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Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Rada i Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

zapraszaj¹ na

koncert kolêd pt. „Wigilia Polska”

w wykonaniu

Pañstwowego Zespo³u Pieœni i Tañca

„Mazowsze”im. T. Sygietyñskiego.

Koncert odbêdzie siê 29 stycznia o godz. 16

w koœciele p.w. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej

przy ul. Wysockiego 8.

Rada i Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

zapraszaj¹ na

koncert muzyki cerkiewnej

i kolêd prawos³awnych

w wykonaniu

Mêskiego Chóru Muzyki Cerkiewnej

pod dyr. ks. Jerzego Szurbaka.

Koncert odbêdzie siê 22 stycznia o godz. 14

w koœciele p.w. œw. Marka Ewangelisty

przy ul. Zamiejskiej 6.

Wiele osób zastanawia siê,
czy to ju¿ pora na badanie s³u-
chu czy mo¿e krewni i znajo-
mi przesadzaj¹ mówi¹c, ¿e
coraz trudniej jest siê z nimi
porozumieæ. A przecie¿ pomiar
s³uchu oraz dobór aparatu jest
bezbolesny i bezp³atny.

Gdzie po aparat
s³uchowy?

Szacuje siê, ¿e problem
ubytku s³uchu dotyczy oko³o
10% populacji. Oznacza to, ¿e
problem w Warszawie doty-
czy oko³o 200 tys. osób, choæ
z pewnoœci¹ o wiele mniej
zdaje sobie z tego sprawê.

dokoñczenie na str. 6

Czy wizyta u stomatologa
wywo³uje u Ciebie uczucie
stresu? Czy Twoje dziecko
nie mo¿e prze³amaæ parali-
¿uj¹cego lêku przed wizyt¹
w gabinecie?

Je¿eli te pytania dotycz¹
Ciebie mamy doskona³e roz-
wi¹zanie: w naszej praktyce
zastosowaliœmy nowo-
czesn¹ metodê leczenia, wy-
korzystuj¹c¹ podtlenek azo-
tu czyli tzw. gaz rozwesela-
j¹cy. Przy pomocy tej ca³ko-
wicie bezpiecznej metody,
polegaj¹cej na roz³adowaniu
napiêcia oraz ogólnym po-

czuciu rozluŸnienia pacjent
nie czuje dyskomfortu pod-
czas leczenia.

Podtlenek azotu mo¿na z
powodzeniem wykorzystaæ u
doros³ych, jak równie¿ u
dzieci. Warunkiem jest umie-
jêtnoœæ aktywnego oddycha-
nia przez nos, co oznacza,
¿e mo¿e byæ zastosowany
powy¿ej 3 roku ¿ycia.

dokoñczenie na str. 2

Pierwszym tematem sesji

naukowej z okazji jubileuszu
Wojewódzkiego Szpitala

Bródnowskiego,  bêdzie jego
misja.  Od niej te¿ zaczêliœmy

rozmowê z Teres¹ Mari¹ Bo-

giel, dyrektor szpitala.

- Misja spo³eczna to sta³a
gotowoœæ ca³ego zespo³u
pracowników szpitala do le-
czenia pacjentów, do pracy

na rzecz chorych. W okresie
25-lecia hospitalizowaliœmy
400 tysiêcy pacjentów, a w
przychodni przyszpitalnej wy-
konano ponad 5 milionów
konsultacji specjalistycznych.
Misja ta splot³a z nami losy
kilku  milionów pacjentów.
Szpital jest znany mieszkañ-
com Targówka, okolicznych
gmin i ca³ego Mazowsza, a
tak¿e  kraju. Nasi profesoro-
wie czêsto wyje¿d¿aj¹ za gra-
nicê. Okazuje siê wówczas,
¿e nasze osi¹gniêcia nie s¹
gorsze od tych ze Stanów
Zjednoczonych czy Europy
Zachodniej. Na dobre imiê
szpitala pracowali lekarze,
pielêgniarki, personel pomoc-
niczy i administracja. Mamy
359 lekarzy, w tym 13 z tytu-
³em profesora, 8 doktorów
habilitowanych (docentów),
77 doktorów nauk medycz-
nych, 193 specjalistów II
stopnia i 59 specjalistów I
stopnia. Jako szpital jesteœmy
otwarci równie¿ na lekarzy,
którzy ukoñczyli studia, a u

Od misji do marzeñ
25 lat Szpitala Bródnowskiego

dokoñczenie na str. 2

XIV fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy zorga-
nizowany przez Komendê
Hufca ZHP Warszawa Pra-

Po XIV finale
ga Pó³noc oraz Dom Kultury
„Œwit” ju¿ za nami. 8 stycz-
nia na terenie Bródna, Tar-
gówka i Bia³o³êki pieni¹dze
do swych puszek zbiera³o
ponad 120 ciep³o ubranych
wolontariuszy, których od
wczesnych godzin rannych
mo¿na by³o spotkaæ niemal
wszêdzie.

Uda³o nam siê zebraæ
drug¹ pod wzglêdem wielko-
œci w historii naszego sztabu
kwotê, która przekroczy³a 60
000 z³otych.

dokoñczenie na str. 5
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Koniec z lêkiem u stomatologa
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. 674-66-06, 674-19-02

Od misji do marzeñ
25 lat Szpitala Bródnowskiego

nas zdobywaj¹ specjalizacjê.
Mamy ok. 550 pielêgniarek i
po³o¿nych. Ok. 30 osób to
magistrowie farmacji, anality-
ki medycznej, rehabilitacji,
psychologii. Personel me-
dyczny liczy 940 osób.

- Jak na pe³nienie misji
wp³ywa zmniejszanie przez
Narodowy Fundusz Zdro-
wia  œrodków na opiekê
zdrowotn¹, na co skar¿¹ siê

dyrektorzy wielu szpitali?

- Zmniejszenie kontraktów,
czyli œrodków finansowych na
rok 2006, dotknê³o równie¿
Wojewódzki Szpital Bród-
nowski. W pierwszej wersji
NFZ z³o¿y³ nam propozycjê w
kwocie o 6% mniejszej ni¿ w
roku 2005. Oczywiœcie, ten
bud¿et nie zosta³ przez nas
przyjêty, bo oznacza³by za-
wê¿enie dzia³alnoœci szpita-
la. Po d³ugich rozmowach
uda³o siê wynegocjowaæ po-
ziom finansowania roku
2005. Nasz najwiêkszy pro-
blem to nie wynegocjowana
stawka na Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy. Fundusz propo-
nuje ponad 2 tys. z³ mniej za
„dobo-gotowoœæ” (1 dzieñ) ni¿
w roku 2005, a ju¿ wtedy po-
ziom nie by³ wystarczaj¹cy na
utrzymanie SOR. Mamy tak-
¿e nie wynegocjowany kon-
trakt na psychiatriê (uwa¿a-
my, ¿e zaproponowana cena
jest za niska) i na rehabilita-
cjê (zamiast 1,2 z³ za punkt,
zaproponowano o 5 gr mniej
– to by³o nie do przyjêcia). Nie
satysfakcjonuje nas tak¿e
utrzymanie poziomu cen
us³ug z roku 2005. Szpital
wszed³ w proces restruktury-
zacji, przewidziany ustaw¹ z

15 kwietnia o restrukturyza-
cji zak³adów opieki zdrowot-
nej. Dostaliœmy po¿yczkê z
bud¿etu pañstwa w wysoko-
œci 9 mln z³ (przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego). Z
czego j¹ sp³acimy, jeœli po-
ziom finansowania bêdzie
równy lub mniejszy ni¿ w roku
2005? Szpital by³ zad³u¿ony
na ok. 70 mln z³ (mniej wiê-
cej równowartoœæ rocznych
przychodów). Na wysokoœci
zadania stan¹³ samorz¹d wo-

jewództwa mazowieckiego,
który wykupi³ ok. 20 mln z³
zobowi¹zañ. Dziêki temu
oraz po¿yczce 9 mln z³, zo-
bowi¹zania zosta³y uporz¹d-
kowane, nie bêd¹ nam ros³y
odsetki karne, nie bêdzie
kosztów postêpowania ko-
morniczego. Z pracownikami
jesteœmy rozliczeni albo zbli-
¿amy siê do koñca rozliczeñ.
Nie mo¿emy sobie pozwoliæ
na ni¿szy kontrakt z NFZ, bo
ca³a nasza praca w roku 2005
posz³aby na marne.

- Jakie rozwi¹zania po-
mog³yby, Pani zdaniem, w

rozwi¹zaniu problemów fi-
nansowych szpitali?

- Uwa¿am, ¿e najwa¿niej-
sze s¹ dwie sprawy: wprowa-
dzenie dodatkowych ubez-
pieczeñ oraz pozwolenie na
to, by publiczne zak³ady opie-
ki zdrowotnej mog³y dzia³aæ
tak, jak zak³ady niepubliczne
(te maj¹ mo¿liwoœæ zawiera-
nia kontraktów z NFZ, a rów-
noczeœnie prowadziæ dzia³al-
noœæ komercyjn¹ - pobieraæ
pieni¹dze od pacjentów, któ-
rzy chc¹ p³aciæ). Poprzedni
minister zdrowia wyraŸnie
zabrania³ tego szpitalom pu-
blicznym. Poniewa¿ sprawa

nie zosta³a prawnie uregulo-
wana, nasz organ za³o¿yciel-
ski jest przeciwny dzia³alno-
œci komercyjnej. Nasza pla-
cówka jest szpitalem klinicz-
nym, ma bardzo dobr¹ kadrê
medyczn¹; moglibyœmy szyb-
ko zarobiæ brakuj¹c¹ kwotê 2
– 3 mln z³ na rynku komer-
cyjnym. Gwarantujê przy tym,
¿e potrafimy stworzyæ proce-
dury, które wyeliminuj¹ ele-
ment korupcyjny. Szacujemy,
¿e moce naszego szpitala
wykorzystane s¹ w 50 – 60%.
Po po³udniu oraz w soboty i
niedziele wiêkszoœæ sal ope-
racyjnych jest niewykorzysta-
na, a kolejki osób oczekuj¹-
cych na operacjê s¹ olbrzy-
mie. Mo¿emy zwiêkszyæ licz-
bê operacji i liczbê leczonych
pacjentów, gdy bêd¹ na to
pieni¹dze.

- Czy zdarza siê, ¿e z po-
wodu zbyt niskich p³ac, ze
szpitala odchodz¹ lekarze

lub pielêgniarki?

- Wynagrodzenia s¹ naj-
wa¿niejszym problemem, z
którym musimy sobie pora-
dziæ w najbli¿szym czasie.
Lekarze zarabiaj¹ tu œmiesz-
nie ma³e pieni¹dze; szukaj¹
wiêc innych Ÿróde³ zarobko-
wania. Wielu naszych (z re-
gu³y – m³odych) lekarzy wy-
je¿d¿a nawet za granicê, z
wielk¹ szkoda dla szpitala.
Jako dyrektor szpitala, sama
nie jestem w stanie rozwi¹zaæ
problemu wynagradzania le-
karzy. £atwiej jest poradziæ

sobie z p³acami personelu
pomocniczego œredniego
szczebla, pielêgniarek: usta-
wa o negocjacyjnym syste-
mie kszta³towania wynagro-
dzeñ spowodowa³a, ¿e pra-
cownicy dostali pieni¹dze
(œrednio 300 z³ na osobê mie-
siêcznie). Choæ nie jest to w
pe³ni satysfakcjonuj¹ce, ale
jakoœ uporz¹dkowane. Per-
sonel pomocniczy (salowe,
sanitariusze) nie otrzymuje
du¿ych pieniêdzy, ale ma
przyzwoite stabilne zatrud-
nienie. Problem wynagradza-
nia lekarzy musi byæ rozwi¹-
zany systemowo. Ja mogê
zaproponowaæ 500 z³ pod-
wy¿ki. Za godzinê pracy, za
ratowanie ¿ycia ludzkiego,
lekarz otrzymuje 10 z³ – tyle,
ile za sw¹ pracê dostaje
sprz¹taczka.

- Czy, Pani zdaniem, w³a-

œciwe  jest ³¹czenie  w jed-
nej placówce: lecznictwa,

badañ naukowych i na-
uczania medycyny?

- Wed³ug mnie, jest to sy-
tuacja dobra dla szpitala:
mamy dobr¹ kadrê, zwi¹zan¹
z Akademi¹ Medyczn¹,
mamy olbrzymie grono wy-
kwalifikowanych lekarzy; da-
jemy im sprzêt medyczny i
pomieszczenia; studentom
dajemy mo¿liwoœæ kszta³ce-
nia siê, a zyskujemy wiedzê
medyczn¹, nieosi¹galn¹ w
innym szpitalu wojewódzkim.
Mnie taki maria¿ odpowiada.
Szpital te¿ zyskuje – ma kil-
kudziesiêciu pracowników
nauki, którym p³aci Akademia
Medyczna; szpital op³aca
symboliczn¹ cz¹steczkê eta-
tu, a oni pomagaj¹ nam zre-
alizowaæ kontrakt.

- Jakich inwestycji, po 25

latach, wymaga Wojewódz-
ki Szpital Bródnowski?

- Do 2003 roku by³ jednym
z najnowoczeœniejszych na
Mazowszu, nie wymaga³ in-
westowania. Ostatnio wszyst-
ko zaczê³o siê sypaæ. Na
szczêœcie, dostrzeg³ to samo-
rz¹d województwa mazo-
wieckiego – st¹d otrzymuje-
my wiêkszoœæ œrodków inwe-
stycyjnych. Za zgod¹ w³adz
tego samorz¹du mamy te¿
dostêp do œrodków PFRON.
Korzystamy równie¿ z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska, Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowi-
ska i Gospodarki Wodnej
oraz œrodków Komitetu Ba-
dañ Naukowych. Startujemy
do konkursów unijnych. Mu-
simy zacz¹æ od budowy na-
szego „serca”. W 2005 roku
zosta³a wykonana czêœæ bu-
dowlana przepiêknego, 14-
³ó¿kowego Oddzia³u Inten-
sywnej Terapii. W I po³owie
br. bêdziemy go wyposa¿aæ
w sprzêt. Otwarcie powinno
nast¹piæ w koñcu czerwca.
Tê inwestycjê, o wartoœci 7,5
mln z³, w ca³oœci sfinansowa³
samorz¹d województwa ma-
zowieckiego ze œrodków w³a-
snych, z kontraktu wojewódz-
twa mazowieckiego. W grud-
niu 2004 r. wygraliœmy kon-
kurs na zakup angiokardio-
grafu za 3 mln z³, ze œrodków
Ministerstwa Zdrowia po-
wsta³a pracownia hemodyna-
miki. Do pracowni tomografii
i rezonansu zosta³ zakupiony
sprzêt, który równie¿ sfinan-
sowa³ samorz¹d wojewódz-
twa mazowieckiego (10 mln
z³). W budynku B rozpoczêli-
œmy termomodernizacjê: wy-
mieniono okna, instalacjê i
czêœæ docieplenia. Mamy pie-
ni¹dze na pozosta³e prace.
Trwaj¹ procedury przetargo-
we. Realizacjê  najwa¿niej-
szych zadañ 2006 roku mu-
simy  zacz¹æ od bloku opera-
cyjnego, apteki i laborato-

dokoñczenie ze str. 1

rium. Musimy te¿ pomóc kli-
nikom, zw³aszcza neurochi-
rurgii i chirurgii, w wyposa¿e-
niu i przygotowaniu podod-
dzia³ów intensywnej terapii, a
radiologii – w wymianie apa-
ratów rentgenowskich. Po raz
drugi og³aszamy przetarg na
przebudowê wejœæ do budyn-
ków i korytarzy oraz krytego
podjazdu pod SOR.

Jednym z najwa¿niejszych
zadañ inwestycyjnych jest te¿
komputeryzacja. Ubiegaliœmy
siê o œrodki z Ministerstwa
Nauki i Infrastruktury. Nieofi-
cjalnie dowiedzieliœmy siê, ¿e
wygraliœmy przetarg. Z³o¿yli-
œmy te¿ wniosek na program
profilaktyki i diagnostyki no-
wotworów kobiecych.

- Jakie marzenia ma dy-
rektor Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego?

- Marzê o tym, by popra-
wiæ  naszym pacjentom wa-
runki socjalne. Teraz dzia³a-
nia dyrekcji i ca³ego zespo³u
koncentruj¹ siê na zdobywa-
niu pieniêdzy na sprzêt dla
bloku operacyjnego i na dia-
gnostykê. Zapominamy, ¿e
chcielibyœmy, by pacjenci
mieli przyzwoite warunki, 1-
2-osobowe sale, dostêp do
internetu; by przebudowaæ
hol i g³ówne wejœcie do szpi-
tala. Marzê te¿ o tym, by przy-
zwoicie p³aciæ naszym leka-
rzom i pielêgniarkom.

- Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Zofia Kochan

Perfekt-DENT

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

(wejœcie od Œwiatowida na-
przeciw pêtli autobusowej
NOWODWORY)

www.perfektdent.pl

Przyjmujemy zapisy telefoniczne:

Tel. 022 889-70-80

022 889-70-81

Je¿eli chcieliby Pañstwo
uzyskaæ szczegó³owych in-
formacji o samej metodzie,
jak równie¿ wskazaniach
oraz bezpieczeñstwie jej sto-
sowania zapraszamy do na-
szego gabinetu.

Z przyjemnoœci¹ chcieliby-
œmy równie¿ poinformowaæ
Pañstwa, i¿ wprowadzenie
podtlenku azotu oraz innych
nowoœci w naszym gabinecie
mo¿liwe by³o dziêki wykorzy-
staniu dotacji unijnych. Nasz
gabinet, spe³niaj¹c najwy¿-
sze standardy norm europej-
skich, jako jeden z nielicz-
nych w województwie mazo-
wieckim uzyska³ wsparcie z
Unii Europejskiej.

Dziêki temu przedsiêwziê-
ciu wyposa¿yliœmy praktykê
w dodatkowy, najwy¿szej kla-
sy sprzêt stomatologiczny,
podnosz¹cy standard na-
szych us³ug oraz zapewnia-
j¹cy zadowolenie naszym Pa-
cjentom.

Serdecznie zapraszamy

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Koniec z lêkiem u stomatologa
dokoñczenie ze str. 1

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

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

www.rehactiv.republika.pl

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne
- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

Budowa Szpitala Bródnowskiego

Pracownia chirurgii naczyniowej

Pracownia hemodynamiki

Dyrektor szpitala Teresa Maria Bogiel



nowa gazeta praska 3

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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 na moj¹ stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Prawnik
przyjazny ludziom

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

SPRZEDA¯, SERWIS, AKCESORIA
(kasy ju¿ od 1000 z³ netto)

TV PRZEMYS£OWA
I NADZORUJ¥CA

(kamery, rejestratory, karty CCTV)

P.H.U. Robstar ul. Folwarczna 3

tel. 022 670-06-54
www.kasafiskalna.waw.pl

KASY FISKALNE

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH
ul. Szymanowskiego 8, tel. 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

Szanowni Pañstwo,

Wiele osób zwraca siê do
naszej Kancelarii o pomoc
zwi¹zan¹ z postêpowaniem
spadkowym. Odejœcie najbli¿-
szej osoby jest zawsze
ogromnym ciosem dla rodzi-
ny i przyjació³. Dodatkowo
jednak mog¹ pojawiæ siê pro-
blemy, których nikt nie prze-
widywa³. Co zrobiæ ze spad-
kiem, jak rozwi¹zaæ kwestiê
mieszkania, w³asnoœæ samo-
chodu, sprawê ewentualnych
d³ugów zmar³ego i wiele in-
nych zagadnieñ. Problemem
jest równie¿ to, ¿e osoby
wczeœniej sobie bliskie zaczy-
naj¹ nagle ze sob¹ walczyæ
albo rodzina powiêksza siê o
dawno nie widzianych krew-
nych. Takich problemów pra-
wie zawsze mo¿na unikn¹æ,
jednak¿e o przysz³oœæ rodzi-
ny trzeba wczeœniej zadbaæ.
Jak to zrobiæ?

Odpowied¿ jest bardzo pro-
sta. Przede wszystkim mo¿na
sporz¹dziæ testament.

Polskie prawo rozró¿nia kil-
ka rodzajów testamentów, ale
co do zasady ka¿dy z nich ma
tak¹ sam¹ moc obowi¹zuj¹c¹.
Wystarczy, kiedy spadkodaw-
ca spisze swoj¹ ostatni¹ wolê
pismem rêcznym, oznaczy je
dok³adn¹ dat¹ sporz¹dzenia
i wyznaczy spadkobiercê. Nie
trzeba mieæ œwiadków, nie
trzeba iœæ do notariusza,
wszystko mo¿na zrobiæ same-
mu. Co wiêcej, jedynie na dro-
dze testamentu, spadkodaw-
ca mo¿e cokolwiek zapisaæ
osobie spoza krêgu rodziny,
np. najlepszemu przyjacielo-
wi, opiekunowi etc. Testament
jest równie¿ jedynym legal-
nym sposobem na wydziedzi-
czenie, czyli pozbawienie
spadku i prawa do zachowku,
tego, kto przez swoj¹ nie-
wdziêcznoœæ zas³u¿y³ na wy-

dziedziczenie. Je¿eli ktoœ nie
zosta³ wydziedziczony, a na-
le¿y do najbli¿szej rodziny,
wówczas przys³uguje mu pra-
wo do zachowku.

Je¿eli spadkodawca nie
pozostawi po sobie testamen-
tu, wówczas dziedziczenie
odbywa siê wed³ug zasad
ustawowych, niezale¿nie ju¿
od woli spadkodawcy. Wtedy
spadek mo¿e zostaæ przyzna-
ny osobie, która na ten spa-
dek po prostu nie zas³u¿y³a.

W przypadku, gdy g³ównym
elementem masy spadkowej
jest np. mieszkanie, dodatko-
wym rozwi¹zaniem jest umo-
wa darowizny, na mocy której
takie mieszkanie lub inny cen-
ny sk³adnik maj¹tku zostanie
przekazany osobie wybranej
przez spadkodawcê. Podatek
od darowizny jest obliczany
wed³ug takich samych zasad,
jak w przypadku spadku. Do-
datkowo trzeba jeszcze zap³a-
ciæ podatek od czynnoœci cy-
wilnoprawnych, ale jest to
ma³y koszt w porównaniu z
póŸniejszymi k³opotami.

Innym rozwi¹zaniem jest
umowa o zrzeczenie siê dzie-
dziczenia, na mocy której po-
tencjalny spadkobierca mo¿e
zrzec siê dziedziczenia po
spadkodawcy. Oczywiœcie ta-
kie zrzeczenie mo¿e nast¹piæ
za odp³atnoœci¹, dziêki czemu
rozwi¹zuje siê wiele proble-
mów. Taka umow¹ musi mieæ
formê aktu notarialnego.

Nasze prawo spadkowe
jest sformalizowane, przewi-
duje okreœlone terminy i spo-
sób postêpowania. Je¿eli ju¿
zajdzie taka koniecznoœæ, naj-
lepiej skontaktowaæ siê z
prawnikiem, uniknie siê wów-
czas dodatkowych problemów
i kosztów.

