponownie
poprosi³ o wyjaœnienia, dotycz¹-
ce podjêtej w maju uchwa³y o
przekazaniu hali sportowej przy
ul. Olgierda Gimnazjum nr 12.
Zdaniem radnego, uzasadnie-
nie uchwa³y zawiera³o niepraw-
dziwe informacje; zarz¹d opar³
siê tylko na informacjach dy-

Pierwsz¹ po³owê 48. sesji Rady Dzielnicy Targówek, 30
sierpnia, zajê³y interpelacje i pytania radnych, drug¹ –
uchwa³y: opiniuj¹ca zmiany zasad najmu oraz personalna,
w sprawie odwo³ania burmistrza.

XLVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

rektora szko³y, nie zasiêgn¹³ ich
u dyrektora OSiR. W s³ownej
polemice radnego z burmi-
strzem Romualdem Gronkiewi-
czem  z obu stron  pada³y za-
rzuty manipulacji, afery. Na ko-
niec okaza³o siê, ¿e ”sprawa
umar³a”, jest zamkniêta. „Rad-
ny ma swoje racje, zarz¹d –
swoje” – podsumowa³ przewod-
nicz¹cy rady Andrzej Kobel.

Kilka pytañ zg³osi³a Sylwia
Góralska. Mimo up³ywu 3 mie-
siêcy nie otrzyma³a opinii
prawnej, czy mo¿na zmieniaæ
porz¹dek obrad w trakcie se-
sji. Ustne wyjaœnienia nie prze-

Niezwyk³y klimat tego œwiê-
ta jest co roku taki sam. Piêkne
otoczenie koœcio³a p.w. Naro-
dzenia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny w P³udach, bochenki chleba
roz³o¿one na stole zas³anym

Bia³o³êckie do¿ynki

IV Miêdzynarodowe Zawody Tañca Irlandzkiego

Warsaw Feis 2006

Organizatorem imprezy jest
najstarsza w Polsce szko³a tañ-
ca irlandzkiego „Ua Niell” z War-
szawy, przy wspó³udziale Teatru
Rampa na Targówku oraz Towa-
rzystwa Polsko-Irlandzkiego.

„Warsaw Feis” jest jedyn¹
tego typu imprez¹ rozgry-

wan¹ w krajach dawnego
bloku wschodniego oraz
jedn¹ z najstarszych w ca³ej
kontynentalnej Europie; tak
d³ugo jak warszawskie roz-
grywane s¹ tylko zawody w
Niemczech i Holandii.

16 wrzeœnia 2006 roku w teatrze Rampa w Warszawie po
raz czwarty zostan¹ rozegrane zawody tañca irlandzkiego
„Warsaw Feis 2006”.

Wybory 12 listopada

bia³ym obrusem, artystycznie
zaaran¿owany o³tarz na powie-
trzu, wielu goœci i wspomagaj¹-
cy modlitewne skupienie chór
Avetki. Inna by³a tylko pogoda.
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• bez porêczycieli i dodatkowych zabezpieczeñ nawet

  15-krotnoœæ dochodów netto

• minimum formalnoœci, jasne zasady i szybka decyzja

• ochrona sp³aty kredytu w przypadku utraty pracy

  i choroby

• plecak w prezencie do koñca wrzeœnia

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK w WARSZAWIE:
ul. Kondratowicza 18, tel. (022) 33-11-600, 33-11-609
ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin) tel. (022) 889-49-96, 889-49-99
ul. Jagielloñska 55, tel. (022) 510-15-80 do 83
ul. Targowa 24, (022) 518-00-80

Z oferty KREDYT 15 PENSJI mog¹ skorzystaæ osoby, które uzyskuj¹ miesiêczny dochód netto w wysokoœci nie

mniejszej ni¿ 800 z³. £¹czna kwota kredytów gotówkowych, limitu w koncie osobistym i limitu w karcie kredytowej

udzielonych przez BZWBK nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci dochodów netto Klienta. Oferta „kredyt z plecakiem”

wa¿na jest do koñca wrzeœnia. Szczegó³y promocji w regulaminie. 0801 666 444 - koszt po³¹czenia za minutê jak za

po³¹czenie lokalne. Jeœli dzwonisz z telefonu komórkowego, wybierz - 61 856 52 41. Stan na 30.08.2006.

Biuro Rachunkowe

CEDROS

Ceny od 80 z³/m-c

� ksiêga podatkowa

� rycza³t  � VAT  � ZUS

� Pe³na ksiêgowoœæ

Posiadamy Licencjê MF nr 17608/00
i ubezpieczenie OC

ul. Figara 4, tel. 678 67 74

kom. 692 723 183

e-mail:cedros@o2.pl

Bia³o³êckie do¿ynki

Budynek przedszkola  po-
œwiêci³ Jego Ekscelencja Abp
S³awoj Leszek G³ódŸ - Ordy-
nariusz Diecezji Warszawsko
- Praskiej.

Do nowego budynku zosta-
³o przeniesione przedszkole nr
76 z ul. Œreniawitów 2, zaœ w
budynku przy ul. Œreniawitów
2 bêdzie nadal dzia³aæ przed-
szkole jako filia przedszkola nr
76. Placówka przy ul.Odkrytej
18A sk³adaæ siê bêdzie z sied-
miu oddzia³ów: dwie grupy 3-
latków; grupa 3-4-latków;dwie
grupy 4-latków; grupa 4-5-lat-
ków; grupa 5-latków. Przed-
szkole obejmie swoj¹ opiek¹
³¹cznie ok. 200 dzieci.

Parterowy budynek usytu-
owano na zadrzewionej dzia-
³ce. Pomieszczenia dydak-
tyczne dostosowane s¹ do
wieku dzieci. Maj¹ wydzielo-
ne i odpowiednio wyposa¿o-
ne tzw. k¹ciki (przyrody, lekar-
ski, lalek, ksi¹¿ki, kuchenny).
W ka¿dym z pomieszczeñ
znajduj¹ siê stoliki z kolorowy-
mi blatami o regulowanej wy-
sokoœci, krzese³ka, kolorowe
szafki, pó³ki, pojemniki na za-
bawki, tzw. biurko menad¿era
z m.in. komputerem oraz te-
lewizorem.

Teren przedszkola jest
ogrodzony. Znajduj¹ siê tu
dwa place zabaw (dla dzieci
m³odszych i starszych) z pia-
skownicami i zestawami rekre-
acyjno - zabawowymi (m.in.
domki, karuzela, huœtawki)
oraz tarasy rekreacyjne dla
ka¿dego oddzia³u.

Budynek przedszkola przy-
stosowany jest do potrzeb nie-
pe³nosprawnych. Wejœcie
g³ówne oraz wszystkie tarasy
bêd¹ wyposa¿one w pochyl-
nie terenowe. Zaprojektowa-
no specjaln¹ ³azienkê przysto-
sowan¹ i wyposa¿on¹ dla po-
trzeb osób niepe³nospraw-
nych oraz obok niej specjalny
aneks pe³ni¹cy rolê szatni dla
niepe³nosprawnych.

Jest to kolejny obiekt oœwia-
towy powstaj¹cy w Bia³o³êce w
ostatnich latach. W ubieg³ym
roku zosta³ otwarty Zespó³
Szkó³ Nr 106, w którego sk³ad

O tym przedszkolu
siê mówi

6 wrzeœnia o godz. 15 odby³a siê uroczystoœæ otwarcia
nowego obiektu oœwiatowego - przedszkola przy ul. Odkry-
tej. W uroczystoœci symbolicznego przeciêcia wstêgi udzia³
wziêli przedstawiciele w³adz Mazowsza i Warszawy.

wchodz¹ Gimnazjum Nr 122 i
CV Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
W budynku znajduje siê rów-
nie¿ nowa siedziba Bia³o³êckie-
go Oœrodka Kultury oraz czy-

telnia naukowa. W 2003 r. wy-
budowano now¹ siedzibê dla
Szko³y Podstawowej z Oddzia-
³ami Integracyjnymi nr 342 przy
ul. Strumykowej 21A. Nieba-
wem rozpocznie siê budowa

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.strona.pl

Jerzy Smoczyñski                                                                                   Warszawa.08.09.2006 r.

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Samorz¹dowego „GOSPODARNOŒÆ”
03-044 W a r s z a w a, ul. P³ochociñska 184

                                                                                                   Pan Grzegorz Gauden
                                                                                                   „Rzeczpospolita”
W œlad za moim pismem z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. z proœb¹ o sprostowanie nieprawdziwej

informacji, która ukaza³a siê w Waszej gazecie, zgodnie z Prawem prasowym oczekujê umiesz-
czenia w najbli¿szym wydaniu poni¿szego nieco poszerzonego sprostowania:

W  „Rzeczpospolitej” w dniu 5 wrzeœnia 2006 roku pt. „W Platformie koñczy siê walka o listy”
podano nieprawdziwe informacje: Liderem listy do Rady Dzielnicy Bia³o³êka z ramienia Platfor-
my Obywatelskiej zosta³ wieloletni burmistrz dzielnicy Jerzy Smoczyñski, w ostatniej kadencji
startuj¹cy ze Stowarzyszenia Samorz¹dowego „Gospodarnoœæ”. Pragnê poinformowaæ, ¿e na-
dal jestem z „Gospodarnoœci¹”

Stowarzyszenie to, grupuj¹ce ludzi o ró¿nych pogl¹dach politycznych, zwi¹zanych jedynie
trosk¹ o rozwój Bia³o³êki, istnieje niezmiennie od 12 lat. Od tego te¿ czasu w ka¿dych wyborach
zyskuje istotn¹ wiêkszoœæ.

Powodu, dlaczego Platforma Obywatelska umieœci³a na pierwszym miejscu na swojej liœcie
osobê, która nosi to same nazwisko co ja, mogê siê tylko domyœlaæ. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e
zbli¿aj¹ce siê wybory zapowiadaj¹ siê mniej jako samorz¹dowe, a bardziej jako polityczne. Przy-
pomnê, ¿e  mo¿e to przypadek, ale w wyborach samorz¹dowych w 2002 roku przypadkiem w
okrêgu z którego startowa³em z ramienia „Gospodarnoœci” na listach PO pojawi³ siê  Piotr Jerzy
Smoczyñski, pomimo, ¿e startowa³ zupe³nie z innego okrêgu.

Wybory wiêc zosta³y wstrzymane na ponad dwie godziny. W wyborach tych „Gospodarnoœæ”
mimo to zwyciê¿y³a uzyskuj¹c najwiêksze poparcie mieszkañców.

Zgodnie z ustaw¹ Prawo prasowe, proszê wiêc o podanie do publicznej wiadomoœci na ³amach
Waszego dziennika, ¿e bêdê nadal kandydowa³ do Rady Dzielnicy Bia³o³êka z ramienia „Gospo-
darnoœci”. To w³aœnie, miêdzy innymi dziêki konsekwentnemu kierowaniu przez nasze ugrupo-
wanie - rz¹dz¹ce przez ostatnie 12 lat w ró¿nych koalicjach - Bia³o³êka w organizowanych przez
Wasz¹ gazetê rankingach by³a najlepsz¹ gmin¹ na Mazowszu.

Burmistrz Jerzy Smoczyñski poprosi³ nas o publikacjê listu, skierowanego do
redakcji „Rzeczpospolitej”. Poniewa¿ na pewno nie wszyscy mieszkañcy Bia³o³ê-
ki czytaj¹ ten dziennik, a sprawa jest doœæ istotna, spe³niamy jego proœbê.

To nie ja
Wielu mieszkañców Bia³o³êki prze¿y³o prawdziwe zaskoczenie czytaj¹c w Rzeczpospolitej in-

formacjê, ¿e wieloletni burmistrz dzielnicy Jerzy Smoczyñski otwiera listê Platformy Obywatelskiej
w dzielnicy. Natychmiast wys³a³em do Redakcji „Rzeczpospolita” wyjaœnienie nastêpuj¹cej treœci:

przedszkola i gimnazjum przy
ul. Ostródzkiej. W najbli¿szym
czasie rozpocznie siê budowa
zespo³u boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej Nr 110
przy ul. Bohaterów 41. Obec-

10-tygodniowy kocurek,

zaszczepiony, radosny

i ufny wobec ludzi do oddania

w dobre rêce z powodu

wyjazdu za granicê. Telefon:

(022) 671 98 56, 0502 378 915

Stowarzyszenie Zielona Bia³o³êka

zaprasza na Piknik
Po¿egnanie Lata na Zielonej Bia³o³êce

Impreza odbêdzie siê w niedzielne popo-

³udnie, 17 wrzeœnia, w godzinach od 1300

do 1930 przy ul. G³êbockiej 68 na goœcin-

nym terenie PGR Bródno, w pobli¿u nowego

sklepu ogrodniczego.

W programie przewidziane s¹: gry i zabawy
sportowe oraz plastyczne, turnieje rodzinne,
wystêpy zespo³ów tanecznych i muzycznych,
skoki na batucie, przeja¿d¿ki na kucykach, k¹-
cik przedszkolaka, warsztaty rysunkowe, tur-
niej siatkówki pla¿owej, badmintona, strzelania
z ³uku, loty motolotni, prezentacja firm i instytu-
cji z terenów Zielonej Bia³o³êki i okolic. Ide¹
imprezy jest integracja lokalnej spo³ecznoœci.

Dojazd autobusami linii 120 i 132 - przysta-
nek Lewandów. Zapewniamy bezp³atny parking.

dokoñczenie ze str. 1

Mniej wiêcej w po³owie do¿yn-
kowej Mszy œw. zaczê³o laæ.

Mszê œw. celebrowali liczni
ksiê¿a – g³ówny celebrans dzie-
kan Dekanatu Bródnowskiego,
dziekan Dekanatu Tarchomiñ-
skiego, Naczelny Kapelan Wiê-
ziennictwa, proboszcz parafii w
P³udach, który
zwróci³ uwagê na
fakt, ¿e bia³o³êc-
kie do¿ynki od lat
gromadz¹ w ko-
œciele wiernych,
ksiê¿y i w³adze
samorz¹dowe –
tym razem w oso-
bach przewodni-
cz¹cego Rady
Dzielnicy Paw³a
Stañczyka, bur-
mistrzów Jerze-
go Smoczyñskie-
go, Tadeusza Se-
metkowskiego i Dariusza
Ostrowskiego. Starostami do-
¿ynek byli radna El¿bieta Maj-
lert i Zbigniew Waœ. Homilia na-
wi¹zywa³a do historii Polski, a
raczej do zawierzenia jej losów
Matce Bo¿ej, pocz¹wszy od
czasu œlubów Jana Kazimierza,
poprzez œluby kardyna³a Hlon-
da, i Œluby Jasnogórskie Pry-
masa Tysi¹clecia – kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, a¿ po
czasy papie¿a Jana Paw³a II,
który wypowiedzia³ s³ynne „To-
tus Tuus Maryjo”. Celebrans
wskazywa³ na szczególn¹ po-
trzebê zawierzenia losów kra-
ju, œwiata i losów ka¿dego z nas
Matce Boga. Do¿ynki to œwiêto
wszystkich cz³onków Koœcio³a
– rolników, ale tak¿e innych

grup zawodowych. Ka¿dy z nas
niesie do stóp tronu bo¿ego
plon w postaci dobrych uczyn-
ków i dobrze wype³nianych obo-
wi¹zków. W procesji z darami
szli z ogromnym wieñcem do-
¿ynkowym burmistrz Jerzy
Smoczyñski i przewodnicz¹cy
rady Pawe³ Stañczyk.

Kosz owoców i warzyw nie-
œli radni, zaœ chleb do¿ynkowy
– starostowie. Akcja Katolicka
z³o¿y³a w darze kosz kwiatów
i ofiarê na budowê koœcio³a, a
Wspólnota Papieska witra¿ do
nowego koœcio³a. Chór Avetki
darowa³ m.in. swoj¹ p³ytê de-
dykowan¹ Janowi Paw³owi II i
tygodnik „Aveciarz”. Dary – ko-
sze s³odyczy - nieœli przedsta-
wiciele osiedli.

Kiedy rozpada³ siê deszcz
zapad³a ciemnoœæ i tym piêk-
niej prezentowa³ siê rozœwie-
tlony o³tarz. Otwar³y siê para-
sole. Równie¿ nad Avetkami,
którym u¿yczyli ich uczestnicy
uroczystoœci. W strugach pa-
daj¹cego deszczu trwa³y uro-
czystoœci do¿ynkowe ...    (egu)

nie trwa rozbudowa i moderni-
zacja Szko³y Podstawowej Nr
154 przy ul. Leœnej Polanki i bu-
dowa zespo³u boisk sporto-
wych przy Szkole Podstawowej
Nr 257 przy ul.Podró¿niczej 11.
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Specja³
wiejski

Tarchomin,
ul. Œwiderska 100/20

(wejœcie od ul. Æmielowskiej),
tel.: 022 670 37 93

pon.-pt. 10 - 19,  sob. 8 - 15

Kabaty,
ul. W¹wozowa 36 paw.28

(teren bazarku),
tel.: 022 648 32 72

pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15

Œródmieœcie,
ul. Polna 13 paw. 48

(bazar Polna),
tel.: 022 825 67 86 w.135

pon.-pt. 11 – 19,  sob. 9 - 16

S³u¿ew,
ul. Wa³brzyska 11, lok. 2,

(CH Land),
tel.: 022 549 90 08

pon.-pt.  10 – 20,  sob. 10 - 18
 ¯oliborz,

ul. Feliñskiego 52
(przy pl. Wilsona)

pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15
www.specjalwiejski.pl

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO
SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Prawnik
przyjazny ludziom

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

Praktycznie ka¿dy doros³y
narzeka na dzisiejsz¹ m³o-
dzie¿, pos³uguj¹c siê has³em
„za moich czasów by³o to nie
do pomyœlenia”. Jakkolwiek nie
mo¿na bagatelizowaæ proble-
mów, to jednak narzekanie na
zachowanie i rozwój (a raczej
jego brak) dzieci trwa nieprze-
rwanie od kilku tysiêcy lat, a
cywilizacja ci¹gle siê rozwija.

Prawa ucznia jako takie s¹
zagadnieniem m³odym. W po-
przednim systemie mówiono
raczej o obowi¹zkach, obecnie
wiêkszy nacisk k³adzie siê na
prawa, nie obowi¹zki. Ze
wzglêdu na zasz³oœci historycz-
ne, w Polsce brak jest jednoli-
tego systemu prawnego okre-
œlaj¹cego zakres praw ucznia.

Uczeñ, tak jak ka¿dy cz³o-
wiek pozostaje pod ochron¹
ogólnych przepisów prawa.
Prawa ucznia, to s¹ prawa cz³o-
wieka chronione przez Konsty-
tucjê i konwencje miêdzynaro-
dowe. Dla okreœlenia praw
ucznia najwa¿niejsze s¹ prze-
pisy Ustawy o systemie oœwia-
ty, Rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie
ramowych statutów publiczne-
go przedszkola oraz publicz-
nych szkó³, jak równie¿ Rozpo-
rz¹dzenia Ministra Edukacji i
Sportu w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfiko-
wania i promowania uczniów i
s³uchaczy oraz przeprowadza-
nia sprawdzianów i egzaminów
w szko³ach publicznych. Dodat-
kowo prawa ucznia danej szko-
³y okreœlone s¹ w odrêbnych re-
gulaminach czy statutach opra-
cowanych dla takiej szko³y.

Brak miejsca uniemo¿liwia
podanie pe³nego katalogu

praw ucznia, wystarczy jed-
nak wspomnieæ, i¿ do najwa¿-
niejszych praw ucznia nale¿¹:
bezwzglêdny zakaz jakiejkol-
wiek dyskryminacji, swoboda
wyra¿ania swoich myœli i po-
gl¹dów oraz swobodny do-
stêp do wszelkich zajêæ lek-
cyjnych i edukacyjnych w da-
nej szkole.

