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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

ŒCIENNE      POD£OGOWE

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

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

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski wraz z Zarz¹dem,

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
oraz

Ks. Proboszcz Parafii

Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny w P³udach

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

8 wrzeœnia o godz. 18.00

na

Bia³o³êckie
Do¿ynki 2007

które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ Œw.
w koœciele przy ul. Klasyków 21/23

„Brama Bia³ostocka”
tylko dla sportu

Parê miesiêcy temu pisali-
œmy, ¿e dzielnica Targówek
przygotowuje materia³y dla
Rady Warszawy, zwi¹zane ze
zmian¹ planu zagospodarowa-
nia w taki sposób, by wybudo-
waæ tam „Arenê Varsowia” –
kompleks sportowy z hal¹ wi-

Ponad 20 tysiêcy podpisów z³o¿yli mieszkañcy Targów-
ka pod protestem przeciwko przeniesieniu czêœci kupców
z Jarmarku Europa na teren tzw. Bramy Bia³ostockiej – 28
hektarów przy wjeŸdzie do Warszawy od strony Bia³ego-
stoku – przed centrum handlowym M1. W latach 90. plano-
wano tam zbudowanie parkingu dla tirów. Terenem zarz¹-
dza Agencja Nieruchomoœci Rolnych (dawniej Agencja W³a-
snoœci Rolnej Skarbu Pañstwa).

dowiskowo-sportow¹ z praw-
dziwego zdarzenia, zapleczem
hotelowo-gastronomiczynym,
odnow¹ biologiczn¹ i tymi
wszystkim elementami, które
pozwoli³yby na to, by obiekt
móg³ nie tylko s³u¿yæ sportowi,
ale i sam na siebie zarabiaæ.

Z³o¿enie takiego wniosku w
Radzie Warszawy wymaga³o
¿mudnych przygotowañ. – To
nie tak, jak siê kupcom wyda-
je, ¿e wystarczy jedno zdanie:
„domagamy siê zmiany planu
zagospodarowania”, ale trze-

czytaj na str. 7

Delta – ka¿dy mo¿e
s³yszeæ lepiej

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem

naszych czytelników ponownie publiku-

jemy artyku³ o supernowoczesnym apa-
racie s³uchowym Oticon Delta.

W ubieg³¹ œrodê niemiecka
firma Schüssler Plan przedsta-
wi³a wstêpn¹ koncepcjê Mostu
Pó³nocnego. Bêdzie on z³o¿ony
z trzech oddzielnych przepraw
mostowych. Pierwsza – pó³noc-
na, poprowadzi ruch w kierunku
Marek, drug¹ – œrodkow¹, kie-
rowcy pojad¹ do centrum War-
szawy. Ka¿da nich bêdzie sk³a-
da³a siê z trzech pasów ruchu.
Po³udniow¹, a zarazem trzeci¹
czêœci¹, bêd¹ przebiegaæ linie

Jaki Most Pó³nocny?
tramwajowe, œcie¿ki rowerowe
oraz trakt dla pieszych.

„BIA£A SOBOTA”
w Przychodni Lekarskiej  „MEDI-system”

przy ul. Kijowskiej 11

15 wrzeœnia 2007
Serdecznie zapraszamy

mieszkañców Pragi  i okolic

na bezp³atne badania,

porady i konsultacje lekarskie.

PrzyjdŸ i przekonaj siê,

¿e równie¿ my troszczymy siê

o Twoje Zdrowie!

Szczegó³owe informacje na temat zakresu

bezp³atnych us³ug oraz dodatkowych atrakcji

przygotowanych specjalnie na ten dzieñ

znajd¹ Pañstwo w kolejnym numerze

NOWEJ GAZETY PRASKIEJ

oraz na www.medisystem.pl

Burmistrz Jolanta Koczorow-
ska serdecznie powita³a prezy-
dent Hannê Gronkiewicz-
Waltz, dziêkuj¹c za pomoc w
stworzeniu obiektu, który by³ na
Brzeskiej bardzo potrzebny.

Cieszê siê, ¿e ta inicjatywa
spo³eczna siê zrealizowa³a –
dziêki wspó³pracy wszystkich .
To nie centralna decyzja w³adz
miasta czy burmistrza - powie-
dzia³a pani prezydent. Podzieli-

Brzeska gór¹!
27 sierpnia tu¿ przed godzin¹ 12. zagra³a Kapela Praska  Cze-

s³awa Jakubika, rozpoczynaj¹c inauguracjê  terenu rekreacyj-
nego przy ul. Brzeskiej 6. Dzieci ju¿ huœta³y siê na ogrodzonym
placyku, inne poznawa³y pracê stra¿y miejskiej, czeka³y na watê
cukrow¹. Chêtni próbowali swych si³ w rzutach do kosza.

³a siê marzeniem, by nie by³o to
jednorazowe spotkanie, ale miej-
sce spêdzania czasu, pod opiek¹
pedagoga, Pomys³ zrodzi³ siê na
Pradze; chcemy, by w ka¿dej
dzielnicy by³o takie miejsce.

Przedstawiciele w³adz mia-
sta i dzielnicy oraz mieszkañ-
ców Brzeskiej uroczyœcie pod-
pisali umowê spo³eczn¹, doty-
cz¹c¹ tego terenu: ma byæ
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

022 618-88-84
www.fonem.waw.pl

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

zapewnimy
�  przegl¹d techniczy oraz porady
�  œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
�  wk³adki uszne

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

Ta czêœæ kupców z Polskie-
go Klubu Gospodarczego, któ-
ra poprzednio reflektowa³a na
tereny przy Marywilskiej, nadal
jest tym zainteresowana.
(przypomnijmy, ¿e na Jarmar-
ku Europa funkcjonuje na dziœ
kilka œrodowisk kupieckich – w
tym w³aœnie PKG, skupiaj¹ce
ok. 2,5 tys. osób i Stadion – ok.
1,5. To drugie ma nadziejê na
uzyskanie, zgodnie z obietnic¹
premiera, terenu przy Radzy-
miñskiej – przy. red.).

Do 20 sierpnia kupcy mieli
przedstawiæ prezydentowi Ja-
kubiakowi, w którego gestii jest

Co z handlem na Marywilskiej?
pytamy burmistrza Jacka Kaznowskiego

zarz¹d mienia polikwidacyjne-
go, koncepcjê zagospodarowa-
nia terenu wraz z posiadanymi
na ten cel œrodkami, czyli, krót-
ko mówi¹c, mieli udowodniæ
swoj¹ p³ynnoœæ finansow¹. Na
razie jeszcze tego nie zrobili.

Ze swojej strony, rozpoczêli-
œmy prace porz¹dkowe od spra-
wy najprostszej – wywiezienia
z³omu; z tym wiadomo, co zro-
biæ. Gorzej bêdzie z wszech-
obecnym tam gruzem i wszelki-
mi odpadami, czêsto niebez-
piecznymi. Jak wiadomo, trwa
wymawianie umów firmom, któ-
re jeszcze dzier¿awi¹ tam tere-
ny. Czêœæ z nich odwo³a³a siê od
tych decyzji do prezydenta mia-
sta. Nie za bardzo chc¹ te¿ usu-
n¹æ œmieci, do czego s¹ zobo-
wi¹zane, a które zgromadzi³y na
swoim terenie, w tym nie tylko
gruz, ale w³aœnie tak¿e ró¿nego
rodzaju odpady. Dlatego s¹dzê,
¿e proces rozstawania siê z
nimi, zaplanowany do koñca
grudnia, trochê siê przeci¹gnie.

Na razie kupcy chcieliby z
³¹cznej powierzchni 37 hekta-
rów zaj¹æ parê tysiêcy metrów,
¿eby tam zgromadziæ materia-
³y budowlane. Zaczêto tak¿e
przeprowadzaæ ekspertyzy bu-
dowlane istniej¹cych obiektów,

aby stwierdziæ, czy coœ nada-
je siê ewentualnie do adapta-
cji. Tu tak¿e s¹ problemy – fir-
my, które jeszcze tam dzia³aj¹,
nie chc¹ zgodziæ siê na wej-
œcie w teren projektantów. Wy-
st¹piliœmy do prezydenta o wy-
danie upowa¿nieñ dla eksper-
tów, reprezentuj¹cych kupców.

Trwa przygotowanie listu in-
tencyjnego, w którym zawarte
bêd¹ konkretne zobowi¹zania
ka¿dej ze stron. Decyzje o dzier-
¿awie terenu kupcom musi pod-
j¹æ Rada Warszawy – taka jest
obowi¹zuj¹ca procedura, tym
bardziej, ¿e bior¹c pod uwagê
wielkoœci pieniêdzy, które zarów-
no miasto (na przygotowanie te-
renu), jak i kupcy (na zagospo-
darowanie go) musz¹ wy³o¿yæ,
na pewno dzier¿awa terenu nie
mo¿e byæ krótsza ni¿ 20 lat.

Z kolei, aby Rada Warsza-
wy w ogóle mog³a siê tym te-
matem zaj¹æ, kupcy musz¹
dostarczyæ nie budz¹ce w¹tpli-
woœci dokumenty.

Bardzo wa¿na jest koncep-
cja architektoniczna. W ¿ad-
nym wypadku nie ma mowy o
„dzikim” handlu, jak na Stadio-
nie X-lecia. Wstêpnie (bo umo-
wa przecie¿ nie zosta³a jesz-
cze zawarta), kupcy deklaruj¹,
¿e inwestycje zakoñcz¹ w ci¹-

gu roku. Ma powstaæ 900 pa-
wilonów i hala.

Zgodnie z wczeœniejszymi
obietnicami, miasto uchwa³¹
Rady Warszawy wpisa³o ju¿ do
planu na ten rok po 200 tys. z³
na projektowe prace przygoto-
wawcze do modernizacji Mo-
dliñskiej (poszerzenie do 4
pasów w ka¿d¹ stronê plus
drogi dojazdowe), P³ochociñ-
skiej i Marywilskiej, a ponadto
na budowê Mehoffera-bis. In-
westycje te powinny zakoñ-
czyæ siê do 2010 roku. Co
kwarta³ bêdê ¿¹da³ od Zarz¹-
du Dróg Miejskich sprawozdañ
z wykonania prac.

Bêdziemy do tego wracaæ
na bie¿¹co.