Piotr KaŸmirski

tel. 022 - 884-84-00

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 619-99-99

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

SKLEP

ODZIE¯

DAMSKA
PRZYSTÊPNE CENY!

ul. Korzona 113
(Targówek)

Tel. 022 678-01-98

pn.-pt. 11.30-18, sob. 10-14

SPRZEDA¯ KONCENTRATÓW:
(na wagê)

- proszków
- p³ynów do prania i p³ukania

CENY HURTOWE!

PRALNIA MAGIEL KASIA
UL. BAZYLIAÑSKA 1,
TEL. 022 811-81-08

SPECJA£ WIEJSKI -
blisko Ciebie!

Nie trzeba mieszkaæ w
Œródmieœciu czy jeŸdziæ a¿ na
Poln¹, by móc odnaleŸæ praw-
dziwie polski smak i œwie¿oœæ
wyrobów gospodarskich –
bez œladu chemii, wed³ug sta-
rych receptur z Podkarpacia,
Wielkopolski, Suwalszczyzny
a nawet kresów: wileñszczy-
zny czy ziem tatarskich.

Specjalnie dla mieszkañ-
ców tych okolic: Tarchomina,
Bia³o³êki a nawet Legionowa
otwarto na ul. Œwiderskiej
100/20 (tel. 022 670-37-93)
kolejny ze znakomitej sieci
sklepów „Specja³ Wiejski”. To
po drodze: przy ratuszu bia-
³o³êckim skrêca siê w ul.
Œwiatowida, potem w lewo
przy Leader Price; wejœcie od
ul. Æmielowskiej, ³atwo trafiæ.

Sklep dzia³a ju¿ od jakie-
goœ czasu i ma grono sta³ych
klientów. Oferta poszerzana
jest ci¹gle o coraz to nowe
produkty znalezione w ró¿-
nych zak¹tkach Polski. Coraz
wiêkszym zainteresowaniem
kupuj¹cych ciesz¹ siê wyro-

by pierwszej w naszym kra-
ju masarni ekologicznej,

pasieki i mleczarni oraz

przetwórni warzyw i owo-
ców, które tak¿e posiadaj¹

certyfikaty œwiadcz¹ce o
zachowaniu procedur eko-

logicznych !!!.

Nigdzie w Warszawie nie
dostanie siê takiej rozmaito-
œci wêdlin wêdzonych  nie-
spiesznie w dymie olchowych
czy dêbowym (specjalna se-
ria szynek, polêdwic itp) albo
w specjalnej mieszance
dymu z dobranych drzew
owocowych. Tu s¹ pyszne
sery koryciñskie i sprowadza-
ne a¿ z Wi¿ajn: bia³e, z zio³a-
mi, wêdzone. Tu s¹ czysto
owcze oscypki, œwie¿utki
bundz, sery kozie. Tu zio³a-
mi pachnie szynka z najlep-
szego miêsa obtaczana w
dzikim tymianku, br¹zowi siê
kie³basa z dzika, czosnkowa
czy polska surowa. Tu s¹ pa-
rówki bez paskudnych dodat-
ków – gwarantowanie czysto
miêsne a gryczana kaszanka
i salceson prosto z gospodar-
nych Kujaw. Czysto orkiszo-
wy chleb albo ten na zakwa-
sie, z pieca chlebowego
moszczonego tatarakiem.

W „Specjale Wiejskim”
mo¿na dostaæ najwiêcej wyro-
bów odznaczanych presti¿o-
wymi nagrodami na krajowych
i miêdzynarodowych targach
¿ywnoœci bez chemii; certyfi-
katy i badania laboratoryjne
do obejrzenia na miejscu. S¹
te¿ i nowoœci: znakomite mio-

dy pasieczne; najlepsze - z
maliny leœnej, z mniszka lekar-
skiego i mieszany: kwiat lipy,
koniczyna bia³a i nostrzyk.

Z nowoœci warto spróbo-
waæ jaj specjalnej odmiany
kur zielononó¿ek kuropatwia-
nych z czystej Doliny Baryczy
– ich wyj¹tkowe w³aœciwoœci
potwierdzaj¹ specjaliœci a ich
wyj¹tkowy smak ka¿dy mo¿e
sprawdziæ sam. nareszcie
jest tez olej rydzowy o wyj¹t-
kowych walorach prozdro-
wotnych i znakomitym sma-
ku; do sa³atek, zimnych so-
sów, do kraszenia.

Na jesienne wieczory przy-
da siê konfitura z p³atków lub
owoców ró¿y, czy pigwy,
œwie¿utka pascha do kawy a
przed przeziêbieniem uchro-
ni¹ soki owocowe – t³oczone
na zimno ze œwie¿ych owo-
ców o szczególnych w³aœci-
woœciach, pochodz¹cych z
górskich sadów. Soki te nie
s¹ dos³adzane cukrem, nie
zawieraj¹ dodatków chemicz-
nych, poddano je tylko proce-
sowi pasteryzacji. To nieoce-
niony, unikalny magazyn
œwie¿ych witamin i natural-
nych mikroelementów.

P³ac¹c na swoje zakupy w
„Specjale Wiejskim” p³acisz za
zdrowe po¿ywienie, a nie za
sztuczne dodatki, wodê i kon-
serwanty. Naprawdê warto!

Wiêcej informacji

uzyskacie Pañstwo na:

www.specjalwiejski.pl

                            eGo

Burmistrz Bia³o³êki, Jerzy
Smoczyñski, zwi¹zany jest
z samorz¹dem od pocz¹tku
jego istnienia. To pod jego
kierunkiem Bia³o³êka zosta-
³a najlepsz¹ na Mazowszu
gmin¹ pod wzglêdem wiel-
koœci inwestycji. Teraz, gdy
w wyniku zmiany ustawy
warszawskiej, nie ma mo¿-
liwoœci samodzielnego de-
cydowania o œrodkach i spo-
sobach ich wydania, nadal
uwa¿a, ¿e w samorz¹dzie
najwa¿niejsze s¹ inwesty-
cje. Jak to jednak zrobiæ, je-
œli bud¿et dla dzielnicy two-
rzy miasto?

- Je¿eli inwestycja jest do-
brze przygotowana, to œrodki
zawsze mo¿na wydobyæ –
twierdzi Jerzy Smoczyñski. –
Wprawdzie pieni¹dze, które my,
jako Bia³o³êka, wypracowuje-
my, trafiaj¹ do wspólnego miej-
skiego worka, czyli nie mamy
mo¿liwoœci – jak poprzednio –
sami o nich decydowaæ, to jed-
nak poprawia to ogóln¹ kondy-
cjê miasta, czyli nas wszystkich.
Inwestycje to rozwój, a ten na-
pêdza ca³¹ resztê.

Mimo tego braku samo-
dzielnoœci, Bia³o³êka konse-
kwentnie realizuje swoje pla-
ny. I tak, w roku ubieg³ym prio-
rytetem dla nas by³o kontynu-
owanie budowy ul. Œwiatowi-
da. Pozwoli to bowiem na za-
gospodarowanie ca³ego ob-
szaru miêdzy Wis³¹ a ul. Mo-
dliñsk¹, czyli przede wszyst-
kim na uruchomienie komuni-
kacji miejskiej dla osiedli Win-
nica i Nowodwory. Dzieci za-
mieszka³e w D¹brówce Wi-
œniowej i Bukowie maj¹ dziœ
bardzo utrudnion¹ drogê do
szko³y na Leœnej Polanki i
Strumykowej. Gdy wreszcie w
tym roku uda nam siê dokoñ-
czyæ ulicê Sprawn¹, to pro-
blem siê rozwi¹¿e. Przypo-
mnê – mówi Smoczyñski – ¿e
budowa ul. Sprawnej, czyli
niezwykle wa¿nego po³¹cze-
nia Modliñskiej z reszt¹ Tar-
chomina, by³a w ub. roku
wrêcz kuriozalna. W bud¿ecie
dzielnicy by³o na ten cel prze-
znaczone 2,2 mln z³, zarów-
no na sama budowê, jak i wy-
kup dzia³ek. W³aœciciele byli
gotowi je sprzedaæ, by³ wyko-
nawca, by³a wystarczaj¹ca na
wszystko kwota. I po prostu
Biuro Gospodarki Nierucho-
moœciami Urzêdu m.st. War-
szawy nie przeprowadzi³o
wykupu! Musieliœmy odwo³aæ

wykonawcê z budowy. W tym
roku na ten cel przeznaczone
jest tylko 227 tys. z³, wiêc bê-
dziemy musieli walczyæ o
przywrócenie œrodków ubie-
g³orocznych. Wprawdzie
obecny sekretarz miasta M.
Kochalski deklarowa³, ¿e na
inwestycje dobrze przygoto-
wane znajd¹ siê pieni¹dze,
ale dlaczego nie zosta³o to
zrobione w ub. roku?

W tym roku nadal bêdziemy
walczyæ o szko³ê na Ostródz-
kiej. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e na
dziœ Biuro Edukacji m.st. War-
szawy tê walkê wygra³o, bo
obecnie w bud¿ecie nie ma na
ten cel ani grosza. Przypomnê,
¿e argumentem przeciw by³
brak prawa w³asnoœci do grun-
tu. Tymczasem rzecz wygl¹da

tak: 14 hektarów terenu przy
Ostródzkiej Agencja Rolna
Skarbu Pañstwa od kilku lat
chce bezp³atnie przekazaæ Bia-
³o³êce na cele oœwiatowe. Pod-
pisanie porozumienia zosta³o
zablokowane, gdy¿ agencja nie
ma ksiêgi wieczystej na ten te-
ren. W przekonaniu Biura Edu-
kacji mo¿e siê znaleŸæ w³aœci-
ciel. Nie przekona³y ich argu-
menty, ¿e zanim teren przejê³a
agencja, przez ca³y okres po-
wojenny gospodarowa³ tam
PGR Bródno. Minê³o zatem
wiêcej ni¿ 30 lat, wymaganych
do uzyskania prawa zasiedze-
nia. Teraz sprawa o zasiedze-
nie jest w s¹dzie – œwiadkami
m.in. bêdê ja i radny Henryk
Rêbelski. Obaj znamy te tere-
ny od urodzenia i mo¿emy za-
œwiadczyæ, ¿e prywatnego w³a-
œciciela nikt z nas na oczy nie
widzia³ ani nie s³ysza³.

Nasza koncepcja przewidu-
je, ¿e ma tam powstaæ na 2
ha, gimnazjum, na 1,5 ha –
przedszkole, a pozosta³y te-
ren by³by wykorzystany pod
planowane w póŸniejszym
okresie obiekty kulturalno-
oœwiatowo-sportowe. W przy-
sz³oœci, zgodnie ze wskaza-
niami zawartymi w naszym
studium kierunków rozwoju,
tam ma powstaæ drugie cen-
trum Bia³o³êki. W bezpoœred-
nim s¹siedztwie jest du¿e
osiedle (przy Skarbka z Gór),
w którym mieszka ok. 10 tys.
ludzi, a SA tylko 3 szko³y pod-
stawowe i tymczasowe gimna-
zjum w Kobia³ce. Dodatkowo,
szko³a nr 112 przy Berenso-
na  ma charakter tymczasowy
– to szko³a kontenerowa, bez
fundamentów, po³o¿ona na
terenach nara¿onych na zala-
nie. Trzeba j¹ zbudowaæ prak-
tycznie od nowa. Do ponow-
nego wykorzystania jest tylko
hala sportowa z czêœci¹ zaple-
cza. Planujemy, ¿e po zbudo-
waniu szko³y na Ostródzkiej,
co nie potrwa d³u¿ej ni¿ dwa
lata, bo projekt ju¿ jest, nie ma
tylko pozwolenia na budowê,
przeniesiemy dzieci z Beren-
sona  do tej nowej szko³y, i
bezpiecznie zbudujemy szko-
³ê podstawow¹. Mam nadzie-
jê, ¿e sprawa o zasiedzenie
zakoñczy siê w tym roku, tak,
¿e równie¿ w tym roku bêdzie
mo¿na zacz¹æ budowê.

Z tym ³¹czy siê zaplanowa-
na na ten rok modernizacja ulic
Ostródzkiej – Ruskowy Bród –
Zdziarskiej. Trzeba tam popra-
wiæ ³uki zakrêtów, zbudowaæ
dwa ronda. Rzecz w tym, ¿eby
mog³a tamtêdy normalnie jeŸ-
dziæ komunikacja miejska: G³ê-
bocka, wje¿d¿aæ w Berensona,
doje¿d¿aæ Ostródzk¹ do Zdziar-
skiej i dalej do Ruskowego Bro-
du i Kobia³ki. W przysz³oœci po-
zwoli to mieszkañcom ca³ego
tamtego rejonu i osiedla przy
Skarbka z Gór na dojazd m.in.
do metra na Placu Wilsona, a
dzieciom – do szkó³.

Oczywiœcie, wci¹¿ prioryte-
tem pozostaje Most Pó³nocny.
Niestety, jako dzielnica mo¿e-
my tylko czekaæ.

Notowa³a ET

Podstawa: szko³y i drogi
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PROPONUJE:
- naukê p³ywania dla dzieci,
  m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
  szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê

PONADTO:
- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie
- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
 seniorów

NA MIEJSCU:
- bar, sklep p³ywacki
  i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.

WARSZAWA,

ul. NAMYS£OWSKA 8

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

Fax 619-88-08

http:www.naka.waw.pl

BASEN

DLA

KA¯DEGO

pn-pt: 10-19
sob 8-14

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

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
  domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- wina mo³dawskie i gruziñskie
- ciasta domowe

Specjalistyczna stacja obs³ugi samochodów

VOLKSWAGEN GROUP SERVIS

E. Chyliñska

Oferuje:

Naprawy: - mechaniczne pe³ny zakres

-  elektromechanika, elektronika

- blacharstwo-lakiernictwo

- naprawy bezgotówkowe

- samochody zastêpcze

- sprzeda¿ czêœci zamiennych

- przegl¹dy rejestracyjne - A, B, c, d, e

Warszawa, ul. Radzymiñska 82

Tel./fax 022 670-17-07

022 618-06-28, 022 618-79-70

Przed nami karnawa³ i od-
wieczny problem, co w³o¿yæ
na bal lub na przyjêcie u zna-
jomych, jaki makija¿ jest od-
powiedni na jak¹ okazjê, w
jakim kolorze bêdzie nam do
twarzy, jaki krój sukni wybraæ.
O kilka rad poprosiliœmy Annê
Milewsk¹ - Merill, kosmetycz-
kê i wiza¿ystkê.

Co prawda ten najwa¿niej-
szy, sylwestrowy bal ju¿ za
nami, ale przed nami ca³y
karnawa³ i - mam nadziejê -
wiele spotkañ i balów. Jaki
strój wybraæ? To pytanie,
przed którym staje wiêkszoœæ
pañ. Panowie maj¹ zdecydo-
wanie mniej dylematów.
Skoncentrujmy siê na du¿ym
balu, wy³¹czaj¹c bale masko-
we czy bale przebierañców,
na których stroje zale¿¹ od
inwencji uczestników. Du¿y
bal ma swoje wymogi, jeœli
chodzi o strój i makija¿. Nie
nale¿ê do tej kategorii wiza-
¿ystów, którzy za wszelk¹
cenê stawiaj¹ na obowi¹zu-
j¹c¹ modê. Bez przesady,
du¿o wa¿niejsze jest dobre
samopoczucie, a to zale¿y od
stroju i makija¿u, niekoniecz-
nie zgodnego z najnowszymi
trendami. Bardzo istotne jest
dostosowanie stroju do syl-
wetki, wieku, kolorystyki cery,
w³osów i oczu, choæ i to nie
stanowi dziœ problemu - ko-
lor oczu mo¿na zmieniæ u¿y-
waj¹c specjalnych soczewek,
w³osy mo¿na pofarbowaæ na
dowolny kolor, cerê mo¿na
zmieniæ odwiedzaj¹c sola-
rium. Pozostañmy jednak
przy naturalnej karnacji i ko-
lorze oczu. Brunetki o piw-
nych lub czarnych oczach
bardzo korzystnie prezentuj¹
siê w mocno zgaszonej czer-
wieni i szmaragdzie, burgun-
dzie, kreacjach oliwkowych,

ciep³obr¹zowych, w kolorze
starego z³ota i patynowanym
srebrze, zdecydowanie go-
rzej w ostrej czerwieni, Ÿle w
b³êkitach, ostrych zieleniach
i seledynach, w sukniach
¿ó³tych, w których doœæ ko-
rzystnie prezentuj¹ siê blon-
dynki. Przyznam, ¿e nie prze-
padam za ostrymi i jedno-
znacznymi kolorami sukien i
nie polecam ich równie¿ blon-
dynkom. Brunetki, blondynki,
szatynki i panie o rudych w³o-
sach dobrze prezentuj¹ siê w
czerni, ale nie mo¿na z ni¹
przesadzaæ. Jeœli czarna suk-
nia - to koniecznie z dodat-
kami. Mo¿e to byæ ciê¿ka,
dobrze widoczna bi¿uteria,
kolorowe szale, rami¹czka
wyszywane szkie³kami uda-
j¹cymi niewielkie szlachetne
kamienie, ko³nierze ze srebr-
nej, bia³ej lub z³otej koronki,
dodatki z mocno b³yszcz¹cej
tafty, bardzo strojne ma³e to-
rebki i rzucaj¹ce siê w oczy
pantofle. Jaki krój sukni wy-
braæ? Wszystko zale¿y od fi-
gury, a wiêkszoœæ pañ powin-
na znaæ  mankamenty swojej
figury. Jeœli brzuch nie jest
p³aski, nie próbujmy ekspery-
mentowaæ z sukniami obci-
s³ymi - z pewnoœci¹ myœlenie
o tym, ¿e nasz brzuch jest
zbyt wypuk³y zepsuje naj-
lepsz¹ zabawê. Zdecydowa-
nie lepiej bêdzie siê prezen-
towaæ suknia luŸniejsza, na
przyk³ad tunika, ale nie na-
zbyt luŸna, by optycznie nie
poszerza³a. Mo¿na zdecydo-
waæ siê na sukniê odcinan¹
w pasie i marszczon¹ w taki
sposób, by lekko siê unosi³a
maskuj¹c brzuch. Panie tê¿-
sze powinny unikaæ sukien
opiêtych i uszytych z b³ysz-
cz¹cych tkanin typu tafta.
Odbijaj¹ce siê w tych tkani-
nach œwiat³o podkreœla nieko-
rzystnie wszystkie okr¹g³oœci,
które nale¿a³oby raczej ukryæ.
Jeœli mimo wszystko chcemy,
by tkanina by³a b³yszcz¹ca,
zdecydujmy siê na sukniê
luŸn¹, wykonan¹ z bardzo
miêkkiej tkaniny. Wówczas
b³yski w pionowych fa³dach
optycznie wysmuklaj¹ sylwet-
kê. W sukniach i sukienkach
obcis³ych dobrze siê prezen-
tuj¹ wy³¹cznie panie o szczu-
p³ych sylwetkach, ale nie
przesadnie szczup³ych. Po-
dobnie jest z rami¹czkami.
Bardzo nieestetycznie wygl¹-
daj¹ odkryte zbyt okr¹g³e ra-
miona, ale i na to jest sposób,
jeœli bardzo zale¿y nam na
sukni z rami¹czkami. Na ple-
cy mo¿na zarzuciæ strojny
szal z szyfonu czy koronki,
umieszczaj¹c go czêœciowo
pod rami¹czkami sukni, tak
by ca³¹ noc pozosta³ na swo-
im miejscu.  Paniom bardzo
szczup³ym, które chcia³yby
wygl¹daæ trochê obficiej (s¹

takie, naprawdê!) polecam
suknie i sukienki z du¿¹ ilo-
œci¹ fa³d, zak³adek, czy te¿
odcinane w pasie i suto
marszczone. Suknia krótka
czy d³uga? Te bardzo krótkie
nigdy nie budzi³y mojego za-
chwytu, trudno w nich o praw-
dziw¹ elegancjê. Z pewno-
œci¹ d³u¿sze dla pañ o tê¿-
szych nogach. Na karnawa-
³owy bale zdecydowanie wy-
bra³abym d³ug¹ sukniê.

Pantofle - nies³ychanie
wa¿ne. Te na bal powinny byæ
starannie dobrane do sukien-
ki. Musz¹ byæ delikatne, sty-
lowe i wyj¹tkowe. Mog¹ byæ
zdobione, ale nie przesadnie.
Nie polecam du¿ych, z³otych
klamer, z³otych obcasów -
wed³ug mnie s¹ ma³o ele-
ganckie. Podobnie torebki -
powinny byæ niewielkie, ko-
pertowe, bez paska lub na
w¹skim zdobionym pasku,
mog¹ byæ na pasku ³añcusz-
kowym, raczej srebrnym, z³o-
ty – tylko, jeœli sugeruj¹ to
inne dodatki.

Nie muszê przypominaæ o
fryzurze, która jest nies³ycha-
nie istotnym zwieñczeniem
ca³oœci karnawa³owej kreacji.
Jeœli chodzi o uczesania, dziœ
panuje w tej kwestii du¿a do-
wolnoœæ - w³osy krótkie, moc-
no i nierówno cieniowane, fry-
muœne grzywki, koczki, fryzu-
ry symetryczne i asymetrycz-
ne. Poleca³abym jednak prze-
strzeganie pewnych zasad.
Grzywek powinny siê wystrze-
gaæ panie o niskich czo³ach -
znacznie lepiej wygl¹da wów-
czas czo³o ca³kowicie odkry-
te lub przykryte niewielkimi
pasemkami w³osów. Jeœli
suknia ma stoj¹cy ko³nierz,
w³osy powinny byæ krótkie lub
uczesane w koczek - mo¿e
byæ lekko, bardzo lekko ozdo-
biony czymœ b³yszcz¹cym.
W³osy mog¹ byæ pokryte po-
³yskliwym ¿elem lub lakierem,
ale bez przesady. B³yszcz¹ce
refleksy powinny byæ bardzo
delikatne. Bardzo d³ugie w³o-
sy korzystnie wygl¹daj¹, jeœli
suknia jest mocno wydekolto-
wana z przodu i z ty³u, zaœ
dekolty maj¹ kszta³t szpicza-
sty. Do sukien na rami¹cz-
kach poleci³abym w³osy siê-
gaj¹ce podbródka lub koczki.
Ods³oniête ramiona i dekolt
mog¹ byæ pokryte ¿elem z
po³yskliwymi drobinkami, mi-
kroskopijnymi i oszczêdnymi.