Nauczyciel czy dyrektor da-
nej placówki oœwiatowej ma w
swoich rêkach du¿¹ w³adzê, z
której jednak powinien korzy-
staæ z umiarem, bior¹c pod
uwagê nie tyle prawa ucznia,
co jego wp³yw na rozwój i psy-
chikê dziecka.

Na zakoñczenie nale¿y wy-
raŸnie podkreœliæ, i¿ koniecz-
noœæ respektowania praw
ucznia przez nauczycieli nie
oznacza zezwolenia na ka¿de
zachowanie ucznia, nawet ta-
kie, które narusza zasady
wspó³¿ycia spo³ecznego lub
przepisy prawne. Nauczycielo-
wi nale¿y siê przede wszystkim
szacunek, prawa nauczyciela
s¹ równie¿ chronione, tak
samo jak prawa ucznia, a na-
ruszenie jego praw przez
uczniów mo¿e spowodowaæ
powstanie odpowiedzialnoœci
dyscyplinarnej lub nawet karnej
po stronie uczniów i rodziców.

Wszelkie pytania i proble-
my zwi¹zane z tym i innymi
sprawami mo¿na zg³aszaæ
telefonicznie na numer 022

884 84 00 lub 502 535 361

lub za poœrednictwem pocz-
ty elektronicznej na adres

legismedia@legismedia.pl

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

Szanowni Pañstwo,
Po d³ugiej przerwie wakacyjnej, ponownie witamy wszyst-

kich czytelników naszej rubryki „Prawnik przyjazny ludziom”.
Od niepamiêtnych czasów miesi¹c wrzesieñ kojarzy siê z po-
wrotem dzieci do szko³y, rozpoczêciem lub wznowieniem na-
uki. Tematyk¹ niniejszego artyku³u bêdzie kwestia praw ucznia.

Szanowni Pañstwo,

„Specja³ Wiejski” powsta³
po to, by w jednym miejscu
znaleŸæ to, co jest najlepsze
pod wzglêdem kulinarnym; z
myœl¹ o tych, którzy dbaj¹ by
ich po¿ywienie by³o równie
smaczne jak i zdrowe. Nasza
oferta skierowana jest w
szczególnoœci do ciê¿arnych
kobiet, m³odych matek, kar-
mi¹cych piersi¹, diabetyków,
osób z problemami gastrycz-
nymi, alergików oraz wszyst-
kich tych, którzy kupuj¹c pro-
dukt chc¹ p³aciæ za dobre je-
dzenie, a nie chemiê i konser-
wanty.

Specjalizujemy siê w sprze-
da¿y tradycyjnych wyrobów
regionalnych z ró¿nych stron
Polski - pachn¹ce wêdzonk¹,
naturalnie soczyste szynki,
schaby, polêdwice i inne wê-
dliny, bochny œwie¿ego chle-
ba na zakwasie, bez ¿adnych
sztucznych spulchniaczy i
ulepszaczy – a tak¿e sery:
krowie, kozie, owcze: z zio³a-
mi, ziarnami, wêdzone i twa-
ro¿ki; gwarantowanie czyste,
bez ¿adnej chemii. Tak¿e pro-
dukowane specjalnie dla nas
ciasta kresowe, litewskie, ta-
tarskie jak sêkacze czy mro-
wiska. W pierwszej kolejnoœci
docieraliœmy do producentów,
którzy za swoje wyroby otrzy-
mali nagrodê „Z³ota Per³a”
przyznawan¹ co roku w trak-
cie targów Nasze Kulinarne
Dziedzictwo.

Z nowoœci warto spróbowaæ
kozie: niezwykle delikatne -
twarogowe kuleczki w oliwie i
zio³ach oraz jogurty naturalne i
owocowe; ciê¿kie od jagód –
jagodzianki, a na jesienne wie-
czory polecamy oryginalne
konfitury o niepowtarzalnym
po³¹czeniu smaku i aromatu –
owoców z dodatkiem alkoholu.

Zapraszamy do naszych
sklepików w Warszawie:

Brak efektów w inwesty-
cjach drogowych rz¹dz¹cych
Warszaw¹ w ostatniej kaden-
cji wszystkim nam wychodzi
bokiem i w perspektywie mo¿e
zahamowaæ wszechstronny
rozwój miasta. Bez inwestycji
komunikacyjnych rozwój bu-
downictwa bêdzie kula³, nie
mówi¹c ju¿ o potencjalnych
inwestorach. Z moich obser-
wacji wynika, ¿e w trakcie
ostatnich kilku lat w tej czêœci
Warszawy nie powsta³a ¿adna
znacz¹ca inwestycja drogowa.

O tym, jak potrzebny jest
Most Pó³nocny wraz z tras¹,
nie trzeba nikogo przekony-
waæ. Ja jednak chcia³bym za-
daæ pytanie, co w³adze Bia³o-
³êki i miasta zrobi³y, aby
przed³u¿yæ obie jezdnie Modliñ-
skiej od ul. Aluzyjnej do granic
miasta, podczas gdy nied³ugo
obwodnica Jab³onnej, znajdzie
siê przy granicy Warszawy. Czy
nie nale¿a³oby skoordynowaæ
wykonania tych inwestycji?

Niebawem ma ruszyæ re-
mont ulicy Modliñskiej. Jaka

Okiem drogowca

Po pierwsze komunikacja!
Po d³ugich wahaniach zdecydowa³em siê chwyciæ za pió-

ro, poniewa¿ jak wiêkszoœæ mieszkañców Bia³o³êki i pó³noc-
nej czêœci Warszawy, szlag mnie trafia, gdy kilka godzin
dziennie muszê traciæ czas na przejazdy do pracy i z po-
wrotem. Jestem in¿ynierem drogownictwa, od 25 lat pracu-
j¹cym w tym zawodzie w kraju i za granic¹, wiêc uwa¿am,
¿e mam coœ do powiedzenia w tej sprawie.

jest koncepcja w³adz dzielnicy
Bia³o³êka i miasta Warszawy
poszerzenia dróg objazdo-
wych, aby nawierzchnie nad-
miernie nie ucierpia³y? Tego
niestety nie wiemy.  Jeœli jeste-
œmy przy ulicy Modliñskiej, nie
sposób nie wspomnieæ o nie
zakoñczonej inwestycji
przed³u¿enia ulicy Œwiatowida
do Fortu Piontek przy ulicy Mo-
dliñskiej. Zatrwa¿aj¹cy jest
rozdŸwiêk miêdzy rozwojem
uk³adu komunikacyjnego a

budownictwem na „Zielonej
Bia³o³êce”. Wystarczy przeje-
chaæ siê ulicami G³êbock¹,
Ostródzk¹ czy Berensona, aby
dostrzec ten problem. Bez rze-
czywistych dzia³añ a nie doraŸ-
nych rozwi¹zañ, w ci¹gu naj-
bli¿szych lat pog³êbi siê za-
paœæ. Przez kilkanaœcie lat ni-
czym okrêt-widmo co pewien
czas powraca problem bezko-
lizyjnego przejazdu przez tory
kolejowe w P³udach. Czy za-
miast frazesów doczekamy siê
kiedykolwiek wiaduktu?  A kie-
dy wreszcie powstanie droga
z prawdziwego zdarzenia z
Kobia³ki przez Szamocin do

ratusza naszej szacownej
dzielnicy?

Nie dotyczy to tylko stanu
dróg, lecz równie¿ docelowych
rozwi¹zañ komunikacyjnych w
Bia³o³êce. To skandal, ¿e
mieszkaniec Tarchomina czy
Nowodworów ma ograniczone
mo¿liwoœci przejazdu komuni-
kacj¹ miejsk¹ do Kobia³ki, K¹-
tów Wêgierskich czy Szamo-
cina. Trudno tak¿e nie zapytaæ,
jak mieszkañcy „Zielonej Bia-
³o³êki” maj¹ dojechaæ bezpo-
œrednio i szybko do centrum
stolicy komunikacj¹ miejsk¹.

Czy mieszkañcy tej czêœci
Bia³o³êki s¹ gorszymi warsza-
wiakami?

Roman Lulis
mgr in¿. budownictwa drogowego

25 lat doœwiadczenia
zawodowego w kraju i za granic¹

Realizowany przez Partner-
stwo na rzecz Rozwoju projekt
IW EQUAL „¯ycie zaczyna siê
po czterdziestce”, którego ad-
ministratorem jest Polski Komi-
tet Pomocy Spo³ecznej ZW w
Kielcach osi¹gn¹³ pó³metek. W
lutym rozpoczê³y siê zajêcia z
fitnesu dla beneficjentem za-
równo w Warszawie jak i Skar-
¿ysku - Kam., które zakoñczy-
³y siê pod koniec sierpnia. Te
zajêcia to czêœæ strategii - po-
wiedzia³a Gra¿yna Czapnik,
koordynatorka  projektu.

Ich celem jest miêdzy inny-
mi kszta³towanie dobrego sa-
mopoczucia fizycznego i psy-
chicznego oraz kszta³towanie
charakteru i odpowiednich po-
staw, pewnoœci siebie i samo-
akceptacji. Zajêcia te prowadzi
partner projektu Urszula Boy -
Gimnastyka Zdrowotna.

W marcu rozpoczê³y siê
warsztaty, które odbywa³y siê
równie¿ w dwóch miastach. Na
pocz¹tek zajêcia z rozwoju
osobistego oraz aktywizacji
zawodowej, podczas których
panie pozna³y miêdzy innymi
swoje mocne i s³abe strony,
zdoby³y umiejêtnoœæ autpre-
zentacji i wiele innych umiejêt-
noœci, maj¹cych  wp³yw na wi-
zerunek. Jak powiedzia³a jed-
na z uczestniczek projektu
Barbara JóŸwik, ...’’nie wie-
dzia³am ¿e mo¿na w taki spo-
sób popatrzeæ na w³asn¹ oso-
bê i odkryæ coœ czego jeszcze
nie zna³am”. Warsztaty cieszy-
³y siê du¿ym zainteresowa-
niem i 90% frekwencj¹. Kolej-
ne warsztaty odbywa³y siê
równie¿ w piêciodniowych
modu³ach szkoleniowych wg
wczeœniej przyjêtej strategii. W
kwietniu warsztaty komputero-
we w Warszawie, a w Skar¿y-
sku Kam. warsztaty „Zorgani-
zuj swój biznes”. Natomiast w

EQUAL na pó³metku
maju i czerwcu w Skar¿ysku
warsztaty komputerowe i ob-
s³uga kas fiskalnych, a w War-
szawie warsztaty „Rozwój oso-
bisty” i „Samozatrudnienie”,
które mia³o na celu przybli¿e-
nie osobom nie zwi¹zanym z
t¹ problematyk¹ uwarunko-
wañ, wp³ywaj¹cych na podjê-
cie decyzji o za³o¿eniu small
biznesu. Po przerwie wakacyj-
nej we wrzeœniu i paŸdzierni-
ku odbêd¹ siê kolejne warsz-
taty, miêdzy innymi pozyskiwa-
nie funduszy unijnych oraz za-
³o¿enie stowarzyszenia przez
uczestniczki projektu. Obszar
dzia³alnoœci stowarzyszenia
zostanie wypracowany pod-
czas jesiennych zajêæ.

Beneficjentki projektu „¯ycie
zaczyna siê po czterdziestce”
to grupa szczególna. Obejmu-
je kobiety po czterdziestym
roku ¿ycia, które zrezygnowa-
³y z kariery zawodowej na
rzecz pe³nienia obowi¹zków
rodzinnych, a teraz bezsku-
tecznie próbuj¹ wróciæ na ry-
nek pracy.

Beneficjentami projektu s¹
równie¿ pracodawcy, którzy
stanowi¹ dla nas bardzo
wa¿n¹ grupê podmiotów.
Chcemy ich uhonorowaæ,  na-
daj¹c im, po wyborze w dro-
dze konkursu, presti¿owe wy-
ró¿nienie „Znak Równoœci” za
prezentowan¹ postawê zacho-
wania równoœci szans kobiet i
mê¿czyzn w dostêpie do ryn-
ku pracy.

Podczas  Prezentacji  Skar-
¿ysko 2006 Partnerstwo na
Rzecz Rozwoju „¯ycie zaczyna
siê po czterdziestce ” IW EQU-
AL prezentowa³o swoj¹ dzia³al-
noœæ i zachêca³o do udzia³u w
konkursie „Znak Równoœci”
przedsiêbiorców prywatnych,
gminy, instytucje sektora pu-
blicznego i pozarz¹dowego.

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

11-15 wrzeœnia - Zapisy na zajêcia w Domu Kultury „Zacisze”.

13 wrzeœnia (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.

13 wrzeœnia (œroda) godz. 18 - Pierwsze spotkanie
Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5 – Zacisze.

16 wrzeœnia (sobota) godz. 10 - „Milusiñscy” – zabawa
z tañcem i plastyk¹. Zajêcia bezp³atne.

16 wrzeœnia (sobota) godz. 10 - Pokaz filmów i zdjêæ z
„Lata w Mieœcie” i kolonii.

20 wrzeœnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.
Wstêp: 5 z³.

27 wrzeœnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.
Wstêp: 5 z³.

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

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

www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe
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BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

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

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

Zamieszkaj

w willowej okolicy

na Zaciszu

telefony;

(022) 711-09-01

(022) 711-09-02

e-mail: biuro@mirabel.pl
www.mirabel.pl

Mirabel Plus Sp. z o.o.

Mysiad³o, ul. Polna 19F

1/2 bliŸniaka

pow. 151 m2

dzia³ka 340 m2

„Namys³owska” Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Namys³owska 8

BASEN
DLA KA¯DEGO

ZAPRASZAMY NA NAUKÊ P£YWANIA
DZIECI - M£ODZIE¯ - DOROŒLI

p³ywanie rekreacyjne, æwiczenia na osteoporozê

nauka p³ywania dla seniorek, si³ownia, sauna,

wynajem basenu

PARKING BEZP£ATNY

tel. 619-27-59, 818-83-81, fax 619-88-08

http://www.naka.waw.pl

Dla osób szukaj¹cych po-
¿yczki wybór na rynku jest
ogromny. Na ka¿dym kroku
kusz¹ nas reklamy banków i
firm oferuj¹cych atrakcyjne
po¿yczki. Czêsto gdy potrzeb-
ne nam s¹ natychmiast pie-
ni¹dze udajemy siê do najbli¿-
szego punktu i sk³adamy
wniosek o po¿yczkê. Czêsto
równie¿, bêd¹c w potrzebie,
padamy ofiar¹ oszukañczych
firm pobieraj¹cych od nas
op³aty jeszcze przed przyzna-
niem okreœlonej kwoty. Czyta-
j¹c kolejne reklamy o wrêcz
darmowym kredycie mo¿na
mieæ wra¿enie i¿ udziela ich
ktoœ w ramach dzia³alnoœci
charytatywnej. Nie dajmy siê
jednak zwieœæ osza³amiaj¹co
niskim oprocentowaniem w
reklamach ka¿da po¿yczka
jest udzielona po to, by zaro-
bi³a dla banku pieni¹dze.

Od maja na ulicy £odygo-
wej 27 (boczna od Radzy-
miñskiej) w Warszawie roz-
poczê³o dzia³alnoœæ biuro
kredytowe. Mo¿na tu wzi¹æ
po¿yczkê maj¹c pewnoœæ,
¿e nie bêdziemy oszukani.
Niezwykle ciekaw¹ rzecz¹ w

Bezpieczna po¿yczka
ofercie po¿yczkowej jest po-
moc klientom, którzy znajd¹
siê w trudnej sytuacji ¿ycio-
wej. Jedna z opcji oferowa-
nych po¿yczek zabezpiecza
klienta w przypadku utraty
pracy. Gdy klient maj¹cy po-
¿yczkê straci pracê z nie swo-
jej winy, bank bêd¹cy partne-
rem biura kredytowego, sp³a-
ca przez 6 miesiêcy raty
klienta. Ale to nie wszystko.
Gdyby zdarzy³o siê, ¿e po
znalezieniu nowej pracy w
przeci¹gu pó³ roku, po jakimœ
czasie znów byœmy j¹ straci-
li  znów mamy zabezpiecze-
nie na sp³atê kolejnych 6 rat.
W dzisiejszych czasach
tego typu zabezpieczenie
przy zaci¹ganych zobowi¹-
zaniach finansowych jest
nieocenione. Daje to nam,
jak i naszej rodzinie poczu-
cie bezpieczeñstwa i stabil-
noœci w przypadku nieprze-
widzianych wydarzeñ. Inny-
mi wa¿nymi elementami ofer-
ty po¿yczkowej biura kredy-
towego na £odygowej jest
zabezpieczenie po¿yczko-
biorcy w wyniku czasowej lub
trwa³ej utraty pracy a tak¿e

zabezpieczenie rodziny w
przypadku zgonu osoby bio-
r¹cej po¿yczkê.

Obecnie biuro oferuje po-
¿yczki w kwocie od 1 500 do
100 000 z³. Po¿yczki udzie-
lane s¹ w wiêkszoœci przy-
padków bez zabezpieczeñ i
porêczycieli. Pieni¹dze mo-
¿emy przeznaczyæ na do-
wolny cel remont domu, za-
kup auta, wyjazd, naukê czy
te¿ cele bie¿¹ce. Okres sp³at
jest w przedziale od 6 do 60
miesiêcy. Decyzja o wysoko-
œci przyznanej po¿yczki jest
przyznawana w zale¿noœci od
kryteriów takich jak: wiek
klienta, sta¿ pracy czy wyso-
koœæ dochodów. Minimalny
wymagany dochód to 500 z³
miesiêcznie. Wniosek mo¿e-
my sk³adaæ z osob¹, która z
nami mieszka nie musi wystê-
powaæ pokrewieñstwo  wtedy
dochody siê ³¹czy i mo¿na siê
staraæ o wiêksze kwoty. O po-
¿yczkê mog¹ staraæ siê oso-
by uzyskuj¹ce dochody z ty-
tu³u: umowy o pracê, renty,
emerytury, rolnictwa i wolnych
zawodów (architekci, farma-
ceuci, stomatolodzy, lekarze,
weterynarze, prawnicy, ksiê-
gowi). Minimalny sta¿ pracy u
aktualnego pracodawcy to 3
miesi¹ce.

Osoby, które ju¿ posia-
daj¹ kredyty w innych ban-
kach mog¹ wzi¹æ tzw. po-
¿yczkê konsolidacyjn¹ i za-
miast kilku rat, p³aciæ jedn¹
ni¿sz¹. W celu przeprowa-
dzenia konsolidacji klient musi
dostarczyæ umowy kredytowe,
które ju¿ sp³aca. Warunkiem
konsolidacji zad³u¿enia jest
regulowanie na bie¿¹co zobo-
wi¹zañ kredytowych.

Biuro kredytowe na £ody-
gowej przesz³o pozytywn¹
weryfikacjê Krajowego Nad-
zoru Bankowego. Obecnie
jest w trakcie podpisywania
umów z wiod¹cymi bankami
w Polsce i systematycznie bê-
dzie poszerza³o swoj¹ ofertê
o coraz to nowe produkty. Biu-
ro dzia³a pod patronatem
redakcji Expressu Regio-
nalnego i jest odpowiedzi¹
dla osób szukaj¹cych na
rynku uczciwych po¿yczek
na zasadach, które równie¿
dadz¹ klientom poczucie
bezpieczeñstwa.

Do biura dojechaæ mo¿na
autobusami 145 i 345  przy-
stanek Lewinowska. Biuro
mieœci siê na pierwszym piê-
trze (pokój nr 5) w budynku
firmy Kuta Motors, przy sta-
cji benzynowej BP. Czynne
jest od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 9 - 17. Informa-
cje telefoniczne udzielane
s¹ pod numerem telefonu
(022) 679 31 46.

Burmistrz zostaje
kona³y radnej. Radca prawny
urzêdu obieca³ przekazaæ od-
powiedŸ w ci¹gu 7 dni.