Na kolejnej letniej sesji rad-
ni g³osowali nad zmianami w
bud¿ecie. Zwiêkszone zostan¹
œrodki na oœwiatê i wychowa-
nie - nowe meble dla filii przed-
szkola przy Antalla i na remont
ogrodzenia gimnazjum przy
P³u¿nickiej, na konserwacjê
sieci kanalizacyjnej w Bia³o³ê-
ce Dworskiej, na budowê ulic
- Nowodworskiej - Odkrytej,
Sprawnej, Ma³ego Rycerza,
Miko³aja Tr¹by. Zwiêksz¹ siê o
3 mln z³ tegoroczne wydatki na
budynek komunalny - œrodki na

XIV sesja Bia³o³êki

Zdominowana przez bud¿et
ten cel zostan¹ przesuniête ze
zmniejszeñ na inne zadania in-
westycyjne. Ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ dokoñczenia inwe-
stycji, jeszcze w tym roku
wzrosn¹ wydatki na oœwietle-
nie przed szko³¹ przy Ksi¹¿ko-
wej, oœwietlenie przy Truska-
wowej, Porzeczkowej, Jago-
dowej, Œliwkowej i Owoców
Leœnych, a tak¿e Sadkowskiej
i dojazdowej do Cieœlewskich.
O 85 tys. z³ wzrosn¹ wydatki
na zakupy dla Bia³o³êckiego
Oœrodka Sportu.

Odpowiedni¹ uchwa³¹ prze-
g³osowano, by Rada Warszawy
wyst¹pi³a do Agencji Nierucho-
moœci Rolnych Skarbu Pañstwa
o nieodp³atne przekazanie grun-
tu przy Ostródzkiej pod budowê
gimnazjum nr 6. Przyjêto stano-
wisko w sprawie planu zaopatrze-
nia w ciep³o, energiê elektryczn¹
i paliwa gazowe dla pó³nocno -
wschodniej czêœci Bia³o³êki.

Szczegó³owa relacja z dys-
kusji radnych podczas XIV se-
sji rady Bia³o³êki w najbli¿szym
wydaniu NGP.                (egu)

Wejœcie do urzêdu Bia³o³êki
wymaga nie lada zrêcznoœci.
Wszystkiemu winien jest WOM,
który z braku innego miejsca zo-
sta³ umieszczony w adaptowa-
nym do tego celu holu wejœcio-
wym. Teraz zw³aszcza, gdy do
tradycyjnych kolejek zwi¹za-
nych z rejestracj¹ pojazdów do-
sz³a wymiana dowodów osobi-
stych, interesanci nie maj¹ siê
gdzie pomieœciæ. Na razie lepiej
nie bêdzie, bo nie ma fizycznej
mo¿liwoœci rozwi¹zania tego
problemu.

- Dziennie wydajemy 60 nu-
merków do okienek zwi¹za-
nych z wydawaniem dowodów
rejestracyjnych. Wiêcej nie da
rady, tak¿e dlatego, ¿e nie ma
gdzie umieœciæ ani dodatko-
wych okienek, ani nie ma wiê-
cej etatów dla urzêdników –
mówi Jacek Kaznowski. Hol
nie jest do tego przystosowa-
ny. Jedynym rozwi¹zaniem
jest to, co wprowadzono w ca-
³ym mieœcie - praca w soboty i
w wyd³u¿onych godzinach. I
tak jesteœmy w niez³ej sytuacji
odnoœnie dowodów osobi-
stych, bo z naszych szacun-
ków wynika, ¿e dokumentów
tych nie wymieni³o u nas tylko
oko³o 5 tys. osób.

Nie mniej jednak, poniewa¿
interesantów jest zawsze wie-
lu, nie tylko podczas takich „ak-
cji”, ale choæby dlatego, ¿e wy-
dajemy najwiêcej w Warszawie

Kolejkowa zmora

Coraz wiêcej banków w ofercie
posiada specjalne kredyty dla
wspólnot mieszkaniowych. Cho-
cia¿ wspólnota nie posiada oso-
bowoœci prawnej, to jednak ma
zdolnoœæ kredytow¹ akceptowan¹
przez banki. Kredyty im oferowa-
ne maj¹ status inwestycyjnych lub
termomodernizacyjnych. Droga
do kredytu nie jest ani krótka, ani
³atwa, ale warto j¹ przejœæ, szcze-
gólnie, ¿e w przypadku kredytów
termomodernizacyjnych mo¿na li-
czyæ na 25% dotacjê pañstwow¹
w postaci tzw. premii termomoder-
nizacyjnej. Pierwszym warun-
kiem, jaki trzeba spe³niæ jest pod-
jêcie przez wspólnotê uchwa³y w
sprawie kredytu i upowa¿nienie
zarz¹dcy do reprezentowania
mieszkañców.  Kredyt udzielany
jest maksymalnie na 10 lat, a jego
kwota nie mo¿e przekroczyæ 80%
kosztów modernizacji.

Aby otrzymaæ taki kredyt,
wspólnota musi spe³niaæ okreœlo-
ne warunki m.in. wykazaæ siê p³yn-
noœci¹ finansow¹ i regularnymi
wp³atami na fundusz remontowy.
Wynika to z faktu, ¿e jedynym za-
bezpieczeniem dla banku jest czê-
sto pe³nomocnictwo do rachunku,
na którym mieszkañcy gromadz¹
pieni¹dze na remonty. Z tego po-
wodu wa¿ne jest, aby jak najwiêk-
sze œrodki siê na nim znajdowa³y.
Niewiele jest wspólnot, które mog¹
finansowaæ remonty z w³asnych
œrodków. Pieniêdzy jest zawsze za
ma³o, sk³adka na fundusz wyso-
ka dla mieszkañców, ale niewy-
starczaj¹ca na zaspokojenie
wszystkich potrzeb.

Zanim zarz¹dca udzieli bankowi
pe³nomocnictwa do konta, na któ-
rym znajduj¹ siê pieni¹dze groma-
dzone przez mieszkañców w ra-
mach funduszu remontowego, musi
mieæ pewnoœæ, ¿e mieszkañcy bêd¹
regularnie wp³acaæ ustalone kwoty.
I tu czêsto pojawiaj¹ siê problemy,
bo terminowoœæ w wywi¹zywaniu
siê z zobowi¹zañ czêsto nie jest naj-
mocniejsz¹ stron¹ mieszkañców lub
najemców lokali.

pozwoleñ na budowê (ok. 1200
rocznie, podczas gdy w innych
dzielnicach 300-400), wyst¹pi-
liœmy do zarz¹du miasta z wnio-
skiem o zbudowanie dodatko-
wego skrzyd³a urzêdu wzd³u¿
ulicy Produkcyjnej. Projektant
istniej¹cego budynku taki wa-
riant przewidzia³. Innych mo¿li-
woœci zwiêkszenia powierzch-
ni biurowej po prostu ju¿ nie ma:
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
przeprowadzi³ siê ju¿ na Mary-
wilsk¹, a Wydzia³ Spraw Spo-
³ecznych - do klubu pracy.

Zwiêkszenie powierzchni
jest tym bardziej wa¿ne, ¿e
urz¹d skarbowy jest zaintere-
sowany za³o¿eniem w bia³o-
³êckim urzêdzie swojej filii.
By³oby to znacznym u³atwie-
niem dla mieszkañców.

Na razie wyst¹piliœmy do
miasta z pytaniem o ewentu-
alne mo¿liwoœci finansowe,
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e za
parter przysz³ego budynku za-
p³aci³by Urz¹d Skarbowy. Byæ
mo¿e, uda siê to zrobiæ jesz-
cze w tej kadencji. Bêdziemy
oczywiœcie podejmowaæ
wszelkie mo¿liwe dzia³ania dla
dalszego usprawniania obs³u-
gi mieszkañców. Póki co,
wszyscy, niestety, musimy siê
uzbroiæ w cierpliwoœæ.          T.

Coraz popularniejsz¹ metod¹
mobilizowania mieszkañców do
regularnego wywi¹zywania siê z
op³at jest wspó³praca z Biurem
Informacji Gospodarczej. Instytu-
cja ta dzia³a na podstawie usta-
wy o udostêpnianiu informacji go-
spodarczych i poœredniczy w wy-
mianie informacji gospodarczych
o nierzetelnych i rzetelnych kon-
sumentach i przedsiêbiorcach.
Najwiêkszym tego rodzaju biurem
dzia³aj¹cym w Polsce jest InfoMo-
nitor. Jego akcjonariuszami s¹:
Biuro Informacji Kredytowej, Pol-
ska Wytwórnia Papierów Warto-
œciowych i Zwi¹zek Banków Pol-
skich. Posiada dostêp do ok. 1,7
mln informacji gospodarczych.

Wspólnoty mieszkaniowe sa-
modzielnie zarz¹dzaj¹ce nale¿¹-
cymi do nich zasobami mieszka-
niowymi, które podpisa³y umowy
abonenckie, maj¹ dostêp poprzez
internet i przegl¹darkê www do
bazy informacji gospodarczych w
Systemie BIG InfoMonitora, w któ-
rej mog¹ weryfikowaæ konsumen-
tów-lokatorów i przedsiêbiorstwa
korzystaj¹ce z ich zasobów
mieszkaniowych. Mog¹ równie¿
przekazywaæ informacje negatyw-
ne na temat tych klientów, którzy
nie p³ac¹ uzgodnionych op³at
czynszowych i wp³at na fundusz
remontowy. InfoMonitor wspó³pra-
cuje z instytucjami finansowymi i
operatorami telefonicznymi, któ-
rzy regularnie sprawdzaj¹ w jego
bazie rzetelnoœæ swoich potencjal-
nych klientów. Z tego powodu
znalezienie siê w niej mo¿e utrud-
niæ zakup telefonu komórkowego,
b¹dŸ uzyskanie kredytu w banku.

Inaczej wygl¹da sytuacja z za-
rz¹dcami zewnêtrznymi, którzy
œwiadcz¹ us³ugi zewnêtrzne na
rzecz wspólnot. Nie s¹ oni, w
œwietle Ustawy o udostêpnianiu
informacji gospodarczych, upo-
wa¿nieni do bezpoœredniego
przekazywania informacji gospo-
darczych na temat lokatorów i na-
jemców do biur, gdy¿ nie s¹ pier-
wotnymi w³aœcicielami d³ugów.

Aby nawi¹zaæ wspó³pracê z BIG
zarz¹dca musi uzyskaæ od wspól-
noty pe³nomocnictwo do jej repre-
zentowania i do przekazywania,
aktualizowania i usuwania infor-
macji gospodarczych. Aby dope-
³niæ formalnoœci ogó³ mieszkañ-
ców wspólnoty mieszkaniowej po-
winien podj¹æ uchwa³ê o nawi¹-
zaniu wspó³pracy z biurem infor-
macji gospodarczej i o udzieleniu
pe³nomocnictwa do przekazywa-
nia, aktualizowania i usuwania ne-
gatywnych informacji gospodar-
czych o zalegaj¹cych z czynszem
lokatorach lub najemcach. Tak
upe³nomocniony zarz¹dca podpi-
suje umowê z biurem w imieniu i
na rzecz wspólnoty mieszkanio-
wej, która staje siê klientem biura
i zostaje zarejestrowana w reje-
strze klientów. Zarz¹dca obs³ugu-
j¹cy wiêcej ni¿ jedn¹ wspólnotê
powinien podpisaæ odrêbn¹ umo-
wê z BIG-iem dla ka¿dego pod-
miotu, który obs³uguje.