Makija¿ na wieczorny bal
mo¿e byæ ostrzejszy, ale bez
przesady. Oczy podkreœlamy
czarn¹ b¹dŸ ciemnobr¹zow¹
kredk¹ - w zale¿noœci od kar-
nacji. Oczy jasnych blondy-
nek korzystniej wygl¹daj¹
obwiedzione kredk¹ br¹-
zow¹, szatynki i brunetki
mog¹ sobie pozwoliæ na
czerñ. Na tak szczególn¹
okazjê jak bal cienie powin-

ny byæ zdecydowanie po³y-
skliwe - opalizuj¹ce b¹dŸ me-
taliczne. Kolor powinien
wspó³graæ z barw¹ sukni lub
dodatków do niej. Stare z³o-
to, metaliczny oliwkowy, me-
taliczny srebrny, zgaszony
burgund, zgaszony szmargd.
Panie zaawansowane wie-
kiem musz¹ pamiêtaæ, ¿e
metaliczne i opalizuj¹ce cie-
nie mog¹ uwypukliæ
zmarszczki na powiekach -
ten efekt powoduje za³amy-
wanie siê œwiat³a na owych
cieniach. Bezpieczniej zdecy-
dowaæ siê na mat lub mat
³¹czony z cieniem metalicz-
nym, w miejscach bezpiecz-
nych, a wiêc pozbawionych
zmarszczek. Usta powinny
byæ b³yszcz¹ce i g³adkie, ko-
lorystyka pomadki dostoso-
wana do karnacji i karnawa-
³owej kreacji. I znów uwaga,
jeœli chodzi o panie po czter-
dziestce. Jeœli usta maj¹ nie-
równ¹ strukturê lub pionowe
zmarszczki lepiej u¿yæ po-
madki bardziej matowej, któ-
ra zamaskuje nierównoœci.
Mo¿na równie¿ u¿yæ specjal-
nego podk³adu do ust i dopie-
ro na ten podk³ad po³o¿yæ
po³yskliw¹ pomadkê.

Karnawa³owy bal wyma-
ga kondycji i dobrego humo-
ru. Najwa¿niejsze zasady -
dobrze wypocz¹æ, wyspaæ
siê, pójœæ na szybki spacer,

zadbaæ o cerê. Maseczkê
ka¿da z pañ na pewno po-
trafi dobraæ do swojej cery,
jeœli nie warto skorzystaæ z
us³ug kosmetyczki. Uzbrojo-

ne w te zasady z pewnoœci¹
bêdziemy siê doskonale ba-
wiæ ca³¹ noc.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Jak byæ piêkn¹ w karnawale

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21
0501-719-046
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♦♦♦♦♦UBEZPIECZENIA ♦♦♦♦♦ODD£U¯ANIE

0608-147-701

W marcu 2004 komitet
mieszkañców ulicy wystoso-
wa³ pierwsze pismo do Urzê-
du Dzielnicy Targówek z
proœb¹ o interwencjê. Miesz-
kañcy pisali - Od kilku lat ob-
serwuje siê na niej (ulicy Spój-
ni, przyp. red.) ci¹g³y wzrost
natê¿enia ruchu jak i prêdko-
œci z jak¹ pojazdy poruszaj¹
siê na niej. Wiêkszoœæ kierow-
ców (95 proc.) przekracza
dopuszczaln¹ prêdkoœæ, gdy¿
czuj¹ siê bezkarni. Brakuje
bowiem jakichkolwiek znaków
drogowych nakazuj¹cych im
ograniczenie prêdkoœci (przy-
najmniej do 50 km/h). I w in-
nym miejscu - Zdarza siê tak-
¿e, ¿e kierowcy œcigaj¹ siê na
tej ulicy z piskiem opon, co
równie¿ stanowi zagro¿enie
dla id¹cych chodnikiem prze-
chodniów. Coraz bardziej
mieszkañców niepokoi fakt, i¿
z ulicy tej korzystaj¹ non stop
wozy dostawcze oraz bardzo
du¿e samochody ciê¿arowe.
Codziennie, bez wyj¹tku czy
to sobota czy niedziela,
je¿d¿¹ równie¿ autokary do-
wo¿¹ce klientów z du¿ych
marketów Carrefour (z czê-
stotliwoœci¹ co pó³ godziny).
Dosz³o nawet do tego, ¿e
upodobali sobie tê drogê tak-
¿e kierowcy TIR-ów z nacze-
pami do transportu samocho-
dów osobowych (maj¹ chyba
z 35 metrów d³ugoœci).

W czerwcu 2004 roku
mieszkañcy ulicy Spójni wy-
stosowali pismo do dyrektora

G³oœno przy Spójni

Carrefour przy G³êbockiej
¿¹daj¹c zmiany trasy bezp³at-
nej linii autobusowej dowo¿¹-
cej klientów do hipermarketu.
Motywowali ¿¹danie faktem,
i¿ - Ulica Spójni jest drog¹
dostosowan¹ tylko do prze-
jazdów samochodów osobo-
wych i mia³a s³u¿yæ potrze-
bom jej mieszkañców (party-
cypowali oni w koszcie po³o-
¿enia nawierzchni asfaltowej)
a nie dla autobusów i innych
ciê¿kich pojazdów (powy¿ej
1,5 tony) stale j¹ rozje¿d¿aj¹-
cych, w wyniku czego jest ju¿
w wielu miejscach popêkana.
Równie¿ w czerwcu 2004
roku mieszkañcy otrzymali pi-
smo Wydzia³u Infrastruktury
dla Dzielnicy Targówek Urzê-
du m.st. Warszawy, w którym
ów informuje, (...) ¿e przeœle
do In¿yniera Ruchu m.st.
Warszawy do uzgodnienia za-
mienny projekt organizacji ru-
chu na ulicy Spójni zwiêksza-
j¹cy iloœæ progów zwalniaj¹-
cych na tej ulicy. (...) Jedno-
czeœnie z progami zostanie
wprowadzone oznakowanie
pionowe wymagane dla pro-
gów zwalniaj¹cych tj. znaki A-
11 i ograniczenie prêdkoœci do
30 km/h. (...) Niezale¿nie od
powy¿szego wydzia³ wystoso-
wa³ pismo do Carrefoura o
przeniesienie tras linii autobu-
sowych z ulic Zacisza na uli-
ce Kondratowicza, M³o-
dzieñcz¹ i Radzymiñsk¹ (...).

W listopadzie 2004 roku
Romuald Gronkiewicz, dzia³a-

j¹c z upowa¿nienia prezyden-
ta Warszawy, poinformowa³
mieszkañców ulicy Spójni, ¿e
wykonano progi zwalniaj¹ce i
wprowadzono pionowe znaki
ograniczaj¹ce prêdkoœæ do 30
km/h. W wyniku rozmów z
Carrefour przy G³êbockiej
uda³o siê wycofaæ z ulicy Spój-
ni liniê autobusow¹ obs³ugu-
j¹c¹ hipermarket. Nie docze-
ka³ siê realizacji istotny postu-
lat mieszkañców - wprowa-
dzenie znaku ograniczaj¹ce-
go wjazd w ulicê Spójni samo-
chodów o du¿ym tona¿u -
ulic¹ je¿d¿¹ w dalszym ci¹gu
samochody dostawcze, wy-
wrotki z materia³ami budowla-
nymi, ciê¿ki sprzêt - traktory,
koparki, spychacze, cemento-
wozy, autokary, samochody z
naczepami. Optymizmem na-
pawa odpowiedŸ Waldemara
Mas³owskiego - naczelnika
wydzia³u infrastruktury dla
dzielnicy Targówek. Oto jej
fragment - (...) w 2006 roku
zostan¹ podjête dzia³ania
maj¹ce na celu rozwa¿enie
mo¿liwoœci ograniczenia ru-
chu pojazdów ciê¿arowych na
terenie osiedla Zacisze. Trzy-
mamy za s³owo.           (egu)

Ulica Spójni na Zaciszu by³a jeszcze ca³kiem niedawno
spokojn¹ osiedlow¹ uliczk¹ wœród willowej zabudowy.
By³a. Dziœ je¿d¿¹ po niej nawet TIR-y. Od dwóch lat miesz-
kañcy ulicy Spójni walcz¹ o powrót spokoju i maj¹ ju¿ w
tej walce pewne sukcesy.
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8 stycznia w XIV edycji Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej Po-
mocy wziê³a udzia³ Szko³a Tre-
sury Psów „Granica” Leszka
Fetera. Pokazy tresury pos³u-
szeñstwa i obrony odby³y siê
w SP nr 1 przy ul. Okólnej w
Markach o godzinie 11.30, a o
godz. 14 w Zielonce w sali gim-
nastycznej Gimnazjum Nowe.
Psy bardzo ³adnie prezento-
wa³y siê, ka¿dy mia³ zawi¹-
zan¹ czerwon¹ trójk¹tn¹ chu-
steczkê na szyi, do której by³o
przyklejone serduszko WOŒP.
Natomiast w Wo³ominie pokaz
odby³ siê w godz. 15.30 – 17
na stadionie „Huragan”. Po po-
kazie tresury pos³uszeñstwa i
obrony przedstawiono konwój,
z³odzieja, pozorowan¹ uciecz-
kê z konwoju, poœcig i zatrzy-
manie z³odzieja a¿ do przyby-
cia przewodnika.

Przewodnik przeszuka³ z³o-
dzieja, pies pilnowa³, ¿eby z³o-
dziej nie uciek³ i nie zaatako-
wa³ przewodnika. Potem pies
pilnowa³ z³odzieja, a przewod-
nik poszed³ do budki telefo-
nicznej, aby wezwaæ policjê.
Gdy policja przyjecha³a na-
tychmiast przejê³a z³odzieja.

Fina³owy koncert odby³ siê,
jak co roku w Domu Kultury
„Œwit”, gdzie o godzinie 16.30
Jacek Bia³ek – dyrektor domu
kultury oraz dh hm. Grzegorz
Chwi³oc – Fi³oc – komendant
hufca oficjalnie otworzyli nasz
wspólny, pi¹ty ju¿ fina³. Kon-
cert rozpocz¹³ siê wystêpem

Marzeny Brzóstowicz wraz z
zespo³em. Wolontariusze
sztabu, po zakoñczeniu kwe-
sty, mogli pokrzepiæ siê przy-
gotowanym przez harcerzy
bigosem oraz ciep³¹ herbat¹.

Po po³udniu przez oko³o
dwie godziny blisko 20 osób
zajmowa³o siê przyjmowaniem
przyby³ych wolontariuszy i li-
czeniem zawartoœci ich pu-

Po XIV finale
dokoñczenie ze str.1 szek, podczas gdy w tym sa-

mym czasie pod scen¹ mo¿-
na by³o bawiæ siê przy muzy-
ce takich zespo³ów, jak Brama-
fan, Majowe Byki, Projekt
Akwarela. Na scenie goœcili-
œmy równie¿ zespo³y przyby³e
z Gdañska: Mandra b³yska-
wicznie rozrusza³a zasiedzia³¹
widowniê. W ci¹gu kilku se-

kund pó³ domu kultury tañczy-
³o do rytmu rockowych piose-
nek tej dynamicznej grupy.
Radio Bagdad nie pozostawa-
³o w cieniu - kiedy tylko weszli
na scenê, œpiew i ¿wawe ska-
kanie publicznoœci trwa³o na-
dal. Podczas tego wieczoru nie
zabrak³o muzyki dla ka¿dego
– zagra³ dla nas tak¿e szanto-
wy zespó³ Nautilus.

7 Oddzia³ ul. Kondratowicza 18, tel. 33-11-600, 33-11-609

30 Oddzia³ ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin) tel. 889-49-96, 889-49-99

Pomiêdzy wystêpami kon-
feransjerzy Maciej Zwierzyñ-
ski i Karolina Wiêch prowa-
dzili licytacje na rzecz Funda-
cji WOŒP. Poœród przedmio-
tów, które z regu³y co roku tra-
fiaj¹ na nasze aukcje, jak np.
koszulki, kubki, kalendarze
czy plakaty znalaz³y siê takie
rzeczy, jak œwinka morska,
karnet do klubu golfowego,
zdalnie sterowany samo-
chód, krawat z logiem WOŒP
i wiele, wiele innych. Ser-
decznie dziêkujemy fundato-
rom przedmiotów przezna-
czonych do zlicytowania: Pol-
skiej Wytwórni Papierów
Wartoœciowych oraz firmom
Golflim, Orfi i Ata. Jesteœmy
tak¿e wdziêczni Dzielnicy
Warszawa Targówek oraz DK
„ŒWIT” za wsparcie organiza-
cji fina³u – bez ich pomocy od-
niesienie sukcesu nie by³oby
mo¿liwe.

Mimo i¿ sprz¹tanie po ca-
³ym koncercie zajê³o nam nie-
co czasu, wszyscy choæ zmê-
czeni, byli zadowoleni i dum-
ni z uzyskanej kwoty. Miejmy
nadziejê, ¿e za rok pójdzie
nam równie dobrze lub jesz-
cze lepiej. Siema!

Dh Katarzyna £abuda

Hufiec ZHP

Warszawa Praga Pó³noc

16 lutego 2004 r. Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego jako
jedna z pierwszych organiza-
cji pozarz¹dowych zosta³ za-
rejestrowany w Krajowym
Rejestrze S¹dowym i otrzy-
ma³ status organizacji po¿yt-
ku publicznego. Ka¿da osoba
fizyczna mo¿e 1% zap³acone-
go przez siebie podatku do-
chodowego przekazaæ na
rzecz gromad zuchowych,
dru¿yn harcerskich, szcze-
pów Hufca ZHP Warszawa
Praga Pó³noc lub bezpoœred-
nio na rzecz samego hufca.

W imieniu wszystkich zu-
chów, harcerzy i instruktorów
Komenda Hufca Warszawa
Praga Pó³noc bardzo dziêku-
je darczyñcom, którzy posta-
nowili przekazaæ 1% swojego
podatku na œrodowiska na-
szego hufca. W roku 2005 z
1% uzyskaliœmy kwotê
17673,12 z³, która zosta³a
przeznaczona na: zakup ma-
teria³ów programowych, w
tym: namiotów, lin ¿eglar-
skich, œpiworów, elementów
umundurowania, materia³ów
do wystroju harcówek, wyko-
nanie koszulek dru¿yn, re-
mont harcówek, organizacjê
turnieju paintballowego.

Hufiec praski skupia œrodo-
wiska dzia³aj¹ce na terenie
Bia³o³êki, Targówka, Pragi
Pó³noc i Marek. Od wielu lat
obecni jesteœmy wœród naszej
spo³ecznoœci lokalnej, podej-
mujemy szereg dzia³añ na

1% dla ZHP
rzecz naszych gmin i dzielnic.
Harcerstwo pe³ni wa¿n¹ rolê
w wychowaniu dzieci i m³o-
dzie¿y. Jest partnerem zarów-
no dla rodziców jak i dla szkó³.
Wykszta³ca postawy obywa-
telskie nie ulegaj¹ce patolo-
giom spo³ecznym. Upo-
wszechnia wiedzê i umiejêt-
noœci dotycz¹ce kultury, to¿-
samoœci narodowej, ochrony
przyrody i zdrowia. Harcerki i
harcerze praskiego hufca
zdobywaj¹ uprawnienia m.in.
turystyczne, ratownicze,
³¹cznoœciowe. Bior¹ udzia³ w
organizacji fina³ów WOŒP,
kwestach dla innych potrze-
buj¹cych. Komenda Hufca od

wielu lat organizuje dla zu-
chów i harcerzy wypoczynek
letni i zimowy, którego oferta
cenowa jest na rynku bardzo
atrakcyjna. Instruktorzy swoj¹
dzia³alnoœæ prowadz¹ ca³ko-
wicie spo³ecznie. Wszystkie
zebrane fundusze przezna-
czone zostan¹ na dzia³alnoœæ
statutow¹, w szczególnoœci
na program i organizacjê pro-
wadzonych dzia³añ.

Kto mo¿e przekazaæ 1 %
podatku dla Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego?

- osoba fizyczna rozliczaj¹-
ca siê samodzielnie lub z ma-

³¿onkiem (niezale¿nie od
kwoty podatku i rozliczeñ z
Urzêdem Skarbowym - nad-
p³ata, zwrot)

- warunkiem przekazania
podatku jest jego wyst¹pienie,
tzn. je¿eli podatnik zarobi³ w
ci¹gu roku mniej ni¿ kwota
wolna od opodatkowania to
nie mo¿e przekazaæ 1%,
mimo ¿e otrzyma zwrot zalicz-
ki z Urzêdu Skarbowego Roz-
liczaj¹c siê w tym roku z po-
datku dochodowego za rok
2005, mo¿emy zmniejszyæ go
o 1 procent. To jedyny taki
przypadek, gdy wp³aty doko-
nane w jednym roku upraw-
niaj¹ do ulgi w innym.

UWAGA: wp³aty dokonane
w placówkach Banku Pekao
S.A. na wskazane wy¿ej kon-
to zwolnione s¹ z prowizji
bankowej!

Przelew - dokument wp³aty
powinien zawieraæ: imiê i na-
zwisko oraz adres wp³acaj¹ce-
go, kwotê wp³aty. Tytu³ przele-
wu powinien brzmieæ: „dla ZHP
- 1% podatku zgodnie z art.
27d ustawy”, (jeœli wp³ata jest
dokonywana na konkretn¹ dru-
¿ynê, szczep to podajemy nu-
mer œrodowiska). Dla przyk³a-
du: dla ZHP - 1% podatku
zgodnie z art. 27d ustawy

Szanowni Pañstwo, dziêki
dokonanym wp³atom wspomo-
¿ecie lokaln¹ dzia³alnoœæ har-
cersk¹. Zebrane fundusze
podnios¹ jakoœæ prowadzo-
nych dzia³añ, zbiórek, rajdów,
zimowisk czy obozów. 1% to
wk³ad w rozwój Pañstwa dzie-
ci i inwestycja w ich przysz³oœæ.

W imieniu wszystkich zu-
chów, harcerzy, wêdrowników
i instruktorów Hufca Warsza-
wa Praga Pó³noc z góry dziê-
kujemy za okazane wsparcie.

Dodatkowych informacji
udzielamy w siedzibie Ko-
mendy Hufca w Warszawie,
ul. Blokowa 3 (budynek DO-
SiR-u Dzielnicy Targówek) w
ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w
godzinach 18.30 – 20.30.

Kontakt e-mail:
komendant@pragapolnoc.zhp.pl

hm. Grzegorz Chwi³oc-Fi³oc

Komendant Hufca ZHP

Warszawa Praga Pó³noc

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Zachêcamy do wp³at 1% podatku

na wyodrêbniony rachunek bankowy:

33 1240 1082 1111 0010 0518 0654

Na tegoroczn¹ akcjê Wiel-
kiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy, ze sztabu w gimna-
zjum 143 na Bartniczej 8 wy-
ruszy³o 51 wolontariuszy. Ze-
brali 44 tysi¹ce z³otych. Kwe-
stowali na Cmentarzu Bród-
nowskim, w Carrefourze na
G³êbockiej, na przystankach
komunikacji miejskiej. Spoty-
kali siê z ró¿nymi reakcjami
ludzi. Na pytanie: „Czy chcia-
³by Pan/Pani pomóc?” s³y-
szeli na przyk³ad: „Mi³o, na
Owsiaka – zawsze”. Wiêk-
szoœæ napotkanych osób
chêtnie wrzuca³a datki do pu-
szek. Jedna z pañ wsunê³a
dwa ruloniki; w ka¿dym z
nich, w 10-z³otowy banknot
owiniête by³o 500 dolarów.
Do puszki Magdy trafi³y m.in.
z³ote kolczyki i obr¹czka, do
puszki Marcina  para z³otych
obr¹czek. Najwiêcej datków
stanowi³y 2- i 5-z³otowe mo-
nety.

By³y te¿ inne reakcje s³ow-
ne: „Na Owsiaka – nie!”, „Jak
mo¿na zbieraæ na takiego
diab³a jak Owsiak!”, „Sekta!”.
Starsza pani nakrzycza³a na
jedn¹ z wolontariuszek; innej
- ch³opak chcia³ odebraæ
puszkê.

Cenna okaza³a siê pomoc
ksiêdza z Cmentarza  Bród-
nowskiego, który co godzinê
zaprasza³ wolontariuszy, by
mogli trochê odpocz¹æ w cie-
p³ym wnêtrzu.

Zbiórka uliczna trwa³a do
zmroku, obliczanie do godzi-
ny 21. Okaza³o siê, ¿e najwiê-
cej zebra³y: Kasia Urbaniak,
Aleksandra Deluga i Ma³go-
sia Gotowicka. Potem grupa
pojecha³a do studia telewizyj-
nego. Na ekranie pokaza³a
siê  parê minut po pó³nocy.
„Od pocz¹tku s¹” - powiedzia³
o wolontariuszach z Bartni-
czej Jurek Owsiak.

Od pierwszej wizyty w stu-
diu bardzo im siê tam podo-
ba³o, chcieli byæ zaproszeni
ponownie. Jurek postawi³
wtedy twardy warunek: „Jak
uzbieracie na ca³e serducho”
(40 mln), to znów was zapro-
szê”. Uda³o siê, w nastêpnym
roku zebrali 42 110 550 sta-
rych z³otych. Z pierwszej

zbiórki przekazali 26 410 000
z³; najwiêcej, dwa lata temu
- 73 tysi¹ce z³, zebrane przez
105 wolontariuszy.

Motorem akcji WOŒP w
gimnazjum na Bartniczej jest
Anna Moczulska, nauczyciel-
ka biologii, przed 14 laty za-
inspirowana przez swego
syna, potem uczestnicz¹ca
wraz z nim i córk¹. Z dum¹
pokazuje kronikê corocznych
dzia³añ grupy i szczegó³ow¹
dokumentacjê obliczenia za-
wartoœci ka¿dej puszki. Nie-
którzy uczestnicy przynosili
wype³nion¹ puszkê i pobierali
nastêpn¹.

W 2002 roku pani Anna
otrzyma³a medal i certyfikat
na X-lecie WOŒP. W tym roku
na zbiórkê przyjecha³y z So-
ko³owa jej bratanice: 6-letnia
Natalka Ga³ecka (po raz dru-
gi) i 11-letnia Martynka (po
raz trzeci). Do krêgu rodzin-
nego zbierania od lat nale¿y
pan Zbigniew Kurek i jego
córki: Kasia i Ola.

„Nikt wolontariuszy nie
zmusza. Uczestniczymy dla
w³asnej satysfakcji. Trochê
siê zmarznie, ale mo¿e kiedyœ
mnie to uratuje.” – powiedzia-
³y nam wolontariuszki z gim-
nazjum na Bartniczej.        K.

Orkiestra z Bartniczej

Oj, siê dzia³o, siê dzia³o!
Po wywo³aniu potê¿nej

agresji przez treserów – po-
zorantów Leszek Feter po-
zwoli³ zgromadzonym dzie-
ciom podejœæ do psów, g³a-
skaæ je,  przytulaæ siê do nich.
Psy by³y bez kagañców!
¯aden pies nie zachowa³ siê
agresywnie, ani nawet nie
warkn¹³. By³y to psy ras: rot-
tweiler, owczarek niemiecki,
pittbull – rednos, amstaff, pol-
ski owczarek nizinny, mastif
brazylijski i psy mieszañce.

Zachowanie psów zale¿y
od wychowania i wyszkole-
nia, co wielokrotnie podkre-
œlano na ³amach gazety. Po
pokazach odby³a siê licytacja
pluszowych zwierz¹tek wyko-
nanych przez dzieci z Klubu
„Tramp” w Wo³ominie.

Jest nam bardzo mi³o, ¿e
zostaliœmy zaproszeni do
udzia³u w XIV edycji WOŒP,
¿e mogliœmy przyczyniæ siê do
jej grania. Niech nam gra do
koñca œwiata i o jeden dzieñ
d³u¿ej. Wszyscy kochamy
Jurka Owsiaka – powiedzia³
na zakoñczenie Leszek Feter.