Drugie pytanie: co robi komi-
sja rewizyjna i kiedy poka¿e swój
dorobek – Jan Mamaj uzupe³ni³
informacj¹, ¿e sk³adu komisji
rewizyjnej nie ma na stronie in-
ternetowej ani w wykazie wywie-
szonym w urzêdzie. Komisja
winna z³o¿yæ sprawozdanie i
uczyni to w tej kadencji – zapew-
ni³ jej przewodnicz¹cy, Jerzy
Raczyñski. Sylwia Góralska pró-
bowa³a daæ komisji do rozpa-
trzenia 3 sprawy. Maciej Œwider-
ski poprosi³, by komisja zebra³a
siê w ci¹gu pó³tora tygodnia.

Radna Góralska po raz kolej-
ny upomnia³a siê o windê dla osób
niepe³nosprawnych w bibliotece
przy ul. Suwalskiej. Wsparli j¹:
Andrzej Gapys i Maciej Œwiat³ow-
ski, przypominaj¹c walkê komisji
o pieni¹dze na ten cel. Odpowie-
dzi nie usatysfakcjonowa³y pyta-
j¹cych. Mo¿e specjalna komisja
wyjaœni przyczyny przeci¹gania
siê tej sprawy: czy urzêdnicy nie
dopilnowali terminów, b¹dŸ Ÿle do-
pasowali paragrafy; czego braku-
je, by rozpocz¹æ budowê.

O przeci¹ganiu sprawy Ma-
ciej Œwiat³owski mówi³ te¿ w
odniesieniu do budowy ujêcia
wody oligoceñskiej na ul. Po-
borzañskiej/Boles³awickiej:
projektu z r. 2005 nie uda³o siê
wprowadziæ do planu inwesty-
cji na rok 2006, choæ na ten cel
s¹ pieni¹dze. Naczelnik Walde-
mar Mas³owski uspokaja³: wy-
dzia³ infrastruktury ma doku-
mentacjê, wprowadzi³ tê inwe-
stycjê do planu na rok 2007.
Cykl budowlany trwa 9 – 12
miesiêcy. Je¿eli pozycja znaj-
dzie siê w bud¿ecie – studnia
powstanie do koñca 2007 roku.

Odpowiadaj¹c Zbigniewowi
Poczesnemu naczelnik Ma-
s³owski wyjaœni³, ¿e  przyczyn¹
opóŸnienia inwestycji na ul. Co-
dziennej i Nowo Trockiej s¹ zgo-
ny w³aœcicieli i sprawy spadko-
we. Trwaj¹ koñcowe negocjacje,
akty notarialne; do po³owy 2007
r. grunty maj¹ byæ wykupione.

O pomoc zarz¹du dla wydzia-
³u infrastruktury w wykorzysta-
niu œrodków inwestycyjnych w
tym roku zaapelowa³ Witold
Harasim. „Zawsze nasz¹ naj-
wiêksz¹ trosk¹ by³o wykorzysta-
nie  funduszy inwestycyjnych. W
bie¿¹cym roku Targówek ma
fundusz trzeci pod wzglêdem
wielkoœci, jesteœmy w czo³ówce
dzielnic” – stwierdzi³ burmistrz.

Projekt uchwa³y, opiniuj¹cej
zaproponowane przez Radê

XLVIII sesja rady Targówka

dokoñczenie ze str. 1 Dzielnicy Œródmieœcie zmiany
zasad najmu i dzier¿awy lokali
u¿ytkowych w domach wielolo-
kalowych, radni dostali kilka dni
przed sesj¹; na opiniê mieli
czas do 31 sierpnia. Zebrana
w przededniu sesji komisja go-
spodarki komunalnej i mieszka-
niowej nie zajê³a stanowiska.
Jej przewodnicz¹cy Andrzej
Gapys wyjaœni³, ¿e radni nie
zgadzaj¹ siê z zapisem &4
ust.1 pkt2, który z oddawania
w najem poza konkursem eli-
minuje lokale ”na prowadzenie
dzia³alnoœci charytatywnej, kul-
turalnej, naukowej, opiekuñ-
czej, leczniczej, oœwiatowej,
badawczo-rozwojowej, wycho-
wawczej lub sportowo-tury-
stycznej, nie zwi¹zanej z dzia-
³alnoœci¹ zarobkow¹, a tak¿e
organizacjom po¿ytku publicz-
nego, na cel prowadzonej dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego”.
Zarz¹d Targówka podzieli³ za-
strze¿enia komisji i wprowadzi³
do projektu uchwa³y zapis:
„Rada pozytywnie opiniuje,
poza &4 ust.1 pkt.2”

Jan Mamaj  zaproponowa³,
by rada negatywnie zaopiniowa-
³a ca³y projekt uchwa³y. Ten
wniosek popar³o tylko 2 radnych
Za autopoprawk¹ zarz¹du g³o-
sowa³o 15 radnych, 2 by³o prze-
ciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu;
za projektem z autopoprawk¹ –
15 radnych, 2 – przeciw, 4 –
wstrzyma³o siê od g³osu.

Ostatni¹ godzinê obrad roz-
pocz¹³ Sebastian Koz³owski
jako przedstawiciel  7 radnych,
podpisanych pod wnioskiem o
odwo³anie burmistrza. „Mam
smutny, ale konieczny obowi¹-
zek wyg³osiæ zastrze¿enia do
pracy Romualda Gronkiewi-
cza, a za tym – zarz¹du, któ-
rym kieruje”. Wœród „tego, co
boli i doskwiera” radny wymie-
ni³: brak inicjatywy w sprawie
œrodków inwestycyjnych (z 60
mln z³ Gminy Targówek – spa-
dek do 20, potem ok. 30 mln);
zarz¹d nie wywalczy³ na rewi-
talizacjê (innym dzielnicom to
siê uda³o); budowê domów ko-
munalnych (przez 2 lata prze-
suwaliœmy œrodki nie wykorzy-
stane w odpowiednim czasie).
Pierwsze ruchy burmistrza:
sprzêt komputerowy przekaza-
ny prezydentowi na plac Ban-
kowy, rekomendowanie pry-
watnego dewelopera, dzia³aj¹-
cego na Targówku. Burmistrz
czêsto by³ na zwolnieniu lekar-
skim (jeŸdzi³ na Mazury); nie
zrzek³ siê – jak inni – diet rad-
nego Sejmiku Mazowieckiego
(to zarzut polityczny, nie praw-
ny); dziwne by³o zatrudnienie
kierownika p³ywalni. „Czarê
goryczy przela³a sprawa  naj-
bardziej smutna – powo³ania
czwartego wiceburmistrza. Nie
powo³ano go, a œwiat siê nie
zawali³” –stwierdzi³ radny.

Podpisana równie¿ pod
wnioskiem Sylwia Góralska
mówi³a o upolitycznieniu rady w
tej kadencji, braku statutu mia-
sta. Najwiêksz¹ pretensjê ma w
sprawie budynku komunalnego
przy ul. Oszmiañskiej oraz tego,
¿e Targówek nie znalaz³ siê w
planie rewitalizacji. Z negatyw-
nej oceny ca³ego zarz¹du rad-
na wy³¹czy³a wiceburmistrza
Roberta Radzika, który „nie lek-
cewa¿y nas,  przychodzi na ko-
misje, zna teren.”

„Pad³o wiele s³ów, które mo¿-
na uznaæ za inwektywy, nie po-
parte faktami” – oceni³ bur-
mistrz. Do sukcesów zaliczy³:
wykonanie inwestycji (od 4 lat
Targówek jest w czo³ówce); bu-
downictwo komunalne; WOM,
uznany za najlepszy w mieœcie;
starania o utworzenie podstre-
fy ekonomicznej; politykê ka-

drow¹. Budynek komunalny
mia³ byæ skoñczony w tej ka-
dencji – nie uda³o siê ze wzglê-
du na fragment dzia³ki; trzeba
by³o zmieniæ projekt.

Robert Radzik nie zgodzi³
siê z opini¹, ¿e zarz¹d jest fa-
talny. Zwróci³ uwagê , ¿e w tej
kadencji samorz¹d pracuje w
zupe³nie innych warunkach ni¿
wtedy, gdy Targówek by³
gmin¹; teraz jest tylko jed-
nostk¹ pomocnicz¹.

Mieszkañcy Targówka mog¹
powiedzieæ, ¿e samorz¹d tej ka-
dencji (radni) jest gorszy ni¿ po-
przednio. Nikt nie ma prawa byæ
zadowolony. Rada nie mo¿e byæ
bezczynna – takie  opinie wyra-
zi³ Witold Harasim, który wspó-
³pracê z Romualdem Gronkiewi-
czem oceni³ jako sympatyczn¹
i zachêci³ radnych do g³osowa-
nia zgodnie z sumieniem.

Komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie: Maciej Œwiderski (przewod-
nicz¹cy), Urszula Suzdalcew, Jan
Mamaj, Piotr Waniek   policzy³a
g³osy, oddane w tajnym g³osowa-
niu. Za odwo³aniem Romualda
Gronkiewicza opowiedzia³o siê
11 radnych, 13 by³o przeciw. Bur-
mistrz nie zosta³ odwo³any.

Realizuj¹c ostatni punkt po-
rz¹dku dziennego 48. sesji
Andrzej Kobel poinformowa³,
¿e wp³ynê³o zawiadomienie
Prokuratury Rejonowej Praga
Pó³noc o umorzeniu docho-
dzenia o wy³udzenie poœwiad-
czenia nieprawdy.

Niewtajemniczomych infor-
mujemy, ¿e chodzi o wci¹¿ bul-
wersuj¹c¹ sprawê radnej Edy-

Czy zdarzy³o siê wam spo-
tkaæ osoby, przy których bez
widocznego powodu czuliœcie
siê zmêczeni i pozbawieni
energii? A innym razem – ta-
kie, w obecnoœci których  po-
czuliœcie siê lepiej, byliœcie
bardziej o¿ywieni? Ró¿nica
polega na tym. ¿e w pierwszym
przypadku zetknêliœcie siê z
ludŸmi, którzy niedobór w³a-
snej energii ¿yciowej – prany
uzupe³niali, czerpi¹c j¹ od was;
w drugim przypadku dzielili siê
tym, co maj¹ w nadmiarze

Prana to energia ¿yciowa,
która utrzymuje cia³o przy
¿yciu i zdrowiu. Równowagê w
ciele energetycznym cz³owiek
odczuwa jako dobry stan zdro-
wia cia³a fizycznego. Doœwiad-
czenia medycyny Wschodu
pokazuj¹, ¿e proces zdrowie-
nia mo¿na przyspieszyæ,
zwiêkszaj¹c iloœæ energii
¿yciowej w chorych miejscach
i w ca³ym ciele.

Chore miejsca w ciele ludz-
kim, z niedostatkiem energii
lub jej nadmiarem, bioenergo-
terapeuta wyczuwa d³oñmi i
poprzez dotyk doprowadza do
w³aœciwego poziomu. Takiej
pomocy doœwiadczy³o wiele
osób, które odwiedzi³y Cen-
trum Zdrowia i Urody „Dar”
przy ul. Targowej 36.  S¹ wœród
nich kamieniarze, którzy pod-
czas pracy doznali  przesuniê-
cia krêgów, powoduj¹cego
bardzo silne bóle. Ust¹pi³y
one, gdy na bol¹ce miejsce

po³o¿y³a sw¹ d³oñ pani Maria,
bioenergoterapeutka.

Cierpi¹ca z powodu skrzy-
wienia ³opatek kobieta, po se-
rii bioenergoterapii i poczu³a
siê na tyle lepiej, ¿e mo¿e pra-
cowaæ; skrzywienie znacznie
siê zmniejszy³o.

„Rok siê mêczy³am z powo-
du bólu nogi, nie mog³am pro-
wadziæ samochodu – opowia-
da pani, spotkana w „Darze” –
Przysz³am tu i ju¿ nie odczu-
wam bólu”.

„Leczê duszê i cia³o – mówi
pani  Maria – Nim dojdê do pa-
cjenta, widzê, co siê z tym
cz³owiekiem dzieje, na przy-
k³ad, ¿e ma cia³o zanieczysz-
czone energetycznie. Niektó-
rych pacjentów muszê naj-
pierw „oczyœciæ”, bo pod³¹czy-
³y siê do nich „wampiry ener-
getyczne”

Skutecznej pomocy pani
Marii doœwiadczy³a pani Iwo-
na, która teraz w „Darze” wy-
korzystuje sw¹ wiedze i umie-
jêtnoœci jako masa¿ystka.
Masa¿ – jedna z najstarszych
sztuk medycznych – w niektó-
rych schorzeniach ma znacze-
nie lecznicze, ale dzia³a tak-
¿e na ca³y organizm, powodu-
j¹c odprê¿enie i zmniejszaj¹c
napiêcie miêœniowe. Ten ro-
dzaj terapii stosuje siê w cho-
robach narz¹dów ruchu, np.
z³amaniach koœci, st³ucze-
niach, przewlek³ych zapale-
niach stawów, miêœni, œciê-
gien, a tak¿e uszkodzeniach

w³ókien miêœniowych oraz ze-
spo³ach bólowych krêgos³upa.

Pozytywne oddzia³ywanie
na zdrowie goœci ma tak¿e
wystrój „Daru”: roœliny, talizma-
ny chroni¹ce przed z³ymi ener-
giami, œwiece, kadzide³ka,
wahade³ka, kule, klucze, pira-
mida. Zabiegom towarzyszy
muzyka relaksacyjna. Wspar-
ciem terapii bêd¹ preparaty,
które mo¿na tu nabyæ: tablet-
ki, herbatki, maœci, plastry.

By dotrzeæ do tego magicz-
nego miejsca, trzeba z ruchli-
wej ulicy Targowej wejœæ na
podwórze kamienicy nr 36.
Nad bram¹ wisi szyld: Cen-
trum Zdrowia i Urody „Dar”.
Drogê do wejœcia wska¿e
œwie¿o odmalowany, jasny
fragment muru. Dwa schodki
w dó³ i pukamy do drzwi po
prawej stronie. W przytulnych
wnêtrzach mi³e panie zapra-
szaj¹ na zabiegi rehabilitacyj-
ne, masa¿e lecznicze, bio-
energotarapiê.

Mo¿na umówiæ siê telefo-
nicznie, nr 022 670 07 29.

Informacje: www.dar.prv.pl.

Energia z „Daru”

QUALITY
kurs jêzyków obcych

Bia³o³êka Dworska

ul. Zio³owa 40 lok. 6

ul. Œwiderska 37

022 614-36-93

0506-175-451

0606-528-738

www.qualityschool.pl

ty Sosnowskiej (¿ony odwo³a-
nego w atmosferze skandalu
burmistrza Pragi Pó³noc,  Ro-
berta Sosnowskiego), która
wy³¹cznie na podstawie w³a-
snego oœwiadczenia znalaz³a
siê w spisie wyborczym Targów-
ka. Radni, sk³adaj¹cy zawiado-
mienie w prokuraturze, oparli
siê na oczywistych faktach.
Edyta Sosnowska dopiero w
koñcu kwietnia br. zameldowa-
³a siê na Targówku (i to ca³kiem
gdzie indziej, niz mówi³a wcze-
œniej). Jednoczeœnie jest, a
przynajmniej do niedawna by³a,
cz³onkiem rady Osiedla Kijow-
ska. Trudno byæ jednoczeœnie
w dwóch miejscach, ale najwy-
raŸniej s¹ osoby, które maj¹
tak¹ umiejêtnoœæ.                  K.
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PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”

022 811-15-43

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

• DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY

  - od 1.000 do 50.000 z³
  - max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
  - min. dochód 470 z³ netto
  - bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY

  - kredyt na sp³atê innych zobowi¹zañ
  - jedna rata zamiast wielu
  - ju¿ przy dochodzie 600 z³ netto,
  - do 75.000 z³ brutto
  - dodatkowa gotówka nawet do 50.000 z³
  - okres kredytowania - nawet do 72 miesiêcy
  - bez zabezpieczenia hipotecznego

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2,

tel. 670-15-88, 818-09-52

ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2,

tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47

Jak - najkrócej - okreœli-

³by Pan to dotkliwe scho-

rzenie?

- Jest to doœæ powszechna
choroba, nazywana równie¿
rw¹ ramienn¹, spowodowana
zmianami zwyrodnieniowymi
krêgos³upa w odcinku szyj-
nym. Podobnie jak rwa kul-
szowa, o której rozmawiali-

œmy przed rokiem, jest zali-
czana do korzeniowych ze-
spo³ów bólowych. Choroba
mo¿e wyst¹piæ w ka¿dym
wieku, charakteryzuje j¹ sil-
ny ból karku i ramienia.

Jakie s¹ przyczyny rwy

barkowej?

- Mówi¹c nieco ¿artobliwie
- zmêczenie materia³u. Zu¿y-
cie krêgos³upa to jedna z
przyczyn schorzenia. Czêsto
wystêpuje u kobiet w okresie

Pokonaæ rwê barkow¹
Pacjenci chwal¹ jego profesjonalizm i ciep³y do nich

stosunek. Wspó³pracuje z kilkoma warszawskimi szpita-
lami. Od dziesiêciu lat jest dyplomowanym masa¿yst¹ i

rehabilitantem. Z Jackiem Twarowskim rozmawiamy dziœ

o rwie barkowej.
pomenopauzalnym i ma
zwi¹zek z zaburzeniami go-
spodarki hormonalnej. Niedo-
bory estrogenu s¹ odpowie-
dzialne za powstawanie oste-
oporozy, która polega na
zmianie struktury koœci. Staj¹
siê one mniej gêste, porowa-
te i co siê z tym wi¹¿e, bar-
dziej podatne na schorzenia

m.in. rwê barkow¹, czêœciej
równie¿ dochodzi do z³amañ.
U osób m³odych rwa barko-
wa mo¿e powstaæ wskutek
ciê¿kiej pracy, obci¹¿aj¹cej
krêgos³up w taki sposób, i¿
dochodzi do zmian w obrêbie
krêgos³upa szyjnego.

Jaki jest mechanizm po-

wstawania schorzenia?

- Zwyrodnieniu ulega kr¹-
¿ek miêdzykrêgowy, to zaœ
powoduje wypadniêcie lub
uwypuklenie j¹dra mia¿d¿y-
stego, które stanowi we-
wnêtrzn¹, miêkk¹ czêœæ kr¹¿-
ka. Pojawia siê ucisk korzeni
unerwiaj¹cych miêœnie ra-
mienia i ca³ej koñczyny gór-
nej. Ten ucisk czêsto prowa-
dzi do zmian zapalnych, do-
datkowo nasilaj¹cych proces
chorobowy.

Jak rozpoznaæ u siebie

atak rwy barkowej?

- Och, trudno go prze-
oczyæ. Pojawia siê ból karku
i ramienia, nasilaj¹cy siê pod-
czas ruchów g³owy i np. pod-
czas kaszlu czy kichania. Ból
promieniuje i rozlewa siê na
ca³¹ koñczynê górn¹. Zale¿-
nie od miejsca uszkodzenia
krêgos³upa ból promieniuje
do bocznej, tylnej lub przy-
œrodkowej powierzchni ra-
mienia. Dolegliwoœci bólowe
powoduj¹, ¿e miêœnie s¹ na-
piête i przykurczone. Ból

mo¿e obejmowaæ równie¿
plecy (najczêœciej okolice
³opatki) i przedni¹ powierzch-
niê klatki piersiowej. Dolegli-
woœci bólowe pojawiaj¹ siê
zazwyczaj rano, po przebu-
dzeniu, czêsto nagle. Mog¹
im czasem towarzyszyæ nie-
dow³ady miêœni (zmniejszona
ruchomoœæ) i zaburzenia czu-
cia w postaci mrowienia i pie-
czenia, tzw. parestezje.

Jak postêpowaæ kiedy

ju¿ rozpoznamy u siebie

atak rwy ramiennej?