Po¿ytek ze wspó³pracy z biu-
rem maj¹ zarówno wspólnoty, jak
i sam zarz¹dca. Zwiêkszenie
p³ynnoœci finansowej, a co za tym
idzie, realna szansa na uzyska-
nie kredytu, podnosz¹ komfort i
bezpieczeñstwo mieszkañców
modernizowanych budynków.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ zarz¹d-
ca nieruchomoœci dzia³aj¹cy na
rzecz wspólnoty otrzymuje wyna-
grodzenie sta³e i premie od œci¹gal-
noœci nale¿noœci, wspó³praca z biu-
rem znakomicie poprawia przep³y-
wy pieniê¿ne tak¿e po jego stronie.

Lidia Roman - Biuro Informacji
Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Wspólnoty mieszkaniowe

Sk¹d braæ pieni¹dze na remonty?
Wielkim problemem wiêkszoœci wspólnot mieszkaniowych,

zw³aszcza w starych budynkach, s¹ niezbêdne remonty. Sk¹d
jednak wzi¹æ œrodki na sfinansowanie ocieplenia budynku,
remont klatki schodowej czy wymianê instalacji?

Od 30 sierpnia zapraszamy do resturacji „BABALU”

pierwszej w Polsce OPEN FUSION

przy ul. K³opotowskiego 33.
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Zarz¹dzanie i administrowanie
budynkami Wspólnot Mieszkaniowych

tel. 022 871-43-76 do 78

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-

nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,

nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Sygn. akt III K 430/07

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 maja 2007r,

S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi Po³udnie
w III Wydziale Karnym w sk³adzie:

Przewodnicz¹cy: SSR Anna Wielgolewska - Widarska
Sêdziowie-£awnicy:

Protokolant: Joanna Kaczmarek
w obecnoœci Prokuratora:

po rozpoznaniu dnia 14.05.2007 r.
sprawy Roberta Brzeziñskiego, ur. 14.07.1971 r. w Warszawie
syna Zenona i Miros³awy zd. S³owacka
oskar¿onego o to, ¿e: w dniu 04.02.2007 r. w Warszawie
umyœlnie naruszy³ zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym
okreœlone w art. 45 ust. l Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo
o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98 poz. 602 z póŸniejszymi
zmianami) w ten sposób, ¿e znajduj¹c siê w stanie nietrzeŸ-
woœci I badanie wykaza³o 0,60 mg/l, II badanie wykaza³o
0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierowa³ sa-
mochodem marki Daewoo Lanos nr rej. WW7726K,

tj. o czyn z art. 178a § l kk.

I. Oskar¿onego Roberta Brzeziñskiego uznaje za winnego
pope³nienia zarzucanego mu aktem oskar¿enia czynu i czyn
ten kwalifikuje jako wystêpek z art. 178 a §1 kk i za to na
mocy art. 178a §1 kk skazuje oskar¿onego na karê 150 (sto
piêædziesi¹t) stawek dziennych grzywny ustalaj¹c wysokoœæ
jednej stawki na kwotê 10 (dziesiêæ) z³otych;
II. na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskar¿onego œrodek
karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych w ruchu l¹dowym na okres 4 (cztery) lat;
III. na mocy art. 50 kk podaje treœæ niniejszego wyroku do
publicznej wiadomoœci poprzez jego opublikowanie w jed-
nym z lokalnych tytu³ów prasowych;
IV. na mocy art. 63 § 2 kk na poczet orzeczonego œrodka
karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mecha-
nicznych zalicza oskar¿onego okres zatrzymania prawa jaz-
dy od dnia 04.02.2007r do dnia 14.05.2007r;
V. na mocy art. 627 kpk zas¹dza od oskar¿onego na rzecz
Skarbu Pañstwa koszty s¹dowe w kwocie 240 (dwieœcie
czterdzieœci) z³otych.

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43

(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

ba przeprowadziæ ca³¹, wyma-
gan¹ przez ustawê procedurê,
co, z jakich œrodków, w jakim
terminie itp. – mówi burmistrz
Targówka, Grzegorz Zawi-
stowski. – Te wszystkie doku-
menty przygotowaliœmy i spra-
wa zmiany planu znalaz³a siê
w porz¹dku obrad ostatniej
przed wakacjami sesji Rady
Warszawy.

W tym czasie jednak zmie-
ni³y siê realia. Pod naciskiem
kupców premier obieca³ im te-
ren przy Radzymiñskiej, a na-
wet wybudowanie targowiska

(zapewne za pieni¹dze prze-
znaczone na przygotowania do
EURO 2012). Powtórzy³a to
potem nowo mianowana mini-
ster sportu, El¿bieta Jakubiak,
która zreszt¹ powiedzia³a, ¿e
na sporcie siê nie zna. Skut-
kiem jednak tych dzia³añ i
utrwalenia przekonania o w³a-
snych racjach by³o to, ¿e kup-
cy zjawili siê na sesji Rady
Warszawy i wymusili wycofanie
tego tematu z porz¹dku obrad.

Powsta³a sytuacja absolut-
nego pogwa³cenia prawa:
Agencja Nieruchomoœci Rol-
nych przymuszana jest do

„Brama Bia³ostocka”
tylko dla sportu

dokoñczenie ze str. 1 przekazania tego gruntu na
targowisko dla kupców choæ
mo¿e nieodp³atnie przekazaæ
grunt jedynie na cele publicz-
ne (tak jak w przypadku budo-
wy obiektu sportowego). Nie
ma ¿adnego powodu, by kup-
com fundowaæ targowisko. Nie
zosta³a przedstawiona ¿adna
koncepcja zabudowy.

W okresie wakacji dwukrot-
nie rozmawia³em o naszej kon-
cepcji z Micha³em Borowskim,
by³ym naczelnym architektem
miasta, a teraz specjalista od
budowy stadionów w Minister-
stwie Sportu. Przyzna³ mi ra-
cjê – mówi G. Zawistowski. –
Nasza delegatura Biura Archi-
tektury opracowa³a szczegó-
³ow¹ koncepcjê, bo teraz jest

tam tylko 27 hektarów czystej
³¹ki, bez ¿adnej infrastruktury,
nawet bez zjazdu z Radzymiñ-
skiej. Nasz projekt zmiany pla-
nu ma znaleŸæ siê w porz¹dku
obrad sesji Rady Warszawy
jeszcze we wrzeœniu. Przed-
tem chcemy siê spotkaæ z w³a-
dzami miasta i radnymi, by
szczegó³owo wyjaœniæ, na
czym rzecz ca³a polega. Pol-
skim kupcom z kolei zapropo-
nowaliœmy inne rozwi¹zanie
(NGP pisa³a o tym w poprzed-
nim wydaniu) – przeniesienia
siê na ju¿ istniej¹ce bazary.
Jest sporo wolnego miejsca, i
na Targówku, i w innych dziel-
nicach np. na Pradze Pó³noc,
chocia¿by Bazar Ró¿yckiego,
którego ponad po³owa jest pu-
sta z powodu dzikiego i niele-
galnego handlu na s¹siednim
Jarmarku Europa.

O dalszym rozwoju wyda-
rzeñ bêdziemy informowaæ.

Zgodnie z projektem uchwa-
³y, plan wydatków zmniejszo-
ny zosta³ o 2 628 000 z³ i
zwiêkszony o tê sam¹ kwotê.
Potrzebê przesuniêæ œrodków
finansowych w wydatkach in-
westycyjnych wiceburmistrz
Janusz Janik uzasadnia³ sytu-
acj¹, w jakiej znajduj¹ siê po-
szczególne inwestycje.

Rozstrzygniêty przetarg na
budowê stacji wody oligoceñ-
skiej przy ul. Poborzañskiej i
Boles³awickiej pozwoli³ na za-
oszczêdzenie  425 tys. z³, które
przeznaczono na inne zdania in-
westycyjne. W zwi¹zku z nie-
mo¿noœci¹ og³oszenia przetar-
gu na roboty budowlane na te-
renie szkó³ przy ul. Bartniczej 2
- o 400 tys. z³  zmniejszono kwo-
ty na to zadanie; z tego samego
powodu zmniejszono o 225 tys.
z³ kwotê na budowê II etapu bu-
dynków komunalnych przy ul.
Ossowskiego, przeznaczaj¹c j¹
na inne cele Wydatki na wyko-
nanie dodatkowych, niezbêd-
nych robót przy modernizacji SP
nr 42 przy ul. Balkonowej 2/4
maj¹ wzrosn¹æ o 1 213 tys. z³.
150 tys. z³ przeznaczono na pra-
ce projektowe, zwi¹zane z prze-
budow¹ budynku nr 85 przy ul.
Œw. Wincentego, by z biblioteki
– czytelni naukowej mog³y ko-
rzystaæ osoby niepe³nosprawne.
Ze wzglêdu na stan negocjacji,
zwi¹zanych z wykupem grun-
tów, nie mo¿na wykorzystaæ 100
tys. z³ na aktualizacjê dokumen-
tacji projektowej budowy ul. Co-
dziennej; o 100 tys. z³ zwiêkszo-
no kwotê na wykup  gruntów na
ul. Zielone Zacisze. O 40 tys. z³
zwiêkszono kwoty na prace
przygotowawcze rozbudowy
przedszkoli przy ul. Trockiej 4 i
Krasiczyñskiej 2/4. Kwotê 255
tys. z³, zaoszczêdzon¹ w wyni-
ku rozstrzygniêcia przetargu na
roboty budowlane boisk szkol-
nych przy Gimnazjum nr 144
przy Turmonckiej 2 – przezna-
czono na inne zadania inwesty-
cyjne, min. Prace przygotowaw-
cze przy budowie boisk szkol-
nych przy Gimnazjum nr 143
przy ul. Bartniczej 8 (45 tys. z³).

Zaproponowano zmianê tytu³u
inwestycyjnego obiektu przy ul.
Siarczanej 6: zamiast adaptacji
na filiê DK „Zacisze” (prace przy-
gotowawcze za 300 tys. z³) - ma
tu byæ oœrodek wsparcia dzien-
nego dla osób starszych i ma-
tek z dzieæmi (opracowanie kon-
cepcji programowo-przestrzen-
nej – 40 tys. z³). Zakup projekto-
ra dla DK „Œwit” zwiêksza kwotê
wydatków o 450 tys. z³.