Bogumi³a Szyd³owska

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30,

0603-956-654
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Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

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

MALWA

Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania

Warszawa ul. Targowa 80
Wo³omin-S³oneczna ul. Rolna 26

tel. 0507-257-824

 0507-292-311

0504-649-287

(022) 424-26-95

„GRANICA”

Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH

Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich

50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t,
które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦♦♦♦♦     oprawa obrazów

♦♦♦♦♦     lustra

♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦     szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9

„Zima w mieœcie”
w Dzielnicy Targówek
W ramach akcji „Zima w mieœcie” w Dzielnicy Targówek bêd¹
odbywa³y siê zajêcia dla dzieci w placówkach szkolnych i
kulturalnych. Wykaz tych punktów prezentujemy poni¿ej:

1) Szko³a Podstawowa nr 28 ul. Goœcieradowska 18/20
16-27 stycznia (pon - pt.  godz. 8-16) dzieci w wieku 6-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Katarzyna Patrzyczna
Zajêcia z zakresu sportu i turystyki: spacery bli¿sze i dal-
sze, zwiedzanie i poznawanie zak¹tków i historii stolicy, gry
terenowe, k¹piele w basenie, zabawy na lodowisku, zawo-
dy sportowe, turnieje gier planszowych
Zajêcia kulturalno - oœwiatowe: konkursy plastyczne, zajê-
cia komputerowe, zabawy œwietlicowe, seanse firnowe,  za-
jêcia muzealne, spacer po Ogrodzie Zoologicznym

2) Szko³a Podstawowa nr 42 ul. Balkonowa 2/4
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 6-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Ma³gorzata Zdunek
Zajêcia czytelnicze, sportowe, plastyczno-techniczne, te-
atralne, taneczne, relaksacyjne, orgiami, wyjœcia na basen,
wycieczki.

3) Szko³a Podstawowa nr 52 ul. Samarytanka 11/13
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 6-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Ewa Sady
Poznawanie zabytków i muzeów Warszawy, udzia³ w przed-
stawieniach i seansach teatralnych i filmowych, zajêcia spor-
towe - na basenie i w sali gimnastycznej.

4)  Szko³a Podstawowa nr 58 ul. Mieszka I 7
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 7-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Renata Wo³owiec
Zajêcia rekreacyjno-sportowe: basen, krêgielnia, zajêcia w
sali gimnastycznej, zawody sportowe; zajêcia dydaktyczno-
rozrywkowe -wyjœcia do kina, muzeów, teatru, konkursy; za-
jêcia sprzyjaj¹ce integracji dzieci; zajêcia muzyczne, pla-
styczne, komputerowe.
5) Szko³a Podstawowa nr 84 ul. Radzymiñska 227
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 9-16) dzieci w wieku 6-17 lat
Osoba odpowiedzialna - Beata NiedŸwiedŸ-Gostomska
Zajêcia opiekuñczo-wychowawcze, sportowe, plastyczne,
muzyczno-ruchowe, wycieczki, wyjœcia do kina, teatru, mu-
zeum, na basen.

6) Szko³a Podstawowa nr 114 ul. Remiszewska 40
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 6-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Wac³awa Koñsko
Wycieczki do muzeum, kina, ZOO, na basen, zajêcia pla-
styczne, techniczne, literackie, artystyczne oraz zabawy, gry
sportowe i towarzyskie.

7) Szko³a Podstawowa nr 206 ul. Bartnicza 2
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 6-13 lat
Osoba odpowiedzialna - Anna Madejska
Zajêcia sportowe, konkursy, zabawy integracyjne, wyjœcia
na p³ywalniê, do kina, teatru, muzeów, kulig, zabawy w „Hula-
Kula”, bal przebierañców, ko³a zainteresowañ.
8)  Szko³a Podstawowa nr 275 ul. Hieronima 2
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 6-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Ewa Strzelecka
Zajêcia sportowe - gry zespo³owe, tenis sto³owy, æwiczenia
ogólnorozwojowe, zabawy na œwie¿ym powietrzu, p³ywa-
nie, jazda na ³y¿wach, zajêcia plastyczne, czytelnicze, in-
formatyczne, gry i zabawy œwietlicowe, wyjœcia i wycieczki -
kino, muzea, wystawy, sale zabaw, Pa³ac M³odzie¿y, ZOO,
wycieczki po Warszawie.

9) Szko³a Podstawowa nr 277 ul. Suwalska 29
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 7-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Lidia Fiodorow
Zajêcia sportowe, œwietlicowe, wycieczki, kino, teatr.

10) Szko³a Podstawowa nr 285 ul. Turmoncka 20
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 8-16) dzieci w wieku 7-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Anna Raszkowska
Zajêcia plastyczne, komputerowe, rekreacyjno-sportowe,
zabawy na œniegu, zajêcia na p³ywalni, wycieczki i spacery,
zwiedzanie teatru „Roma”, zajêcia taneczne, zabawy kar-
nawa³owe, zwiedzanie Zamku Królewskiego, Muzeum Dru-
karstwa, Centrum Edukacji Olimpijskiej i in.

11) Gimnazjum nr 145 ul. Krasiczyñska 4/6
16-27 stycznia (pon-pt. godz. 8.30-15.30) m³odzie¿ 12-16 lat

Osoba odpowiedzialna - Agnieszka Do³êgowska
Zajêcia sportowe, œwietlicowe, wycieczki po Warszawie, gry
terenowe.

12) VIII Ogród Jordanowski ul. Suwalska 13
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 9-16) dzieci w wieku 6-14 lat
Osoba odpowiedzialna - Iwona Bendkowska
Zajêcia sportowe - basen, ³y¿wy, tenis sto³owy, kulig i ogni-
sko w Kampinosie, rzeŸby œnie¿ne, zabawy w „Hula-Kula”,
zajêcia plastyczne, zabawa karnawa³owa-bal maskowy.

13) Œwietlica Socjoterapeutyczna ul. Wêgrowska 1/3
16-27 stycznia (pon - pt. godz. 9-16) dzieci w wieku 7-12 lat
Osoba odpowiedzialna - Teresa Matuszewska
Zajêcia sportoweo-rekreacyjne - basen, „hula-kula”, krêgiel-
nia, kulig, zajêcia œwietlicowe, zebrania spo³ecznoœci.

Zakup aparatu s³uchowego
powinien byæ traktowany jako
inwestycja we w³asne zdro-
wie, dlatego nale¿y staraæ siê
wybraæ aparat s³uchowy, któ-
ry najlepiej odpowiada po-
trzebom pacjenta, i to w³a-
œnie, a nie wy³¹cznie cena,
powinno wp³yn¹æ na jego
ostateczny wybór.

Pe³en zakres us³ug zwi¹-

zanych z pomoc¹ osobom

niedos³ysz¹cym oferuje ga-

binet audioprotetyczny firmy
FONIKON, który mieœci siê

przy ulicy Kondratowicza 37

(vis a vis Szpitala Bródnow-

skiego). Mo¿na tu zbadaæ

s³uch, przymierzyæ oraz za-
opatrzyæ siê w aparat s³u-

chowy. Przy zakupie apara-

tu istnieje mo¿liwoœæ skorzy-

stania z refundacji Narodo-

Gdzie po aparat s³uchowy?
dokoñczenie ze str. 1 wego Funduszu Zdrowia

oraz dofinansowania przez

Powiatowe Centra Pomocy

Rodzinie.

W gabinecie oferowane s¹
aparaty s³uchowe renomo-
wanych firm, u¿ywane przez
miliony osób na ca³ym œwie-
cie, od lat znane i sprawdzo-
ne tak¿e na polskim rynku.
Dostêpne w pe³nej gamie
produkty – od analogowych
do cyfrowych z systemami
sztucznej inteligencji, od za-
usznych do wewn¹trzusz-
nych – s¹ do nabycia za go-
tówkê lub w atrakcyjnym sys-
temie ratalnym (bez odsetek).
Dodatkowo, na miejscu mo¿-
na nabyæ wszelkie niezbêd-
ne akcesoria i dodatki do apa-
ratów s³uchowych, czyli: ba-
terie, wk³adki, œrodki czysz-
cz¹ce, itp.

„Niezbêdnym Ÿród³em suk-
cesu przy doborze aparatu
s³uchowego jest zrozumienie
potrzeb pacjenta i uwzglêd-
nienie jego indywidualnego
trybu ¿ycia. Staranna analiza
oczekiwañ pacjenta umo¿li-
wia zaproponowanie konkret-
nego rozwi¹zania w postaci
nowoczesnego aparatu s³u-
chowego” – mówi pan Marek
Zgutka, dyplomowany audio-
protetyk z firmy FONIKON.

Gabinet audioprotetyczny
FONIKON czynny jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 10:00 – 17:30. Ponad-
to, w ramach noworocznej
promocji, badania s³uchu i
konsultacje audioprote-
tyczne odbywaj¹ siê bez-
p³atnie. Na wizyty mo¿na
umówiæ siê telefonicznie w
dogodnym dla siebie termi-
nie, tel. 022 353 06 20

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. D¹browskiego 16,

tel. 498-75-40

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

www.termek.neostrada.pl

Nazwa tego zaprezento-

wanego w 2004 r. modelu

powsta³a z po³¹czenia

dwóch s³ów. „room” ozna-

cza: pokój, wnêtrze i prze-

strzeñ; „(road)ster” to dyna-

mika i uczucia.

Ten model koncepcyjny

³amie wszelkie standardy w

swojej klasie, oferuj¹c nie-

ograniczon¹ przestrzeñ i ró¿-

norodnoœæ aran¿acji oraz dy-

namiczn¹ i atrakcyjn¹ syl-

wetkê. Studium stylistyczne

roomstera ³¹czy sprzeczne

elementy i wyznacza now¹

drogê. Jest jeszcze wiele

mo¿liwoœci wykorzystania

rewolucyjnej koncepcji styli-

Skoda roomster
Moto Flesz

stycznej roomstera, nowej

koncepcji przestrzeni, prak-

tycznoœci i designu.

Dziêki przesuwanym tyl-
nym siedzeniom wnêtrze jest
niezwykle ró¿norodne. Przy
cofniêtych tylnych siedze-
niach jest tam wiêcej prze-
strzeni na baga¿ ni¿ w podob-
nej klasy autach. Bez trudu
mo¿na zapakowaæ do œrod-
ka dwa rowery dziêki szero-
kim tylnym drzwiom i niskiej
krawêdzi za³adunkowej. Po
z³o¿eniu tylnych siedzeñ
przestrzeñ ³adunkowa jest
taka jak w ma³ym vanie.

Elegancka tablica wskaŸ-

ników w górnej czêœci jest

be¿owa, w dolnej bia³a z alu-

miniowymi wstawkami, roz-

dzielaj¹cymi oba kolory. Trój-

ramienna kierownica i dŸwi-

gnia zmiany biegów maj¹

bardzo oryginalne kszta³ty.

Panel instrumentów wykona-

ny zosta³ w formie czterech

zaokr¹glonych wskaŸników

z owalnym wyœwietlaczem

pomiêdzy dwoma górnymi

wskaŸnikami.

Roomster zosta³ celowo

zaprojektowany jako samo-

chód komunikuj¹cy relaks,

lekkoœæ i jasnoœæ. Kszta³t

nadwozia wyzwala poczu-

cie si³y, solidnoœci i bezpie-

czeñstwa.

Nowatorski asymetryczny
design pozwoli³ zastosowaæ

niespotykanie szerokie tylne
drzwi tylko po stronie pasa-
¿era. Umo¿liwiaj¹ one nie-
ograniczony dostêp do tyl-
nych siedzeñ i ³atwy za³adu-
nek lub roz³adunek obszer-
nych przedmiotów.

W tym roku w salonach
skody pojawi siê wersja pro-
dukcyjna skody roomster. Ze
wzglêdu na swoje rozmiary i
przeznaczenie bêdzie konku-
rowaæ z takimi autami, jak
opel meriva, czy toyota yaris
verso (obecnie niedostêpna
na polskim rynku). O tym, ile
elementów z koncepcyjnego
modelu skody znajdzie siê w
wersji dostêpnej klientom,
dowiemy siê dopiero po pre-
mierze samochodu.
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ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE
1. Gimnazjum Nr 125 ul. Kobia³ka 49

tel. 0 22 811-88-67

w programie:

• Kawiarenka internetowa
• Zajêcia komputerowe

ZAJÊCIA SPORTOWE
1. SP Nr 257 ul. Podró¿nicza 11

(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-24-40
2. SP Nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10

(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-07-48
3. SP Nr 314 ul. Porajów 3

(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-40-07
4. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A

(w godz. 10-14), tel. 0 22 676-53-80
5. SP Nr 344 ul. Erazma z Zakroczmia 15

(w godz. 10-14), tel. 0 22 614-90-30
6. G Nr 121 ul. P³u¿nicka 4

(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-26-08
7. G Nr 122 ul. Van Gogha 1

(w godz. 10-14), tel. 0 22 614-67-16
8. G Nr 124 ul. Przytulna 3

(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-06-84
9. ZS Nr 43 ul. Kobia³ka 49

(w godz. 9.30 - 13.30), tel. 0 22 811-88-67
w programie:

• Gry i zabawy
• Gry zespo³owe (koszykówka, siatkówka,
   pi³ka no¿na, unihokej)
• Gry indywidualne (tenis sto³owy, szachy)
• Turnieje, zawody.

BOK
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

ul. Van Gogha 1

w programie:

• Wycieczki autokarowe
• Warsztaty muzyczne, plastyczne, teatralne
• Filmy dokumentalne
• „Muzyczne Ogrody Zimowe”
Obiekty otwarte przez ca³e ferie w godz. 9-17 - wstêp wolny.
Koordynator p. Marcin Jasiñski, tel. 0 22 614-66-56

BOS
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu

Hala i p³ywalnia ul. Œwiatowida 56,
Hala ul. Strumykowa 21

w programie:

• P³ywanie rekreacyjne, p³ywalnia ul. Œwiatowida 56 (8-16)
• Gry zespo³owe
• Pi³ka siatkowa, koszykowa ,no¿na, korfbal, unihokej:
Hala ul. Œwiatowida 56
Hala ul. Strumykowa 21
Obiekty otwarte przez ca³e ferie w godz. 8-16 - wstêp wolny.
Koordynator p. Krzysztof Przygoda, tel. 0 22 676-50-72

BIBLIOTEKA
Czytelnia ul. Van Gogha 1, tel. 0 22 614-64-35

Popularyzacja szwedzkiej literatury dzieciêcej
w ramach projektu „Czytam, wiem, tworzê”

Koordynator - p. Danuta Miltyk-Gêbusia, tel. 0 22 814-50-40

PÓ£KOLONIE
Czynne w dni powszednie w godz. 7-17

1. SP nr 110 ul. Bohaterów 41,

Koordynator -  p. Gra¿yna Zaj¹c, tel. 0 22 811-29-62
2. SP Nr 112 ul. Berensona 31

Koordynator -  p. Alicja Waœ, tel. 0 22 675-37-99
3. SP Nr 118 ul. Leszczynowa 5,

Koordynator -  p. Edwarda Lisiak, tel. 0 22 811-15-34
4. SP Nr 154 ul. Leœnej Polanki 63/65,

Koordynator -  p. Andrzej Marek, tel. 0 22 811-23-81
5. SP Nr 314 ul. Porajów 3,

Koordynator - p. Gra¿yna Sobczak, tel. 0 22 811-40-07
6. SP Nr 31 ul. Kobia³ka 49,

Koordynator - p. Ewa Jêdrzejewska, tel. 0 22 793-32-43
7. SP Nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10,

Koordynator - p. Renata Gorzkowska, tel. 0 22 811-07-48

8. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A,

Koordynator - p. Maria Marciniak, tel. 0 22 676-53-80
9. SP Nr 344 ul. Erazma z Zakroczmia 15

Koordynator - Urszula Muszyñska, tel. 0 22 614-90-30

w programie:

• Wycieczki autokarowe
• Zajêcia rekreacyjne
• Zajêcia plastyczne

• Gry i zabawy
na œwie¿ym powietrzu

• Gry planszowe
• Zajêcia œwietlicowe
• konkursy, turnieje

• Wycieczki plenerowe
(ZOO, teatr, kina)
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DZIELNICA BIA£O£ÊKA

Bóle pleców

Trwa licytacja ko³derkowej arki. Jest to rêcznie wykonany
patchwork o wymiarach 154 cm x 196 cm. Niezwykle miêkki-
 i cieplutki. Mo¿e zdobiæ œcianê, ³ó¿ko lub byæ przytulnym
pledem. Jest uszyty bardzo starannie, zgodnie z kanonami
sztuki patchworkowej i rêcznie pikowany. Pracowa³o nad nim
wiele osób. Ka¿da z nich wyszy³a kwadrat ze zwierz¹tkiem
zmierzaj¹cym do Arki Noego.

To jedyna rzecz, któr¹ sprzedaj¹ osoby zwi¹zane z akcj¹

„ko³derki za jeden uœmiech”. Pieni¹dze ze sprzeda¿y zo-

stan¹ przeznaczone na zakup kanwy, nici i koszt wysy³ek

pocztowych. Warto wesprzeæ dzia³ania pañ z ca³ej Polski,

które bezinteresownie w swoim wolnym czasie haftuj¹ ko-

³derki dla chorych dzieci.

Licytacja Arki prowadzona jest  na internetowym forum pro-
jektu „Ko³derki za jeden uœmiech”            www.kolderki.org

Ko³derkowa aukcja

Dolegliwoœci bólowe krêgo-
s³upa piersiowego wynikaj¹
m.in. z dwóch rodzajów scho-
rzeñ - syndromu okr¹g³ych
pleców i ich odmiany, choro-
by Scheuermanna, a tak¿e z
powodu syndromu p³askich
pleców. O charakterystykê
schorzeñ i metody zapobiega-
nia pytamy Jacka Twarow-
skiego, profesjonalnego ma-
sa¿ystê i rehabilitanta. Pa-
cjenci chwal¹ jego profesjona-
lizm i ciep³y do nich stosunek.
Wspó³pracuje z kilkoma war-
szawskimi szpitalami. Lekarze
bez wahania powierzaj¹ mu
swoich pacjentów.

Na czym polega syndrom
okr¹g³ych pleców?

- Krêgos³up piersiowy jest
nara¿ony na dzia³anie du¿ych
si³ œciskaj¹cych, szczególnie
kiedy jest nadmiernie wygiêty
ku ty³owi, co nastêpuje w sy-
tuacji gdy siê garbimy. Jeœli
garbienie siê wejdzie w nawyk
i staje siê ustawiczne, nastê-
puje zmiana kszta³tu krêgów -
ulegaj¹ sp³aszczeniu. W obra-
zie rentgenowskim ogl¹dane z
boku wygl¹daj¹ jak kliny. Jeœli
krêgos³up nie zostanie podda-
ny rehabilitacji, odkszta³cenia
krêgów utrwal¹ siê i nie po-
mog¹ ¿adne æwiczenia. Cho-
roba Scheuermanna, inaczej
nazywana kifoz¹ m³odzieñcz¹
jest odmian¹ choroby kr¹g³ych
pleców i dotyczy najczêœciej

Dolegliwoœci bólowe krêgos³upa piersiowego wynikaj¹
m.in. z dwóch rodzajów schorzeñ - syndromu okr¹g³ych
pleców i ich odmiany, choroby Scheuermanna, a tak¿e z
powodu syndromu p³askich pleców. O charakterystykê
schorzeñ i metody zapobiegania pytamy Jacka Twarow-
skiego, profesjonalnego masa¿ystê i rehabilitanta. Pacjen-
ci chwal¹ jego profesjonalizm i ciep³y do nich stosunek.
Wspó³pracuje z kilkoma warszawskimi szpitalami. Leka-
rze bez wahania powierzaj¹ mu swoich pacjentów.

dzieci i m³odzie¿y. Pojawia siê
na skutek wadliwej postawy
siedz¹cej. Winne s¹ niewygod-
ne szkolne ³awki i biurka w
domach, przy których ucznio-
wie godzinami garbi¹ siê nad
ksi¹¿kami. W kostnych czê-
œciach krêgów tworz¹ siê miêk-
kie ogniska chrzêstnienia wtór-
nego,  znacz¹co os³abiaj¹c od-
pornoœæ krêgów na ró¿nego ro-
dzaju obci¹¿enia - noszenie,
skakanie, d³ugie siedzenie w
niewygodnej pozycji.

W wyniku schorzenia po-
jawia siê reakcja bólowa. Co
boli i dlaczego boli?

- Ból mo¿e byæ bardzo do-
tkliwy i jest reakcj¹ miêœni na
nadmierne obci¹¿enie. Miê-
œnie prostuj¹ce i podpieraj¹-
ce odpowiedzialne za wypro-
stowan¹ sylwetkê reaguj¹
kurczeniem siê, a wiêc wiêk-
szym napiêciem - staj¹ siê
sztywne. Miêœnie dynamicz-
ne, odpowiedzialne za wszel-
kie ruchy reaguj¹ os³abieniem
i zmêczeniem. Pojawia siê ból
miêœni, a nawet ból w obrêbie
mostka gdzie znajduj¹ siê
przyczepy ¿eber.

Jakie zagro¿enia dla krê-
gos³upa stwarza syndrom
p³askich pleców? Pozornie
wydaje siê, ¿e proste plecy
s¹ dla krêgos³upa opty-
maln¹ pozycj¹ ...

- Czym innym s¹ plecy pro-
ste, czym innym plecy p³askie.

Plecy p³askie
p o z b a w i a j ¹
krêgos³up na-
turalnych krzy-
wizn, nie-
odzownych do
jego w³aœciwe-
go funkcjono-
wania. Zbyt
pionowe ustawienie odcinka
piersiowego powoduje kom-
pensacjê w postaci nadmier-
nego wypchniêcia do przodu
odcinka lêdŸwiowego. Spra-
wia to, ¿e odcinek piersiowy
jest nieustannie œciskany za-
równo w pozycji siedz¹cej jak
i stoj¹cej, a tak¿e podczas
chodzenia, co powoduje kur-
czowy ból grzbietu i mo¿e
skutkowaæ powstaniem bole-
snych stwardnieñ i zgrubieñ.
Z kolei wysuniêcie do przodu
odcinka lêdŸwiowego skutku-
je uciskowymi bólami g³owy i
przedwczesnym zu¿ywaniem
siê tarcz miêdzykrêgowych.

Jakie zalecenia ma Pan
dla osób z okr¹g³ymi i p³a-
skimi plecami?