- Nie nale¿y wykonywaæ

gwa³townych ruchów g³ow¹,

unikaæ ciê¿kich prac fizycz-

nych czy d³ugotrwa³ej jazdy

samochodem. Z pewnoœci¹

nie obejdzie siê bez pomocy
lekarza i masa¿ysty. Jeœli

choroba przebiega ³agodnie,

stosuje siê leczenie salicyla-

nami i lekami zmniejszaj¹cy-

mi napiêcie miêsni. Lekarz
mo¿e zaleciæ zastosowanie

ko³nierza ortopedycznego. W

ostrym przebiegu rwy ramien-

nej stosuje siê kuracjê stery-

dow¹. Kiedy ju¿ nic nie poma-
ga, pacjent musi siê poddaæ

leczeniu operacyjnemu, pole-

gaj¹cemu na usuniêciu wysu-

niêtego j¹dra mia¿d¿ystego.

Ale jest to ostatecznoœæ. War-
to wiêc uczuliæ siê na pierw-

sze symptomy choroby i od-

daæ siê w rêce doœwiadczo-

nego masa¿ysty. Wykonujê

specjalistyczne masa¿e i
uczê æwiczeñ koryguj¹cych

postawê i wzmacniaj¹cych

miêœnie krêgos³upa.

Nie nale¿y siê ³udziæ -
ust¹pienie bólu nie oznacza

wyzdrowienia. Rwa barkowa

wykazuje tendencjê do na-

wrotów, dlatego warto sko-

rzystaæ ze zbawiennego
wp³ywu r¹k Jacka Twarow-

skiego. I bezwarunkowo na-

le¿y zastosowaæ siê do jego

zaleceñ w kwestii w³aœciwej

rehabilitacji.

Rozmawia³a El¿bieta Gutowska

Masa¿e i æwiczenia reha-

bilitacyjne Jacka Twarow-
skiego to znakomite

wsparcie dla leczenia far-

makologicznego, nieza-

wodna profilaktyka chorób

- m.in. rwy barkowej.  Ze
szczegó³ami terapii mo¿na

siê zapoznaæ na stronie

www.gabinet.strona.pl

Zapisy do Gabinetu „Zdrowie”

Jacka Twarowskiego przy

ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79

pod nr telefonu

022 610 06 73.

KOSMETYKA

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)
tel. 022 678-82-27

0501-772-753
dojazd do Klienta

√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE

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

STYLIZACJA PAZNOKCI

AIR-BRUSH

√ opalanie natryskowe cia³a

√ zdobnictwo artystyczne

   paznokci

PE£NA KOSMETYKA

SOLARIUM Ergoline Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

SZKO£Y RODZENIA
na zajêcia teoretyczne, praktyczne

i gimnastyczne z elementami muzykoterapii

w ramach programu „Zdrowie, Mama i Ja”.

Program finansowany jest przez Urz¹d Miasta St. Warszawy.

Zajêcia w ramach programu s¹ dla uczestników

B E Z P £ A T N E

Pomo¿emy Wam przygotowaæ siê

do najwa¿niejszej chwili w ¿yciu!

Tatusiowie mile widziani.

Przychodnia Lekarska

Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)
Informacje i zapisy:

tel. 022 818-03-49 lub 022 618-56-46

oraz osobiœcie.

Zapraszamy!!!

TERMEK

PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.

8 szt. tylko 16 z³!

www.termek.neostrada.pl

ul. Z¹bkowska 13 paw. 4 (wejœcie od Brzeskiej)

Pokonaj niedos³uch!
Ludzki uk³ad s³uchowy jest

bardzo z³o¿ony, a gdy zaczy-
na szwankowaæ, nie wystar-

czy po prostu za³o¿yæ jakiœ

tam aparat s³uchowy, w³¹-
czyæ go i ustawiæ g³oœnoœæ.

Aby jak najlepiej wykorzystaæ
s³uch, nale¿y zacz¹æ od wi-

zyty u specjalisty. Zbada on

s³uch, wypyta o styl ¿ycia i
wspólnie z pacjentem znaj-

dzie najlepsze rozwi¹zanie.
A wybieraæ mamy naprawdê

z czego.

Nowoczesne aparaty s³u-

chowe potrafi¹ w gruncie

rzeczy zdzia³aæ cuda, dopa-
sowuj¹c siê do niedos³uchu

konkretnego pacjenta, jego
jedynej w swoim rodzaju

anatomii ucha i stylu ¿ycia.

Te najnowoczeœniejsze wy-
posa¿one s¹ w uk³ady

sztucznej inteligencji, które

nieustannie monitoruj¹ to co
dzieje siê w otoczeniu s³u-

chowym osoby niedos³ysz¹-
cej i skutecznie reaguj¹ na

jego zmiany. Wspó³czesne

aparaty s³uchowe to zminia-
turyzowane komputery, o ol-

brzymich mo¿liwoœciach
przetwarzania dŸwiêku. Wy-

stêpuj¹ we wszystkich kszta-

³tach i rozmiarach – od ma-
³ych dyskretnych modeli we-

wn¹trzusznych do ró¿no-
barwnych modeli zausznych

w odcieniach koloru w³osów

i karnacji skóry.

Kszta³t i dopasowanie apa-
ratów s³uchowych jest oczy-
wiœcie wa¿n¹ spraw¹, ale nie
mniej istotne jest to, jak dana
osoba zamierza z nich korzy-
staæ. Ka¿dy ma swój w³asny
styl ¿ycia, zainteresowania i
zdolnoœci, a aparaty s³ucho-
we i programy do ich ustawia-
nia potrafi¹ wzi¹æ to wszyst-
ko pod uwagê. „W ostatnich
latach obserwujemy zwiêk-
szone zainteresowanie pa-
cjentów naszymi us³ugami.
Noszenie nowoczesnego, mi-
niaturowego aparatu s³ucho-
wego nie jest ju¿ krêpuj¹ce
jak 10 czy 20 lat temu, a jako
najczêstsze przyczyny dys-
komfortu pacjenci wskazuj¹
trudnoœci w komunikowaniu
siê z rodzin¹ i znajomymi. No-
woczesne technologie nie
ominê³y aparatów s³ucho-
wych, które wyposa¿one s¹
w bardzo szybkie procesory
potrafi¹ce czyniæ z dŸwiêkiem

dokoñczenie ze str. 1 prawdziwe cuda” – mówi Ma-
rek Zgutka, dyplomowany au-
dioprotetyk z firmy FONIKON,
która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom nie-
dos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z trwaj¹c¹ pro-
mocj¹ pracownicy gabinetu

audioprotetycznego firmy Fo-

nikon zapraszaj¹ wszystkich

zainteresowanych na bezp³at-

ne badanie s³uchu oraz kon-
sultacjê audioprotetyczn¹.

Gabinet mieœci siê przy ulicy

Kondratowicza 37

(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 022 353-06-20

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia
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APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

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

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

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S

Szanowni Pañstwo!
Mimo ¿e do koñca kadencji samorz¹du pozosta³y ju¿ tylko

dwa miesi¹ce, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej nadal ak-
tywnie wype³niaj¹ swoje obowi¹zki. Poni¿ej prezentujemy ka-
lendarz ich dy¿urów, na które serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkañców Pragi. Pragnê zapewniæ, ¿e tak jak dotych-
czas, radni SLD bêd¹ s³u¿yæ Pañstwu wszelk¹ pomoc¹ w roz-
wi¹zaniu problemów dotycz¹cych naszej dzielnicy.

Ponadto przypominam, ¿e trwaj¹ konsultacje programowe Sojuszu Lewicy Demokratycznej z
mieszkañcami dzielnicy w celu opracowania wspólnego Programu dla Pragi. Wszystkich zainte-
resowanych rozmow¹ z nami zapraszam do Biura SLD mieszcz¹cego siê w Warszawie przy Pl.
Hallera 5 lok. 1 A  czynnego od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12-17.

Dodatkowo mog¹ siê Pañstwo kontaktowaæ z nami pod numerem tel./fax: 0-22 670 02 20 lub
przez e-mail:  biuro@sld-pragapolnoc.pl.

                                     Przewodnicz¹cy SLD na Pradze Pó³noc Sebastian Wierzbicki

Dy¿ury radnych

RADNI

JOHNE ZBIGNIEW

JURCZYÑSKA ANNA

KISIEL JAN

KOWALIK EWA

KUBIAK DANUTA

TONDERA MARIA

TONDERA IRENEUSZ

WOJDYGA MIECZYS£AW

DATA DY¯URU
Czwartek 21 wrzeœnia 2006 r.
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 21 wrzeœnia 2006 r.
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 28 wrzeœnia 2006r.
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 5 paŸdziernika 2006r.
Godz. 18.00 - 20.00
czwartek 28 wrzeœnia 2006r.
Godz. 18.00 - 20.00
œroda 28 wrzeœnia 2006 r.
œroda 26 paŸdziernika 2006r.
Godz. 17.00 - 19.00
œroda 28 wrzeœnia 2006 r.
œroda 26 paŸdziernika 2006r.
Godz. 17.00 - 19.00
czwartek 26 paŸdziernika 2006r.
Godz. 18.00 - 20.00

MIEJSCE DY¯URU
ZNK Oddzia³ nr 1
ul. JAGIELLOÑSKA 23
ZNK Oddzia³ nr 7
ul. BURDZIÑSKIEGO 7
ZNK Oddzia³ nr 7
ul. BURDZIÑSKIEGO 7
ZNK Oddzia³ nr 7
ul. BURDZIÑSKIEGO 7
ZNK Oddzia³ nr 3
ul. TARCHOMIÑSKA 14
siedziba Rady Dzielnicowej
SLD Praga Pó³noc
Pl. Hallera 5 lok. 1a (antresola)
siedziba Rady Dzielnicowej
SLD Praga Pó³noc
Pl. Hallera 5 lok. 1a (antresola)
ZNK Oddzia³ nr 3
ul. TARCHOMIÑSKA 14

Nie ka¿dy mo¿e od razu
wyruszyæ do Chin czy Indii,
ale wszystkich zapraszam do
podró¿y po Herbacianych
Ogrodach Œwiata – mówi w³a-
œcicielka herbaciarni przy ul
Jagielloñskiej 58, p. Agniesz-
ka Stanisz-Uziêb³o. Jej sklep
z kaw¹ i herbat¹ ma kilku do-
stawców; st¹d taki ró¿norodny
wybór kaw i a¿ 106 smaków
herbat: zielonych, czarnych,
bia³ych i czerwonych. S¹ ju¿ w
sprzeda¿y jesienne herbatki
rozgrzewaj¹ce i orzeŸwiaj¹ce
mieszanki owocowe.

Ale Herbaciane Ogrody to
nie tylko sklep. Wszystkich
naparów mo¿na spróbowaæ
na miejscu w przytulnej sal-
ce koloru ognistej pomarañ-
czy. I to ju¿ za 4 z³! Popijaj¹c
espresso czy herbatê z praw-
dziwego samowara i pojada-
j¹c pyszne ciasteczka mo¿e-
my pomyœleæ nad wyborem
odpowiedniej fili¿anki, czy
kubka (najtañszy kosztuje 5
z³). A jest w czym wybieraæ! S¹
te¿ czajniczki, zaparzacze, wi-
klinowe koszyczki, œwiece,
kolorowe serwetki, nawet ty-
kwy dla amatorów yerba mate.
Mo¿emy równie¿ kupiæ obra-

Podró¿ po Herbacianych Ogrodach
zy i obrazki, bi¿uteriê i weso-
³e anio³ki z masy solnej.

Wa¿ne jest, ¿e ceny s¹
przystêpne i – jeœli zdecydu-
jemy siê na konkretn¹ kawê
czy herbatê – nie musimy od
razu braæ ca³ej paczki.
Uprzejmi w³aœciciele, pañ-
stwo Uziêb³o, zwa¿¹ nam
choæby 1 lub 2 dkg. I wszyst-
ko œlicznie zapakuj¹. Bo
chc¹, aby ka¿dy klient poczu³
siê komfortowo i spe³ni³ swo-
je marzenia w³aœnie tutaj, na
Pradze. Uczuciowo zwi¹zani
s¹ z t¹ dzielnic¹ od zawsze,
tu czuj¹ siê u siebie. Uwa¿aj¹,
¿e Praga ci¹gle siê zmienia na

lepsze i potrzebne s¹ nowe
inicjatywy, ¿eby daæ jej szan-
sê. Dlatego ich sklep jest
czynny przez ca³y tydzieñ
(pon. – pt. od 11 do 19, sob,
niedz. od 10 do 15). I serdecz-
nie zapraszaj¹ wszystkich
bli¿szych i dalszych s¹siadów
na zwiedzanie Herbacianych
Ogrodów.

JAGIELLOÑSKA 58

tel. 022 670-41-24

Dojazd 101, 144, 192, 176,
135, tramwajem 6. W week-
endy zabytkowa linia T.
Dla zmotoryzowanych parking

Takie wypowiedzi pada³y 3
wrzeœnia na spotkaniu, na któ-
rym Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej, Socjaldemokracja
Polska, Partia Demokratyczna
– Demokraci i Unia Pracy pod-
pisa³y Porozumienie „Wspól-
na Polska”.

Waldemar Witkowski (prze-
wodnicz¹cy UP), Janusz
Onyszkiewicz (przewodnicz¹-
cy PD- demokraci), Marek Bo-
rowski (przewodnicz¹cy
SdPL) i Wojciech Olejniczak
(przewodnicz¹cy SLD) podpi-
sali dokument, w którym
stwierdzaj¹: „G³ówne ugrupo-
wania lewicy i centrum spotka-
³y siê po to, by przeciwstawiæ
siê marszowi prawicy po ca-
³kowit¹ w³adzê w Polsce.
Przeciwstawiamy koncepcji
Polski zamkniêtej, zaœcianko-
wej i ksenofobicznej - wizjê
Polski otwartej, nowoczesnej
i europejskiej. Polski, w której
samorz¹d odgrywa zasad-
nicz¹ rolê /.../ Nie mo¿na do-

Porozumienie Lewicy
i Demokratów

puœciæ , aby samorz¹dy lokal-
ne - fundament spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego - nara¿o-
ny by³ na podporz¹dkowanie
jednemu centralnemu poli-
tycznemu oœrodkowi, a nie lo-
kalnej spo³ecznoœci; aby tysi¹-
ce stanowisk w urzêdach,
szko³ach, obs³udze ludnoœci,
transporcie publicznym itd.
zosta³o przekazane funkcjo-
nariuszom partyjnym, bez
wzglêdu na ich kwalifikacje...”

 Sygnatariusze Porozumie-
nia wspólnie wezm¹ udzia³ w
wyborach samorz¹dowych w
2006 roku. W wyborach do
sejmików wojewódzkich wy-
stawi¹ wspólne listy. Podejm¹
dzia³ania, by w mo¿liwie naj-
wiêkszej liczbie powiatów,
gmin oraz dzielnic Warszawy
zosta³y wystawione wspólne
listy kandydatów w wyborach
samorz¹dowych do rad po-
wiatów, gmin oraz dzielnic
m.st. Warszawy; tak¿e o to, by
zostali wystawieni lub byli po-

„Polska staje siê krajem pomówieñ i oszczerstw. Kraj
brodzi w bagnie.” „Nie ma naszej zgody na fa³szywe pra-
wo i wybiórcz¹ sprawiedliwoœæ.” „Trzeba przeciwstawiæ siê
psuciu pañstwa polskiego, ideologicznemu praniu mó-
zgów.” „Chodzi nam o pozytywn¹ Polskê – pañstwo de-
mokratyczne, socjalne, bezpieczne”. „Jesteœmy œwiado-
mi dawnych podzia³ów i ró¿nic; chcemy wspólnie prze-
ciwstawiæ siê erozji pañstwa. Nasz cel to sprawny i oby-
watelski samorz¹d”. „Gdyby ¿y³ Jacek Kuroñ, by³by tu z
nami. Chcemy budowaæ Polskê Jacka Kuronia, tak¿e w ma-
³ych ojczyznach – samorz¹dach”.

pierani wspólni kandydaci na
prezydentów miast, burmi-
strzów i wójtów.

Wspólnym kandydatem Po-
rozumienia Lewicy i Demokra-
tów na prezydenta Warszawy
jest Marek Borowski, od uro-
dzenia zwi¹zany ze stolic¹,
czynny uczestnik jej odbudo-
wy po wojnie. „Mam egoistycz-
ny interes, by Warszawa kwi-
t³a, a ludziom ¿y³o siê dobrze.
Jeœli wygram – w Warszawie
bêd¹ rz¹dy spokojne, rozwa¿-
ne, kompetentne, koncyliacyj-
ne. Chcê te¿ zagwarantowaæ:
jeœli wyborcy powierz¹ mi tê
funkcjê, Warszawa bêdzie
wolna od TKM. Deklarujê rz¹-
dy uczciwe, decyzje – przej-
rzyste. Nie jestem zak³adni-
kiem ¿adnej partii politycznej.
Nie bêdzie mi poleceñ wyda-
wa³ ¿aden brat, choæby najwy-
¿ej usytuowany” - zapewni³
Marek Borowski. Zapowie-
dzia³ powo³anie Staœka Wie-
lanka na honorowego opieku-
na folkloru warszawskiego.

Integraln¹ czêœci¹ Porozu-
mienia jest Deklaracja Progra-
mowa „Z ludŸmi i dla ludzi”,
zgodnie z któr¹ w zbli¿aj¹cych
siê wyborach samorz¹dowych
oraz w trakcie kadencji 2006
– 2010 w³adze samorz¹dowe
bêd¹ dzia³aæ jako samorz¹d
demokratyczny i obywatelski,
solidarny, uczciwy i przejrzy-
sty. Wœród zapowiedzianych
dzia³añ jest m.in. pe³na decen-
tralizacja w³adzy, zgodnie z
zasad¹ pomocniczoœci.

Sygnatariusze Porozumie-
nia chc¹ do procesu podejmo-
wania decyzji w organach sa-
morz¹du terytorialnego for-
malnie w³¹czyæ lokalne i regio-
nalne organizacje pozarz¹do-
we. Radni bêd¹ staraæ siê o
poprawê funkcjonowania
s³u¿b socjalnych, d¹¿yæ do
organizowania prac publicz-
nych, wspieraæ organizowanie

tzw. spó³dzielni socjalnych.
Lokalnej spo³ecznoœci zapew-
ni¹ szeroki dostêp do us³ug
publicznych na wysokim po-
ziomie, takich jak edukacja
(od szko³y podstawowej do
œredniej), ochrona zdrowia,
tanie budownictwo, kultura i
sztuka, a tak¿e szeroki dostêp
do bezp³atnego internetu.

Zapowiadaj¹ wprowadze-
nie takich zasad funkcjono-
wania w³adz samorz¹do-
wych, które zagwarantuj¹
uczciwoœæ i przejrzystoœæ
dzia³ania w³adz lokalnych,
m.in.  przez podawanie do
publicznej wiadomoœci decy-
zji finansowych i ich uzasad-
nienia, wyboru ofert w prze-
targach w oparciu o rzetelne
informacje o celach i jakoœci
us³ug oraz podawanie do pu-
blicznej wiadomoœci dokona-
nego wyboru, a tak¿e dok³ad-
nego nadzorowania wywi¹zy-
wania siê zwyciêzców prze-
targów z zawartych umów.

K.

Znana Czytelnikom NGP
Fundacja AVE coraz bardziej
poszerza swoj¹ dzia³alnoœæ i
ofertê edukacyjno-artystyczn¹.
Chóry - Aveci¹tka, Avetki, Ave
Men, Gold Old Ave, klub kaja-
kowy, liczne festiwale i konkur-
sy, kursy i warsztaty szkolenio-
we, program stypendialny dla
m³odzie¿y... – to tylko niektóre
przedsiêwziêcia, w których
ka¿dy mo¿e znaleŸæ dla siebie
przestrzeñ samorealizacji.