Zarz¹d dzielnicy chce wpro-
wadziæ nowy tytu³ inwestycyj-
ny: „Modernizacja i rozbudowa
budynku urzêdu dzielnicy”; na
prace przygotowawcze (g³ów-
nie - klimatyzacjê), w roku
2007, przewiduje kwotê 80 tys.
z³., na ca³oœæ zadania  - 18  mln
z³. Zwiêkszono wydatki na za-
kupy inwestycyjne: kseroko-
piarka, drukarka, laserowe
urz¹dzenie wielofunkcyjne –
140 tys. z³, 15 zestawów kom-
puterowych - 92 tys. z³, opro-
gramowanie do centrali telefo-
nicznej - 8 tys. z³, rega³y do
archiwum urzêdu - 150 tys. z³

W projekcie uchwa³y  zawar-
to tak¿e zmianê w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym na lata
2007-2009: na zadanie „Budo-
wa p³ywalni krytej rehabilitacyj-
no-oœwiatowej i rozbudowa
przychodni rehabilitacyjnej
przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z
niezbêdn¹ infrastruktur¹” za-
proponowano zwiêkszenie
œrodków o kwotê 9 605 000
z³ w latach 2008-2009.

Zaproponowane w uchwale
zmiany pozytywnie zaopinio-
wa³y komisje: bud¿etu i finan-
sów, rozwoju inwestycji, ochro-
ny zdrowia, samorz¹dowa.

Na sesji wiceprzewodnicz¹cy
rady, Maciej Jankiewicz, zg³osi³
szereg w¹tpliwoœci i zastrze¿eñ,
szczególnie co do planów roz-
budowy budynku urzêdu (mo¿e
tylko klimatyzacja?) oraz zaku-
pów dla urzêdu (mo¿na taniej).
Stwierdzi³, ¿e s¹ bardziej pilne
wydatki. Podobn¹ opiniê wyra-
zi³ Jan Mamaj, a Krzysztof Za-
lewski uzna³, ¿e sprawê rozbu-
dowy ratusza „wprowadzono tyl-
nymi drzwiami”. Podtrzyma³ sw¹

XI sesja rady Targówka

Zmiany i trwanie
Zmiana za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu miasta sto-

³ecznego Warszawy na rok 2007 i sprawa przeniesienia  Jar-
marku Europa na tereny przy Radzymiñskiej  - o tym deba-
towali radni Targówka na XI sesji, 22 sierpnia.

opiniê, mimo wyjaœnieñ burmi-
strza Grzegorza Zawistowskie-
go i wiceburmistrzów, ¿e propo-
nowana rozbudowa obejmuje
elementy, które znajdowa³y siê
w projekcie  ratusza budowane-
go 10 lat temu, lecz ich wyko-
nania zaniechano. „Teraz trze-
ba poprawiæ to, co siê sknoci-
³o”- stwierdzi³ Witold Harasim;
szczegó³y bêd¹ dyskutowane
przez komisje i radê.

 Wniosek radnych klubu
PiS, by „modernizacjê i rozbu-
dowê budynku” zast¹piæ w
uchwale „modernizacj¹ o sys-
tem klimatyzacji” - popar³o w
g³osowaniu 8 radnych, 13 by³o
przeciw. Za uchwa³¹, pozytyw-
nie opiniuj¹c¹ zmianê za³¹cz-
nika bud¿etowego, g³osowa³o
13 radnych, 7 by³o przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu.

Sprawy, zwi¹zane z lokali-
zacj¹ Jarmarku Europa na tere-
nie przy ul. Radzymiñskiej, ob-
szernie omówi³ na sesji bur-
mistrz Grzegorz Zawistowski.
(Piszemy o tym wy¿ej.) Prze-
wodnicz¹cy rady, Zbigniew Po-
czesny poinformowa³, ¿e na se-
sjê zaprosi³ minister sportu El¿-
bietê Jakubiak i dyrektora Biura
Sportu Wac³awa Wilczyñskiego.
W ci¹gu 2 - 3 tygodni planuje
spotkanie radnych z w³adzami
stolicy: prezydent Hann¹ Gron-
kiewicz-Waltz, wiceprezyden-
tem Jackiem Wojciechowiczem,
przewodnicz¹c¹ Rady Warsza-
wy oraz minister El¿biet¹ Jaku-
biak, by naœwietliæ im stanowi-
sko w³adz samorz¹dowych i
mieszkañców Targówka.

Nie ma sensu powiêkszaæ
szumu, niepotrzebnie to poru-
szamy - skwitowa³ sprawê
Maciej Jankiewicz.  Za wyra¿e-
niem opinii, dzia³aniem na
rzecz mieszkañców, racjonal-
nym kszta³towaniem przestrze-
ni, wypowiedzieli siê Krzysztof
Miszewski i Witold Harasim.
Zbigniew Poczesny zachêca³
do dzia³ania metod¹ „kropla
dr¹¿y ska³ê”. Na mieszkañców
Targówka, w ró¿nych formach
protestuj¹cych przeciw tej loka-
lizacji, powo³a³ siê wicebur-
mistrz Wac³aw Kowalski.

G³os Jana Mamaja, sprzeci-
wiaj¹cego siê protestom wobec
kupców-Polaków, którzy s¹ w

stanie wybudowaæ halê lepsz¹
ni¿ zagraniczni - spotka³ siê z
ripost¹ Zbigniewa Poczesnego:
grunt chce kupiæ obywatel na-
rodowoœci tureckiej.

Stanowisko, podtrzymuj¹ce
uchwa³ê Rady Dzielnicy Targó-
wek z 30 maja, wyra¿aj¹ce sta-
nowczy protest przeciw lokaliza-
cji Jarmarku Europa przy ul.
Radzymiñskiej, popar³o 17 rad-
nych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.

Obserwatorzy zauwa¿yli, ¿e
nie wszyscy obecni na sali radni
wziêli udzia³ w g³osowaniu.      K.

Obecnie Schüssler Plan
przygotowuje kilka wstêpnych
wariantów projektu Mostu Pó-
³nocnego. Najbardziej skompli-
kowany jest odcinek na bielañ-
skim brzegu Wis³y, bowiem tu

³¹cz¹ siê  ulice Marymoncka i
Wybrze¿e Gdyñskie. Najpraw-
dopodobniej trasa mostu bê-
dzie przebiegaæ ponad nimi.
Pierwsza linia tramwajowa bê-
dzie poprowadzona z mostu
na Bia³o³êce w lewo, w nowo
projektowan¹ ulicê - równo-
leg³¹ do ulicy Myœliborskiej
oraz druga w ulicê Modliñsk¹,
tramwaj bêdzie jecha³ w kie-
runku pêtli tramwajowej na
¯eraniu. Przewidziano równie¿
rezerwê pod trzeci¹ liniê, pro-
wadz¹c¹ w kierunku Zielonej
Bia³o³êka, wzd³u¿ planowanej
Trasy Mostu Pó³nocnego.

  W pierwszych dniach paŸ-
dziernika wszystkie wersje zo-
stan¹ zaprezentowane w Za-
rz¹dzie Dróg Miejskich. Wy-
brany zostanie najkorzystniej-
szy wariant pod wzglêdem
ceny i czasu trwania inwesty-
cji. Projekt mostu, zgodnie z
warunkami przetargu, musi
byæ gotowy w marcu 2008
roku. Przeprawa po³¹czy Bia-
³o³êkê z Bielanami.      (BWN)

dokoñczenie ze str. 1

Jaki Most Pó³nocny?

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”

022 811-15-43

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl
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ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Wydawa³oby siê, ¿e po kilku latach dzia³ania reformy s³u¿by zdrowia proble-
my, które zrodzi³y siê po jej wprowadzeniu, powinny stopniowo wygasaæ. Niestety,
daj¹ siê nam we znaki k³opoty z wyborem lub zmian¹ lekarza (limitowane raz na
pó³ roku), otrzymanie skierowania na specjalistyczne leczenie i dro¿sze badania.
Najbardziej jednak boli, ¿e s³u¿ba zdrowia przesta³a byæ w ogóle dostêpna nawet
dla tych którzy regularnie op³acaj¹ sk³adki zdrowotne.

Pewnego dnia odkry³aœ, ¿e gorzej widzisz. Nie wystarczy ju¿ wpatrywaæ siê
usilniej na przyk³ad w czytany tekst, czy te¿ przymkn¹æ oczy i daæ im odpocz¹æ.
Obraz sta³ siê zamglony i niewyraŸny. Có¿, trzeba wybraæ siê do okulisty, zbadaæ
wzrok, zastosowaæ siê do wskazówek lekarza i po k³opocie. Nic bardziej mylnego!
Okazuje siê, ¿e k³opot ze wzrokiem nie jest tym najwiêkszym problemem, ale
znalezienie odpowiedniego lekarza. Zadzwoni³aœ do poradni rejonowej, aby zapi-
saæ siê do okulisty. Jednak w recepcji uzyska³aœ informacjê, ¿e trzeba mieæ stosow-
ne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, czyli tego internisty, u którego
wed³ug deklaracji mo¿esz siê leczyæ.

Wstajesz rano, aby tu¿ po siódmej stan¹æ w ogonku przed rejestracj¹ w porad-
ni. Nie bez problemu, ale uda³o Ci siê jeszcze dostaæ numerek do internisty. Po
po³udniu przychodzisz do poradni drugi raz na wizytê u lekarza. Znowu czekasz w
kolejce, po czym Twój lekarz tylko wypisuje skierowanie do okulisty. Lekarz nie
bada Ciê, nie ma takiej potrzeby. Uff, pierwszy etap masz ju¿ za sob¹. Teraz
wystarczy umówiæ siê na wizytê u specjalisty i tu zaczynaj¹ siê schody.

Jeœli mieszkasz, tak jak ja, na Bródnie, gdzie jest blisko 10 poradni rejonowych
i du¿y, ciesz¹cy siê od lat renom¹ Szpital Bródnowski – niestety, przepad³aœ. W
mojej przychodni rejonowej badanie wzroku kosztuje 25 z³, ale mamy przecie¿
darmow¹ s³u¿bê zdrowia. Postanowi³am wiêc zbadaæ sytuacjê w innych placów-
kach. Najpierw zadzwoni³am do szpitala. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy okaza-
³o siê, ¿e w szpitalu w ogóle nie ma poradni okulistycznej. Podobnie jest w dwóch
poradniach rejonowych, dodzwoni³am siê – nie mo¿na tam zbadaæ wzroku, gdy¿
nie zatrudniaj¹ lekarzy okulistów.

W nastêpnych dwóch przychodniach zapisy s¹ prowadzone, ale... na badanie
wzroku trzeba czekaæ a¿ pó³tora miesi¹ca. Tylko w jednej poradni na Bródnie
mog³am uzyskaæ poradê okulistyczn¹ w krótkim terminie – musia³bym czekaæ

jedynie 5 dni. Do trzech poradni wcale siê nie dodzwoni³am, chocia¿ próbowa-
³am przez kilka kolejnych dni, w ró¿nych godzinach pracy poradni.