- Po pierwsze nale¿y kon-
trolowaæ i korygowaæ postawê
cia³a, szczególnie w pozycji
siedz¹cej. Warto zmieniæ
³ó¿ko na p³askie i twarde i sta-
raæ siê spaæ na wznak. Jeœli
jest to tylko mo¿liwe k³aœæ siê
p³asko na pod³odze - kilka
razy w ci¹gu dnia - z roz³o¿o-
nymi nogami i uniesionymi rê-
kami, co daje zbawienne od-
prê¿enie napiêtym miêœniom
grzbietu. Doskona³y wp³yw na
krêgos³up ma w tych przypad-
kach równie¿ uk³adanie siê
p³asko na brzuchu. Biurka i
sto³y, przy których pracujemy
powinny byæ na tyle wysokie,
by nie trzeba by³o siê nad nimi

pochylaæ, zaœ dla osób z syn-
dromem p³askich pleców bla-
ty powinny byæ nieco wy¿ej.
Krzes³a powinny byæ profilo-
wane w taki sposób by dawa-
³y oparcie miednicy i ca³emu
krêgos³upowi. P³askim ple-
com sprzyjaj¹ æwiczenia przy
muzyce, taniec, tenis, gra w
kometkê i p³ywanie stylem kla-
sycznym i dowolnym, które
jest równie doskona³e dla
okr¹g³ych pleców. Æwiczenia
gimnastyczne  poprawiaj¹ce
statykê krêgos³upa i prostuj¹-
ce go uk³adam indywidualnie
dla ka¿dego przypadku. Jeœli
chodzi o pomoc stricte tera-
peutyczn¹ - rehabilitacja lecz-
nicza i masa¿e - zapraszam
do mojego gabinetu. Odwie-
dzam równie¿ pacjentów ich
domach.

Rozmawia³a E.G.

Warto poddaæ siê dobro-
czynnemu wp³ywowi r¹k
Jacka Twarowskiego. To
znakomite wsparcie dla le-
czenia farmakologicznego,
niezawodna profilaktyka
chorób - m.in. syndromu
p³askich i okr¹g³ych ple-
ców.  Ze szczegó³ami tera-
pii mo¿na siê zapoznaæ na
stronie www.gabinet.stro-
na.pl. Zapisy do Gabinetu
„Zdrowie” Jacka Twarow-
skiego przy ul. Garwoliñ-
skiej 7 lok. 79 pod nr telefo-
nu - 022 610-06-73.
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Emocje

Od momentu podjêcia de-
cyzji o budowie ZUSOK w
Warszawie toczy³a siê dysku-
sja na temat potrzeby stoso-
wania spalania odpadów ko-

munalnych. Idea spalania
niektórych przera¿a, wznieca
protesty, wykorzystywana jest
w kampaniach politycznych –
wszystko byæ mo¿e wynika z

braku dostatecznej wiedzy
docieraj¹cej do spo³eczeñ-
stwa w zakresie gospodarki
odpadami. Jeœli uwzglêdnimy
fakt, ¿e nowoczesny system

gospodarki odpadami powi-
nien siê opieraæ na regula-
cjach prawnych zabezpiecza-
j¹cych maksymalny odzysk
surowców  z ca³ej masy od-

padów, stosowanie odpo-
wiednich metod unieszkodli-
wiania gwarantuj¹cych jak
najni¿sz¹ uci¹¿liwoœæ dla œro-
dowiska i bezpieczeñstwo dla

mieszkañców to zrozumia³a
siê staje ró¿norodnoœæ stano-
wisk i opinii na temat docelo-
wego kszta³tu polskiego sys-
temu gospodarki odpadami,

olbrzymie zainteresowanie t¹
problematyk¹ ze strony
mieszkañców zw³aszcza gdy
sprawa nowej inwestycji bez-
poœrednio ich dotyczy, jak

choæby ostatnio zamiar budo-
wy na terenie oczyszczalni
œcieków „Czajki” spalarni osa-
dów œciekowych.

Problemów z realizacj¹ za-
k³adów spalaj¹cych cokol-
wiek jest bez liku, nie tylko w
Polsce. Ot, przytoczmy tu do-
œwiadczenia innych oœrod-
ków miejskich w Europie.

 Szeroka dyskusja towa-
rzyszy³a np. budowie spalar-
ni odpadów dla Nimes (Fran-
cja). Trzeba tu dodaæ, ¿e re-
gion, którego mia³ dotkn¹æ
nowy pomys³ w³adz ma cha-
rakter rolniczy, z du¿ymi po-
³aciami winnic. Nic wiêc dziw-
nego, ¿e wkrótce po pierw-
szych wzmiankach o spalar-
ni zaczê³y kr¹¿yæ plotki o wi-
nie wzbogaconym dioksyna-
mi, którego nikt nie bêdzie
chcia³ zakupiæ od farmerów.

Zarzucano inicjatorom bu-
dowy, ¿e Nimes nie bêdzie
mia³o ¿adnych korzyœci z tego
zak³adu, ¿e wzroœnie ruch na

drogach, ¿e wzrosn¹ ceny
energii, ¿e ca³e to przedsiê-

JADEN Sp. z o.o.
ul. Bia³ostocka 24 lokal 115

(wejœcie od ulicy Markowskiej)

03-741 Warszawa

Tel./fax 618-98-88

Tel. kom. 0506-075-981 lub 0506-075-982

SPRZEDA¯ ARTYKU£ÓW:

♦♦♦♦♦CERAMIKA  ♦♦♦♦♦WANNY

♦♦♦♦♦ZLEWOZMYWAKI ♦♦♦♦♦BATERIE

♦♦♦♦♦POMPY ♦♦♦♦♦KOT£Y ♦♦♦♦♦PIECE GAZOWE

♦♦♦♦♦KALORYFERY ♦♦♦♦♦FARBY ♦♦♦♦♦KLEJE

AUTORYZACJA FIRM:

♦♦♦♦♦JUNKERS ♦♦♦♦♦CERSANIT

♦♦♦♦♦KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR

US£UGI HYDRAULICZNE:

♦♦♦♦♦WODA ♦♦♦♦♦CENTRALNE OGRZEWANIE

♦♦♦♦♦KANALIZACJA

Dioksyny bêd¹ p³ywaæ w winie…
wziêcie to kaprys, z którego
wyp³yn¹ tylko same negatyw-
ne skutki dla gospodarki re-
gionu.  W³adze miasta w okre-
sie przygotowywania inwesty-

cji zorganizowa³y szereg spo-
tkañ z mieszkañcami. W toku
dyskusji zadawano wiele py-
tañ dotycz¹cych spalania od-
padów. Analiza poruszanych

spraw pos³u¿y³a do  opraco-
wania opartego na naukowej
argumentacji informatora, w
którym w³adze miasta wyja-
œnia³y rzeczowo wszystkie

w¹tpliwoœci i zastrze¿enia.
Materia³ ten skierowany do
mieszkañców obrazuje ca³o-
kszta³t uwarunkowañ towa-
rzysz¹cych realizacji spalarni

odpadów we Francji na tle in-
nych pañstw Unii Europejskiej
oraz polityki stosowanej przez
najbardziej zaawansowane w
zakresie gospodarki odpada-

mi wysoko uprzemys³owione
pañstwa oraz regiony w ra-
mach scedowanych na nie
kompetencji. Ta ksi¹¿eczka
obrazuje d¹¿enie do rozwi¹-

zywania problemów uniesz-
kodliwiania odpadów w ra-
mach regionów i jednostek
samorz¹du terytorialnego, do
powiêkszania udzia³u selek-

tywnej zbiórki odpadów, naka-
zu przetwarzania odpadów
przed sk³adowaniem, lecz
tak¿e wbrew kreowanym
przez rodzime œrodowiska

ekologiczne opiniom s³u¿y
upowszechnianiu nowocze-
snych metod termicznej prze-
róbki dla odpadów, których
innymi metodami nie da siê

skutecznie unieszkodliwiæ.
Odzysk energii cieplnej i elek-
trycznej odgrywa tu du¿¹ rolê.
Podobna sytuacja zaistnia³a
w Anglii, gdy w 1990 roku roz-

gorza³a dyskusja wokó³ za-
miaru wybudowania w okrê-
gu Thames spalarni osadów
œciekowych z oczyszczalni
œcieków, które dotychczas

sk³adowano na dnie morza.
Pojawienie siê informacji o
zamiarze budowy zak³adu
zelektryzowa³o media, grupy
nacisku,  mieszkañców. Jako

lokalizacjê dla spalarni wyty-
powano po gruntownych ana-
lizach oczyszczalnie œcieków
w Beckton i Crossnes. Spala-
nie zosta³o wskazane jako

najbardziej korzystny sposób
zagospodarowania odpadów
– w odniesieniu do zatapiania
w morzu, co mo¿liwe by³o
praktycznie do 1998 roku.

Zdaniem zarz¹du do spraw
gospodarki komunalnej okrê-
gu szczególn¹ korzyœci¹ dla
gmin mia³a byæ znacz¹ca re-
dukcja fetorów pochodz¹cych

z zak³adów znajduj¹cych siê
we wskazaniach lokalizacyj-
nych. W³adze Thames posta-
nowi³y przeprowadziæ inten-
sywne konsultacje spo³eczne

na bazie spotkañ z mieszkañ-
cami oraz w³adzami gmin.
Zdecydowano siê na formu³ê
konferencji z grupami naci-
sku, wydanie broszur propa-

gandowych, przeprowadza-
nie ankiet, organizacjê rucho-
mych wystaw oraz szerok¹
informacjê o propozycjach
w³adz lokalnych poprzez ar-

tyku³y w prasie. Ponadto opu-
blikowano z imienia i nazwi-
ska listê osób odpowiedzial-
nych za realizacjê spalarni.
Za³o¿enia budowy spalarni

dla Thames  by³y modelowa-
ne na standardach Niemiec,
w których przepisy ochrony
œrodowiska s¹ najostrzejsze
w Europie. Spalarnie w zur-

banizowanych terenach, ta-
kich jak Stuttgart w Niem-
czech pracuj¹ od dziesiêcio-
leci. Wy¿sze jest te¿ zaufanie
spo³eczne w Niemczech oraz

akceptacja spalania odpadów
w pobli¿u osiedli mieszkanio-
wych. Nale¿y zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e wzrost œwiatowe-
go doœwiadczenia w zakresie

spalania odpadów prowadzi
do rozwoju metod zabezpie-
czenia procesu. Na przyk³ad
w Niemczech iloœæ dwutlenku
wêgla w emisji zredukowana

zosta³a 20 – krotnie w ci¹gu
16 lat, a py³ów 10 – krotnie w
tym samym okresie. W Anglii
firma Yorkshire Water zbudo-
wa³a dwie spalarnie (dodatko-

we dwie by³y wówczas w bu-
dowie, a pi¹ta w fazie projek-
towania ). Redukcja odoryza-
cji zosta³a przychylnie powi-
tana przez mieszkañców. Do-

datkow¹ korzyœci¹ sta³o siê
ograniczenie ruchu pojazdów
transportuj¹cych odpady. Na
przyk³ad spalarnia w Eskolt
30 – krotnie obni¿y³a iloœæ

transportowanego materia³u
na du¿ych samochodach ciê-
¿arowych. Tylko 8000 Mg py-
³ów musia³o byæ ekspediowa-
nych na sk³adowiska w po-

równaniu do 240000 Mg su-
rowych odpadów.

Jak widaæ bardzo wa¿n¹
spraw¹ w procesie inwestycyj-
nym staje siê w³aœciwa infor-
macja, a tak¿e wspó³praca

nowego organizmu gospodar-
czego zaczynaj¹cego funkcjo-
nowaæ w danym œrodowisku z
mieszkañcami, w tym szybkie
reagowanie na zg³aszane

wnioski, uczestnictwo w spo-
tkaniach samorz¹dów lokal-
nych. Unikanie takich kontak-
tów prowadziæ mo¿e do na-
piêæ i konfliktów, a w efekcie

nawet do prób zamkniêcia
zak³adu. Oczywiœcie na osta-
teczny sukces procesu inwe-
stycyjnego maj¹ tak¿e wp³yw
uwarunkowania zewnêtrzne,

w tym prawne. Stworzenie
odpowiednich warunków
umo¿liwiaj¹cych perspekty-
wiczn¹ op³acalnoœæ przedsiê-
wziêcia gospodarczego, czy

te¿ jego rozwój, kszta³towanie
pozytywnego wizerunku w
mediach jest równie cenne jak
dzia³ania samego podmiotu.
W Polsce aspekty ekonomicz-

ne wynikaj¹ce  z funkcjonuj¹-
cego modelu gospodarki od-
padami s¹ wykorzystywane w
negacji drogiego rynku prze-
twórczego odpadów.

Funkcjonuje obiegowe stra-

szenie zmianami w gospodar-
ce odpadami mieszkañców, a

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

     tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

zw³aszcza konsekwencjami dla

domowego bud¿etu. Naciski

niektórych kó³ gospodarczych
na zachowanie dotychczaso-

wej sytuacji s¹ tak du¿e, ¿e po-

dejmowane od d³u¿szego cza-

su próby nowelizacji prawa da-

j¹ce szansê dla rozwoju prze-
mys³u przetwórstwa odpadów

koñcz¹ siê prawie niczym.

 Jacek Kaznowski

W systemie emerytalnym,
który funkcjonuje od 1999 r.
wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ otwar-
te fundusze emerytalne -
OFE. Pocz¹tkowo dzia³a³o 21
funduszy, ale w ci¹gu minio-
nych lat, na skutek po³¹czeñ,
ich liczba zmniejszy³a siê do
15. Do OFE nale¿y ju¿ ponad
12 mln osób. Co miesi¹c do
OFE trafia znacz¹ca czêœæ
naszej sk³adki emerytalnej,
stanowi¹ca 7,3 proc. podsta-
wy wymiaru, podczas gdy do
tzw. I filara obs³ugiwanego
przez ZUS - 12,22 proc.

Nie rzadziej ni¿ co 12 mie-
siêcy powinniœmy otrzymy-
waæ z naszego funduszu
emerytalnego informacjê o
wp³aconych sk³adkach i sta-
nie naszego rachunku. Je¿e-
li informacja nie dotar³a -
musimy wyjaœniæ w OFE, jaka
jest tego przyczyna. Najczê-
œciej wystêpuj¹ce przyczyny
to b³êdne dane adresowe lub
brak sk³adek w ostatnich 12
miesi¹cach,  np. dlatego, ¿e
pracodawca nie p³aci³. Zwy-
kle sprawê w OFE mo¿na
bêdzie wyjaœniæ telefonicznie.

Je¿eli otrzymamy z OFE
informacjê, pierwszym kro-
kiem jest zawsze sprawdze-
nie czy dane osobowe s¹
poprawne. Je¿eli jest b³¹d -
sprawdzamy czy w naszej
umowie z OFE te¿ jest b³¹d.
Po sprawdzeniu zg³aszamy
do OFE b¹dŸ reklamacjê,
b¹dŸ wniosek o zmianê da-
nych zawartych w umowie.

Informacja z OFE zawiera
wykaz sk³adek, które w tym
okresie wp³ynê³y do OFE.
Aby oceniæ czy wp³acone
kwoty s¹ prawid³owe, zwra-

camy uwagê jedynie na kwo-
tê sk³adek. Nie bierzemy pod
uwagê odsetek z ZUS, które
s¹ tak¿e wykazane w infor-
macji z OFE, bo jest to po pro-

Krzysztof Pater radzi

Nasze sk³adki w OFE
stu kara, jak¹ p³aci ZUS za
opóŸnienie w dostarczeniu
naszych sk³adek do OFE. Nie
uwzglêdniamy tak¿e potr¹-
ceñ, czyli op³at (prowizji) któ-

re ponosimy z naszych sk³a-
dek na rzecz OFE. Sumê
sk³adek wp³acon¹ do fundu-
szu w danym roku musimy
porównaæ z kwot¹ sk³adek,

które powinny wp³yn¹æ do
OFE. O tym, jaka kwota po-
winna wp³yn¹æ do naszego
OFE dowiemy siê, gdy zajrzy-
my do informacji o wysokoœci

sk³adek przekazanych do
ZUS przez naszego praco-
dawcê lub pracodawców (np.
tych na drukach ZUS RMUA).
Sumê sk³adek emerytalnych,

wykazanych przez pracodaw-
cê za ka¿dy miesi¹c musimy
pomno¿yæ przez 0,373975.
Nastêpnie porównujemy z in-
formacj¹ otrzyman¹ z OFE.

Je¿eli siê zgadza - to dobrze.
Jeœli siê nie zgadza - znaleŸ-
liœmy brak sk³adki i na doda-
tek wiemy ju¿, której sk³adki
brakuje, od którego praco-

dawcy i za który miesi¹c.
Wówczas sk³adamy reklama-
cjê w ZUS. Mo¿na to zrobiæ
na formularzu, ale mo¿na te¿
zwyk³ym pismem.

Oczywiœcie, jeœli podejrze-
wamy, ¿e nasz pracodawca
nie p³aci lub chcemy na bie-
¿¹co œledziæ los naszych
sk³adek, warto skorzystaæ z
telefonicznego lub interneto-
wego dostêpu do konta eme-
rytalnego, który oferuj¹ OFE.
Wtedy skargê do ZUS mo¿-
na sk³adaæ wczeœniej, nie
czekaj¹c na pisemn¹ infor-
macjê z OFE.

Pamiêtajmy, ¿e sk³adki któ-
re trafiaj¹ do OFE s¹ przeli-
czane, po odjêciu prowizji, na
jednostki rozrachunkowe. In-
formacja dostarczana przez
OFE pokazuje nam tak¿e,
jaka jest kwota potr¹cenia
(czyli prowizja) i ile jednostek
rozrachunkowych otrzymali-
œmy za ka¿d¹ z naszych sk³a-
dek. Wreszcie z tej informa-
cji wynika, ile mamy dotych-
czas zgromadzonych w OFE
jednostek rozrachunkowych i
jaka jest ich ³¹czna wartoœæ.
Ta ³¹czna wartoœæ roœnie bo-
wiem wraz z wp³ywem ka¿-
dej kolejnej sk³adki, ale tak-
¿e w wyniku inwestycji doko-
nywanych przez fundusz.

O tym, jakie s¹ wyniki in-

westycyjne naszego fundu-
szu, tak¿e w porównaniu z
innymi funduszami, mo¿emy
dowiedzieæ siê z komunika-
tów Komisji Nadzoru Ubez-
pieczeñ i Funduszy Emerytal-
nych. Komisja publikuje je
dwa razy w roku, na pocz¹t-
ku kwietnia i paŸdziernika,
wed³ug stanu na koniec mar-
ca i wrzeœnia. S¹ one tak¿e
dostêpne na stronie interne-
towej Komisji (www.knuife-
.gov.pl). Trzeba je analizo-
waæ, bo jeœli oka¿e siê, ¿e w
kolejnych notowaniach nasz
fundusz wci¹¿ ma s³abe wy-
niki inwestycyjne - warto po-
myœleæ o jego zmianie, aby
nasza emerytura by³a jak naj-
wy¿sza. Zawsze mamy pra-
wo do zmiany OFE, poniewa¿
jednak w najbli¿szych latach
oznaczaæ to mo¿e dla nas
koniecznoœæ p³acenia w no-
wym OFE wy¿szej prowizji
ni¿ w starym, warto tak¹ de-
cyzjê przemyœleæ i nie podej-
mowaæ jej zbyt spontanicz-
nie. Œrodki zgromadzone w
OFE podlegaj¹ dziedzicze-
niu. To oznacza, ¿e jeœli nie
do¿yjemy wieku emerytalne-
go - nie przepadn¹, lecz tra-
fi¹ dla najbli¿szych. Aby jed-
nak oszczêdziæ im k³opotów
z prowadzeniem ¿mudnego
postêpowania spadkowego,
warto skorzystaæ z prostej
procedury i wskazaæ w na-
szym OFE osoby upowa¿nio-
ne do wyp³aty œrodków na
wypadek naszej œmierci. Wy-
starczy tylko z³o¿yæ odpo-
wiednie oœwiadczenie. O tym,
jak to najszybciej zrobiæ do-
wiemy siê dzwoni¹c na info-
liniê naszego funduszu.

Autor jest wspó³twórc¹ no-
wego systemu emerytalnego,
od wielu lat zajmuje siê pro-
blematyk¹ ubezpieczeñ spo-
³ecznych, by³ ministrem poli-
tyki spo³ecznej.

Syndyk MSM „Tarchomin” w upad³oœci sprze-

da w postêpowaniu upad³oœciowym 40 stano-
wisk w gara¿u podziemnym, znajduj¹cym siê

przy ul. Odkrytej 53B w Warszawie, za cenê nie

ni¿sz¹ ni¿ 18.000 z³ brutto.

Oferty nale¿y sk³adaæ w Biurze Syndyka MSM

„Tarchomin” w upad³oœci przy ul. Nagodziców 14,
03-188 Warszawa, w terminie 14 dni od daty ukaza-

nia siê og³oszenia z dopiskiem „OFERTA”.

Rozstrzygniêcie ofert nast¹pi w dniu 03.02.2006 r.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (022) 614-62-65

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17

Stowarzyszenie

by³ych Wychowanków

Pañstwowego Domu
Dziecka nr 3

serdecznie zaprasza

Kole¿anki i Kolegów

na urodziny naszego
wspólnego Domu

w sobotê  21 stycznia

o godz. 17,

do siedziby  przy

ul. Dalibora 1 na Woli.



nowa gazeta praska 9Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

Od tych s³ów pragnê za-
cz¹æ, dobry obyczaj mówi,
aby przy pierwszym spotka-
niu pozdrowiæ ka¿dego i prze-
kazaæ mu uœmiech i wyrazy
sympatii,  choæby za pomoc¹
kilku s³ów na ³amach gazety.
Zwierzêca rubryka nie jest w
pierwszej fazie dla zwierz¹t -
jest dla ludzi, abyœmy jako
w³aœciciele zdobyli jak naj-
wiêksz¹ wiedzê i jak naj-
wiêksz¹ wra¿liwoœæ wobec
czworonogów, którzy obok,
bez wzglêdu na porê roku,
witaj¹ nas przy ka¿dym po-
wrocie do domu gestami:
Wszystkiego Najlepszego i I
Love You Non Stop … ogo-
nem.

Kapitalizm i wolny rynek
zmusi³ nas do odpowiedzial-
noœci moralnej i finansowej za
naszych pupili.

W poprzednim artykule pi-
sa³em o pladze niekontrolo-
wanego rozmna¿ania siê
psów i kotów. Jako lekarz we-
terynarii proszê Szanownych
Pañstwa o uœwiadomienie so-
bie faktu, ¿e brak kontroli nad

Wszystkiego Najlepszego
w Nowym Roku!

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

urodzinami nadmiernej iloœci
zwierz¹t siê nie op³aca.

Chcia³bym namówiæ Was,
Drodzy Czytelnicy, na anty-
koncepcjê radykaln¹. Jest to
postêpowanie przemyœlane,
podyktowane doœwiadcze-
niem, nie maj¹ce nic wspól-
nego z atakami na wspólno-
tê p³ci tak modnych ostatnio
gejów i lesbijek i na ich para-
dy. A nazywa siê to STERY-
LIZACJA.

Zwierzêta siê nie zrze-
szaj¹, nie e-mailuj¹ do naiw-
nych szczeni¹t, nie zak³adaj¹
partii politycznych ani klubów
wyznaniowych. S¹ najzdrow-
sze psychicznie i w swych
pogl¹dach –maj¹ chêæ albo
nie, a ich zachowania podyk-
towane s¹ poziomem hormo-
nów p³ciowych.