Najnowsze dziecko Fundacji
urodzi³o siê w maju, po kilku-
miesiêcznych przygotowa-
niach. Wydano wówczas pierw-
szy numer niekomercyjnego
bezp³atnego miesiêcznika kul-
turalno-sportowego adresowa-
nego do bia³o³êckiej m³odzie¿y
i przez ni¹ redagowanego pt.
„Aveciarz” (neologizm: Ave od
rzymskiego „Witaj” + koñcówka
kojarzona z form¹ gazeciarz).
Tytu³ istnia³ co prawda od 2001
roku jako wewnêtrzny tygodnik
m³odych ludzi skupionych w
chórach AVE. Teraz – zaistnia³
dla znacznie szerszej spo³ecz-
noœci. „’Ave’ znaczy ‘Witaj’. Na-

M³ody Aveciarz
zwa Fundacji wskazuje, ¿e je-
steœmy otwarci na drugiego
cz³owieka, ciekawe pomys³y,
twórcz¹ aktywnoœæ... Teraz wy-
chodzimy do lokalnego œrodo-
wiska z gazet¹, promuj¹c¹
twórcz¹ aktywnoœæ” – mówi
Bart³omiej W³odkowski, prezes
Fundacji AVE   Do tej pory uka-
za³y siê 4 numery - ka¿dy w
nak³adzie 15 000 egzemplarzy.
Kolejny dotrze do Czytelników
na pocz¹tku paŸdziernika.

Ide¹ pisma, spe³niaj¹cego –
to novum w skali kraju na rynku
bezp³atnej prasy lokalnej - wy-
mogi wysokiej jakoœci edytor-
skiej (full color, papier kredo-
wy...), jest promocja wartoœcio-
wych sposobów spêdzania wol-
nego czasu, twórczych inicjatyw,
wydarzeñ kulturalnych i sporto-
wych na terenie dynamicznie
rozwijaj¹cej siê dzielnicy m.st.
Warszawy, obecnie zamieszki-
wanej ju¿ przez ponad 60 000
osób. Ów kulturalno-sportowy
profil pisma jest priorytetowy i
wy³¹czny (to tak¿e novum). Aby
skutecznie dotrzeæ do m³odego
czytelnika wydawcy odwo³uj¹

siê do popularnej konwencji „ob-
razkowej” – preferuj¹ dynamicz-
ne, krótkie, ciekawie ilustrowa-
ne teksty, po³¹czone z wypowie-
dziami uczestników przedsiê-
wziêæ. Istotne, ¿e gazeta nie
chce stanowiæ konkurencji dla
ju¿ istniej¹cych tytu³ów lokalnej
prasy bezp³atnej. Poruszane
problemy oraz formu³a pisma
maj¹ wype³niaæ lukê, a nie po-
wielaæ wzorce ju¿ istniej¹ce.

M³odzi z Fundacji AVE licz¹
na integracjê rozmaitych bia³o-
³êckich œrodowisk m³odzie¿o-
wych wokó³ projektu. Obecnie
w redagowanie pisma w³¹czaj¹
siê m³odzi z ludzie z chórów
prowadzonych na terenie Bia-
³o³êki przez Fundacjê AVE
(Aveci¹tka, Avetki, Ave Men),
Avetkowego Klubu Kajakowe-
go ku czci Jana Paw³a II, a tak-
¿e osiedlowi i parafialni liderzy
¿ycia spo³ecznego, w tym
cz³onkowie Rady Programowej
Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury.
Jesieni¹ zostanie powo³ania
sta³a m³odzie¿owa spo³eczna
Redakcja. Osoby, które chcia-
³yby wspó³pracowaæ, proszone
s¹ o kontakt 0-600495790,
022 6148753, avetki@wp.pl.

Bart³omiej W³odkowski
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SZANOWNI PAÑSTWO
Tradycyjnie po wakacjach sk³adamy sprawozdanie z dzia-

³alnoœci Wspólnoty Samorz¹dowej na Pradze Pó³noc. Nie
jesteœmy parti¹ polityczn¹ ani grup¹ osób zwi¹zanych z uk³a-
dem partyjnym. Jesteœmy mieszkañcami Pragi i dla najbar-
dziej potrzebuj¹cych niesiemy pomoc i wsparcie. Wielokrot-
nie zwracaliœmy siê do mieszkañców naszej dzielnicy o po-
moc i wsparcie dla dzia³añ charytatywnych - zawsze zg³a-
szali siê chêtni do pracy.

Dzia³alnoœæ charytatywna i spo³eczna jest g³ównym celem
Wspólnoty Samorz¹dowej na Pradze Pó³noc. Jest ona reali-
zowana przez pracê naszych Radnych, którzy na pewno po-
dziel¹ siê z pañstwem swoimi osi¹gniêciami na koniec ka-
dencji Rady, a g³ównie poprzez pracê Fundacji Im. Józefa
Szewczyka z siedzib¹ przy ul. Targowej 59 na I piêtrze.

Jak zapewne Pañstwo pamiêtaj¹ w poprzednich wyborach
wystawiliœmy na Pradze Pó³noc w³asn¹ listê do Rady Dziel-
nicy i dziêki Pañstwa poparciu uzyskaliœmy dwa mandaty.
Radnymi zostali Kolega Jacek Wachowicz i Kolega Andrzej
Siborenko.

W tym roku doceniaj¹c doœwiadczenie i zaanga¿owanie w
sprawy spo³eczne Jacek Wachowicz zosta³ wybrany na Prze-
wodnicz¹cego Rady Dzielnicy. Jest to wielki zaszczyt nie tyl-
ko dla Pana Jacka, ale i dla wszystkich cz³onków Wspólnoty
Samorz¹dowej.

Kolega Andrzej Siborenko opuœci³ nasz¹ wspólnotê i prze-
szed³ do PiS-u. Panu Andrzejowi za d³ugoletni¹ wspó³pracê,
a szczególnie za redagowanie przez wiele lat naszej Gazetki
Samorz¹dowej bardzo dziêkujemy i ¿yczymy wielu sukce-
sów w pracy spo³ecznej i politycznej.

Ponad dziesiêæ lat dzia³a przy ul. Targowej Katolicka Po-
radnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla m³odzie¿y, któr¹
prowadz¹ ksiê¿a z Salezjañskiego Instytutu Wychowania
Chrzeœcijañskiego. Czcigodnemu Ksiêdzu Inspektorowi Ja-
nowi Niewêg³owskiemu SDB oraz Ksiêdzu dr Kazimierzo-
wi Franczakowi SDB wraz z jego wspó³pracownikami wiel-
kie podziêkowania i ¿yczenia wielu dalszych osi¹gniêæ dla
dobra praskiej m³odzie¿y.

WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
PRAGA - PÓ£NOC

Od dziesiêciu lat z naszej goœciny przy ul. Targowej korzy-
staj¹ kombatanci Armii Krajowej i Ko³o Rencistów i Emery-
tów NSZZ ,,Solidarnoœæ”.

Na wiosnê tego roku zakoñczy³a kilkuletni¹ pracê w Fun-
dacji Siostra Majola – Palotynka. Prowadzi³a sekretariat, a
tak¿e organizowa³a korepetycje dla dzieci z okolicznych szkó³.
Od wielu ju¿ lat dzieci z naszej dzielnicy zajmuj¹ ostatnie
miejsce w rankingach szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
daleko za przedostatnim Targówkiem.

Próbowaliœmy zainteresowaæ tym tematem praski wydzia³
oœwiaty oraz szko³y, które jak widaæ ze statystyk Ÿle ucz¹
nasze dzieci – bez rezultatu.

To w³aœnie siostra Majola zorganizowa³a grupê nauczy-
cieli, którzy bezinteresownie udzielali wszystkim chêtnym
dzieciom bezp³atnych korepetycji. Drogiej Siostrze i wszyst-
kim Nauczycielom bardzo, bardzo dziêkujemy.

W lokalu przy ul. Targowej spotykaj¹ siê tak¿e grupy AA i
wiele innych organizacji, którym udzielamy wsparcia.

Od marca dzia³a tam przeniesiony z ul. Œnie¿nej 3 Klub
Pracy zorganizowany przy pomocy Sto³ecznego Urzêdu Pra-
cy. Za wsparcie dziêkujemy Panu Ministrowi Robertowi
Kwiatkowskiemu.

W klubie pracy bezrobotni mog¹ uzyskaæ informacje jak i
gdzie szukaæ pracy, bezp³atnie udostêpniamy gazety z ofer-
tami zatrudnienia, Internet, pomagamy pisaæ CV i listy moty-
wacyjne. Organizujemy równie¿ kursy jêzyka angielskiego i
niemieckiego, kursy komputerowe, uczymy jak za³o¿yæ w³asn¹
firmê. We wrzeœniu ruszy punkt porad prawnych.

Wszystkim wolontariuszom pomagaj¹cym nam prowa-

dziæ klub pracy, a szczególnie Pani Ma³gorzacie Owcza-
rek dziêkujemy.

Wspólnota wspó³pracuje od wielu lat z Salezjañsk¹ Orga-
nizacj¹ Sportow¹ ,,Salos” pod przewodnictwem Pani Beaty
Dziwirek z Oratorium œw. Jana Bosko przy Bazylice Najœwiêt-
szego Serca Jezusowego.

Ksiêdzu Proboszczowi Wies³awowi Kanii wielkie ,,Bóg
Zap³aæ”, za pomoc i modlitwê.

Na ul. Œnie¿nej 3 dzia³a stacja opieki ,,CARITAS”. Jest to
nasze wspólne przedsiêwziêcie z Caritasem Diecezji War-
szawsko - Praskiej pod kierunkiem ksiêdza Dyrektora Pra³a-
ta Krzysztofa  Ukleji. W oœrodku na Œnie¿nej dzia³a te¿ punkt
pralniczy. Okoliczni mieszkañcy bêd¹cy w trudnej sytuacji
mog¹ bezp³atnie upraæ swoje rzeczy.

Wspieramy Parafialny Klub Sportowy ,,Praga”, mieszcz¹-
cy siê przy ul. Z¹bkowskiej, którego prezesem jest wspomnia-
ny ju¿ Pan Jacek Wachowicz.

Pan Wachowicz jest tak¿e zaanga¿owany w pomoc Œwie-
tlicy Ojca Ignacego prowadzonej przez Siostry Loretanki. W
naszych dzia³aniach wspiera nas radny Kazimierz Baranow-
ski cz³onek ZCHN-u oraz Kolega Wojciech Góral.

Przed ka¿dymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkiejno-
cy organizujemy wystawy i aukcje twórczoœci dzieci z Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej i w ten sposób pomagamy im zbie-
raæ fundusze na dalsz¹ dzia³alnoœæ placówki.

W wielkim skrócie podaliœmy Pañstwu przyk³ady naszych
dzia³añ. My i nasi wolontariusze pracujemy na rzecz praskiej
spo³ecznoœci lokalnej nie ogl¹daj¹c siê na podziêkowania i
profity. Potrzeby ci¹gle rosn¹ a deklaracje, które codziennie
padaj¹ z ust polityków s¹ bez pokrycia. Nale¿a³oby zapytaæ,
co zrobili ci, co tak wiele obiecywali? Dlatego zwracamy siê
do mieszkañców Pragi - „Nie ogl¹dajmy siê na innych, poma-
gajmy naszym mieszkañcom bêd¹cym w potrzebie. Zamiast
siedzieæ przed telewizorem zainteresujmy siê losem nasze-
go s¹siada”.

Podajemy nasz telefon kontaktowy 022 670 12 26 ul. Tar-
gowa 59 dla chêtnych do niesienia pomocy, szczególnie za-
praszamy ludzi m³odych wra¿liwych na ludzk¹ biedê.

RAZEM ZROBIMY WIÊCEJ

Wszystkim, którzy z nami wspó³pracowali

bardzo serdecznie dziêkujemy.

Pozdrawiam mieszkañców Pragi.

Tadeusz Szewczyk - Prezes Fundacji

VW POLO od 33 540 PLNVW GOLF od 50 540 PLN

Warszawa, ul. Radzymińska 78, tel. (022) 619 01 40

info@szewczyk.vw.pl    www.szewczyk.vw.pl
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Kupon prosimy wype³niæ drukowanymi literami. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy zainteresowani, bez ograniczeñ

wiekowych. Nagrod¹ g³ówn¹ konkursu bêdzie bezp³atny karnet na p³ywalniê w okresie od 1.06.2007r do 31.12.2007r. Roz-
strzygniêcie konkursu nast¹pi w dniu 30.11.2006r a wyniki zostan¹ wywieszone we wszystkich punktach sk³adania kuponów.

Zwyciêzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie.

Samodzielny Zespó³ Publicznych

Zak³adów Opieki Zdrowotnej

Warszawa-Targówek

og³asza konkurs
na nazwê
Krytej P³ywalni

Rehabilitacyjno-Oœwiatowej

przy ul. Balkonowej 2/4

Kupony konkursowe mo¿na sk³adaæ osobiœcie w punktach:

1. SZPZOZ Warszawa-Targówek - Warszawa, ul. Kondratowicza 20 pok. 306 III p. sekretariat

2. Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i M³odzie¿y - Warszawa, ul. Balkonowa 4

3. Szko³a Podstawowa Nr 42 - Warszawa, ul. Balkonowa 2/4

lub przes³aæ poczt¹ na adres: SZPZOZ Warszawa-Targówek, 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 20

KUPON KONKURSOWY

Imiê i Nazwisko...............................................................................................................................................

Adres...............................................................................................................................................................

Telefon.............................................................................................................................................................

Poprawna nazwa p³ywalni............................................................................................................................... ��

�

�

Joachim Seinfeld, artysta
pochodzenia ¿ydowskiego,
absolwent Akademii Sztuk
Piêknych we Florencji, miesz-
ka i pracuje w Berlinie. Zajmu-
je siê fotografi¹ oraz ³¹czy
obraz fotograficzny z instala-
cjami. W latach 1994-1995
przebywa³ w Polsce, realizu-
j¹c projekt „Representations
of Auschwitz”, oparty na do-
stêpnych wizualnych przed-
stawieniach obozu i ich war-
toœci symbolicznej od roku
1940 do dzisiaj. Pracowa³
równie¿ jako nauczyciel aka-
demicki na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim. Bra³ udzia³ w licz-
nych, znacz¹cych wystawach,
m.in. w Biennial of contempo-
rary Art w Pradze, Art Stays w
Ptuj w S³owenii czy Caesar
Galery w O³omuñcu.

Tematem jego prac jest to¿-
samoœæ, pamiêæ, nasz stosu-
nek do przesz³oœci i najnow-
szej historii Europy, stereoty-
py myœlenia. Europa doby glo-
balizacji to tygiel ró¿nych kul-
tur, zachowañ, obyczajów. No-
woczesne europejskie spo³e-
czeñstwa powinny byæ tole-
rancyjne, a jednak czêsto wy-
kluczaj¹ odmiennoœæ. Joachi-
ma Seinfelda szczególnie in-
teresuje Europa Œrodkowo-
Wschodnia, w której nast¹pi-
³y gwa³towne zmiany politycz-
ne i spo³eczne.

Wystawa na Brzeskiej mówi
o mniejszoœciach, o osobach

Beisl – Ba³agan

niepasuj¹cych do powszech-
nych wyobra¿eñ. Artysta chcia³
nadaæ jej tytu³ w jêzyku zna-
cz¹cej mniejszoœci-ludnoœci
¿ydowskiej. „Beisl” w jêzyku ji-
dysz znaczy³o kiedyœ „ma³y
domek”. Z czasem s³owo to
uzyska³o inne znaczenie - cha-
os, bajzel, ba³agan. St¹d tytu³,
oznaczaj¹cy nie³atw¹ sytuacjê
w tej czêœci Europy.

Czarno-bia³e fotografie
przedstawiaj¹ artystê w kilku
miastach Polski. Seinfeld
wciela siê w ró¿ne postacie:
w Szczecinie umieszcza siê
na tle socrealistycznego po-
mnika zwrotniczego, w Stalo-
wej Woli wystêpuje jako anar-
chista, we Wroc³awiu, w czap-
ce pilotce przypomina pionie-
ra awiacji, a w Oœwiêcimiu jest
pij¹cym piwo skinem. Na kra-
kowskiej ulicy gra na skrzyp-

cach, a na ostatnim zdjêciu
zmieni³ siê w turystkê odpo-
czywaj¹c¹ nad Morskim
Okiem w Tatrach. Kontrast
miêdzy widokiem miasta lub
krajobrazu a czêsto absur-
daln¹ postaci¹ jest grotesko-
wy, ale te¿ i zastanawia. Sk¹d
taki wybór miejsc i postaci?

-Chodzi³o mi o miejsca, któ-
re kiedyœ odwiedzi³em – mówi

Joachim Seinfeld. - By³em tam
jako turysta, ale nie chcia³em
pozostawaæ w takiej roli. Na
tych zdjêciach gram wiele ról
i to jest zabawne.

Bardzo ciekawa jest techni-
ka prac Joachima Seinfelda.
S¹ to kompozycje dwóch
zdjêæ na³o¿onych na siebie. W
latach 90. artysta wykona³
szereg fotografii ró¿nych
miejsc w Polsce. Nastêpnie w
studio wykona³ swoje portre-
ty. Oba rodzaje fotografii zo-
sta³y zeskanowane i poddane
obróbce komputerowej. Z
dwóch negatywów powsta³
jeden nowy. To nowe, powiêk-
szone zdjêcie, artysta umieœci³

na p³ótnie malarskim, pokry-
tym emulsj¹ fotograficzn¹.
Uzyska³ efekt starej, pami¹t-
kowej fotografii z czêsto za-
skakuj¹cym akcentem.

Joachim Seinfeld ukazuje
utrwalon¹ na zdjêciach rzeczy-
wistoœæ historyczn¹. Kamieni-
ce Wroc³awia s¹ prawdziwe,
tylko ta dziwna postaæ w pilot-
ce na pierwszym planie wska-
zuje, ¿e nie jest to zwyk³a foto-
grafia. Coœ nie pasuje, nie pa-
suje do naszych stereotypów.

Prace Seinfelda s¹ w pew-
nym sensie dokumentaln¹
fikcj¹. S¹ przecie¿ oparte na
prawdziwych zdjêciach. Doda-
na zosta³a tylko postaæ auto-
ra w ró¿nych przebraniach.
Ten zabieg zmusza do prze-
myœlenia wa¿nych spraw, ale
jest te¿ elementem humory-
stycznym. Artysta powiedzia³,
¿e rzeczy powa¿ne nale¿y
traktowaæ z lekkim przymru¿e-
niem oka, a rzeczy mniej po-
wa¿ne trzeba traktowaæ bar-
dzo powa¿nie. W ten sposób
na pewno nabierze siê dystan-
su do ogólnie przyjêtych sza-
blonów i uproszczonych obra-
zów naszego spo³eczeñstwa.

Wystawê fotografii „Beisl
Ba³agan, podró¿ do Polski”
mo¿na ogl¹daæ do 19 paŸdzier-
nika w czwartki i soboty w go-
dzinach 14-16, a w pozosta³e
dni po uzgodnieniu telefonicz-
nym, tel. (022) 621-62-29.

Joanna Kiwilszo

Jak siê odnaleŸæ w nowej, zjednoczonej Europie? W Eu-
ropie, w której panuje obecnie swego rodzaju chaos, ba³a-
gan? Jak maj¹ postêpowaæ osoby odmienne, nie pasuj¹-
ce do danego spo³eczeñstwa? Na te pytania stara siê od-
powiedzieæ niemiecki artysta Joachim Seinfeld, którego
wystawê fotografii, zatytu³owan¹ „Beisl – Ba³agan, pod-
ró¿ do Polski” otwarto w niedzielê, 10 wrzeœnia w galerii
Stowarzyszenia fabs przy ul. Brzeskiej 7.