Mieæ s³u¿bê zdrowia na oku
Maj¹c w perspektywie zap³acenie 25 z³otych lub odstanie w d³ugiej kolejce do

okulisty, a póŸniej czekanie na okulary u optyka, wybra³am ³atwiejsz¹ drogê.
Uda³am siê do salonu optycznego, pomimo tego, ¿e jestem uprawniona do darmo-
wej (?) s³u¿by zdrowia.

Wprawdzie badania wzroku nie mo¿na porównaæ z wizyt¹ u dentysty, ale jeœli siê
ju¿ na coœ decydujê, chcê mieæ to szybko z g³owy. S¹dzê, ¿e myœlisz podobnie. Zale¿a³o
mi na fachowym zbadaniu wzroku i szybkim wykonaniu okularów. Wybra³am Cen-
trum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza 23, gdzie lekarze okuliœci
przyjmuj¹ w roboczy dzieñ non-stop w godzinach od 9.00 do 19.00. Informacja oka-
za³a siê prawdziwa. Lekarz wykona³ badanie okulistyczne, w tym tak¿e przy pomocy
urz¹dzenie komputerowego, zbada³ dno oka, po czym fachowo doradzi³ mi, jakie szk³a
mogê wybraæ, gdy¿ okaza³o siê muszê nosiæ okulary zarówno do czytania, jak i do
„dali”. Zamiast dwu par okularów mog³am zdecydowaæ siê na jedn¹ z odpowiednio
dobranymi szk³ami. To jest wygodne, pozwala tak¿e zaoszczêdziæ na drugiej oprawce.

Z gotow¹ recept¹ uda³am siê do drugiej sali, gdzie z mi³¹ pomoc¹ fachowca
dobra³am szybko oprawki. Gotowe ju¿ okulary odebra³am po 35 minutach (ogl¹-
da³am w tym czasie telewizjê). Muszê stwierdziæ, ¿e badanie wzroku i wybór opra-
wek, spoœród kilkudziesiêciu zadysponowanych mi do wyboru modeli w cenie ju¿
od 40 z³otych oraz oczekiwanie na odbiór okularów trwa³o krócej, ni¿ czas spê-
dzony w kolejce do lekarza pierwszego kontaktu. I tak szybko, rzetelnie i tanio
wykonano mi zarówno badanie wzroku, jak i okulary.

Sk³adki zdrowotne, podobnie jak wszyscy op³acam, ale ja ju¿ wyzby³am siê
z³udzeñ. Okazuje siê, ¿e nie mo¿na mieæ wszystkiego – darmowej wizyty u spe-
cjalisty, szybkiej porady lekarskiej, oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy. A je¿eli ju¿
mam za us³ugê p³aciæ, to niech ona bêdzie w miarê tania i wykonana fachowo,
szybko i z mi³ym uœmiechem. Tak jest w „Optokanie” na Kondratowicza 23. Myœlê,
¿e nie jest to tylko moje zdanie.                      Jolanta £. z ul. Chodeckiej

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

Autyzm jest zaburzeniem
rozwojowym, które najczêœciej
ujawnia siê w ci¹gu pierw-
szych trzech lat ¿ycia jako re-
zultat zaburzenia neurologicz-
nego, które oddzia³uje na
funkcje mózgu - rozumowa-
nie, kontakty spo³eczne i po-
rozumiewanie siê. Autyzm i
jego pochodne wystêpuj¹ raz
na 500 urodzeñ, cztery razy
czêœciej u ch³opców ni¿ u
dziewczynek. Dzieci auty-
styczne nie wykazuj¹ zainte-
resowania innymi osobami.
Nie szukaj¹ bliskiego kontak-
tu z rodzicami, nie reaguj¹ na
g³os matki, a nawet nie chc¹
byæ przez ni¹ przytulane. W
póŸniejszych latach nie potra-
fi¹ wspó³dzia³aæ z innymi, nie
mog¹ nawi¹zaæ normalnych
relacji z rówieœnikami, bowiem
nie rozumiej¹ regu³, które
okreœlaj¹ funkcjonowanie
cz³owieka w spo³eczeñstwie.
Istotnym objawem autyzmu s¹
te¿ zaburzenia mowy. W wie-
lu przypadkach dzieci auty-
styczne ucz¹ siê mówiæ dopie-
ro po ukoñczeniu 4. roku
¿ycia. Czêsto jednak maj¹

Projekt dla rodzin z autyzmem

problemy ze zbudowaniem
poprawnego zdania, a tak¿e
u¿ywaj¹ s³ów w zupe³nie in-
nym i ca³kowicie zaskakuj¹-
cym znaczeniu. U niektórych
dzieci wystêpuj¹ nawet pro-
blemy z komunikacj¹ bez-
s³own¹ - nie potrafi¹ ani ski-
n¹æ g³ow¹ na tak, ani potrz¹-
sn¹æ ni¹ na znak odmowy.
Niechêæ do zmian i  powtarza-
nie pewnych zachowañ – to
kolejna grupa objawów auty-
zmu. Ka¿da zmiana jest Ÿró-
d³em silnego lêku i wywo³uje
poczucie zagro¿enia u osób z
autyzmem. Dlatego skrupulat-
nie przestrzegaj¹ rozk³adu
dnia, nie akceptuj¹ zmian w
u³o¿eniu przedmiotów w
domu, a nawet zmian w wy-
gl¹dzie swoim i domowników.
Dzieci autystyczne czêsto wy-
konuj¹ tê sam¹ czynnoœæ go-
dzinami. Mog¹ bezustannie
bawiæ siê sznurkiem, skakaæ
na jednej nodze, wirowaæ
wokó³ w³asnej osi czy bêbniæ
palcami. Podczas zabawy nie
u¿ywaj¹ wyobraŸni.

Przyczyny autyzmu nie s¹
do koñca znane. Badacze
wskazuj¹ przede wszystkim
na czynniki biologiczne zwi¹-
zane z uszkodzeniem mózgu.
Autyzmu nie mo¿na wyleczyæ,
mo¿na jedynie pomóc osobie
z autyzmem nauczyæ siê ¿yæ
pe³niej, bezpieczniej i bardziej
samodzielnie. Kluczow¹ kwe-
sti¹ w leczeniu autyzmu jest

jak najszybsze postawienie
diagnozy - przed ukoñcze-
niem 3. roku ¿ycia. Jeœli dziec-
ko mieszka w du¿ym mieœcie,
jego szanse na rozpoznanie i
na podjêcie w³aœciwego lecze-
nia s¹ znaczne. Poza du¿ymi
aglomeracjami objêcie dziec-
ka autystycznego odpowied-
ni¹ opiek¹ jest praktycznie
niemo¿liwe. - Podjêta odpo-
wiednio wczeœnie terapia
mo¿e wp³yn¹æ na diametraln¹
poprawê w funkcjonowaniu
dzieci autystycznych. Oczywi-
œcie,  zale¿y to m.in. od stop-
nia upoœledzenia umys³owe-
go, stopnia zaburzeñ wynika-
j¹cych z autyzmu, trafnoœci w
wyborze œcie¿ki terapeutycz-
nej, motywacji rodziców do
pracy, czy profesjonalnego
wsparcia zewnêtrznego dla
systemu rodzinnego. Jednak
przy intensywnej terapii oraz
przy zapewnieniu pomocy
przez s³u¿by do tego powo³a-
ne - wysoko funkcjonuj¹ce
osoby z  autyzmem i z zespo-
³em Aspergera mog³yby funk-
cjonowaæ praktycznie samo-
dzielnie - mówi Joanna Wo-
darska, terapeutka na co
dzieñ pracuj¹ca z osobami
autystycznymi.

Warszawskie Stowarzysze-
nie Terapeutów od czterech lat
zajmuje siê pomoc¹ osobom
marginalizowanym. W lipcu za-
koñczy³o realizacjê projektu,
maj¹cego na celu wsparcie
osób autystycznych i ich rodzin.
Podstawowym za³o¿eniem pro-
jektu by³o przeszkolenie wolon-
tariuszy, którzy nastêpnie mieli-
by wspieraæ osoby autystyczne
i ich rodziny w codziennym
¿yciu. Chêtnych nie brakowa³o
- do uczestniczenia w projekcie
zg³osi³o siê blisko 70 studentów,
g³ównie ze Szko³y Wy¿szej Psy-
chologii Spo³ecznej. Po wstêp-

nej selekcji wy³oniono grupê 46
osób, które wziê³y udzia³ w
szkoleniach. Podczas zajêæ
uzyska³y wiedzê na temat auty-
zmu, metod pracy z osobami au-
tystycznymi, zasad postêpowa-
nia w przypadku zachowañ trud-
nych, a tak¿e pracy z rodzinami
osób niepe³nosprawnych.

Kolejnym etapem projektu
by³o wprowadzenie wolonta-
riuszy do rodzin osób auty-
stycznych. Pocz¹tkowo mogli
oni jedynie obserwowaæ pra-
cê terapeuty prowadz¹cego.
Nastêpnie, w zale¿noœci od
stanu podopiecznego, stop-
niowo nawi¹zywali z nim kon-
takt. PóŸniej otrzymywali ju¿
samodzielne zadania. Asysto-
wali podczas æwiczeñ prowa-
dzonych w Oœrodku Integracji
Spo³ecznej, dowozili swoich
podopiecznych na zajêcia, a
tak¿e pomagali w ró¿nych
czynnoœciach domowych. Jak
zapewniaj¹ realizatorzy pro-
jektu, pomoc wolontariuszy
by³a bezcenna. - Podczas re-
alizacji projektu rozpad³a siê
rodzina jednego z naszych
podopiecznych. Odszed³ oj-
ciec, który dot¹d zajmowa³ siê
autystycznym dzieckiem, a
wiêc by³ najwa¿niejsz¹ osob¹
dla ch³opca. Nast¹pi³ regres
choroby. Dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu wolontariuszy
uda³o nam siê opanowaæ kry-
zys. Jednak - co wa¿ne – nie
chcemy uzale¿niaæ rodzin
osób autystycznych od pomo-
cy wolontariuszy. Ich praca ma
przede wszystkim motywowaæ
do dzia³ania - mówi Piotr
Krawczyk ze Stowarzyszenia
Terapeutów.

Rodzice, którzy podejrze-
waj¹, ¿e ich dziecko jest do-
tkniête autyzmem mog¹
szukaæ pomocy w warszaw-
skim Stowarzyszeniu Tera-

peutów. Od poniedzia³ku do
pi¹tku mo¿na dzwoniæ pod
numer telefonu (022) 670 02
97 i umówiæ siê na bez-
p³atn¹ konsultacjê z tera-
peut¹. Siedziba Stowarzy-
szenia mieœci siê przy ul.
Starej Baœni 17/49.