Od dawna udowodniono,
¿e pozbawienie gonad zapo-
biega u samców nowotworom
prostaty, a u samic zaœ nowo-
tworom gruczo³u mlekowego
i ropnemu zapaleniu macicy.

Doœæ istotnym czynnikiem
sterylizacji suk i kotek jest ich

wiek. Wg badaczy amerykañ-
skich znaleziono zale¿noœæ
miêdzy wiekiem kastrowanej
suki czy kotki a póŸniejszym
wystêpowaniu nowotworów
gruczo³u mlekowego. Z prze-
prowadzonych obserwacji
wynika, ¿e im wczeœniej za-
bieg zostanie wykonany, tym
prawdopodobieñstwo nowo-
tworzenia jest mniejsze. Za
optymalny uznano wiek po
pierwszej rujce. Taki termin
korzystny jest dla spokoju
duchowego innych zwierz¹t.
Suki w rui przyci¹gaj¹ swo-
imi feromonami samce. St¹d
nag³e ucieczki i tragiczne w
skutkach potr¹cenia przez
samochody.Wczesna steryli-
zacja samic przynosi wiêc
podwójn¹ korzyœæ.

Jest coœ w tych badaniach,
co zainteresowaæ musi onko-
logów ludzkich. Byæ mo¿e, u
naszych kobiet pocz¹tek raka
piersi ma pocz¹tek ju¿ w
pierwszych cyklach p³cio-
wych. Sterylizujmy zatem
nasze czworonogi i badajmy
nas samych,  abyœmy w przy-
sz³ym 2007 roku mogli sk³a-
daæ sobie ¿yczenia w tym
samym sk³adzie.

Uwaga konkurs!

Noga w ³apê - razem idziemy przez œwiat
II edycja konkursu z 2004 r.: Zwierzêta i my - wspólny œwiat

Fundacja Azylu pod Psim Anio³em i Teatr „Lalka”w War-
szawie zapraszaj¹ dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w konkursie
plastycznym, którego ide¹ jest szerzenie humanitarnego sto-
sunku do zwierz¹t i szacunku dla przyrody.

* Nades³ane prace oceni jury pod przewodnictwem Ada-
ma Kiliana.

* Autorzy najciekawszych i najpiêkniejszych prac otrzy-
maj¹ nagrody.

* Konkurs zakoñczy siê wystaw¹ wyró¿nionych prac i au-
kcj¹ na rzecz bezdomnych zwierz¹t.

* Wernisa¿ wystawy odbêdzie siê 29 kwietnia 2006 r. w
siedzibie Teatru „Lalka” w Warszawie i bêdzie po³¹czony z
premier¹ nowego przedstawienia pt. „Z³otow³oska” w re¿y-
serii Jakuba Krofty.

* Informacje o przebiegu konkursu i przyznanych nagro-
dach oraz o aukcji znajd¹ Pañstwo na stronach interneto-
wych www.psianiol.org.pl  i  www.teatrlalka.waw.pl. Dodat-
kowe informacje s¹ dostêpne pod adresem e-mail: renata-
@psianiol.org.pl

TEMATY KONKURSU:
1. Zwierzê nie jest rzecz¹ (Ustawa o ochronie zwierz¹t z

1997 r.). Zaprojektuj wzór nadruku na koszulkê, który bê-
dzie przypomina³ innym, ¿eby byli ¿yczliwi dla zwierz¹t.

2. Mój przyjaciel. Przedstaw swoje szczêœliwe chwile spê-
dzone razem ze zwierzêtami.

3. „Jakiœ pies czeka, byœ po niego przyszed³.” (R.M.
Groñski) Sk¹d bior¹ siê bezdomne zwierzêta? Jak one siê
czuj¹? Co mo¿emy dla nich zrobiæ?

4. Zwierzêta ratuj¹, lecz¹, broni¹ i towarzysz¹. Poka¿,
w jaki sposób cz³owiek i zwierzê mog¹ ze sob¹ wspó³pra-
cowaæ jako partnerzy.

REGULAMIN KONKURSU:
- czestnikami mog¹ byæ uczniowie szkó³ podstawowych,

gimnazjów i liceów.
- dzie³a mog¹ byæ wykonane w dowolnej technice, jako:

malarstwo, rysunek, grafika, plakat.
- format prac nie mo¿e przekraczaæ wymiarów 50x70 cm.
- prace musz¹ byæ odpowiednio utrwalone i zabezpieczo-

ne do transportu (nie zrolowane).
- na odwrocie ka¿dej pracy nale¿y podaæ jej tytu³ (dobry,

orginalny tytu³ pomaga w zrozumieniu intencji twórcy) oraz
dane autora (imiê, nazwisko, wiek, adres i tel. szko³y lub
ogniska plastycznego, adres i tel. domowy), a tak¿e imiê i
nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

- prace nale¿y dostarczyæ na adres: Teatr „Lalka” Plac
Defilad 1, PKiN, 00-901 Warszawa

- termin przyjmowania prac up³ywa 15 marca 2006 r.
- prac nie zwracamy i zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ ich

dowolnego wykorzystania.

Autyzm jest chorob¹ poja-
wiaj¹c¹ siê przed ukoñcze-
niem 3 roku ¿ycia. Wystêpu-
je u oko³o 15 osób na 10 ty-
siêcy, a wiêc porównywalnie
z liczb¹ osób niewidomych
lub nies³ysz¹cych. Objawami
autyzmu s¹ liczne zaburze-
nia, w tym wtórne opóŸnienie
w rozwoju, zamykanie siê w
sobie oraz lêk.

Lêk równie¿ towarzyszy ro-
dzinom chorych, które w oba-
wie przed spo³eczeñstwem
trzymaj¹ swoje dzieci w za-

Cuda przy Bia³ostockiej
Ma³o kto wie, ¿e na parterze i w piwnicach bloku przy

Bia³ostockiej 9 dziej¹ siê cuda. W posklepowych pomiesz-
czeniach, po zwyciêskiej walce z plag¹ szczurów i wstêp-
nym remoncie, Stowarzyszenie Terapeutów otworzy³o
Oœrodek Integracji Spo³ecznej. Pod t¹ tajemnicz¹ nazw¹
kryj¹ siê terapeuci opiekuj¹cy siê prawie 20 osobami z ró¿-
nymi zaburzeniami, g³ównie m³odymi ludŸmi z autyzmem.

mkniêciu przez d³ugie lata.
Taka obawa przed s¹siadami
sprawia, ¿e dzieci autystycz-
ne s¹ aspo³eczne i niesamo-
dzielne. Czasem problemem
jest te¿ negatywna postawa
lokalnych spo³ecznoœci wo-
bec chorych. Na Bia³ostockiej
nasi s¹siedzi nastawieni s¹

¿yczliwie do nas. Nie spotka-
liœmy siê z agresj¹. Wiadomo,

¿e nasi podopieczni  czasem

zachowuj¹ siê dziwnie, ale
s¹siedzi to rozumiej¹. Kiedyœ

jeden z ch³opców wybi³ szy-
bê w sklepiku obok, i tu te¿

spotkaliœmy siê ze zrozumie-

niem. Czasem któryœ z s¹sia-
dów przyniesie jakiœ prezent

– kwiaty, meble… – t³umaczy
Ma³gorzata Matoszko, tera-
peuta z Bia³ostockiej, prezes
Stowarzyszenia Terapeutów.

Ma³gorzata wraz z pozo-
sta³ymi terapeutami i uczest-
nikami dzieñ w oœrodku za-
czyna od zebrania. Wszyscy
gromadz¹ siê dooko³a du¿e-
go sto³u. Ustalany jest plan
dnia. Zajêcia s¹ ró¿ne, np.
wyrób przedmiotów z gliny,
witra¿y, zabawy na powietrzu.
Wykonanie przedmiotu jed-
nak nie jest celem, a jedynie
œrodkiem. Wa¿na jest zaba-
wa, wspólna praca i jeœli trze-

ba to k³ótnia. W ten sposób

osoby tyle lat izolowane ucz¹
siê normalnych zachowañ w

spo³eczeñstwie – wyjaœnia te-
rapeutka.

Potem jest posi³ek i od go-
dziny 13 zaczyna siê druga
czêœæ zajêæ. S¹ to zajêcia in-
dywidualne, relaksacyjne, a
tak¿e specjalne sekwencje –
stymulacje sensoryczne.
Osoby z autyzmem maj¹ za-

burzenia zmys³ów. Widz¹

mniej, nie maj¹ czucia. Sty-

mulacje maj¹ za zadanie
optymalizowaæ pracê zmy-

s³ów – t³umaczy Matoszko.
Wiêkszoœæ osób autystycz-

nych, które nie s¹ sprawne w
samoobs³udze, skazanych
jest na siedzenie w domu.
Problemem dla nich jest zro-
bienie herbaty, pójœcie do to-
alety czy ubranie siê. Tera-
peuci przy Bia³ostockiej k³ad¹
szczególny akcent na naukê
podstaw. To proste – je¿eli
cz³owiek bêdzie wiêcej umia³,

tym bêdzie mniej zale¿ny od
innych. Równie¿ da odpo-

cz¹æ opiekunom – mówi te-
rapeutka.

Druga p³aszczyzna to
uspo³ecznienie – kontakt z
innymi. Œwietnym testem jest
podró¿ autobusem. Jak na
d³oni widaæ, czy chory zauwa-
¿a inne osoby, czy umie siê
odezwaæ. Taka wra¿liwoœæ nie
przychodzi szybko. Na efekty

czasem trzeba czekaæ latami.
Rezultatem jest na przyk³ad

zauwa¿enie przez chorego,

¿e kogoœ nie ma, albo przyja-
zny uœmiech. To jest cudow-

ne – doda³a Matoszko.
Ma³gorzata Matoszko na

Pragê doje¿d¿a a¿ z Mila-
nówka pod Warszaw¹. Ale
jest przekonana, ¿e warto.
Oprócz niej i innych terapeu-
tów, zawodowych psycholo-
gów, pedagogów i fizjotera-
peutów, w oœrodku pracuje
mnóstwo studentów. S¹ to
uczniowie Szko³y Wy¿szej
Psychologii Spo³ecznej, od-
bywaj¹cy tu praktyki i szko-
lenia. Obecnie na sta¿u prze-
bywa 50 osób podzielonych
na mniejsze grupki.

Praca jest ciê¿ka. Nie
sprawdzaj¹ siê osoby ma³o
elastyczne, nie potrafi¹ce
przystosowaæ siê do warun-
ków, do potrzeb chorych.
Trzeba mieæ predyspozycje.
Nie maj¹ szans opieraj¹cy siê
jedynie na wiedzy ksi¹¿ko-
wej. Po pewnym czasie oka-
zuje siê, czy sta¿ysta jest
gotowy do pracy. Oœrodek
przy Bia³ostockiej przyjmuje
wszystkich potrzebuj¹cych,
g³ównie osoby autystyczne.
Pierwszy okres pobytu kan-
dydata to czas próby. Naj-
pierw spotkania przez godzi-
nê, potem coraz d³u¿ej.
Sprawdzamy, czy my sobie
poradzimy, i czy to dobry czas

dla pacjenta. To tak¿e czas

na adaptacjê w nowym miej-
scu – zaznacza Matoszko.
Oœrodek otwarty jest od po-
niedzia³ku do pi¹tku, w godzi-
nach 8-16.

Adam Praski

Wspólnota mieszkaniowa „OR£OWSKA 7”
(pow. u¿ytkowa 5600 m2) og³asza przetarg na wy-
konanie funkcji GOSPODARZA NIERUCHOMOŒCI.

Do zadañ gospodarza nieruchomoœci nale¿eæ bêdzie:
prowadzenie nadzoru i kontroli nad ca³okszta³tem spraw
zwi¹zanych z eksploatacj¹ oraz konserwacj¹ znajduj¹cych
siê urz¹dzeñ technicznych budynku i jego otoczenia, utrzy-
manie porz¹dku i czystoœci w budynku i jego otoczeniu,
prowadzenie niezbêdnych prac administracyjnych.

Niezbêdne wymagania: wykszta³cenie œrednie, podsta-
wowa znajomoœæ i umiejêtnoœæ wykonywania czynnoœci
zwi¹zanych z eksploatacj¹ i konserwacj¹ urz¹dzeñ tech-
nicznych budynku oraz jego otoczenia, podstawowa znajo-
moœæ pracy na komputerze, miejsce zamieszkania w bez-
poœredniej bliskoœci Or³owskiej 7, zarejestrowana dzia³al-
noœæ gospodarcza. Warunki wynagrodzenia do negocjacji.

Oferty prosimy sk³adaæ do dnia 25 stycznia 2006 r.
na adres: Wspólnota Mieszkaniowa „Or³owska 7” ulica
Or³owska 7 m. 22, 03-571 Warszawa. Szczegó³owy zakres
obowi¹zków do zapoznania pod adresem Wspólnoty.

OG£OSZENIE

172 lata temu, w styczniu
1833 r., Polak Karol Marcin-
kowski zosta³ odznaczony z³o-
tym medalem. Ale nie za wy-
niki sportowe. Akademia Nauk
w Pary¿u przyzna³a mu nagro-
dê za rozprawê o cholerze.
Marcinkowski (1800-1846) by³
dzia³aczem spo³ecznym i le-
karzem. Bra³ udzia³ w Powsta-
niu Listopadowym, a póŸniej
praktykowa³ jako chirurg i po-
³o¿nik. Badania nad choler¹
prowadzi³ w K³ajpedzie, gdzie
opiekowa³ siê chorymi w cza-
sie epidemii.

Kszta³ci³a siê w domu i
marzy³a o tym, ¿eby zostaæ
œpiewaczk¹. Nie uda³o jej siê
to, na szczêœcie dla wielbicieli
literatury sensacyjnej. W 1920
r. za³o¿y³a siê z siostr¹, ¿e
napisze krymina³. Niestety,
wiêkszoœæ wydawnictw odrzu-
ci³a ten rêkopis. Natomiast
druga ksi¹¿ka „Zabójstwo
Rogera Ackroyda” zdoby³a
wielk¹ s³awê. 12 stycznia ob-
chodziliœmy 30 rocznicê
œmierci Agaty Christie (1890-
1976). Napisa³a przesz³o 70
powieœci i wymyœli³a detekty-
wa Herculesa Poirot oraz
bystr¹ starsz¹ pani¹, Jane
Marple. Ka¿da jej ksi¹¿ka cie-
szy³a siê wielkim powodze-
niem wœród czytelników. Opo-
wiadanie „Pu³apka na myszy”
przerobiono na sztukê i gra-
no w teatrze przez 30 lat!

14 stycznia minê³a 120 rocz-
nica urodzin H.J. Loftinga
(1886-1947). Ten amerykañski
pisarz i ilustrator by³ z wykszta-
³cenia in¿ynierem – pracowa³
przy budowie kolei w Afryce i
Ameryce Po³udniowej. Do hi-
storii przeszed³ jednak jako
twórca doktora Dolittle, lekarza

z ma³ego angielskiego mia-
steczka i gromadki jego przy-
jació³ - zwierz¹t. Pierwsze dwa
tomy tych ksi¹¿eczek dla dzie-
ci wydano w Polsce jeszcze
przed II wojn¹ œwiatow¹, ostat-
nie – w 1990 r. Ca³y cykl to
ponad 10-tomowa urocza opo-
wieœæ o weterynarzu, którego
jêzyka zwierz¹t nauczy³a pa-
puga Polinezja.

Smutna rocznica. 4 stycz-
nia, dwa lata temu, zmar³a
Dorota Terakowska (1938-
2004). Autorka wielu nagro-
dzonych ksi¹¿ek m.in. „Lustro
Pana Grymsa”, „Samotnoœæ
bogów”, „Tam, gdzie spadaj¹
anio³y”. Jej pierwsza powieœæ
dla dzieci nosi³a frapuj¹cy
tytu³ „Babci Brygidy szalona
podró¿ po Krakowie”. Ostat-
nio córka Doroty Terakow-
skiej, Ma³gorzata Szumow-
ska, napisa³a wspomnie-
niow¹ ksi¹¿kê „Moja mama
czarownica”.

Ludmi³a Milc

Styczniowy kalejdoskop
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI okazja dla osób,
które pragn¹ nauczyæ siê
mówiæ po angielsku praktycz-
nie skuteczn¹ metod¹ kon-
wersacji u rutynowanego lek-
tora 676-73-65, Tarchomin
ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka 839-
32-07, 0695-612-825
JÊZYK polski doœwiadczo-
na nauczycielka z Bia³o³êki
tel: 022 322-60-32
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matematy-
ki udziela korepetycji 889-73-
54, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, key-
bord 670-31-89, 0502-935-459
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wê-
dzide³ka) psychiatra, psycho-
log, akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktycz-
ne, wizyty domowe, bioener-
goterapeuta. Panieñska 4,
tel. 619-52-31
PSYCHOLOG - dzieci i m³o-
dzie¿, 0608-099-452

US£UGI
A pralki, lodówki Amica Whirl-
pool, Polar itp. solidnie 022
679-00-57, 0501-587-257
ABY naprawiæ, odwirusowaæ,
zmodernizowaæ komputer,
zalegalizowaæ, uaktualniæ
oprogramowanie w domu, biu-
rze, faktury VAT 0501-424-191
ABY podzieliæ przewodowo
lub bezprzewodowo dostêp
do Internetu, Neostradê, ka-
blówkê na wiêcej komputerów
w domu, biurze, faktury VAT
0501-424-191
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
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
FILTRY wodne - servis
0502-778-365
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Mo-
dliñska 83 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

PIERZEMY dywany, wyk³adzi-
ny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek kra-
wieckich. Teksana pasa¿
Œwiatowida 49 paw. 33
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 679-

60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

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

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe

�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

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

GASTRONOMIA

WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering
(obiady domowe z do-
staw¹). Tanio, 0692-600-
178, 679-81-06

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Jestem zarz¹dc¹ nierucho-
moœci i chcia³abym Pañstwu
przedstawiæ problem nurtuj¹cy
nieruchomoœci na terenie Pra-
gi Pó³noc. Otó¿ od kilku lat
Zarz¹dy Wspólnot Mieszkanio-
wych przejmuj¹ od ZGN swo-
je budynki w zarz¹d i zarz¹-
dzanie. Teoretycznie rzecz bio-
r¹c przejmuj¹ równie¿ w opie-
kê teren „niezbêdny dla funk-
cjonowania nieruchomoœci” tj.
np. chodniki bezpoœrenio przy-
leg³e do nieruchomoœci. Pozo-
staje jeszcze znaczna czêœæ
terenów, która nale¿y do mia-
sta, a traktowana jest jako „te-
ren niczyj”. Miasto dotychczas
nie ³o¿y³o na utrzymanie swo-
ich terenów, przerzucaj¹c te
koszty na wspólnoty mieszka-
niowe. Nie by³o to specjalnie
trudne, gdy¿ rozliczenie tego
robi³ Zarz¹d Gospodarowania
Nieruchomoœciami, a obecnie
Zak³ad Gospodarowania Nie-
ruchomoœciami. Kiedy wspól-
noty przejê³y swoje nierucho-
moœci okaza³o siê, ¿e „prawem
zwyczajowym” jak to okreœli³a
kierownik El¿bieta Lewandow-
ska, powinny nadal utrzymy-
waæ tereny nale¿¹ce do mia-
sta. I tak, podczas przejmowa-
nia nieruchomoœci Zarz¹dom
Wspólnot podtykane s¹ do za-
akceptowania mapki terenu,
który powinny siê zgodziæ ob-
s³ugiwaæ. Dziwnym jest to, ¿e
teren wskazany na mapkach
ma w³aœciciela – jest nim naj-
czêœciej Miasto Sto³eczne
Warszawa a w³adaj¹cym jest
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
– jak informuje nas Biuro Geo-
dezji i Katastru Delegatura w
Dzielnicy Praga Pó³noc.

W rozmowach z burmi-
strzem Robertem Sosnowskim
nie uda³o siê nam dojœæ do ja-
kiegokolwiek konsensusu. Bur-
mistrz g³ownie zainteresowany
by³ tym, czy mamy w tej spra-
wie przygotowane jakieœ pi-

smo. Korespondencjê w spra-
wie powy¿szej prowadziliœmy
ju¿ wczeœniej z ZGN, Dzielnic¹
Praga Pó³noc, Zarz¹dem Por-
tu Praskiego. Z koresponden-
cji tej nie wynika kompletnie nic.
Zupe³nie jak teren zawis³by w
powietrzu, nie mia³ w³aœciciela
i z tego powodu, i¿ przez wiele
poprzednich lat utrzymywany
by³ na koszt okolicznych bu-
dynków tak powinno pozostaæ.
Burmistrz Sosnowski stwier-
dzi³, i¿ mimo zapisów  przed-
stawionych przez  Biuro Geo-
dezji i Katastru Delegatura w
Dzielnicy Praga Pó³noc Zarz¹d
Dzielnicy nie jest obecnie w³a-
daj¹cym gruntami m. st. War-
szawy. I dzielnica nie posiada
œrodków, które mog³aby prze-
znaczyæ na utrzymanie porz¹d-
ku na terenach miasta.

Czy istnieje jakakolwiek
mo¿liwoœæ zmobilizowania
miasta lub dzielnicy do zadba-
nia o swoje tereny? Sprawie-
nia, by by³y one bezpieczne
dla przechodniów. W okresie
zimowym wiele chodników na
terenie m.st.Warszawy w
dzielnicy Praga Pó³noc stano-

Kto za to odpowiada?
wi zagro¿enie dla zdrowia
przechodniów, s¹ nie odœnie-
¿ane, oblodzone, nie posypa-
ne piaskiem. Nie bardzo wie-
my, jak mo¿na rozwi¹zaæ tê
sprawê. Przypuszczam, ¿e
problem ten dotyczy wszyst-
kich nieruchomoœci. Niemniej
jednak, jak d³ugo nieruchomo-
œci bêd¹ wystêpowa³y indywi-
dualnie, tak d³ugo bêd¹ lek-
cewa¿one i m.st. Warszawa
oraz Zarz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc bêd¹ ten problem od-
suwa³y od siebie.

Bardzo prosimy o pomoc w
rozwi¹zaniu tego problemu, s¹-
dzimy, ¿e wzbudzi on ¿ywe za-
interesowanie znacznej grupy
mieszkañców naszej dzielnicy.
Pozostajemy z powa¿aniem.

Jagna Skurzyñska wraz z
Zarz¹dami Wspólnot Miesz-
kaniowych Plac Hallera 10,
Plac Hallera 6, Jagielloñ-
skiej 60, Skoczylasa 10 A

Od redakcji. Teraz my spró-
bujemy uzyskaæ odpowiedŸ,
najpierw od burmistrza So-
snowskiego, któremu przeka-
¿emy ten list.

Pocz¹tki New Age to ame-
rykañski ruch Dzieci Kwiatów.
M³odzie¿owa subkultura lat 60.
powsta³a w wyniku buntu prze-
ciwko staremu porz¹dkowi,
przeciwko wojnie w Wietna-
mie, zak³amaniu amerykañ-
skiej klasy œredniej. Rozbicie
spo³eczeñstwa sprzyja³o po-
wstaniu nowego stylu ¿ycia -
wolnej mi³oœci, u¿ywania nar-
kotyków, ¿ycia w hippisow-
skich komunach. Pseudofilo-
zofia ruchu czerpa³a ze
wszystkich mo¿liwych religii i
pr¹dów kulturowych i rozprze-
strzenia³a siê na kraje europej-
skie, daj¹c pocz¹tek New Age.