Od lutego br. przy Bia³o³êckim Oœrodku Kultury dzia³a Rada Programowa, której ist-
nienie przewiduje Statut BOK. Do udzia³u w pracach zaproszeni s¹ wszyscy, którzy chc¹
animowaæ wydarzenia kulturalne na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st Warszawy, a tak¿e
wp³ywaæ na ofertê programow¹ Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. G³ówna idea dzia³ania
Rady dotyczy integracji bia³o³êckiej spo³ecznoœci w oparciu o nowatorskie, nieszablonowe
przedsiêwziêcia kulturalne, które sprawi¹, ¿e Bia³o³êka przestanie byæ postrzegana wy-
³¹cznie jako sypialnia miasta sto³ecznego. Obecnie Rada liczy kilkunastu cz³onków w ró¿-
nym wieku (od m³odzie¿y po seniorów), ró¿nych profesji i o ró¿nych zainteresowaniach.

Pierwsze miesi¹ce dzia³ania up³ynê³y na doprecyzowaniu celów i zamierzeñ Rady, wy-
borze Prezydium, przygotowaniu projektu regulaminu oraz okreœleniu priorytetowych ob-
szarów aktywnoœci. Zrodzi³y siê pomys³y, które sukcesywnie bêd¹ realizowane w roku szkol-
nym 2006/2007 – m.in. powo³anie klubu m³odzie¿owego, projekt „Œwiêto Bia³o³êki”, zwi¹-
zany z rocznic¹ zwyciêskiej Bitwy pod Bia³o³êk¹ z okresu powstania listopadowego, majo-
wy happening „Barejada” czy impreza plenerowa „Wianki”. Z inspiracji Rady we wrzeœniu
w BOK odbêdzie siê I Festiwal Gara¿owych Zespo³ów Rockowych oraz pokazy sztuk walki
„Kamikaze”. Do tej pory Rada wspar³a I Konkurs Twórczoœci Ks. Jana Twardowskiego, orga-
nizacjê ³odzi smoczych, a tak¿e nawi¹za³a sta³¹ wspó³pracê z miesiêcznikiem „Aveciarz”.

Rada planuje te¿ zainicjowaæ systematyczn¹ wspó³pracê wszystkich organizacji (for-
malnych i nieformalnych), dzia³aj¹cych na terenie Bia³o³êki w przestrzeni kultury z
W³adzami Dzielnicy, Wydzia³em Kultury, szko³ami i parafiami.

Spotkania Rady odbywaj¹ siê w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury przy ul. Van Gogha 1 w
ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca o g. 19.30. Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy.
Bart³omiej W³odkowski Przewodnicz¹cy Rady Programowej BOK Prezes Fundacji AVE

Zaprogramuj kulturê

W dniu 5 wrzeœnia 2006 roku
w Muzeum £owiectwa i JeŸ-
dziectwa w Warszawskich
£azienkach, przy ul. Szwole¿e-
rów 9 otwarta zosta³a dla zwie-
dzaj¹cych wystawa grzybów.
Celem wystawy jest zapoznanie
spo³eczeñstwa z tematyk¹ pro-
filaktyki zatruæ grzybami, cecha-
mi identyfikuj¹cymi najwa¿niej-
sze grzyby jadalne i podobne do
nich, czêsto z nimi mylone, grzy-
by truj¹ce. Wystawê bêdzie
mo¿na ogl¹daæ do 29 wrzeœnia.

Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia
Organizatorami wystawy s¹

Wojewódzka Stacja Sanitarno
- Epidemiologiczna w Warsza-
wie i G³ówny Inspektorat Sani-
tarny. Honorowy patronat nad
przedsiêwziêciem obj¹³ Mini-
ster Zdrowia - Zbigniew Religa

Godziny otwarcia muzeum:

wt., œr., pt. 10-16, czw. 10-15

sob. i nd. 10-17 w poniedzia³ki
muzeum nieczynne. Ceny bile-
tów: normalny - 6 z³, ulgowy - 4
z³, w czwartek wstêp bezp³atny

Dodatkowych informacji
udzielaj¹ pracownicy Oddzia-
³u Oœwiaty Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemio-
logicznej w Warszawie

tel. (022) 822-93-63

e-mail: promocjazdrowia@wsse.waw.pl
Pañstwowy Powiatowy In-

spektor Sanitarny w m.st. War-
szawie, ul. Kochanowskiego 21

tel.: (22) 310-79-77,

fax: (22) 310-79-01

e-mail: warszawa@psse.waw.pl

www.psse.waw.pl



nowa gazeta praska 9

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Niektórzy nadal trwaj¹ w

przekonaniu, ¿e restrykcje
Unii Polski nie dotycz¹. Ta-

kie przekonanie powoduje,

¿e nadal brak nam systemu
umo¿liwiaj¹cego prowadze-

nie jednolitej gospodarki od-
padami, wdro¿enia metod

recyklingu i odzysku oraz

unieszkodliwiania odpadów,
stwarzaj¹cego perspektywy

dla realizacji nowoczesnych
zak³adów. Mo¿liwoœæ wyko-

rzystania œrodków unijnych

nam umyka. Przeœwiadcze-
nie, ¿e firmy przewozowe w

skali ogólnopolskiej zreali-
zuj¹ inwestycje daj¹ce szan-

sê na osi¹gniêcie wymaga-

nych prawem poziomów od-
zysku jest mrzonk¹. Spójrz-

my na inne kraje, na ich do-
œwiadczenia.

Tymczasem nowoczesne
instalacje niezbêdne dla pro-
wadzenia racjonalnej gospo-
darki odpadami wymagaj¹
doœæ d³ugiego czasu na ich
przygotowanie i budowê, w
tym du¿ych nak³adów finan-
sowych. Jeœli ju¿ zbudujemy
te instalacje, pojawi¹ siê na-
stêpne problemy zwi¹zane z
kosztami eksploatacji i op³a-
calnoœci¹ funkcjonowania w
sytuacji gospodarki rynkowej
i obecnego systemu prawne-
go. Gdy g³ównym czynnikiem
decyduj¹cym o kszta³cie go-
spodarki odpadami jest cena
rynkowa odpadów, a cena
sk³adowania konkuruje ze
wszystkimi zaawansowanymi
technologicznie metodami
unieszkodliwiania, trudno
marzyæ o nadrabianiu wielo-
letnich zaniedbañ. W  „Prze-
gl¹dzie Komunalnym” ze
stycznia 2006 roku znów po-
jawi³y siê te same argumen-
ty, sprowadzaj¹ce rolê samo-
rz¹du w gospodarowaniu od-
padami wy³¹cznie do „s³u¿by
narodowi”.

Jeœli nadal bêdziemy

trwaæ w stanie letargu i nie-

mo¿noœci, to chyba rzeczy-
wiœcie dopiero wstrz¹s unij-

nych restrykcji przerwie
obecn¹ sytuacjê i zmusi do

ustanowienia prawa, daj¹ce-

go perspektywê na funkcjo-
nowanie nowoczesnych me-

tod unieszkodliwiania odpa-
dów, segregacji,  ich odzysku

i przetwarzania.

A czas ucieka...

Tymczasem w Europie
wzrasta udzia³ kompostowa-
nia i spalania odpadów.
Trwaj¹ prace nad nowymi
unormowaniami w zakresie
odzysku energii z odpadów.
Pojawiaj¹ siê nowe zalecenia
dla optymalnych systemów
gospodarki odpadami. Pro-
jektowane kryteria w sprawie
odzyskiwania energii z odpa-
dów,  zaczynaj¹ dotykaæ tech-
nicznych aspektów prowa-
dzenia procesu spalania,
opieraj¹c siê na tzw. wskaŸ-
niku wydajnoœci energetycz-
nej oraz wskaŸniku wykorzy-
stania energii. W tym wypad-
ku jako energiê odnawialn¹
(ekologiczn¹, preferowan¹ na
rynku) bêdzie mo¿na zaliczyæ
energiê uzyskiwan¹ w spalar-
niach odpadów, charaktery-
zuj¹cych siê mo¿liwoœci¹ wy-
tworzenia wiêkszej iloœci
energii ni¿ spo¿ytkowanej na
prowadzenie procesu uniesz-
kodliwiania odpadów. Prefe-
rowane maj¹ wiêc byæ zak³a-
dy nowoczesne, spe³niaj¹ce
wszystkie wymagania odno-
œnie ekologii, daj¹ce perspek-
tywê na zasilanie w pr¹d lub
ciep³o odbiorców zewnêtrz-
nych.

W Polsce dzia³a jedna spa-
larnia odpadów komunalnych
- warszawski ZUSOK. Choæ
specjaliœci oceniaj¹, ¿e nie-
zbêdne jest wybudowanie do
2013 roku oko³o 10 instalacji
dla spe³nienia unijnych wy-
mogów odnoœnie poziomów
recyklingu i odzysku, to na-
dal trwaj¹ nie koñcz¹ce siê
dyskusje. Decyzji brak.

Prowadzone prace studial-
ne odnoœnie perspektyw roz-
woju systemów gospodarki
odpadami jednoznacznie
wskazuj¹ na koniecznoœæ za-
stosowania metod przekszta-
³cania termicznego wraz z
odzyskiem energii.

W analizach zwi¹zanych z
opracowaniem perspektyw
rozwojowych sektora spalar-
niowego za³o¿ono dwa sce-
nariusze do roku 2030:

1. du¿y nacisk na ograni-
czenie iloœci gazów cieplar-
nianych

2. ma³y nacisk na ograni-
czenie iloœci gazów cieplar-
nianych

 W pierwszym przypadku,
rozwa¿aj¹c perspektywy cza-
sowe, wielkoœæ energii mo¿-
liw¹ do odzyskania z proce-
su spalania odpadów, alter-
natywy dla wytwarzania ener-
gii elektrycznej oraz cieplnej,
wydajnoœæ procesu recyklin-
gu materia³owego, wydaj-
noœæ biologicznego przetwa-
rzania odpadów wypracowa-
no nastêpuj¹ce wnioski:

1. Recykling materia³owy
jest najlepszym sposobem do
unieszkodliwiania odpadów i

uzyskiwania czystych frakcji
materia³owych

2. W przypadkach, gdy nie
jest mo¿liwe zastosowanie
wysoko wydajnego recyklin-
gu materia³owego frakcji bio-
degradowalnych odpadów,
rekomendowane jest wyko-
rzystanie metod przekszta-
³cania termicznego i fermen-
tacji dla ograniczenia skali
efektu cieplarnianego

3. W przypadku, gdy nie
mo¿na zastosowaæ dla prze-
tworzenia odpadów wysoko
wydajnego recyklingu mate-
ria³owego oraz fermentacji,
zaleca siê stosowanie prze-
kszta³cania termicznego dla
ograniczenia efektu cieplar-
nianego

4. Optymalnym systemem
gospodarki odpadami dla re-
dukcji efektu cieplarnianego
jest kombinacja recyklingu
materia³owego, fermentacji i
przekszta³cania termicznego.

Dla drugiego przypadku
wnioski przedstawiaj¹ siê na-
stêpuj¹co:

1. Recykling materia³owy
jest najlepsz¹ metod¹ uniesz-
kodliwiania odpadów i uzy-
skania czystych frakcji mate-
ria³owych

2. Spalanie odpadów ge-
neralnie powinno byæ prefe-
rowane wzglêdem przetwa-
rzania metodami biologiczny-
mi z perspektywy efektu cie-
plarnianego

3. Dla odpadów, które nie
mog¹ byæ unieszkodliwiane z
zastosowaniem recyklingu
materia³owego lub przetwa-
rzane biologicznie z du¿¹ wy-
dajnoœci¹, spalanie odpadów
jest preferowane z punktu wi-
dzenia efektu cieplarnianego

4. Dla zminimalizowania
emisji gazów cieplarnianych
najlepsze jest uwzglêdnienie
w systemach gospodarki od-
padami kombinacji recyklingu
materia³owego, fermentacji
oraz spalania odpadów jako
najlepszej strategii.

Jak widaæ deliberacje o
100% segregacji odpadów
maj¹cej rzekomo za³atwiæ
problem polskich œmieci na-
le¿y odstawiæ na bok i zabraæ
siê do roboty.

I tu rysuje siê wielka rola
publicznych mediów. Czeka
nas niechybnie wielki skok do
przodu. Bez w³aœciwej infor-
macji, bez edukacji ekologicz-
nej spo³eczeñstwa, prze³a-
muj¹cej nieufnoœæ, trudno bê-
dzie zrealizowaæ stoj¹ce
przed nami zadania. Trzeba
stworzyæ system zachêcaj¹-
cy do inwestowania w nowo-
czesne technologie, skoordy-
nowaæ dzia³ania w sferze go-
spodarowania odpadami.
Wzorów jest wiele - trzeba
tylko po nie chcieæ siêgn¹æ.
Na eksperymenty nie ma ju¿
po prostu czasu.

Jacek Kaznowski

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

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

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

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

Dyskusja na temat odpadów trwa. Polskie prawo od-

padowe poddaje siê stopniowo zmianom wymuszanym
przez dyrektywy unijne. Jednak próby kompleksowego

rozwi¹zania problemu polskich „œmieci” torpedowane s¹

przez niektóre krêgi gospodarcze, wymuszaj¹ce kreowa-
nie rozwi¹zañ zastêpczych, utrwalaj¹cych dotychczaso-

we zwyczaje na rynku odpadów.

Jak mówi¹, problemy za-
czê³y siê piêtrzyæ - Przed na-
szym blokiem i praktycznie na
ca³ej naszej ulicy nie ma wy-
znaczonego przejœcia dla pie-
szych. Zwróciliœmy siê w tej
sprawie najpierw do ZGN To-
ruñska, a nastêpnie do Urzê-
du Dzielnicy Targówek i nie-
stety dostaliœmy odpowiedŸ
odmown¹. Mieszkañcy bloku,
szczególnie kobiety z wózka-
mi musz¹ siê przeciskaæ po-
miêdzy zaparkowanymi samo-
chodami wzd³u¿ ulicy. Przej-
œcie przez ulicê to te¿ nie lada
wyczyn, gdy¿ kierowcy aut nie
zwracaj¹ uwagi na przecho-
dz¹cych pieszych. Na pismo
skierowane do wydzia³u infra-
struktury Urzêdu Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy,
otrzymali odpowiedŸ tej treœci
- Odpowiadaj¹c na Pañstwa
pismo (...), które wp³ynê³o do
Urzêdu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy (...) dotycz¹-
ce wyznaczenia przejœcia dla
pieszych pomiêdzy blokiem
przy Krasiczyñskiej 10 a blo-
kiem przy ul. Krasiczyñskiej 9,
uprzejmie informujê, i¿ nie
przewiduje siê mo¿liwoœci wy-
znaczenia powy¿szego przej-
œcia, poniewa¿ kierowa³oby
pieszych na miejsca postojo-
we, co stwarza³oby zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa zarówno
pieszych jak i kieruj¹cych po-
jazdami. Jednoczeœnie wyja-
œniamy, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
bezpiecznego przejœcia przez
ulicê Krasiczyñsk¹ przy skrzy-
¿owaniu z ulic¹ Tokarza, co re-
guluje prawo o ruchu drogo-
wym. OdpowiedŸ nieco dziw-
na. Nikt przecie¿ nie wymaga,
by tworzyæ przejœcie dla pie-
szych na miejscach postojo-
wych dla aut. Wystarczy zli-
kwidowaæ czêœæ miejsc posto-
jowych na rzecz przejœcia dla
pieszych. Od budynku przy
Krasiczyñskiej 10 do przejœcia
dla pieszych na skrzy¿owaniu

Mi³e z³ego pocz¹tki
Mieszkañcy budynku przy Krasiczyñskiej 10 za³o¿yli

wspólnotê mieszkaniow¹ nieca³e dwa lata temu. Liczyli, ¿e
pod w³asnym zarz¹dem bêd¹ gospodarowali oszczêdniej,
cieszyli siê, ¿e bêd¹ w stanie lepiej rozpoznawaæ potrzeby
inwestycyjne swojego domu. Wygl¹da na to, ¿e ich radoœæ
by³a przedwczesna.

z ulic¹ Tokarza jest pó³ kilo-
metra, trochê daleko.

Mieszkañcom Krasiczyñ-
skiej 10 marzy³o siê estetycz-
ne otoczenie budynku - Kolej-
nym problemem, z jakim zwra-
caliœmy siê do ZGN i Urzêdu
Dzielnicy to teren zielony
wokó³ bloku - w³aœcicielem te-
renu jest gmina. Teren jest za-
niedbany i wymaga rekultywa-
cji - poprosiliœmy o nawiezie-
nie brakuj¹cej ziemi i ogrodze-
nie trawników nisk¹ siatk¹ za-
bezpieczaj¹c¹ przed wydepty-
waniem. Niestety oprócz przy-
ciêcia kilku przeroœniêtych
krzewów i usypania dos³ownie
odrobiny ziemi pomiêdzy klat-
kami schodowymi nic wiêcej
nie uczyniono. I problem bodaj
najwiêkszy - dostosowanie
budynku do wymogów przepi-
sów bezpieczeñstwa przeciw-
po¿arowego. Najwiêkszy w
sensie kosztów - 300 - 400 tys.
z³ - Nie staæ naszej wspólnoty
na tak olbrzymie wydatki, jakie
siê z tym wi¹¿¹. Na utrzyma-
nie budynku zbierane s¹ za-
liczki od mieszkañców, których
wiêkszoœæ stanowi¹ emeryci i
renciœci. A trzeba zrobiæ sporo
- wyposa¿yæ klatki schodowe
w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce
zadymieniu, zapewniæ w³a-
œciw¹ d³ugoœæ dojœæ ewaku-
acyjnych do pomieszczeñ, a
wiêc zgodnie z przepisami bu-
dowlano - technicznymi - 60
metrów. W budynku przy Kra-
siczyñskiej dojœcia s¹ dwa razy
d³u¿sze. Trzeci punkt ustaleñ
pokontrolnych Komendy Miej-
skiej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej nak³ada na wspólnotê
obowi¹zek wyposa¿enia kla-
tek schodowych w instalacjê
wodoci¹gow¹ przeciwpo¿a-
row¹ z zaworami hydrantowy-
mi. Naj³atwiejszym do zrealizo-
wania punktem jest usuniêcie
materia³ów palnych, m.in. me-
bli, z klatek schodowych na
niektórych piêtrach. Zarz¹d

wspólnoty skorzysta³ z przy-
s³uguj¹cego prawa odwo³ania
siê od powy¿szych decyzji do
Komendanta Wojewódzkiego
PSP. Bez efektu - wszystkie
wymagania zosta³y utrzymane
w mocy. Kluczowe w ca³ej
sprawie jest sformu³owanie za-
warte w uzasadnieniu do trze-
ciego punktu ustaleñ pokon-
trolnych Komendy Miejskiej
PSP - Ponadto fakt przekro-
czenia o ponad 100 % dopusz-
czalnej d³ugoœci dojœcia ewa-
kuacyjnego w obiekcie istnie-
j¹cym stanowi zagro¿enie dla
¿ycia ludzi. Tak kategoryczne
sformu³owanie powoduje, ¿e
jakiekolwiek odwo³ywanie siê
od decyzji, choæby do S¹du
Najwy¿szego, jest bezprzed-
miotowe. No i mieszkañcy
maj¹ k³opot. Dzia³aj¹c w ich
imieniu, zarz¹d wystosowa³
pismo  do burmistrza Targów-
ka z proœb¹ o pomoc finan-
sow¹ w wykonaniu zaleceñ
Stra¿y Po¿arnej, powo³uj¹c siê
na fakt, i¿ wspólnota nie pro-
wadzi dzia³alnoœci gospodar-
czej i nie jest w stanie w ci¹gu
najbli¿szych lat zebraæ po-
trzebnej na dostosowanie bu-
dynku kwoty 300 - 400 tys. z³ -
Liczymy na pomoc lub przeka-
zanie mieszkañcom naszego
bloku lokali zastêpczych, po-
niewa¿ budynek nasz zosta³
zakwalifikowany jako budynek
zagra¿aj¹cy ¿yciu ludzi. Ocze-
kujemy na konkretne propozy-
cje w za³atwieniu naszej spra-
wy bior¹c pod uwagê to, ¿e
ponad trzydzieœci lat budynek
zarz¹dzany by³ przez gminê.
W marcu 2005 r. Wspólnota
Mieszkaniowa przejê³a go od
ZGN 2 Dzielnicy Targówek, nie
bêd¹c œwiadoma, ¿e budynek
ten nie jest dostosowany do
obowi¹zuj¹cych przepisów.