Konsultacje terapeutyczne
przebiegaj¹ dwutorowo - jeden
z terapeutów rozmawia z ro-
dzicem lub rodzicami dziecka,
a drugi w tym czasie obserwu-
je dziecko i bawi siê z nim. W
ten sposób stawia siê diagno-
zê funkcjonaln¹, w której okre-
œla siê problemy i potrzeby pa-
cjenta. Nastêpnie ustala siê
program korekcyjny, komplek-
sowy program pomocy. W za-

Jest strasznie g³oœno. S³yszê tysi¹ce dŸwiêków, nacie-
raj¹ ze wszystkich stron. Czujê z³oœæ, kiedy tak wciskaj¹ siê
do moich uszu. Nie mogê siê na niczym skoncentrowaæ, nie
rozumiem,  czego chce ode mnie mama, ona nie mo¿e zro-
zumieæ, ¿e chcia³bym zrobiæ to, o co mnie prosi, ale wszyst-
ko mi w tym przeszkadza - taki mniej wiêcej jest sens opisu
stanu ducha 13-letniego Maæka, co relacjonuje jego matka.
Precyzyjne wyszywanie haftem krzy¿ykowym z dwiema pa-
rami rêkawic narciarskich na rêkach lub wykonanie trudne-
go zadania przy w³¹czonych kilku odtwarzaczach jednocze-
œnie - tak nasz œwiat odbieraj¹ osoby autystyczne.

le¿noœci od diagnozy dziecko
mo¿e zostaæ skierowane np.
do utworzonej przez stowarzy-
szenie œwietlicy. Powsta³a ona
z myœl¹ o dzieciach z zaburze-
niami rozwoju, które nie maj¹
wystarczaj¹cego kontaktu z
otoczeniem. W œwietlicy maj¹
szansê rozwijania swoich zdol-
noœci spo³ecznych, m.in. po-
przez zabawê z rówieœnikami.
Dziecko mo¿e równie¿ zostaæ
skierowane do prowadzonego
przez Stowarzyszenie Oœrod-
ka Integracji Spo³ecznej. Jest
to placówka dziennego poby-
tu, terapii i rehabilitacji dla
osób z autyzmem i podobny-
mi zaburzeniami rozwojowymi.

Opracowa³a El¿bieta Gutowska

1 wrzeœnia rozpoczyna dzia³alnoœæ w ramach
ubezpieczenia z NFZ poradnia ginekologiczno-
po³o¿nicza w Oœrodku Diagnostyczno-Konsulta-
cyjnym Samodzielnego Zespo³u Publicznych Za-
k³adów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek w
Warszawie przy ul. Remiszewskiej 12/14.

Tel. rejestracja (022) 679-01-47

Zapraszamy Panie

W dniach 27 sierpnia do 7 wrzeœnia (w godz. od 10 do

17) Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” organizuje akcjê
zbiórki i wymiany u¿ywanych podrêczników szkolnych.

W roku ubieg³ym z takiej pomocy skorzysta³o kilkaset

osób, g³ównie mieszkañców Pragi. Akcja odbywa siê w
siedzibie stowarzyszenia na ul. Targowej 82.

Domu Kultury „Zacisze” zaprasza 1 i 2 wrzeœnia (sobota-
niedziela) dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do swojego stoiska
w Centrum Handlowym Targówek ul. G³êbocka 15 (przy Tra-
sie Toruñskiej) na Otwarty Weekend Artystyczny.

Ka¿dy mo¿e bezp³atne wzi¹æ udzia³ w wybranych zajêciach:
szachy, plastyka, origami oraz zapoznaæ siê z ofert¹ Domu
Kultury „Zacisze” na sezon 2007/2008.

Program:

1 wrzeœnia (sobota)

godz. 12.00-13.30 Magia tworzenia (Dorota Koch)

godz. 13.30-15.00 Zabawa z plastyk¹ (Dorota Koch)

godz. 15.00-18.00 Szach, mat i bicie – czyli szachy dla ka¿-
dego (Andrzej Szewczak)

2 wrzeœnia (niedziela)

godz. 12.00-14.00 Papierowe rzeŸby – wschodnia sztuka
origami (Czes³awa Abramczyk)

godz. 14.00-15.00 Bakterie – kompozycje z ziaren (Bogu-
s³awa O³owska)

godz. 15.00-16.30 Roboportret – pocztówka, pastele olej-
ne, blok techniczny (Bogus³awa O³owska)

godz. 16.30-18.00 Kosmiczna bi¿uteria z gliny i modeliny
(Bogus³awa O³owska)

 Masa¿, czyli terapia manualna jest jednym z najstar-
szych i jednoczeœnie najprostszych systemów terapeu-
tycznych, przywracajacych równowagê organizmowi cz³o-
wieka i stosowanych juz w staro¿ytnoœci.

Powoduje on zniesienie napiêcia miêœniowo-nerwowego i
psychicznego oraz pozwala na uzyskanie pe³nego rozlu¿nie-
nia i odprê¿enia tak¿e po d³ugotrwa³ym wysi³ku fizycznym i
psychicznym. Obecnie sta³ siê integraln¹ czêœci¹ odnowy bio-
logicznej organizmu. Masa¿ wykonuje siê g³ównie w postaci
ucisku na tkanki w celu wywo³ania reakcji fizjologicznych. Dziala
na skórê, tkanki podskórne, miêœnie, stawy a tak¿e na uk³ad
kr¹¿enia, nerwowy, wewn¹trzwydzielniczy oraz narz¹dy we-
wnêtrzne.

 Najbardziej uznany masa¿ klasyczny, wywiera poœredni i
bezpoœredni wp³yw na nasz ustrój. Leczy, jak równie¿ zapo-
biega wielu chorobom, koj¹co dzia³aj¹c na cia³o i psychikê.

W zale¿noœci od celu jaki chcemy tu osiagn¹æ, mo¿emy wy-
braæ masa¿:

- leczniczy - likwiduje ból i leczy schorzenia m.in.: szyi, kar-
ku, krêgos³upa, koñczyn, uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, ner-
wowego, hormonalnego, pokarmowego i moczowego.

- relaksacyjny - likwiduje stres, regeneruje si³y, usuwa ner-
wice, bezsennoœæ, depresje

- sportowy - zwiêksza kondycjê, masê i elastycznoœæ miê-
œni, ruchomoœæ stawów, chroni przed kontuzjami

- odchudzaj¹cy - redukuje tkankê t³uszczow¹, przyspiesza
przemianê materii, usuwa toksyny

- antycellulitowy - czyni skórê elastyczn¹ i g³adk¹, uwalnia od
zrogowaceñ, przyspiesza naturalny proces odnowy komorkowej

To wszystko i wiecej mo¿na znale¿æ u wykwalifi-
kowanej kadry w Centrum Zdrowia i Urody „DAR”
ul. Targowa 36, tel. 0609-581-888.

Uzdrawiaj¹cy dotyk

DK Zacisze zaprasza
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Z odleg³ego lotniska pod
Brindisi startowa³y Lancastery
i Halifaksy, nios¹ce pomoc war-
szawskim powstañcom. By³a
ona jednak zdecydowanie zbyt
ma³a, by uzupe³niæ braki uzbro-
jenia, amunicji i medykamen-
tów, lecz jej znaczenie dla du-
cha walki i wytrwania w oporze
jest ogromne, zarówno dla
¿o³nierzy Armii Krajowej, jak te¿
ludnoœci cywilnej.

Odbywaj¹ce siê noc¹ zrzu-
ty s¹ realnym dowodem, ¿e
walcz¹cy z Niemcami „wolny
œwiat” pamiêta o walcz¹cej
Warszawie.

Niemiecka artyleria i ckm-y
przeciwlotnicze, zmasowa-
nym ogniem zwalcza³y boha-
terskie za³ogi. Krzy¿owe smu-
gi reflektorów i setki œwietl-
nych rakiet usi³owa³y uchwy-
ciæ w kleszcze widocznoœci
nios¹ce pomoc samoloty, by
uczyniæ z nich ³atwiejszy cel
dla serii œwietlnych pocisków,
nios¹cych œmieræ.

Pierwsz¹ ofiar¹  skuteczno-
œci niemieckiej artylerii przeciw-
lotniczej, noc¹ z 13 na 14 sierp-
nia, zosta³ Liberator EV 966
„Cate” z 178 Dywizjonu RAF-
u. Samolot run¹³ na obrze¿e
jeziorka w Parku Skaryszew-
skim. Z za³ogi ocala³ jedynie
strzelec pok³adowy, wziêty
przez Niemców do niewoli.

Natychmiast po oddaleniu siê
Niemców, na miejscu katastro-
fy zjawili siê powstañcy z 1680
plutonu AK pod dowództwem st.
strzelca Eugeniusza Drzewiec-
kiego ps. „Szpak”. OdnaleŸli i
pochowali zw³oki dwóch lotni-
ków, a z dna jeziorka wydobyli
kontener zrzutowy, zawieraj¹cy
30 kg amunicji, broñ i mundury.
Odzyskan¹ amunicjê wraz z
inn¹ broni¹, 22 sierpnia, trzyna-
stu powstañców wymienionego
plutonu, dowodzonych przez
17-letniego kpr. Andrzeja Wrze-
siñskiego ps. „Czarski”, przerzu-
ci³o przez Wis³ê na Siekierki.

Kolejny samolot zosta³ ze-
strzelony nad Œliwicami 15
sierpnia. Dwóm cz³onkom za-
³ogi uda³o siê szczêœliwie wy-
skoczyæ na spadochronach.
L¹dowali na Pelcowiznie. Za-
konspirowane oddzia³y AK
odnalaz³y Anglików i do 14
wrzeœnia ukrywa³y ich na te-
renie Nowego Bródna.

15 sierpnia oddzia³y AK
przyjê³y zrzut na terenie fa-
brycznym przy ul. Radzymiñ-
skiej 124, zawieraj¹cy 3 gra-
natniki wraz z pociskami,
amunicjê do karabinu typu
„Mauser”, 6 kb i 5 rewolwerów.

Nastêpnej nocy, z 16 na 17
sierpnia, w okolicy ul. Radzy-

Pomoc ze zrzutów
miñskiej 11B – tory kolejowe
oddzia³y 654  zgrupowania AK
przyjê³y 12 kontenerów broni,
amunicji i mundurów.

Do koñca sierpnia AK na
Pradze przyjê³a jeszcze 3 se-
rie zrzutów na terenie Micha-
³owa, ul. Tarchomiñskiej i na
Nowym Bródnie, przerzucaj¹c
broñ na brzeg warszawski.