„Zagro¿enia wiary - sekty,
magia, New Age” to temat
kolejnego ze spotkañ zorga-
nizowanych przez Stowarzy-
szenie KONAR, tym razem w
parafii p.w. œw. Franciszka z
Asy¿u. O zagro¿eniach p³yn¹-
cych z ideologii New Age
mówi³ Andrzej Wronka, absol-
went Papieskiego Wydzia³u
Teologicznego, prezes Stowa-
rzyszenia Ruch Effatha,
znawca tematu.  Ruch Effatha
zajmuje siê obron¹ wiary ka-
tolickiej przed dzia³alnoœci¹
sekt i b³êdnych duchowoœci.
Andrzej Wronka jest autorem
wielu publikacji na temat sekt,
w tym sztandarowej „Od ma-
gii do opêtania”.

New Age jest ruchem, pr¹-
dem kulturowym, a mo¿e bar-
dziej pewnym stylem ¿ycia,
który jest budowany na myœle-

niu i moralnoœci, próbuj¹cych
siê dostosowaæ do potrzeb
wspó³czesnego cz³owieka.
Jest czymœ na kszta³t nowej
religii, nie jest sekt¹, choæ sta-
nowi dla sekt doskona³¹ po-
¿ywkê. New Age jest ruchem
niezwykle eklektycznym, za-
wiera w sobie elementy ró¿-
nych religii - chrzeœcijañstwa,
hinduizmu, buddyzmu, pr¹-
dów filozoficznych,  wierzeñ,
parapsychologii, kultury i filo-
zofii Wschodu, ale równie¿
osi¹gniêæ nauki - psychiatrii,
psychologii, a nawet astrofizy-
ki. New Age czerpie wybiór-
czo z ezoterii, spirytyzmu, z
mitów ró¿nych narodów, z
magii. Gdyby szukaæ Ÿróde³
tej wspó³czesnej odmiany
okultyzmu, mo¿na by³oby
wskazaæ na kilka - atomizacja
spo³eczeñstw i globalizacja
sprawi³y, ¿e cz³owiek poczu³
siê osamotniony i zacz¹³ po-
szukiwaæ oparcia w autoryte-
cie uniwersalnym, a wiêc w
Bogu. Wychowanie w kulcie
wolnoœci - dotyczy to w znacz-
nie wiêkszym stopniu spo³e-
czeñstw zachodnich - powo-
duje rozterkê - jak byæ wolnym
poddaj¹c siê woli Boga? Dy-
lemat wydaje siê byæ nieroz-
wi¹zywalny. Nie mo¿na byæ
wolnym, przestrzegaj¹c przy-
kazañ bo¿ych. St¹d poszuki-
wania nowej religii, której cen-
trum powinien stanowiæ cz³o-
wiek. W taki oto sposób Bóg
zostaje zast¹piony cz³owie-
kiem. Pobudzaj¹c - za po-
moc¹ æwiczeñ, medytacji i sty-
lu ¿ycia - bosk¹ energiê, cz³o-
wiek wspina siê na coraz to
wy¿sze szczeble œwiadomo-
œci. Dla teoretyków New Age
Bóg jest energi¹ przenikaj¹c¹
wszystko, Jezus Chrystus jest
wy³¹cznie najwy¿szym prze-
jawem osi¹gniêcia takiego
poziomu boskiej energii, któ-
ry sprawia, ¿e cz³owiek staje
siê doskona³oœci¹, poniewa¿
uwierzy³, ¿e jest Bogiem. Shir-
ley MacLaine, entuzjastka idei
New Age doradza to ka¿de-
mu wyznawcy nowej „religii” -
Nie mo¿na oddawaæ czci ni-
komu czy niczemu innemu ni¿

sobie, bowiem ka¿dy z nas
jest Bogiem. Kochaæ siebie
oznacza kochaæ Boga. Duch
Œwiêty jest dla wyznawców
New Age energi¹ dostêpn¹
dla ka¿dego, mo¿na z niej
korzystaæ na dwa sposoby -
w akcie twórczym lub w pro-
cesie psychicznym. New Age
inkorporowa³ ideê reinkarna-
cji, a tak¿e kategoriê cia³a
astralnego lub psychicznego,
maj¹cego kontakt ze œwiatem
tajemnym poprzez media spi-
rytystyczne, wró¿by i astrolo-
giê. W New Age wystêpuje
równie¿ kategoria grzechu -
najwiêkszym jest nieœwiado-
moœæ w³asnej boskoœci.

Atrakcyjnoœæ New Age  to
za³o¿enie, ¿e cz³owiek mo¿e
wszystko, pod warunkiem, ¿e
uruchomi tkwi¹c¹ w nim bosk¹
energiê. Wobec tego ka¿dy
mo¿e osi¹gn¹æ doskona³oœæ,
nie krêpuj¹c swojej wolnoœci
¿adnymi ograniczeniami. A
doskona³oœæ - wed³ug New
Age - mo¿na osi¹gn¹æ w ka¿-
dej dziedzinie. Za pomoc¹
medytacji i ró¿nych form tera-
pii mo¿na zapracowaæ na do-
skona³e zdrowie, æwiczyæ
umys³, a st¹d prosta droga do
osi¹gniêcia dobrobytu i pe³nej
satysfakcji ze swojego ¿ycia.
A nawet jeœli nie uda siê tego
osi¹gn¹æ New Age pociesza,
¿e bêdzie to mo¿liwe w kolej-
nym wcieleniu. Atrakcyjnoœæ
dla m³odych to elementy ma-

gii i astrologii, zdobywanie wie-
dzy tajemnej. W ten model do-
skonale wpisuje siê literatura,
filmy i gry fantasy. New Age
przekonuje, ¿e wiele mo¿na
osi¹gn¹æ dziêki medytacjom,
æwiczeniom oddechowym, co-
dziennemu praktykowaniu jogi,
a nawet - co mocno szokuje -
u¿ywaniu narkotyków. Biblia
New Age wspomina o narko-
tykach psychogennych czy
inaczej halucynogennych,
dziêki którym mo¿na doœwiad-
czyæ - jak to okreœla publika-
cja - samotranscendencji. Z
owej ideologii p³ynie ogromne
zagro¿enie - szczególnie dla
m³odych. Kolokwialnie mo¿na
by³oby opisaæ ofertê New Age
staropolskim hulaj dusza, pie-
k³a nie ma.. Ruch nie propo-
nuje ¿adnych ograniczeñ. Naj-
wa¿niejsza jest wolnoœæ jed-
nostki, d¹¿enie do szczêœcia i
osi¹gniêcia pe³ni.

Dyletanckie proroctwa ide-
ologów New Age czerpi¹ z
domoros³ej astrologii. Wedle
nich Era Ryb rozpoczê³a siê
wraz z narodzinami Chrystu-
sa, znamionuje chrzeœcijañ-
stwo i w³aœnie zmierza ku koñ-
cowi. Nadchodz¹ca Era Wod-
nika przewartoœciuje  wszyst-
kie ideologie i religie - upad-
nie chrzeœcijañstwo, zapanu-
je œwiadomoœæ ekologiczna,
ludzkoœæ powróci do natury i
pradawnych wierzeñ, zapanu-
je powszechny pokój i po-
wszechne oœwiecenie. W ide-
ologii pojawiaj¹ siê elementy
mocno absurdalne, jak choæ-
by przewidywane pojawienie
siê u ludzi umiejêtnoœci poro-
zumiewania siê ze zmar³ymi.
Mo¿na tu znaleŸæ echa ca³ko-
wicie  wypaczonego chrzeœci-
jañskiego dogmatu o obcowa-
niu œwiêtych. Ideolodzy New
Age nie s¹ jedynie zgodni, je-
œli chodzi o drogê dojœcia do
owych zmian. Niektórzy
s¹dz¹, ¿e powszechny pokój
i harmoniê poprzedz¹  kata-
strofy - nie wy³¹czaj¹c nukle-
arnej  - i kataklizmy.

New Age jest niezwykle
trudno wypleniæ, bowiem ide-
ologia epatuje poprzez film,
telewizjê, radio, prasê, sztukê,
muzykê, styl ¿ycia, modê, zaœ
jej elementy wtapiaj¹ siê w
rzeczywistoœæ i s¹ niezwykle
trudne do wychwycenia. Przy-
puszcza siê, ¿e pod jej wp³y-
wem znajduje siê spora czêœæ
sekt, organizacji feministycz-
nych, a nawet partii zielonych.

Stolica Apostolska zwraca
uwagê na szczególne zagro-
¿enie ideologii New Age dla
chrzeœcijan. Pod pozorem
pewnych podobieñstw wywra-
ca na nice prawdy wiary. Nie
odró¿nia Stwórcy od stworze-
nia, poprzez wiarê w wêdrów-
kê dusz eliminuje niebo i pie-
k³o, wprowadza kategoriê cia-
³a astralnego - chrzeœcijañstwo
zak³ada wy³¹cznie istnienie
œmiertelnego cia³a i nieœmier-
telnej duszy, Koœció³ zakazuje
seansów spirytystycznych -
New Age propaguje spirytyzm,
dla chrzeœcijan Jezus Chrystus
jest Bogiem - dla New Age-
owców tylko mistrzem, w ide-
ologii New Age grzech jest je-
dynie konsekwencj¹ dzia³añ w
poprzednich wcieleniach, za-
miast mszy œw. ideologia pro-
ponuje medytacje.

Temat niezwykle istotny, nic
wiêc dziwnego, ¿e Stowarzy-
szenie KONAR zaproponowa-
³o w najbli¿szej przysz³oœci
kolejne spotkanie na temat
zagro¿eñ wiary.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

Niebezpieczna Nowa Era

Szanowna Redakcjo!
Dziêkujemy serdecznie za artyku³ o naszej

akcji „Ko³derka za jeden uœmiech”, który uka-
za³ siê 7 grudnia 2005 r. W szczególnoœci pragniemy po-
dziêkowaæ Pani Ludmile Milc, która zainteresowa³a siê na-
szymi dzieciaczkami i ich ko³derkami. Pozwolê sobie za-
cytowaæ kilka wypowiedzi z ko³derkowego forum na temat
tego artyku³u: „fajnie napisane - naprawde bardzo, bar-
dzo fajnie” (evas), „Mi³o przeczytaæ taki ciep³y artyku³”
(MagdaK), „Super, bez dêcia w wielkie tr¹by, zwyczajnie i
na temat - tak jak najbardziej lubiê” (Natka), „Piêknie napi-
sane - tak prosto i bardzo ciep³o. Dziewczyny brawa dla
Was i dla pani redaktor” (Elunia), „Artyku³ œwietnie napi-
sany, tak bez poœpiechu, rzeczowo i z sercem” (mycha)

Wszyscy uwa¿aj¹, ¿e artyku³ jest bardzo ciep³y i ser-
deczny, i przede wszystkim porusza najwa¿niejsze dla
nas sprawy. Cieszymy siê, ¿e znalaz³o siê te¿ miejsce
na wspomnienie o licytacji patchworkowej Arki.

Mamy nadziejê, ¿e dziêki Nowej Gazecie Praskiej przybê-
dzie nam haftuj¹cych i szyj¹cych chêtnych do dawania serca...
W imieniu ko³derkowych cioæ i wujków Karolina Byliñska
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Prosto z mostu

Jaki bêdzie nowy 2006
rok? To pytanie zadaje sobie
na pewno wielu z nas. Prze-
wija³o siê ono nie tylko w
moim, ale zapewne i w Pañ-
stwa domach w trakcie œwi¹-
tecznych i noworocznych
spotkañ. Zapowiedzi rz¹do-
we nie s¹ buduj¹ce. Zdro¿e-
je pr¹d, gaz, papierosy, w
górê pójd¹ ceny wo³owiny i
m¹ki. Nie jestem ekonomist¹,
ale na zdrowy rozum podwy¿-
ki niektórych z tych artyku³ów
bêd¹cych surowcem do pro-
dukcji innych dóbr konsump-
cji spowoduj¹ tak¿e koniecz-
noœæ podniesienia ich ceny,
co odbije siê na i tak ju¿ chu-
dych portfelach bezrobot-
nych, emerytów i rencistów.
Chudszych od 1 stycznia br.
w zwi¹zku z podniesieniem
sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne, co skutkuje
zmniejszeniem realnie wyp³a-
canych rent i emerytur.

Jakby tego by³o ma³o, pod-
wy¿ki zafundowa³y nam tak-
¿e w³adze samorz¹dowe pod-
nosz¹c od 1 stycznia op³aty z
tytu³u u¿ytkowania wieczyste-
go. Na samej Pradze Pó³noc
dotyczy to ponad szeœciu ty-
siêcy gospodarstw rodzin-
nych. Czy naprawianie pañ-
stwa, realizowane przez PiS,
bêdzie siê sprowadza³o do
drenowania portfeli? Czy tak
ma wygl¹daæ obiecywane
obywatelom tanie pañstwo?

„Nowe” idzie b³yskawicznie
PiS: „czyœci” poprzedni¹ eki-
pê z administracji rz¹dowej,
w tym placówek dyploma-
tycznych i zarz¹dów spó³ek
Skarbu Pañstwa, „przewie-
trza” publiczne media, s³u¿-
by i policjê. Przy okazji obsa-
dza je swoimi, b¹dŸ kupczy
na rzecz Samoobrony i LPR,
by utrzymaæ wiêkszoœæ par-
lamentarn¹ w Sejmie. Odby-
wa siê, jak¿e dot¹d krytyko-
wane, zaw³aszczanie pañ-
stwa. Rz¹d Marcinkiewicza
alergicznie reaguje na spoty-
kaj¹ce go przeciwnoœci losu
uwa¿aj¹c, ¿e tylko on ma je-
dyn¹, s³uszn¹ i œwiêt¹ racjê,
w czym zapewne utwierdza
jego ministrów ojciec Rydzyk.

Zostawmy na razie wielk¹
politykê i spójrzmy, co nas
czeka w Warszawie. Na pew-
no bêdzie to rok wyborczy. W
Sejmie toczy siê batalia czy
pójdziemy w tym roku raz, czy
dwu razy do urn wyborczych.
Sejm przeg³osowa³ zmianê
dotychczasowych zasad.
Wprowadzi³ przepis mówi¹cy,
i¿ w przypadku braku prezy-
denta, gdy do wyborów pozo-
sta³o mniej ni¿ 12 miesiêcy,
wyborów siê nie organizuje.
O to chodzi³o jego inicjatorom
z PiS, którym ciê¿ko siê roz-
stawaæ z w³adz¹ w Warsza-
wie po odejœciu Kaczyñskie-
go (ostatnio obserwujê istny
exodus wa¿nych urzêdników
tego miasta do rz¹du i kan-
celarii Prezydenta RP), lecz
ku zdumieniu panów z PiS,
Sejm g³osami opozycji prze-
g³osowa³, i¿ nowe zasady
maj¹ obowi¹zywaæ dopiero w
nowej kadencji samorz¹du.
To by znaczy³o, ¿e na pocz¹t-
ku marca bêdziemy wybiera-
li prezydenta, który swoj¹
funkcjê bêdzie sprawowa³ do
paŸdziernika br. Riposta bra-
ci Kaczyñskich, którzy maj¹
jeszcze Senat, by³a b³yska-

Rok nadchodzi
wiczna, wprowadzono tam
bowiem poprawkê, która
przewiduje, ¿e w przypadku,
je¿eli do wyborów pozosta³o
pomiêdzy 6 a 12 miesiêcy, o
przeprowadzeniu wyborów
prezydenta decyduje Rada
Miasta. W Warszawie PiS i
popieraj¹cy go radni maj¹
wiêkszoœæ. Przy takim roz-
wi¹zaniu w Warszawie z pew-
noœci¹ do paŸdziernika bê-
dzie rz¹dzi³ powo³any przez
premiera komisarz.

Ta sytuacja jest klasycz-
nym przyk³adem na instru-
mentalne traktowanie prawa.
Jeœli przepisy prawa, które
obowi¹zywa³y od szeregu lat,
s¹ nam jako formacji politycz-
nej nie na rêkê, zmieñmy je,
nie zwa¿aj¹c na nic. Je¿eli
tak ma wygl¹daæ obiecywa-
ne w kampanii wyborczej
przez PiS, a wspierane przez
Samoobronê, pañstwo pra-
wa, to jest ono dalekie od
moich wizji i oczekiwañ…

Wróæmy do Warszawy. Bez
wzglêdu, kto ni¹ bêdzie rz¹-
dzi³, fajerwerków inwestycyj-
nych nie nale¿y oczekiwaæ.
Nie ujrzymy wbijanych ³opat
pod budowê Mostu Pó³nocne-
go, Pa³ac Saski, Centrum Na-
uki Kopernik i parê planowa-
nych muzeów, stadion naro-
dowy, a tak¿e planowane od
lat osiedle budynków komu-
nalnych przy Jagielloñskiej.
Byæ mo¿e, w³adze miasta
uporaj¹ siê z rozgrzebanymi
inwestycjami przy Galerii Mo-
kotów i Górczewskiej oraz

popchn¹ dalej rozbudowê
metra. Powinny posun¹æ siê
do przodu modernizacja Alej
Jerozolimskich, Trasa Siekier-
kowska i budowa wiaduktów
nad rondem Starzyñskiego.

Nie obejdzie siê tak¿e bez
podwy¿ek. Miejska firma
MPWiK planuje podobno
podniesienie op³at za dosta-
wy wody i odprowadzanie
œcieków. Nowe wy¿sze ceny
rozwa¿aj¹ tak¿e Mazowiecka

Spó³ka Gazownicza i STO-
EN. Nie powinny zdro¿eæ bi-
lety komunikacji miejskiej i
czynsze, wszak jest to rok
wyborczy.

Czym mo¿e nas zaskoczyæ
Praga? O podwy¿szeniu
op³at za u¿ytkowanie wieczy-
ste ju¿ pisa³em. W inwesty-
cjach, mam nadziejê, ¿e kon-
tynuowane bêd¹: budowa
hali sportowej przy Kowieñ-
skiej 12/20 i nadbudowa pa-
wilonu szkolnego przy Jagiel-
loñskiej 7 oraz powstan¹ do-
kumentacje pod nowe zamie-
rzenia, jak na przyk³ad budo-
wa hali sportowej przy VIII LO
im. W³adys³awa IV. Mam na-
dziejê, ¿e burmistrz Sosnow-
ski w roku wyborczym bêdzie
chcia³ otwieraæ i wzbogacaæ,
a nie zamykaæ (szko³y w ubie-
g³ym roku) i zuba¿aæ (fikcyj-
ne umowy zleceñ dla swoich
wspó³pracowników), czego
sobie i Pañstwu ¿yczê. Oby-
œmy zdrowi byli.

PS Panie Burmistrzu, co ze
studni¹ wody oligoceñskiej przy
Kowelskiej, kiedy otwarcie?

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

„Jeœli stu dziennikarzy nie
widzi publicznie dokonanego
k³amstwa, to rzeczywiœcie
mamy wszyscy k³opot” - po-
wiedzia³ po ubieg³otygodnio-
wej rozmowie z Jaros³awem
Kaczyñskim Donald Tusk,
skonfundowany rozbie¿no-
œci¹ pomiêdzy faktami a s³o-
wami lidera PiS i brakiem re-
akcji dziennikarzy na tê roz-
bie¿noœæ. „Na krzy¿ mogê
przysi¹c” - takich argumentów
u¿ywa³ Jaros³aw Kaczyñski
na uzasadnienie swoich s³ów.

My w Warszawie mamy ten
k³opot od trzech lat. Gdy przy-
chodzi³o do konfrontacji s³ów
z faktami, argumentacja Le-
cha Kaczyñskiego by³a bliŸ-
niaczo podobna. „Mogê przy-
si¹c na zdrowie swoich bli-
skich!” - uzasadnia³, dlacze-
go znowu coœ mu siê nie uda-
³o. Gdyby krajowa opinia pu-
bliczna przygl¹da³a siê roz-
bie¿noœciom pomiêdzy fakta-
mi a s³owami prezydenta
Warszawy, mo¿e teraz by³a-
by odporna na zabiegi propa-
gandowe Prawa i Sprawiedli-
woœci.

Dok³adnie w dniu, w którym
Tusk zdefiniowa³ problem, je-
den z najbli¿szych wspó³pra-
cowników Lecha Kaczyñskie-
go, naczelny architekt miasta
Micha³ Borowski opublikowa³

Na k³opoty cud
w „Gazecie Wyborczej” tekst
przedstawiaj¹cy wizjê rozwo-
ju Warszawy w ci¹gu nastêp-
nych dziesiêciu lat. Warun-
kiem realizacji tej wizji, twier-
dzi Borowski, jest stworzenie
kadry kierowniczej, która nie-
zale¿nie od wyników wybo-
rów bêdzie mog³a realizowaæ
modernizacjê stolicy. To wy-
j¹tkowo trafne stwierdzenie,
podsumowuj¹ce parali¿ urzê-
du miasta, który siê wytworzy³
w wyniku odejœcia do admi-
nistracji rz¹dowej ponad stu
wy¿szych urzêdników miej-
skich, wszystkich zwi¹zanych
politycznie, rodzinnie lub to-
warzysko z Prawem i Spra-
wiedliwoœci¹...

W tekœcie Borowski zapo-
wiada powstanie trzech linii
metra, nowe trasy tramwajo-
we, zintegrowany system ko-
lejowy, trasy szybkiego ruchu,
obwodnice oraz trzy nowe
mosty. Wybuduje siê 250 ty-
siêcy nowych mieszkañ, w
tym co najmniej 5 tysiêcy ko-
munalnych. Na terenach
wokó³ Pa³acu Kultury i Nauki
powstanie Nowe Centrum

Miasta i Muzeum Sztuki No-
woczesnej. Do tego bêdzie-
my wreszcie mieli nowe
chodniki i ulice, parki i place
oraz zagospodarowane 27-
kilometrowe nabrze¿a Wis³y.

Komentator „Gazety Wy-
borczej” napisa³: znaj¹c do-
tychczasowe osi¹gniêcia eki-
py Lecha Kaczyñskiego, w
takie cuda wierzyæ siê nie da!
Ja pytam: dlaczego? Czy
odejœcie ludzi Prawa i Spra-
wiedliwoœci z warszawskiego
ratusza wymaga a¿ cudu?

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
tel. 022 818-89-68

0602-616-877

Ferie zimowe 2006
z prawem jazdy. Wyk³ady

codziennie w godzinach rannych.
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿

Oferuje szkolenie
na prawo jazdy

kat. A, A1, B, C, E rok za³. 1991

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza dzieci i m³odzie¿ w wieku 7-14 lat
Zapewniamy obiad! Obowi¹zuje zmiana obuwia.

16 stycznia godz. 10-15. Warsztaty cyrkowe, ga³ganki, plastyka, szachy, origa-
mi, warsztaty teatralne, tkactwo artystyczne, zabawa z nitk¹, zabawa z plastyk¹.