Tak oto, na w³asnej skórze,
mieszkañcy Krasiczyñskiej 10
doœwiadczaj¹ trudów samo-
dzielnego gospodarowania.
Ci, którzy bior¹ sprawy we w³a-
sne rêce czasem potrzebuj¹
pomocy. Mamy nadziejê, ¿e
uzyskaj¹ tê pomoc od samo-
rz¹du dzielnicy.

El¿bieta Gutowska

Wrzesieñ kojarzy siê nam oczywiœcie z wrzosami. Ale by³ te¿ czas, kiedy miesi¹c ten okreœla-
no jako pajêcznik, bo mo¿na by³o wtedy spotkaæ cieniutkie nitki pajêczyn, „babie lato”. Oczywi-
œcie, poniewa¿ wrzesieñ zaczyna jesienn¹ porê roku, mówiono o nim te¿ jesiennik, a nawet –
dawano, dawno temu – listopad.

20 wrzeœnia 60 lat temu odby³ siê po raz pierwszy Festiwal Filmowy w Cannes. Do tej pory to
francuskie miasteczko by³o niedu¿¹ osad¹ ryback¹, chocia¿ swoje rezydencje budowali tu rów-
nie¿ bogaci arystokraci. W 1946 r. Cannes sta³o siê s³awne na ca³y œwiat. O przyznawanej tutaj
nagrodzie - „Z³otej Palmie” – marzy niemal ka¿dy filmowiec. Do tej pory w rankingach prowadz¹
Amerykanie; wywieŸli z festiwalu najwiêcej palm, bo 18.

Jutro (14 wrzeœnia) chodziæ bêdziemy 155. rocznicê œmierci amerykañskiego pisarza Jame-
sa Fenimore`a Coopera. Pierwsz¹ powieœæ wyda³ na w³asny koszt jako 30-latek. Nie firmowa³
jej nawet swoim nazwiskiem, jak widaæ, nie bardzo wierzy³ w swoje si³y. Nic dziwnego, do tej
pory by³ bowiem marynarzem. Sukces drugiej ksi¹¿ki „Szpieg”- dobrze przyjêtej równie¿ przez
krytykê - doda³ mu skrzyde³. Dziœ ten nieco zapomniany autor kojarzy nam siê g³ównie z „Piê-
cioksiêgiem przygód Sokolego Oka”. Szczególnie jeden tom z cyklu, „Ostatni Mohikanin”, do-
czeka³ siê wielu wznowieñ i ekranizacji.

Mi³o pamiêtaæ, ¿e w ¿yciu J.M. Coopera znajduje siê tak¿e polski œlad. Pisarz spêdzi³ w Europie 7
lat i w tym czasie pozna³ w Rzymie Adama Mickiewicza. By³ to rok po upadku Powstania Listopado-
wego i Cooper zaanga¿owa³ siê w organizowanie pomocy polskim uchodŸcom.          Ludmi³a Milc

Wrzeœniowy kalejdoskop
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mini og³oszenia
NAUKA

AA Nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-825
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI nauczycielka 022
676-75-40

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
ANTENY R/TV/SAT, instala-
cje tel. 0509-610-850
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DACHY, blacharka, hydroizo-
lacje 0604-321-201
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-
we 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.
¯UKIEM, piach, ¿wir
0505-034-387

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe. Obiady dla
firm. Catering. Tanio. 022
679-81-06, 0692-600-178

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

ODCHUDZANIE - produkty
Herbalife, tel. 0601-315-315

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, ho-
dowla tel. 0606-344-485
SPRZEDAM meble inkru-
stowane do salonu 022
818-74-31

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

SPRZEDAM dzia³kê 870 m2

Bia³o³êka, tanio, us³ugi - loka-
ta pieniêdzy, 0608-454-378

SPRZEDAM mieszkanie 3 po-
koje z kuchni¹ (75 m2) ul. Szy-
manowskiego 022 818-74-31

WYNAJMÊ magazyn 30m2

(400 z³) 022 614-49-65

KURSY

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

Wesela, komunie,
przyjêcia okolicznoœciowe

022 679-36-30

0603-956-654

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

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

Dziœ wiadomoœci nieupo-
rz¹dkowane przed wiadomo-
œciami bardzo lekarskimi,
wrêcz urzêdowymi. Czy wiecie
Pañstwo, ¿e królika miniaturo-
wego mo¿na podobnie jak
cz³owieka wprowadziæ w hip-
nozê?. Wystarczy ponoæ - tu-
taj zastrzegam siê, bo nigdy tej
metody nie próbowa³em z po-
wodu jako takiej rzetelnoœci le-
karskiej - nagle odwróciæ uko-
chan¹ miniaturê do góry noga-
mi i z najwy¿sz¹ czu³oœci¹ g³a-
skaæ po czole, aby królik stra-
ci³ orientacjê w rzeczywistoœci.

Angielscy autorzy twierdz¹,
¿e tym sposobem  odurzenia,
mo¿na znieczuliæ samca do
zabiegu sterylizacji. By³em w
szoku czytaj¹c tê informacjê i
nasunê³o mi kilka skojarzeñ,
którymi siê z Pañstwem po-
dzielê.

Ka¿dy mê¿czyzna, który od-
niós³ jakikolwiek uraz mecha-
niczny w okolicy krocza wie, ¿e
jest to okolicznoœæ niezwykle
bolesna, czego najlepszym
przyk³adem jest niejaki Farinel-

Buggs w domu (6)

li, ponoæ ostatni kastrat, w co
mocno pow¹tpiewam, patrz¹c
na niektóre „obowi¹zkowe”
programy telewizji publicznej.

Z  hipnoz¹ u ludzi jest po-
dobnie, wystarczy kompletne
wywrócenie rzeczywistoœci do
góry nogami, dowolne szafo-
wanie obietnicami, abyœmy
jako spo³eczeñstwo zachowy-
wali siê jak króliki miniaturo-
we w rêkach demokratycznie
wybranych hipnotyzerów.

Poradnia uzale¿nieñ
Dzieñ w Poradni na ul. Grodzieñskiej 65 zaczyna siê o 9.

W³aœnie wtedy w rozlega siê dŸwiêk telefonu. Dzwoni¹ ludzie
potrzebuj¹cy pomocy dla siebie lub swoich najbli¿szych. Dys-
ponujemy bezp³atn¹ infolini¹ 0800 120 289, dziêki której mo¿-
na uzyskaæ szybk¹ i fachow¹ poradê. Najczêstsze pytania i pro-
blemy, z jakimi siê spotykamy to: jak rozpoznaæ, ¿e ktoœ bierze
narkotyki? jak i gdzie zrobiæ test na obecnoœæ narkotyków w
organizmie? adresy i numery telefonów placówek, gdzie mo¿na
znaleŸæ pomoc psychologiczn¹? jak zmusiæ osobê uzale¿nion¹
do leczenia? jak postêpowaæ z osob¹ uzale¿nion¹? co trzeba
zrobiæ, ¿eby osoba uzale¿niona trafi³a na leczenie do oœrodka
stacjonarnego? czy moje dziecko jest ju¿ narkomanem? itp.

Praca w Poradni to równie¿ wizyty, konsultacje, terapia ro-
dzinna, wykonywanie testów na obecnoœæ narkotyków w orga-
nizmie, kierowanie na leczenie stacjonarne, wyszukiwanie od-
powiednich specjalistów. Codziennie psycholog czeka na oso-
by potrzebuj¹ce pomocy. Mo¿na siê umówiæ na wizytê poprzez
bezp³atn¹ infoliniê lub przyjœæ osobiœcie.

Od stycznia do pocz¹tku wrzeœnia tego roku udzieliliœmy po-
nad 3000 porad. Najczêœciej dzwoni¹ do nas kobiety. Prosz¹ o
pomoc dla dzieci, znajomych. Po zdiagnozowaniu sytuacji na
ogó³ okazuje siê, ¿e dominuj¹cym zaburzeniem jest uzale¿nie-
nie mieszane - polegaj¹ce na za¿ywaniu kilku substancji psy-
choaktywnych. Statystycznie najczêœciej cierpi¹ na nie m³odzi
mê¿czyŸni (najm³odszy mia³ 16, najstarszy 29 lat).

Ka¿dego dnia, 8 godzin dziennie, pracujemy z pacjentami i
ich rodzinami. Po godzinie 17 nie zamykamy przed nikim drzwi.
W³aœnie wtedy rozpoczynaj¹ siê grupy wsparcia dla m³odzie¿y i
ich rodziców, jak równie¿ grupa wsparcia dla neofitów. Przy-
chodz¹ do nas pacjenci w ró¿nym wieku, o ró¿nym wykszta³ce-
niu, o ró¿nym statusie spo³ecznym. Wszystkich ³¹czy jednak
potrzeba fachowej pomocy i wsparcia.

Narkomania to choroba, która mo¿e dotkn¹æ ka¿dego z nas
lub naszych bliskich. Osoba uzale¿niona niekoniecznie jest bez-
domna, brudna i wstrzykuje sobie narkotyk do¿ylnie. Nasze dziec-
ko, bliski przyjaciel czy wspó³ma³¿onek równie¿ mo¿e mieæ z tym
problem. Warto znaæ sygna³y œwiadcz¹ce o tym, ¿e ktoœ z oto-
czenia mo¿e mieæ kontakt z narkotykami: nag³e zmiany nastroju,
zmiana godzin snu, zmiany w apetycie, zerwanie kontaktów z
dotychczasowymi znajomymi, kichanie, kaszel, spadek zainte-
resowania ulubionymi zajêciami, spêdzanie czasu samotnie, izo-
lowanie siê, k³amstwa i manipulacje, wynoszenie z domu cen-
nych rzeczy, nieprzywi¹zywanie wagi do wygl¹du zewnêtrzne-
go, przygnêbienie, palenie kadzide³ek w pokoju, ci¹g³e spóŸnie-
nia i odwo³ywanie spotkañ, tajemnicze rozmowy, smsy

Je¿eli mamy w¹tpliwoœci i pytania, nale¿y jak najszybciej zg³o-
siæ siê do Poradni Uzale¿nieñ. Czekanie, a¿ problem rozwi¹¿e siê
sam, prowadzi do rozwoju choroby. Szybka i skuteczna interwen-
cja mo¿e uratowaæ zdrowie, a nawet ¿ycie osoby uzale¿nionej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do Poradni Ro-
dzinnej i Uzale¿nieñ na ul. Grodzieñsk¹ 65.    Katarzyna Badurek

Ch³op jak d¹b – tego sko-
jarzenia na pewno nie zna³a
dr Kawase Isuko, inicjatorka
badañ i terapii Kinotakara. A
w³aœnie ocet z dêbu jest na
pierwszym miejscu substancji,
wykorzystywanych jako lek.

Kinotakara jest najnowszym
japoñskim, ca³kowicie natural-
nym produktem zdrowotnym,
opartym o badania naukowe
nad si³¹ ¿ycia drzew w najtrud-
niejszych warunkach. Jego
nazwa oznacza „skarb lasu”.

Po 26 latach pracy dr Ka-
wase odkry³a, ¿e substancje
¿ywiczne niektórych drzew (w
tym ocet drzewny) maj¹ du¿e
w³aœciwoœci absorpcyjne,
mo¿liwe do wykorzystania
jako lekarstwo w zmniejszeniu
bólu czy opuchlizny. Szcze-
gólnie du¿e w³aœciwoœci de-
toksykuj¹ce ma ocet drzewny
z dêbu, wiœni i buku.

Opieraj¹c siê na badaniach
naukowych i testach laborato-
ryjnych zespó³ badaczy ja-
poñskich opracowa³ produkt
zdrowotny w postaci plastrów
kinotakara. Sk³ada siê on z
wyci¹gu z octu drzewnego
oraz innych aktywnych sk³ad-
ników i ma naturaln¹ zdolnoœæ
poch³aniania toksyn z organi-
zmu oraz przyczynia siê do
jego oczyszczania.

Najlepszym miejscem na
umieszczenie ok³adu s¹ po-
deszwy stóp. Zarówno
wschodnia, jak i zachodnia
medycyna uznaj¹, ¿e pode-
szwy stóp s¹ obrazem na-
szych organów wewnêtrz-
nych; czêsto traktuje siê je
jako nasze drugie serce. U¿y-
cie ok³adu stymuluje organy
wewnêtrzne, powoduje usu-
wanie toksyn z organizmu.
Mo¿e te¿ ³agodziæ zdenerwo-
wanie, pobudziæ kr¹¿enie krwi
oraz poprawiæ stan zdrowia.

Plastry kinotakara mog¹
byæ stosowane m.in. w przy-
padku problemów z zasypia-
niem i uczuciem zimna, bólów
w karku lub ramieniu, w ³opat-
kach, w rejonie ramion i r¹k
oraz krzy¿a, bólów karku i

Skarb lasu

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe

�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

Mo¿na wówczas z nami
robiæ co siê rzewnie podoba
do kastracji w³¹cznie. Pod-
czas rutynowego zabiegu w
chemicznej narkozie, do-
bieg³ mnie g³os w³aœciciela
kolejnego Buggsa, przegl¹-
daj¹cego w poczekalni pra-
sê polskojêzyczn¹: wœcieka³
siê, ¿e w okresie umownym,
jak okreœlaj¹ termin wykona-
nia zadania, wybudowano
za wielkie pieni¹dze 8 kilo-
metrów autostrad. To jest do-
piero miniatura! Królik to po-
têga, a my wci¹¿ zahipnoty-
zowani.

³okci, a tak¿e bólów g³owy,
gard³a, oczu, uszu, zêbów lub
szczêki; zbyt czêstego odda-
wania moczu, Ÿle funkcjonu-
j¹cych nerek, problemów z
w¹trob¹ i trzustk¹, alergii na
py³ki lub zapalenia dróg odde-
chowych.

Niezale¿nie od jednostki
chorobowej, najlepszym miej-
scem na ciele, gdzie mo¿na
przykleiæ plaster kinotakara,
jest spód lub wierzch stopy.
Znajduj¹ siê tam punkty re-

fleksologiczne naszych orga-
nów. Mo¿na je równie¿ stoso-
waæ na miejsca obrzêkniête,
zasiniaczone, bolesne. Jedno
opakowanie kinotakary sk³a-
da siê z 10 ok³adów pielêgna-
cyjnych i 10 plastrów. Ok³ady
nale¿y umieszczaæ pod stopa-
mi za pomoc¹ plastra, przez
5 nocy i potem zrobiæ przerwê
na 2 noce przed rozpoczê-
ciem stosowania w nastêp-
nym tygodniu.

Efekty detoksykacyjne kino-
takary widoczne s¹ po kilku
godzinach prawid³owo zasto-
sowanego ok³adu. Mo¿na ob-
serwowaæ zmianê jego barwy
z bia³ej na br¹zow¹, szar¹,
czerwon¹, brunatnozielon¹
lub nawet czarn¹. Wskazuje
to na czêœciowe wydalenie
toksyn z organizmu.

W pocz¹tkowym etapie sto-
sowania kinotakary mo¿na za-
uwa¿yæ lekkie napiêcie miê-
œni, mrowienie, szybsze kr¹-
¿enie krwi, uczucie gor¹ca w
stopach. Czêsto w trzecim-
czwartym dniu wystêpuje in-
tensywne pocenie siê organi-
zmu, a nawet silny zapach
potu – to naturalne objawy
faktycznego dzia³ania kinota-
kary. Stosowanie ok³adów
przez nastêpne 3 dni sprawi,
¿e sen bêdzie efektywniejszy,
a po obudzeniu cz³owiek po-
czuje siê œwie¿szy i pe³en
energii.

Producentem kinotakary
jest K-LINK Poland. Wiêcej
informacji pod numerem
telefonu 0605-037-515 lub
e-mail: maestrov@wp.pl
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Prosto z mostu

ul. Kondratowicza 23

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI OD FIRM

ZAGRANICZNYCH!!!
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OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

Warszawa,

ul. Kondratowicza 23,

tel. 022 674 29 29, 022 675 44 33
czynne w dni robocze 9.00-19.00

w soboty 9.00-14.00

0,5 godz. wykonanie
okularów
Najwiêkszy wybór
oprawek 2500
Soczewki kontaktowe
z filtrem UV
Komputerowo-optyczne
badanie wzroku
(lekarze non stop)

 Liderzy PiS na tyle d³ugo
„robi¹” w polityce, i¿ poznali
prawdê star¹ jak œwiat, i¿ wybo-
ry wygrywa siê nie tylko przy
urnie wyborczej, lecz tak¿e przy
zielonym stoliku. Klasycznym
tego przyk³adem jest majstrowa-
nie tu¿ przed wyborami ordy-
nacj¹ wyborcz¹ tak, by rezultat
osi¹gniêty w jej wyniku by³ lep-
szy od preferencji spo³ecznych.
Manewry takie poprzednio stoso-
wa³a tak¿e AWS. Wydawa³o siê,
¿e wszystkie kruczki prawne w
tej materii s¹ ju¿ znane. Gdy dys-
ponuje siê du¿ym poparciem
spo³ecznym, lepszy w liczeniu
g³osów jest tak zwany system
d`Honda, preferuj¹cy du¿e ugru-
powania; œredniacy wol¹ system
Sainte-Lagua, bardziej sp³asz-
czaj¹cy wynik g³osowania, to jest
daj¹cy wiêcej mandatów ugrupo-
waniom osi¹gaj¹cym wynik na
poziomie 12 - 15 %.

Bracia Kaczyñscy w swojej
pomys³owoœci przeszli sami
siebie. Zaproponowany przez
nich nowy system liczenia g³o-
sów nie doœæ, ¿e preferuje
ugrupowania du¿e, to jeszcze
pozwala im siêgn¹æ po g³osy
innych ugrupowañ, które w nor-
malnym trybie nie uczestnicz¹
w podziale mandatów, czyli
tych, które nie przekroczy³y
progu 5% poparcia spo³eczne-
go. Mo¿na oczywiœcie dysku-
towaæ czy konieczne s¹ jakie-
kolwiek progi wyborcze, lecz
tak przyjê³o siê w Rzeczypo-
spolitej od lat i ju¿ nikt tego nie
kwestionuje. S¹ wiêc g³osy,
które bezpowrotnie przepadaj¹
i po te g³osy postanowi³ siêgn¹æ
PiS. W tym celu przeprowadzo-
no na dwa miesi¹ce przed wy-
borami zmiany w ordynacji wy-
borczej do samorz¹du, id¹ce w
tym kierunku, by mo¿na by³o
blokowaæ listy komitetów wy-
borczych, a de facto blokowaæ
oddane na nie g³osy.

Wypada zadaæ pytanie, jaki
interes ma PiS proponuj¹c taki
manewr. Na politycznym rynku
konserwatywnej prawicy PiS
jest praktycznie monopolist¹,
wokó³ którego jak satelity krêc¹
siê LPR i Samoobrona. Te par-
tie w du¿ych miastach, takich
jak Warszawa, nie maj¹ prak-
tycznie wiêkszego elektoratu, a
zarazem swoich reprezentan-
tów w samorz¹dzie. Tote¿ g³o-
sy na nich oddane przepadaj¹,
co z punktu widzenia PiS jest
marnotrawstwem. Co zrobiæ,
aby nie przepad³y? Spróbowaæ
przerzuciæ je na PiS. Pos³u¿my
siê nastêpuj¹cym przyk³adem.
Notowania PiS i PO id¹ w War-
szawie praktycznie ³eb w ³eb,
podobno lekko prowadzi Plat-
forma. Za³ó¿my, i¿ w Warsza-
wie PiS dokona zblokowania list
z Samoobron¹ i LPR - partia-
mi, które mog¹ mieæ problemy
z osi¹gniêciem progu wybor-
czego, lecz uzyskaj¹ po oko³o
3-4% poparcia. Uzyskuj¹c do-
datkowe 7-8 % g³osów w ogól-
nym rozrachunku, zwyciê¿y
blok rz¹dz¹cy w kraju i jemu for-
malnie przypadnie wiêcej man-
datów w radzie miasta ni¿ PO.
Przypadnie konkretnie PiS-owi,
bo LPR i Samoobrona nie do-
stan¹ nic. Jaki interes ma w tym
Samoobrona i LPR? Otó¿ na-
dal wiernie wspieraj¹c PiS
mog¹ liczyæ na resztki z pañ-
skiego sto³u, bo coœ im zawsze
kapnie, na przyk³ad jak¹œ po-
sadka w ratuszu czy minister-
stwie, a tak nie by³oby nic.