Kompleksowo ujmuj¹c temat
zrzutów dla walcz¹cej Warsza-
wy: obok bezprzyk³adnie ofiar-
nej postawy lotniczych za³óg,
nale¿y stwierdziæ, ¿e na ogra-
niczon¹ ich iloœæ, a co za tym
idzie - niedostateczn¹ pomoc,
decyduj¹cy wp³yw mia³y wyj¹t-
kowo trudne warunki zrzutu w
rejonie Powstania i ograniczo-
ny obszar zrzutowiska.

Zasadnicze straty maszyn i
za³óg, siêgaj¹ce 30%, po-
wstawa³y wskutek odmowy
Sowietów na mo¿liwoœæ ko-
rzystania z ich lotnisk polo-
wych, znajduj¹cych siê w od-
leg³oœci 40 - 50 km na wschód
od Warszawy, nawet dla
alianckich maszyn, uszkodzo-
nych przez niemieck¹ obronê
przeciwlotnicz¹.

Iloœæ paliwa maszyn, doko-
nuj¹cych zrzutów na tak odle-

g³ej trasie,
wystarcza³a
zaledwie na
ich powrót do
bazy po naj-
prostszej linii
lotu. Ten fakt
wykorzysty-
wa³o niemieckie lotnictwo, sku-
tecznie atakuj¹c powracaj¹ce
za³ogi za pomoc¹ nocnych
myœliwców i artylerii, g³ównie
na obszarze Niziny Wêgier-
skiej, nazwanej przez alianc-
kich lotników „cmentarzem”.

Tam wiêc koncentrowa³o
siê Ÿród³o strat lotniczych, bo-
wiem nad Warszaw¹ Niem-
com uda³o siê str¹ciæ jedynie
6 maszyn.

Przytoczone fakty stanowi¹
dowód, ¿e nawet w tej kategorii
walki powstañczej Praga bra³a,
na miarê mo¿liwoœci, czynny i
wymierny udzia³ w Powstaniu.

Hubert Kossowski
cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy Armii Krajowej

Powstañcza Praga wnios³a równie¿ swój znacz¹cy wk³ad
w odbiór alianckich zrzutów do koñca sierpnia 1944 roku.

Do koñca wrzeœnia w Wy-
twórni Wódek „Koneser”
(wejœcie od ul. Markow-
skiej) mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê „Praga w Powsta-
niu Warszawskim 1944”.
Ekspozycja jest otwarta
od wtorku do pi¹tku w
godz. 10 - 17. Wstêp wol-
ny, grupy zorganizowane
nale¿y zg³aszaæ telefo-
nicznie, nr 022 590 00 21

Praga w Powstaniu Warszawskim 1944

ZBADAJ SERCE

UNIKNIESZ ZAWA£U, UDARU MÓZGU, WYLEWU
Zapraszamy na:

KOMPUTEROWE BADANIA SERCA metod¹ SATRO,
z wykorzystaniem najnowszej i jedynej w Polsce
aparatury wykrywaj¹cej zmiany niedokrwienne,

w szczególnoœci chorobê niedokrwienn¹ serca oraz nieme zawa³y,
których czêsto nie wykrywa zwyk³e badanie EKG.

Je¿eli:
*     odczuwasz nietypowe dolegliwoœci w okolicy serca
* ¿yjesz w ci¹g³ym stresie
* odczuwasz drêtwienie koñczyn
* palisz papierosy
* w rodzinie wystêpuj¹ choroby serca
Masz:
* nadciœnienie
* wysoki cholesterol
* nadwagê
* cukrzycê
* chorobê tarczycy
* osiad³y tryb ¿ycia

BADANIE DOROS£YCH, DZIECI I M£ODZIE¯Y
Z NIETYPOWYMI BÓLAMI W KLATCE PIERSIOWEJ

Obejmuje:

Zapisy: tel. 022 811 53 43 w godz. 17:00 - 20:00
Prywatna Praktyka Lekarska ul. Bohaterów 17

Warszawa - Bia³o³êka Dworska

* komputerowe badanie serca SATRO
* EKG
* konsultacjê kardiologiczn¹ dla doros³ych i dzieci

Badanie jest
bezbolesne,

bezinwazyjne
spoczynkowe.
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Warszawa Praga Pó³noc
ul. Brzeska 12,

tel. 022 499 69 40

Warszawa Bródno
ul. Kondratowicza 37

tel. 022 353-06-20

Warszawa Praga Po³udnie
ul. Ostro³êcka 4

tel. 022 498-74-80

Warszawa Wawer
ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353-42-50

Warszawa Mokotów
ul. J. D¹browskiego 16

tel. 022 498-75-40

Warszawa Œródmieœcie
ul. Nowowiejska 31

tel. 0514-922-227
(po godz. 15-tej)

Warszawa Wola
ul. Leszno 17

tel. 022 862-99-90

Warszawa Bemowo
ul. Cio³ka 11

tel. 022 877-07-63

Warszawa Bielany
ul. ¯eromskiego 33
tel. 022 499-66-30

Oticon Delta

– aparat XXI wieku

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30
ul. Kondratowicza 37

(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 022 353-06-20

 ul. Brzeska 12
(Przychodnia Przyszpitalna)

 tel. 022 499-69-40
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Delta – ka¿dy mo¿e s³yszeæ lepiej

Delta, aparat s³uchowy o
atrakcyjnym trójk¹tnym kszta-
³cie, dostêpny w 17 ¿ywych
kolorach ma wiêcej wspólne-
go z nowoczesnymi, miniatu-
rowymi urz¹dzeniami hi-tech
ni¿ z tradycyjnymi wyobra¿e-
niami o aparatach s³ucho-
wych. Nowatorskie wzornic-
two i styl Delty zosta³y nagro-
dzone w 2006 roku presti¿ow¹
nagrod¹ œwiatowych projek-
tantów Red Dot Design w ka-
tegorii „Best of the best”.

Unikalny wygl¹d Delty idzie
w parze z jej dzia³aniem. Wy-
korzystuj¹c najnowocze-
œniejsz¹ technikê cyfrowego
przetwarzania dŸwiêku, apa-
rat w ci¹gu sekundy dokonuje
tysiêcy zmian w ustawieniu,
aby st³umiæ otaczaj¹cy nas
ha³as i poprawiæ rozumienie
mowy. Jest to niezwykle wa¿-
ne, je¿eli weŸmie siê pod uwa-
gê, ¿e obecnie nawet co dru-
ga osoba powy¿ej piêædzie-
si¹tego roku ¿ycia ma proble-
my z rozumieniem mowy w
ha³asie.

Jedyny w swoim rodzaju
trójk¹tny kszta³t wzmacniacza
aparatu Delta zapewnia opty-
malne po³o¿enie systemu no-
woczesnych mikrofonów kie-

runkowych w p³aszczyŸnie
poziomej w odstêpie 9 mm, a
s³uchawka umieszczona w
przewodzie s³uchowym (tzw.
RITE - receiver in the ear),
zapewnia niespotykane dot¹d
wzmocnienie w zakresie du-
¿ych czêstotliwoœci.

W Delcie zastosowano rów-
nie¿ system wielopasmowej
adaptacyjnej kierunkowoœci,
dziêki czemu nieprzerwanie
dokonuje ona wyboru takiej
metody przetwarzania dŸwiê-
ku, która zapewnia najlepszy
odbiór mowy w szumie oraz
potrafi st³umiæ ha³as pochodz¹-
cy z kilku Ÿróde³ jednoczeœnie.
Gdy w ha³asie pojawia siê
mowa Delta wykorzystuje za-
awansowan¹ technologiê Vo-
iceFinder™ (wykrywania
mowy), aby zapewniæ opty-
maln¹ redukcjê ha³asu w za-
kresie czêstotliwoœci pasma
mowy. Narzêdziem umo¿liwia-
j¹cym harmonijne wspó³dzia³a-
nie systemów redukcji ha³asu,
kompresji i kierunkowoœci jest
system Sztucznej Inteligencji
(Artificial Intelligence), w który
wyposa¿ony jest aparat Delta.

„Bez w¹tpienia Delta ma nie-
wiele wspólnego z aparatami
s³uchowymi wykorzystywanymi

przez naszych dziadków –
mówi Andrzej Konopka, prezes
zarz¹du Oticon Polska sp. z
o.o. – To urz¹dzenie wspoma-
gaj¹ce s³yszenie, które ³¹czy
najnowoczeœniejsze technolo-
gie i osi¹gniêcia w dziedzinie
audiologii ze wspó³czesnym,
atrakcyjnym designem. Delta
jest produktem dla osób, które
potrzebuj¹ poprawy komfortu
s³yszenia, aktywnych, dbaj¹-
cych o zdrowie, lecz tak¿e przy-
wi¹zuj¹cych wagê do atrakcyj-
nego wygl¹du.”

Aparat Delta mo¿na dopaso-
waæ do ró¿nych rodzajów ubyt-
ków s³uchu do 80 dB. Dostêp-
ny jest w trzech segmentach
cenowych, a raz na piêæ lat
zakup Delty mo¿e byæ czêœcio-
wo refundowany przez NFZ.

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

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

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.pl

DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

KREDYT GOTÓWKOWY

• nawet do 60 000 z³

• na okres do 72 miesiêcy

• tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• ju¿ przy dochodzie 470 z³

• z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

Kredyt bez zaœwiadczeñ

o zarobkach do 6000 z³

KREDYT KONSOLIDACYJNY

• jedna, ni¿sza rata, która ³aczy w sobie inne

  Twoje raty

• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto

• ju¿ przy dochodzie 600 z³

Mo¿liwoœæ otrzymania do kredytu bezp³atnie

karty kredytowej VISA.

Czekamy na Ciebie!

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Wszystko, czego potrzebujesz,

aby dobrze wypocz¹æ...

Firma Oticon, wiod¹cy producent aparatów s³ucho-
wych wprowadzi³a na rynek aparat Delta, który burzy
dotychczasowe wyobra¿enia na temat wygl¹du i mo¿-
liwoœci aparatów s³uchowych.

Je¿eli chcesz pos³uchaæ,
jak s³yszy siê w aparacie Del-
ta, skontaktuj siê z oddzia³a-
mi firmy FONIKON, która
œwiadczy us³ugi dla osób s³a-
bos³ysz¹cych. Zapraszamy
tak¿e na bezp³atne badania
s³uchu i porady specjalisty
protetyka s³uchu.