17 stycznia godz. 9.30-17.30. „Od ziarenka do bochenka” - wycieczka au-
tokarowa. Przeja¿d¿ka wozem konnym, zwiedzanie skansenu, wiatraków, m³yna
wodnego oraz kuŸni, wypiek chleba w piecu chlebowym. Ognisko i pieczenie kie-
³basek (zapewniamy kie³baski), herbata, ciasto.

18 stycznia godz. 10-15. Mozaika ze szk³a, malowanie drewnianych koni-
ków, warsztaty cyrkowe i ¿onglerka, zabawa z nitk¹, ga³ganki, origami, zabawa z
plastyk¹, szachy, ping-pong.
19 stycznia godz. 9.30-17.30. Pracownia ceramiki w £ucznicy - wycieczka auto-
karowa: lepienie z gliny, pieczenie chleba i posi³ek, gry i zabawy na œwie¿ym powietrzu.

20 stycznia godz. 10-15. Malowane drewniane ptaszki, warsztaty cyrkowe,
malowanie na szkle, origami, ga³ganki, gry i zabawy planszowe.

23 stycznia godz. 10-15. Ga³ganki, zabawa z plastyk¹, warsztaty cyrkowe,
malarstwo, zabawa z nitk¹, tkactwo artystyczne, zabawa w teatr, origami, cuda z
masy solnej, szachy, ping-pong.

24 stycznia godz. 10-16.30. Wycieczka autokarowa do stadniny koni PaTa-
Taj: przeja¿d¿ki konne, kulig, zwiedzanie stajni, ognisko i pieczenie kie³basek
(zapewniamy kie³baski).

25 stycznia godz. 10-15. Warsztaty cyrkowe i ¿onglerka, zabawa z plastyk¹,
malarstwo, szachy, warsztaty teatralne, zabawa z nitk¹. Godz. 13 bal przebierañców.
26 stycznia godz. 9-15.30. Twierdza Modlin - wycieczka autokarowa: zwiedza-
nie twierdzy, wejœcie na wie¿ê oraz spotkanie integracyjne w Klubie Garnizonowym -
nauka tañca wspólnie z dzieæmi z Modlina. Zapewniamy posi³ek. Kapcie na zmianê.

27 stycznia godz. 10-16.30. Ga³gankowy œwiat, malarstwo, zabawa z nitk¹,
zabawa z plastyk¹, origami, warsztaty teatralne, warsztaty cyrkowe, szachy, pin-
pong. Godz. 16.00 FIRE SHOW - pokaz z wykorzystaniem ognia, tañca i muzyki.
Zapraszamy równie¿ rodziców - pokaz odbêdzie siê na terenie za DK „Zacisze”.

Ka¿dy zimowy dzieñ kosztuje 2 z³. Istnieje mo¿liwoœæ zakupienia karnetu
za 10 z³., który obejmuje 1 tydzieñ w tym 1 wycieczkê + zajêcia.

Nie prowadzimy telefonicznych zapisów.
Nie zabraniamy dzieciom samodzielnego wychodzenia do domu. RODZICU!!! Jeœli
chcesz odbieraæ dziecko osobiœcie - zg³oœ swoj¹ proœbê w sekretariacie.

Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1, 679 84 69, 743 87 10
www.zacisze.waw.pl, dk@zacisze.waw.pl

Nie otrzymali odpowiedzi na
list, skierowany 26 paŸdzier-
nika 2005 do marsza³ków Sej-
mu i Senatu, wiêc 17 stycznia
zebrali siê przed siedzib¹ par-
lamentu na Wiejskiej. Zainte-
resowani ustaw¹ reprywatyza-
cyjn¹ warszawiacy maj¹ na-
dziejê, ¿e ten akt prawny zo-
stanie przygotowany równie
szybko, jak inne ustawy – na-
wet w jeden dzieñ. Pesymiœci
licz¹, ¿e nast¹pi to dopiero tu¿
przed wyborami, czyli za 4
lata; chyba ¿e wybory odbêd¹
siê ju¿ w czerwcu...

Oczekiwanie na ustawê nie
przerywa serii spotkañ w
ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê mie-
si¹ca o godz. 11 przy ul. Mio-
dowej, naprzeciw siedziby
prezydenta miasta. W pozo-
sta³e soboty o godz. 14, oso-
by dotkniête skutkami dekre-
tu Bieruta spotykaj¹ siê w Biu-
rze Pomocy Prawnej przy ul.
Marsza³kowskiej 77/79, róg
Wilczej, VI piêtro, w siedzibie
Partii Demokratycznej. W tym
miejscu we œrody i czwartki w
godz. 18 – 20 mo¿na uzyskaæ
bezp³atn¹ pomoc  prawn¹ w
sprawach obywatelskich
(szczegó³y w internecie:
www.prawowlasnosci.waw.pl

Osoby zainteresowane
spraw¹ Ryszard Bill zachêca
tak¿e do pomocy s¹siedzkiej,
a konkretnie - do uczestnicze-
nia w sprawach s¹dowych o
wydanie nieruchomoœci: Nikt
z nas nie lubi chodziæ do s¹du.
Id¹c w towarzystwie  5-10 s¹-

Przed Sejmem i przed s¹dem
siadów czujemy siê lepiej,
bezpieczniej. Widzimy wielk¹
¿yczliwoœæ dla naszych spraw.
S¹d, oczywiœcie, jest bez-
stronny, ale w sposobie zada-
wania pytañ widzê wyraŸnie,
¿e wiêkszoœæ sêdziów doce-
nia problem, jakim s¹ grunty
warszawskie. Na nasz wnio-
sek rozprawy s¹ zawsze od-
raczane. Rzadko siê zdarza,
¿e wniosek jest sk³adany
przez urzêdników miejskich.

O zawieszenie rozprawy
mo¿na wyst¹piæ do s¹du z
trzech powodów:

- Gdy toczy siê postêpowa-
nie administracyjne o wydanie
nieruchomoœci. Dobrym punk-
tem jest z³o¿enie skargi do Sa-
morz¹dowego Kolegium Od-
wo³awczego, ¿e prezydent
miasta nie podejmuje decyzji
o wydanie nieruchomoœci lub
zaskar¿enie niekorzystnej dla
nas decyzji sprzed lat;

- Gdy z³o¿ymy w s¹dzie
wniosek o zasiedzenie. Forma
ta by³a dot¹d rzadko stosowa-
na; warszawiacy wierzyli, ¿e
miasto potrafi – jak za prezy-
dentury Marcina Œwiêcickiego
– zabraæ siê za zwrot nierucho-
moœci. Okaza³o siê, ¿e jest
wrêcz przeciwnie – miasto wy-
stêpuje o wydanie nieruchomo-
œci. Procedura jest bardzo
kosztowna, siêga 20% warto-
œci gruntu: 8% to koszty wpi-
sowe s¹dowe, 4% - koszty hi-
poteczne i notarialne, po ewen-
tualnym wygraniu procesu, 8%
- podatek od wzbogacenia;

- Gdy nie zosta³y za³atwio-
ne sprawy spadkowe, nie ma
nastêpcy prawnego, który –
zgodnie z Kodeksem Cywil-
nym – mo¿e przej¹æ okres
zasiedzenia.

Odroczeniem zakoñczy³a siê
11 stycznia rozprawa Krzyszto-
fa K., zamieszka³ego na Sady-
bie na gruncie, który jego dzia-
dek kupi³ w latach 30., w roku
1934 postawi³ ma³¹ kamienicê
(czêœciowo na wynajem, by
sp³aciæ kredyt). Rodzina miesz-
ka tu przez ca³y czas. Pan
Krzysztof wyst¹pi³ do Urzêdu
Mokotowa o wydanie kopii do-
kumentów, dotycz¹cych tej nie-
ruchomoœci. Urzêdnicy odmó-
wili, a jako uzasadnienie poda-
li, ¿e nie jest stron¹ w sprawie

To jest pogwa³cenie normy
spo³ecznej i prawnej – komen-
tuje Ryszard Bill – Miasto nie
ma prawa mieæ jakichkolwiek
tajemnic przed mieszkañcami.
Zwróciliœmy na to uwagê s¹-
dowi podczas rozprawy. Ocze-
kujemy, ¿e s¹d naka¿e miastu
wydanie kopii  tych dokumen-
tów po to, byœmy mogli zade-
cydowaæ, w jaki sposób siê
bronimy.

Dla dalszego biegu tej spra-
wy istotny bêdzie fakt, ¿e w
Wigiliê zmar³ ojciec pana K.:
rozprawa dotycz¹ca spadku
bêdzie mog³a siê odbyæ w po-
³owie czerwca. Pan Krzysztof
wniós³ sprawê o zasiedzenie.
Jest nadzieja na odzyskanie
dzia³ki drog¹ administracyjn¹,
a nie s¹dow¹.                     K.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe Warszawa ul. Tyko-
ciñska 27/35 informuje, i¿ w wyniku zbiórki publicznej w ra-
mach akcji „Pola Nadziei”, w okresie od 1 lipca 2005 r. do 30
listopada 2005 r. na konto stowarzyszenia wp³ynê³a kwota
737,07 z³. Za tê kwotê zakupiliœmy dwa fotele sedesowe i dwie
pary kul ³okciowych. Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy.

ZABAWA

WALENTYNKOWA

11 LUTY ZACISZE

679-36-30,

0603-956-654
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04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60

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

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis
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 nowa gazeta praska

„Album o Pradze?” – mó-
g³by ktoœ ze zdumieniem za-
pytaæ. Tak, ta niezwyk³a dziel-
nica w³aœnie doczeka³a siê
profesjonalnego albumu od-
krywaj¹cego przed czytelni-
kiem ró¿ne oblicza prawo-
brze¿nej Warszawy.

Album wydany w dwóch
wersjach jêzykowych, polskiej
i angielskiej przez miejsk¹
spó³kê PRW HOLDING
WARS S.A., na 324 stronach
zawiera ponad 400 w znako-
mitej wiêkszoœci wspó³cze-
snych zdjêæ wykonanych
przez trzydziestu piêciu foto-
grafików – w du¿ej mierze
uznanych artystów. Zdjêciom
towarzysz¹ teksty uznanych
autorów, miêdzy innymi Jerze-
go S. Majewskiego, Marka
Nowakowskiego, Andrzeja
So³tana i wybitnego scenarzy-
sty Allana Starskiego.

Ide¹ albumu jest pokazanie
historii i teraŸniejszoœci Pragi

oraz uœwiadomienie, jak wa¿-
na jest rewitalizacja starej,
unikalnej tkanki miejskiej
dzielnicy. Publikacja ta po-
przez zdjêcia i krótkie teksty
opowiada o wspó³czesnej
Pradze i jej przesz³oœci – nie-
powtarzalnym klimacie, histo-
rii i dniu dzisiejszym, ludziach
mieszkaj¹cych tu od pokoleñ,
wielokulturowoœci, zachowa-
nej oryginalnej architekturze
oraz coraz bujniej rozwijaj¹-
cym siê ¿yciu artystycznym.

W albumie o Pradze obraz
jest g³ównym sposobem dialo-
gu z czytelnikami. Warstwa
tekstowa celowo tylko dyskret-
nie towarzyszy materii zdjêcio-
wej jako noœnik cennych infor-
macji. G³ówne przeplataj¹ce
siê w¹tki to „Historia”, „Wspó-
³czesnoœæ”, „Ludzie” - miesz-
kañcy, rzemieœlnicy, artyœci,
sprzedawcy oraz „Architektu-
ra” - budynki mieszkalne, fa-
bryczne, koœcio³y, kapliczki
uliczne i podwórzowe, ulice,
detale architektoniczne. Nie-
zwykle interesuj¹ce s¹ zdjêcia
Jacka Sielskiego z lat 70. ubie-
g³ego stulecia, ukazuj¹ce uli-
cê Brzesk¹ i têtni¹cy ¿yciem
Bazar Ró¿yckiego. Co cieka-
we, poza zdjêciami archiwal-
nymi i wspó³czesnymi, w albu-
mie wykorzystano kadry z fil-
mów „Korczak” i „Pianista” krê-
conych na Pradze na ulicach

Serdecznie zapraszamy na inauguracyjne spotkanie promo-
cyjne  przewodnika „Warszawska Praga”, po³¹czone z prezen-
tacj¹ multimedialn¹ dotycz¹c¹ ciekawostek z dziejów dzielnicy,
które odbêdzie siê 19 stycznia (czwartek) o godzinie 18 w ksiê-
garni „Traffic Club” przy ul. Brackiej 25 (3 piêtro, wstêp wolny).

Przewodnik mo¿na ju¿ nabywaæ w cenie 25 z³ w siedzibie
wydawcy, Fundacji „Centrum Europy”, przy ul. Mokotowskiej
43 (2 piêtro w oficynie), tel. 022 629-45-88. Sekretariat funda-
cji czynny jest od poniedzia³ku do czwartku w godzinach 10-
18.30, a w pi¹tki od 10 do 16.

Od 20 stycznia ksi¹¿ka bêdzie tak¿e dostêpna w redakcji „No-
wej Gazety Praskiej” przy ul. K³opotowskiego 15 lok. 2 - w ponie-
dzia³ek w godzinach 14-18, a od wtorku do pi¹tku od 10 do 14.

Praska biblioteczka

Album „Praga. Prawa strona Warszawy”

Przewodnik „Warszawska
Praga” – zaproszenie

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

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!

Ma³ej i Stalowej, a tak¿e szki-
ce scenograficzne z pracowni
Allana Starskiego wykonane
na potrzeby realizacji zdjêæ
„Pianisty”. W albumie obejrzy-
my te¿ zdjêcia, niestety tylko
kilka, wykonane w czasie oku-
pacji przez anonimowego nie-
mieckiego ¿o³nierza. Opo-
wieœæ o Pradze zamykaj¹ ry-
sunki i teksty pochodz¹ce z
dzieciêcego pamiêtnika miesz-
kaj¹cej przed pó³wieczem na
Pradze Zosi P³oski, która ocza-
mi dziecka opisuje Pragê i nie-
odleg³e okolice.

W za³o¿eniu wydawcy al-
bum ma byæ skierowany do
szerokiego grona odbiorców.

Z pewnoœci¹ bêdzie te¿ do-
skona³ym narzêdziem promo-
cji Pragi, gdy¿ odpowiada za-
razem na rosn¹c¹ modê na
prawobrze¿n¹ Warszawê.
Niestety, album w polskiej
wersji jêzykowej kosztuje 105
z³ (wersja angielska 115 z³), co
dla wielu zainteresowanych
nim osób stanowi powa¿n¹
przeszkodê. Jak wielu podob-
nym wydawnictwom, tak i al-
bumowi o Pradze grozi to, ¿e
stanie siê w du¿ej mierze po-
darunkiem dla najró¿niejszych
oficjalnych goœci i delegacji
odwiedzaj¹cych stolicê.

Micha³ Pilich

W tym roku Teatr „Raj”z
Targówka  przygotowa³ dwa
spektakle jase³kowe.

Wieczór 7 stycznia 2006 r.
przyniós³ w parafii Œw. Mar-
ka Ewangelisty na Targówku
wiele chwil zadumy, wzru-
szeñ i niespodzianek. Na
scenie sali teatralnej pojawi-
li siê nie tylko spóŸnieni o je-
den dzieñ Trzej Królowie, ale
i ca³a gama niecodziennych
postaci: anio³y, tajemniczy
nieznajomy, Królowe: Burz,
Ciemnoœci i Wody. Na chwi-
lê scena zamieni³a siê tak¿e
w... pobliski park Wiecha.
Sta³o siê tak za spraw¹ pre-
miery dwóch spektakli – “Za-
proszenie” oraz “Prezent dla
Jezusa” zaprezentowanych
przez m³odych aktorów te-
atru „Raj” dzia³aj¹cego przy
parafii. Autork¹ obu sztuk
jest p. Monika Oliszewska,
mama dwóch ma³ych adep-
tów sztuki teatru, a re¿yse-
rem – p. Teresa Tymosie-
wicz-Muszel. Spektakle zre-
alizowano przy aktywnym
wspó³udziale rodziców dzie-
ci, którzy wspieraj¹ swoj¹
prac¹ dzia³alnoœæ „Raju”.

Dwie premiery w noworocznym barszczu
Sztuka “Zaproszenie” w

swoim zamyœle jest dos³ownym
zaproszeniem Nowonarodzo-
nego Jezusa, jakie kieruje On
do ka¿dego, czêsto poprzez
drugiego cz³owieka. Drugi
spektakl – “Prezent dla Jezu-
sa” – jest kontynuacj¹ tego te-
matu. Na zaproszenie odpo-
wiada ma³y pastuszek poprzez
swoje s³owo i czyn, poprzez dar
serca i dar wielkiej ofiary.

Teatr „Raj” we wrzeœniu
ubieg³ego roku rozpocz¹³ 10.
rok dzia³alnoœci. W chwili
obecnej w jego sk³ad wcho-
dzi 40 m³odych aktorów, któ-
rzy spotykaj¹ siê na cotygo-
dniowych próbach w trzech
grupach wiekowych. Zapre-
zentowane w tym roku pre-
miery to 28. i 29. premier¹
teatru. „Raj” prezentowa³
swoje spektakle ponad 120
razy, zarówno w sali parafii,
jak i na wystêpach goœcin-
nych i festiwalach. W najbli¿-
szym czasie jase³ka Teatru
„Raj” bêdzie mo¿na obejrzeæ
w ramach konkursu teatralne-
go „Betlejem u Avetek” 5 lu-
tego w Domu Kultury „Œwit”.

Materia³y Teatru „Raj”

14 stycznia  oby³ siê kolej-
ny, czwarty ju¿ turniej tenisa
sto³owego o GP Bia³o³êki zor-
ganizowany przez PKS AGA-
PE Bia³o³êka. Tym razem w
turnieju udzia³ wziê³o 53 za-
wodników i zawodniczek w 3
kategoriach: dziewczêta SP
(10 zawodniczek), ch³opcy SP
(17 zawodników), OPEN (26
zawodniczek i zawodników).

Tak du¿a liczba zawodników
by³a w pewnym sensie mi³ym
zaskoczeniem dla organizato-
rów GP, zw³aszcza, ¿e termin
turnieju przypad³ na sobotê po-
przedzaj¹c¹ rozpoczêcie ferii
zimowych. Wyj¹tkowo du¿¹
obsadê mia³ turniej dziewcz¹t.
10 zawodniczek zg³oszonych
do turnieju to rekord GP. Tak¿e
poziom turnieju dziewcz¹t by³
bardzo wysoki. Po raz pierwszy
w historii turniejów tenisowych
a¿ trzy zawodniczki uzyska³y tê
sam¹ liczbê punktów i setów
plasuj¹c siê na miejscu drugim.

W kategorii ch³opców organi-
zatorzy zmuszeni byli przepro-
wadziæ rundê wstêpn¹ z uwagi
na równie du¿¹ liczbê startuj¹-
cych zawodników, a w kategorii
OPEN liderzy klasyfikacji mieli
tzw. wolne losy, z powodu a¿ 26
startuj¹cych zawodników i za-
wodniczek w tej kategorii.

Rosn¹ca z turnieju na turniej
frekwencja cieszy organizato-
rów. Cieszy nas tak¿e fakt, ¿e
ca³e rodziny chêtnie bior¹
udzia³ w sportowej zabawie. W
rozmowach prowadzonych z
organizatorami, dzieci i doro-
œli sugeruj¹ zorganizowanie
kolejnego turnieju rodzinnego.

AGAPE jest przygotowane
organizacyjnie do przeprowa-
dzenia takiego turnieju. Wstêp-
ny termin turnieju rodzinnego
zosta³ ustalony na marzec
2006. Rozgrywki rodzinne
bêd¹ toczyæ siê pomiêdzy ro-
dzinami w systemie deblowym
do dwóch wygranych setów i
2 przegranych meczy - syste-
mem pucharowym lub w gru-
pach ka¿dy z ka¿dym, a na-
stêpnie zwyciêzcy spotkaj¹ siê
w fina³ach. Wszystko zale¿eæ
bêdzie od iloœci zg³oszeñ. Ro-
dzina mo¿e wyst¹piæ w sk³a-
dzie: mama i tata, mama i
dziecko, tata i dziecko lub para
rodzeñstwa. W szczególnych
przypadkach mog¹ byæ do-

IV turniej GP Bia³o³êki
puszczone dru¿yny z³o¿one z
rodzeñstwa ciotecznego.

Organizatorów GP martwi
bardzo stan techniczny sto³ów,
na których rozgrywamy nasze
turnieje. Wiêkszoœæ z nich, a ko-
rzystamy tylko z 5 sto³ów, jest
po³amana i praktycznie wyma-
ga wymiany. Du¿ym proble-
mem jest te¿ brak parkanów od-
dzielaj¹cych sto³y od kibiców.

Kolejnym problemem jest ko-
niecznoœæ wprowadzenia zmian
w systemie zapisywania zawod-
ników do turnieju. Du¿a liczba
chêtnych do gry spowodowa³a,
¿e wprowadzamy dyscyplinê
zapisów. Od turnieju lutowego
zapisy bêd¹ odbywaæ siê od go-
dziny 12.15 do 12.45. Po tym
terminie organizatorzy bêd¹
mieli 15 minut na przygotowa-
nie tabel i rozpoczêcie gier. Dla-
tego w plakatach informuj¹cych
o kolejnych turniejach bêdzie in-
formacja dyscyplinuj¹ca punk-
tualnoœæ uczestników turniejów.
Kolejne turnieje o GP Bia³o³êki
bêd¹ rozgrywane co miesi¹c, tj.
w lutym, marcu, kwietniu i maju.

Wyniki IV turnieju o GP Bia³o³êki:

Kategoria OPEN: 1. miejsce
Szymañski Jaros³aw, 2. Kiry³a
Wojciech 3. Brylak W³odzi-
mierz. Kategoria CH£OPCY -
SP: 1. Brylak Pawe³, 2. Miesz-
kowski £ukasz, 3. Syryt Alek-
sander. Kategoria DZIEWCZÊ-
TA - SP: 1. Parzych Sylwia, 2.
Weso³owska Gabriela, Sommer
Marta, Rêbelska Dominika.

Klasyfikacja GP Bia³o³êki w se-
zonie 2005/2006 po 4 turniejach

Kategoria OPEN: 1. Szy-
mañski Jaros³aw, 2. Kiry³a
Wojciech 3. Cerynger Grze-
gorz. Kategoria CH£OPCY-
SP: 1. Brylak Pawe³, 2. Miesz-
kowski £ukasz 3. Syryt Alek-
sander. Kategoria DZIEW-
CZÊTA-SP: 1. Chmielewska
Agnieszka, 2. Chmielewska
Marta, 3. Parzych Sylwia

Organizatorzy dziêkuj¹ jak
zwykle Dyrektor Halinie Szy-
mañskiej i wszystkim rodzi-
com, którzy zechcieli przyjœæ
na turniej ze swoimi pociecha-
mi, a szczególnie tym, którzy
zagrali w kategorii OPEN.

Informacje o Klubie i o rozgrywa-
nych turniejach mo¿na znaleŸæ na
stronie www.pks-agape.waw.pl

 Jaros³aw Filipowicz
 Sekretarz PKS AGAPE Bia³o³êka