To nic, ¿e w ocenie wielu
ekspertów nowa ordynacja
narusza Konstytucjê RP i Eu-
ropejsk¹ Kartê Samorz¹du
Terytorialnego.

To nic, ¿e podobnie jak wie-
le innych twórczych dla nowe-

O nowej ordynacji s³ów kilka
go porz¹dku prawnego rozwi¹-
zañ PiS, nowa ordynacja zo-
sta³a wprowadzona na si³ê i w
poœpiechu, z pogwa³ceniem
zasad i wszelakich obyczajów
panuj¹cych w polskim parla-
mencie (od dawna nie s³ysza-
³em, aby odwo³ano przewod-
nicz¹cego komisji, który pro-
wadzi³ obrady nie po myœli rz¹-
dz¹cych, a taki los spotka³ by-
³ego premiera rz¹du RP Wal-
demara Pawlaka, który próbo-
wa³ powstrzymaæ szaleñstwo
PiS. Takie obyczaje ju¿ wcze-
œniej stosowano wobec rad-
nych opozycji na Pradze, ale
¿eby w parlamencie?)

To nic, ¿e pos³owie PiS but-
nie twierdz¹, ¿e prawo wyku-
wa siê na sali sejmowej, a tam
maj¹ wiêkszoœæ.

Bowiem jest jeszcze jedno
„ale”. To „ale” stanowi¹ po³¹-
czone si³y SLD, SdPL, UP i PD,
które utworzy³y wspólny Komi-
tet Wyborczy Porozumienie
Lewicy i Demokratów – „Wspól-
na Polska”. Powsta³a nowa ja-
koœæ - nowy sojusz programo-
wy, który mo¿e zamieszaæ w
PiS-owskiej uk³adance. Nowy
komitet wyborczy nie jest blo-
kiem list, lecz wy³oni jednolite
wspólne listy do samorz¹du.
Oddaj¹c g³os na te listy wybor-
ca bêdzie móg³ wskazaæ kon-
kretnego kandydata z danej
partii, a nie g³osowaæ z obaw¹,
i¿ wskazuj¹c Kowalskiego z
LPR lub Samoobrony wybierze
Malinowskiego z PiS.

Partie opozycji tak¿e mog¹
skorzystaæ z nowej ordynacji i
próbowaæ blokowaæ swoje li-
sty. Trwaj¹ ju¿ w tej sprawie
podobno rozmowy PO z PSL.
W tym rozwi¹zaniu to PSL bê-
dzie dostarczycielem g³osów
dla potê¿niejszego partnera.

Uk³ad ten zmieni³by siê diame-
tralnie, gdyby naprzeciw trój-
przymierza PiS, LPR i Samo-
obrony stanê³o taktyczne trój-
porozumienie Lewicy i Demo-
kratów, PSL oraz PO. Dziœ
chyba jest to jeszcze mrzonk¹,
ale mo¿e za kilka lat?

Kto tak naprawdê straci na
nowelizacji ustawy? Przede
wszystkim lokalne ugrupowa-
nia samorz¹dowe. Nowa ordy-
nacja praktycznie eliminuje je
z gry, nie przebij¹ siê one bo-
wiem poprzez polityczne bloki
wyborcze. Co mog¹ zrobiæ ich
dzia³acze, doœwiadczeni sa-
morz¹dowcy? Zacz¹æ poszu-
kiwaæ silnych politycznych
partnerów i próbowaæ bloko-
waæ z nimi listy, co grozi im
marginalizacj¹, wejœæ na listy
partii politycznych lub poszu-
kaæ partnerów z podobnym po-
parciem politycznym, co za-
pewni im proporcjonalne po-
parcie w podziale mandatów.

Jedno wszak¿e w nowej
ordynacji pozostaje nie-
zmienne: burmistrzów dziel-
nic warszawskich bêd¹ tak
jak dot¹d wybierali radni, a
nie wyborcy.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Dziesiêciobój w Choszczówce
Ponad 240 dzieci, w wieku 5-12 lat wziê³o udzia³ w XI Olimpia-

dzie Sportowej w Choszczówce. Rywalizowa³y w 10 dyscyplinach
sportowych, sprawdzaj¹cych szybkoœæ, sprawnoœæ i cel. By³ wiêc
sprint, bieg przez p³otki, prze³aj, skok wzwy¿, skok w dal, rzut pi³k¹
lekarsk¹, by³y elementy tenisa i bouli, by³a sprawnoœciowa drabin-
ka i ... wioœlarstwo na sucho, czyli symulacja wios³owania na ergo-
metrach. Wszyscy uczestnicy zawodów podzieleni byli na 7 kate-
gorii wiekowych, a oprócz tego rywalizacja przebiega³a z podzia-
³em na ch³opców i dziewczynki. Ka¿dy z  uczestników otrzyma³
pami¹tkowy medal, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchary.

  Zawody relacjonowali dwaj znani aktorzy: Artur Barciœ i To-
masz Koz³owicz. Wioœlarstwo poprowadzi³ br¹zowy medalista z
Barcelony Kajetan Broniewski. Jednym z zaproszonych goœci by³
wicemistrz œwiata w szpadzie Janusz Olech, który wrêcza³ pu-
chary i medale wszystkim uczestnikom. Po zawodach odby³a siê
sztafeta rodzinna. Startowa³o w niej 11 rodzin: dziecko, mama i
tata. Zwyciêzcami  ju¿ po raz drugi zosta³a rodzina Berêsewiczów.

Organizatorzy olimpiady - Stowarzyszenie Nasza Choszczówka
serdecznie dziêkuj¹ m³odzie¿y, która tak licznie (prawie 100 osób)
pomaga³a przy organizacji zawodów. To ju¿ tradycja tej imprezy, ¿e
dzieci, które kiedyœ same startowa³y, zostaj¹ opiekunami grup, po-
mocnikami sêdziów czy pracuj¹ w sekretariacie zawodów. Taka
spontaniczna i bezinteresowna postawa jest godna naœladowania.

Jak co roku, podczas imprezy odbywa³y siê licytacje warto-
œciowych przedmiotów, prowadzona by³a loteria fantowa i sprze-
da¿ pysznych kanapek ze smalcem. Zebrane tam pieni¹dze bêd¹
przekazane na szlachetny cel - pomoc ubogim rodzinom z tere-
nu Zielonej Bia³o³êki. To tak¿e sta³o siê ju¿ dobr¹ tradycj¹ olim-
piad sportowych w Choszczówce i wartoœci¹, któr¹ warto naœla-
dowaæ. Wspania³a
pogoda towarzysz¹-
ca imprezie przy-
czyni³a siê do tego,
¿e niedzielne popo-
³udnie dla kilkuset
rodzin by³o prawdzi-
wym œwiêtem, a jed-
noczeœnie aktywnie
spêdzonym dniem.

Krzysztof Pelc

Piszê te felietony ju¿ drugi
rok i obserwujê, jak bardzo po-
woli przybywa osób podziela-
j¹cych wyra¿ane tu pogl¹dy na
poczynania Prawa i Sprawiedli-
woœci, najpierw w samorz¹dzie
warszawskim, a teraz w ca³ym
pañstwie. To nie tylko nieudol-
noœæ. Najwiêkszym przewinie-
niem PiS wobec wyborców jest
hipokryzja objawiaj¹ca siê w
rozdŸwiêku pomiêdzy zapew-
nieniami o w³asnej uczciwoœci

Teflon
a rzeczywistoœci¹. Uwa¿ny ob-
serwator rzeczywistoœci mo¿e
byæ zadziwiony.

Z romantycznego wywiadu
w „Wysokich Obcasach” z po-
s³ank¹ Jolant¹ Szczypiñsk¹,
t¹, która w Sejmie cmoknê³a
Jaros³awa Kaczyñskiego w
policzek, wyczyta³em miêdzy
wierszami tak¹ oto historiê.
Pani Szczypiñska, mieszkaj¹-
ca w S³upsku, pracowa³a w
gdañskim biurze poselskim
Lecha Kaczyñskiego. Gdy ten
w 2002 roku zosta³ prezyden-
tem Warszawy, Szczypiñska
zosta³a bez pracy. Trzeba by³o
jej pomóc, wiêc biuro posel-
skie na Pomorzu otworzy³ Ja-
ros³aw Kaczyñski, pose³ z
okrêgu warszawskiego. Sk¹d-
in¹d, Prawo i Sprawiedliwoœæ
mia³o wtedy ca³kiem sporo
biur poselskich na Pomorzu,
ale potrzebny by³ etat dla zna-
jomej. Jak siê ostatnio okaza-
³o - ca³kiem bliskiej.

Pamiêtaj¹ pañstwo lidera
PiS na Pomorzu, radnego i
kandydata na prezydenta
Gdañska, Grzegorza Strzel-
czyka, który w 2004 roku spi³
siê do nieprzytomnoœci pod-
czas oficjalnego pobytu dele-
gacji Gdañska w Petersbur-
gu? Wybuch³ miêdzynarodo-
wy skandal i Strzelczyk z³o¿y³
mandat radnego. Wyst¹pi³ te¿
z PiS, wszak tego oczekiwali
wyborcy... Po wygranych
przez PiS wyborach w 2005
roku koledze trzeba by³o jed-
nak pomóc i oto dziœ odnajdu-
jemy Strzelczyka w sk³adzie

rady nadzorczej Polskich Linii
Oceanicznych.

A najwiêksza - jak dot¹d -
afera IV Rzeczypospolitej,
Spó³dzielczych Kas Oszczêd-
n o œ c i o w o - K r e d y t o w y c h
SKOK? Napisa³em „IV Rze-
czypospolitej”, gdy¿ choæ hi-
storia SKOK ma ju¿ siedem-
naœcie lat, przewijaj¹ siê przez
ni¹ niemal wszyscy bliscy
wspó³pracownicy braci Ka-
czyñskich b¹dŸ ich rodziny.
Aferê opisywa³ szczegó³owo
tygodnik „Polityka”, nie wywo-
³uj¹c ¿adnego oddŸwiêku w
opinii publicznej. A przecie¿,
gdyby prawd¹ by³o choæby
dziesiêæ procent zarzutów
wysuwanych przez „Politykê”,
to odkrycie, ¿e w centrali
SKOK pracuje ziêæ prezyden-
ta pañstwa, wstrz¹snê³oby
ka¿d¹ normaln¹ demokracj¹!

Istnieje takie okreœlenie po-
lityka, którego nie imaj¹ siê
¿adne zarzuty: jest jak z teflo-
nu. Mistrzowie patelni wiedz¹
jednak dobrze, ¿e teflon mo¿-
na zarysowaæ. Wtedy zamiast
pysznych zapachów w kuchni
pojawia siê smród.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska RP)

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

serdecznie zapraszaj¹

mi³oœników muzyki operetkowej

25 wrzeœnia o godz. 18
na koncert w wykonaniu artystów:

Ma³gorzata Urbaniak - sopran,
Barbara Abramowicz - sopran,

Witold Matulka - tenor,
Monika Polaczek - Przestrzelska - akompaniament,

Dorota Mê¿yk - Gêbska - prowadzenie.

Sala konferencyjna w Ratuszu, ul. Kondratowicza 20

Warsaw Feis 2006
IV Miêdzynarodowe Zawody Tañca Irlandzkiego

Tegoroczne zawody bêd¹
pod wieloma wzglêdami wyj¹t-
kowe. Planowane jest rozegra-
nie oko³o 100 konkurencji (w
latach poprzednich by³o ich nie
wiêcej ni¿ 60), co daje ³¹czn¹
liczbê ponad 100 z³otych, srebr-
nych i br¹zowych medali do
zdobycia. Do tej pory „Warsaw
Feis” by³y otwarte wy³¹cznie dla
zawodników z Europy Œrodko-
wo-Wschodniej, pocz¹wszy od
tego roku warszawski konkurs
otwarty zosta³ dla zawodników
z ca³ego œwiata.

W konkursie zawodnicy star-
tuj¹ w ró¿nych konkurencjach w

dokoñczenie ze str. 1 odpowiednich grupach wieko-
wych i poziomach zaawansowa-
nia. Z regu³y najm³odsz¹ grup¹
wiekow¹ jest grupa „under 8”
(poni¿ej 8 lat), a najstarsz¹ „over
21”(powy¿ej 21 lat). Rozró¿nia
siê cztery poziomy zaawanso-
wania: beginner (pocz¹tkuj¹cy),
primary (podstawowy), interme-
diate (œredniozaawansowany),
open (zaawansowany). Pod-
czas wystêpu zawodnicy oce-
niani s¹ przez sêdziego, który
przyznaje punkty poszczegól-
nym zawodnikom. Maksymalnie
uczestnik mo¿e zdobyæ 100
punktów. Zawodnicy tañcz¹,
dopóki sêdzia nie przerwie ich

Joseph Malovany zaœpiewa³ na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

6 wrzeœnia wieczorem
odby³ siê na Pradze, w ra-
mach festiwalu Muzyczna
Praga, niecodzienny koncert.
Z parkingu pomiêdzy ulicami
K³opotowskiego i Okrzei zni-
k³y parkuj¹ce tam na co dzieñ
samochody, a w ich miejsce
wyros³a zadaszona scena i wi-
downia. Nietypowe miejsce
koncertu nie by³o przypadko-
we, poniewa¿ koncert, zatytu-
³owany „Tradycja Ulicy Szero-
kiej” odwo³ywa³ siê do prze-
sz³oœci ulicy Ks. I. K³opotow-
skiego, która przed wojn¹ no-
si³a tê nazwê. Koncert muzy-
ki ¿ydowskiej w otoczeniu bu-
dynków, stanowi¹cych przed
wojn¹ miejsce ¿ycia i pracy
prê¿nej spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej, zabrzmia³ naturalnie i
wspaniale.

Koncert zorganizowany zo-
sta³ przez m.st. Warszawa
przy udziale Stowarzyszenia
ulicy Szerokiej, stawiaj¹cego
sobie za cel m. in. ratowanie
praskich zabytków. Przes³a-
niem koncertu by³a odbudowa
synagogi Lessla na naro¿niku
ulic K³opotowskiego (dawnej
Szerokiej) i Jagielloñskiej. Bu-
dynek ten mia³by w przysz³o-
œci s³u¿yæ wszystkim miesz-

kañcom Pragi jako obiekt kul-
turalny – miejsce wystaw i
koncertów. Historii synagogi,
bêd¹cej jeszcze do pocz¹tku
lat 60. wa¿nym elementem
to¿samoœci Pragi, poœwiêco-
ny zosta³ film dokumentalny w
re¿yserii Marka Dr¹¿ewskie-
go. Jego premierowa prezen-
tacja odby³a siê w trakcie kon-
certu. Ideê koncertu przybli¿y³
s³uchaczom dyrektor arty-
styczny festiwalu Janusz Piet-
kiewicz, którego ¿yczliwoœci
dla realizowanej przez Stowa-
rzyszenie sprawy i niespo¿y-
tej energii zawdziêczamy to
wydarzenie artystyczne.

Po zakoñczeniu filmu na
scenê wkroczy³ Joseph Malo-
vany – gwiazda wieczoru.
Kantor synagogi przy Pi¹tej
Alei w Nowym Jorku jest nie-
zrównanym mistrzem ¿ydow-

skiej pieœni religijnej, a jego
koncerty gromadz¹ t³umy nie
tylko ze wzglêdu na wspania-
³y g³os, ale tak¿e niezwyk³¹
osobowoœæ sceniczn¹. Ka¿dy
utwór poprzedza on krótkim
wprowadzeniem, czasem
przezabawn¹ anegdot¹, prze-
nosz¹c widzów w klimat i tra-
dycjê œwi¹t ¿ydowskich. Tak
by³o i tym razem. Prowadz¹-

cy wieczór Aleksander La-
skowski na bie¿¹co t³umaczy³
mówi¹cego po angielsku arty-
stê. Joseph Malovany opowie-
dzia³ tak¿e o polskich korze-
niach swojej rodziny, której
zawdziêcza nazwisko – jak
powiedzia³ – piêknie malowa-
ne s³owami.

Koncert zgromadzi³ komplet
publicznoœci – 600 krzese³ek
ustawionych przez organiza-
torów wype³ni³o siê jeszcze
przed rozpoczêciem koncertu.
Kolejni mieszkañcy Pragi s³u-
chali stoj¹c lub obsiadali oko-
liczne murki. Josephowi Ma-
lovanemu towarzyszyli wspa-
niali artyœci – chór synagogi
pod Bia³ym Bocianem we
Wroc³awiu pod dyrekcj¹ Sta-
nis³awa Rybarczyka oraz pia-
nista Waldemar Malicki. Wy-
st¹pili oni tak¿e z w³asnymi
utworami. Stworzyli wspólnie
naprawdê niezapomniany
wieczór.

Josepha Malovanego tak¿e
urzek³a idea przywrócenia
Pradze wa¿nego zabytku.
Wielokrotnie w trakcie koncer-
tu nawi¹zywa³ do tej sprawy,
wybieraj¹c ze swojego reper-
tuaru pieœni, które mog³y roz-
brzmiewaæ w murach synago-
gi przy ul. Szerokiej, lub które
nucili pod nosem kantorzy tej
synagogi przechadzaj¹c siê
po ulicach Pragi. By³ wyraŸnie
wzruszony, gdy na zakoñcze-
nie koncertu Rafa³ Szczepañ-
ski, przewodnicz¹cy Stowa-
rzyszenia ul. Szerokiej prze-
kaza³ mu na pami¹tkê opra-
wiony rysunek Synagogi Les-
sla. Nie by³by jednak sob¹,
gdyby nie za¿artowa³, ¿e od-
budowa obarczona jest ryzy-
kiem, poniewa¿ ortodoksyjni
¯ydzi wierz¹, ¿e wszystkie
synagogi w diasporze które-
goœ dnia odlec¹ do Izraela.
By³aby to dla Pragi niepowe-
towana strata.

Krzysztof Tyszkiewicz

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich

wystêpu dŸwiêkiem dzwonka.
Sêdzi¹ tegorocznej imprezy bê-
dzie pani Miriam McCarthy z
Droghedy w Irlandii. Ogromnym
wydarzeniem dla organizatorów
i zawodników bêdzie wizyta
przewodnicz¹cego Komisji Tañ-
ca Irlandzkiego, Seamusa O’Se.
Jest to nobilitacja dla Warsaw
Feis, poniewa¿ uœwietnia on
swoj¹ osob¹ tylko najwa¿niej-
sze imprezy, takie jak Mistrzo-
stwa Œwiata.

Taniec irlandzki jest tañcem
niezwyk³ym i coraz bardziej
popularnym na ca³ym œwiecie.
W Polsce równie¿ powstaje
coraz wiêcej szkó³ i zespo³ów
tañca z Zielonej Wyspy.

Organizatorzy serdecznie
zapraszaj¹ do wziêcia udzia-
³u w tegorocznych zawodach
„Warsaw Feis 2006.

Przypominamy, ¿e w re-

dakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³o-

potowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest

nadal dostêpna ksi¹¿ka

„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa

Micha³a Pilicha.