Amanda jest czarnym, rocz-
nym kundelkiem. Od 4 miesiê-
cy mieszka w falenickim azy-
lu dla bezdomnych zwierz¹t.
Trafi³a tutaj zabiedzona, pora-
niona i ca³a w kleszczach. Jej
s¹siadem w schronisku jest
milutka suczka Psotka i po-
dobny do owczarka niemiec-
kiego Lucky. Amanda oraz
prawie dwieœcie psów i kotów
mo¿e wkrótce straciæ dach
nad g³ow¹. Obok wybudowa-
no osiedle mieszkaniowe. Co
za tym idzie, istniej¹cy od 30
lat azyl musi byæ zamkniêty, ze
wzglêdu na bliskoœæ zabudo-
wañ mieszkalnych.

Falenica jest wyj¹tkowym
schroniskiem w skali kraju.
Zwierzêta otaczamy tu bardzo
serdeczn¹ opiek¹. Ka¿dym
przybywaj¹cym zwierzakiem
zajmuje siê lekarz weterynarii,
nawet w trudnych i wymagaj¹-
cych du¿ych nak³adów finanso-
wych wypadkach. Przychodzi

wielu wolontariuszy, dziêki któ-
rym psy wychodz¹ na spacery,
maj¹ dobry kontakt z cz³owie-
kiem, a wiele z nich znajduje
dom. Azyl ma bardzo wysoki
wskaŸnik adopcji. Równie¿
póŸniej pracownicy utrzymuj¹
kontakt z nowymi opiekunami,
s³u¿¹c radami i pomoc¹ w wy-
padku problemów – mówi Re-
nata Markowska z Fundacji
Azylu pod Psim Anio³em.

Opiekuj¹ca siê falenickimi
zwierzakami fundacja nie ma
nowego terenu, gdzie mog³a-
by je przenieœæ. Dodatkowym
problemem jest to, ¿e musi to
byæ miejsce niedaleko War-
szawy, z dobrymi po³¹czenia-
mi komunikacyjnymi, aby mo-
gli tam dotrzeæ wolontariusze
oraz osoby zainteresowane
adopcj¹ czworonogów. Nie-
stety, nie koniec na tym. Choæ
sam teren mo¿e byæ nieatrak-
cyjny pod zabudowê, obok
powinien znajdowaæ siê kawa-

³ek zieleni do wyprowadzania
psów. Dlatego fundacja prosi
o informacje, gdzie taka zie-
mia by³aby do sprzedania na
korzystnych warunkach.

Schronisko trzeba bêdzie
zbudowaæ od podstaw, bo nie
da siê wyrwaæ i przenieœæ be-
tonowego ogrodzenia istniej¹-
cego raptem od 4 lat, ani wy-
budowanego w zesz³ym roku
ambulatorium dla chorych
zwierz¹t, ani boksów, czy
kuchni. A to wielkie koszty.

Najwa¿niejsze s¹ jednak
zwierzêta. Przywo¿one do azy-
lu najczêœciej w bardzo z³ym
stanie: chore, bite, g³odzone,
ranne w wypadkach. Trudno
powiedzieæ, ¿e przytulisko jest
dla nich najlepszym miejscem,
w koñcu to nie dom. Ale na
pewno lepszym ni¿ ulica.

Prawo jest bezlitosne, azyl
trzeba zamkn¹æ. 150 psów i 40
kotów straci swoje tymczaso-
we schronienie. Jeœli fundacja
nie znajdzie nowego terenu,
nie wiadomo, co stanie siê ze
zwierzakami. Istnieje realna
groŸba przewiezienia do in-

Na pomoc!
nych – i tak przepe³nionych –
przytulisk. Je¿eli, z braku miej-
sca, nie zostan¹ tam przyjête,
fundacja straci z nimi kontakt,
mo¿e im groziæ nawet uœpie-
nie. Nie dopuœæmy do tego!

Apelujemy o adoptowanie
zwierzaków, którym grozi utra-
ta i tej namiastki domu.
Ogromnie nam zale¿y, ¿eby
jak najwiêcej naszych pod-
opiecznych znalaz³o domy –
mówi Renata Markowska.

Niektóre z falenickich zwie-
rz¹t przesz³y w swoim ¿yciu
przez piek³o. Tutaj zajêli siê
nimi dobrzy ludzie, wyleczyli,
dali jeœæ. Mimo ciê¿kich prze-
¿yæ psy i koty wci¹¿ maj¹ na-
dziejê i czekaj¹ na w³asny
dom. Odp³ac¹ po wielokroæ,
mi³oœci¹ i wiernoœci¹. Otwórz-
my dla nich serca.

Ludmi³a Milc

Psy i koty mo¿na ogl¹daæ
na stronie www.psianiol.org.pl

W sprawach adopcji proszê
kontaktowaæ siê z Magdalen¹
Grzybowsk¹ tel. 504 081 506;
magdalena.grzybowska@psianiol.org.pl
Telefon do azylu 022 612-62-97

Numer konta

Fundacja Azylu pod Psim
Anio³em, Warszawa, ul. Garn-
carska 37A

03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
Kontakt w sprawie terenu

Iwona Gabor-Kantorowicz
(prezes Fundacji): tel. 516 123 787

fundacja@psianiol.org.pl

Tadeusz Kuropatwiñski (wice-
prezes): tel. 506 891 251

tadeusz.kuropatwinski@psianiol.org.pl
Dominik Prokop (wiceprezes):

tel. 502 827 420

dominik.prokop@psianiol.org.pl

Fred

Teatr Remus zaprasza 2 wrzeœnia o godz. 16, na podwórko
przy zbiegu ulic Czynszowej i Stalowej na fina³ projektu ani-
macyjnego „Kobierce”, trwaj¹cego od 13 sierpnia do 2 wrze-
œnia na praskich podwórkach.

W programie fina³u: pokazy pracy dzieci z grup warsztato-
wych, spektakle teatralne, pokazy kuglarskie i szczudlarskie,
pokaz capoeiry i maculele, wspólne uk³adanie ogromnego ko-
bierca z kolorowego papieru.

HAJDPARK to ogólnopolski
przegl¹d twórczoœci teatrów
instytucjonalnych i artystów
niezale¿nych. Pierwsza edy-
cja odby³a siê w dniach 22-27
sierpnia 2006 roku i okaza³a
siê strza³em w dziesi¹tkê.

Podczas II Praskiego Prze-
gl¹du Teatralnego HAJDPAR-
KU, w ci¹gu siedmiu dni zosta-
³o wystawionych dwanaœcie
spektakli, wœród których znala-
z³y siê dwa przedstawienia z
fina³u XIII Konkursu na wysta-
wienie polskiej sztuki wspó-
³czesnej, organizowanego
przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego („Za-
rah” i „Baldanders”) oraz spek-
takl nagrodzony Offeuszem na
tegorocznej Malcie - „Szepty”.

Repertuar HAJDPARKU by³
zró¿nicowany. Nie zapominano
o mi³oœnikach teatru lalkowego
(Bia³ostocki Teatr Lalek) i spek-
taklach multimedialnych (Teatr
Delikates). Nie zabrak³o rów-
nie¿ dobrych znajomych HAJD-
PARKU - Teatru Studyjnego ze
spektaklem „Bash” i sceny wit-
kacego.wro, która w ramach
jednego wieczoru zaprezento-
wa³a trzy sztuki. Odrobinê pi-
kanterii wnios³a do przegl¹du
Formacja Cytryna z Wroc³awia,
która wyst¹pi³a z przedstawie-
niem pod tytu³em „Opêtanie
czyli wzdête ³ono” wyró¿nio-
nym na tegorocznym PPA we
Wroc³awiu. Poza spektaklami

Œwiêto teatru
HAJDPARK to siedmiodniowe œwiêto wspó³czesnej dra-

maturgii na Pradze - spektakle na ma³ej i du¿ej scenie,
dyskusje z twórcami, plebiscyt publicznoœci oraz nocne
pokazy fotografii na murach otaczaj¹cych teatr. Teatr WY-
TWÓRNIA ju¿ po raz drugi udostêpni³ twórcom swoj¹ sce-
nê, inauguruj¹c tym samym sezon teatralny 2007/2008.

plebiscytowymi zosta³y wysta-
wione równie¿ w ramach prze-
gl¹du produkcje, które mia³y
swoje niedawne premiery na
Ma³ej Scenie Teatru Wytwórnia
(„De-Naturat” i „Nietykalne”)

Tematyka spektakli prezen-
towanych podczas HAJDPAR-
KU ma dotykaæ wspó³czesne-
go widza. Ró¿norodnoœæ te-
matyki i sposobów jej przed-
stawiania usprawiedliwia na-
zwê „Hajdpark”. HAJDPARK
stawia na sztuki wspó³czesne,
szczególnie polskich autorów,
choæ nie jest to warunek ko-
nieczny. Wynika to z repertu-
aru Teatru Wytwórnia, z cha-
rakteru miejsca. Do takich w³a-
œnie sztuk przyzwyczailiœmy
naszych widzów. Bardzo wie-
le przedstawieñ nie ma szan-
sy zaistnieæ w Warszawie z
ró¿nych powodów. Teatry w³a-
œciwie czêsto boj¹ siê ryzyka
zaproszenia mniej znanych
zespo³ów ze œwie¿ym, czasem
kontrowersyjnym repertuarem.
W dzia³alnoœæ Wytwórni od po-
cz¹tku wpisane jest ryzyko i na
ryzykantów, pasjonatów liczy-
my - powiedzia³ Marcin Zawa-
da, koordynator przegl¹du.

Organizatorzy maj¹ nadziejê,
¿e HAJDPARK wpisze siê na
sta³e w kalendarz kulturalny sto-
licy, a cykliczny charakter impre-
zy pozwoli co roku mobilizowaæ
si³y twórcze artystów z ró¿nych
regionów Polski i zagranicy.

Kobierce
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Trudno mi oceniaæ zacho-
wania w³aœcicieli psów i kotów,
które najliczniej uznawane s¹
za przyjació³ cz³owieka. Gdy-
bym jednakowo¿ by³ psem lub
kotem, to pewnie myœla³bym
tak: Mój pan jest wyborc¹ i
wybra³ z innymi cz³onkami sta-
da pod nazw¹ Polska swój
Sejm i swój rz¹d. Ich Sejm i ich
rz¹d sam chce, aby przesta³
dzia³aæ. Maj¹ tam ró¿ne koœci
niezgody, ale widoczne jest
nawet dla Fifka z zaæm¹
starcz¹ z s¹siedztwa, ¿e przy-
wódcy stada zapomnieli o po-
mniejszych cz³onkach. Po roz-
wi¹zaniu Sejmu i rz¹du, te
same osobniki, które doprowa-
dzi³y do rozpadu, bêd¹ chcia-
³y byæ wybrane do nowego Sej-
mu i rz¹du i kó³ko bêd¹ robiæ
to samo. Pies, który czuje siê
chory, oddala siê od stada, aby
wyzdrowieæ lub zakoñczyæ
¿ycie, a tu zara¿one osobniki
rozpowszechniaj¹ chorobê,
gro¿¹c wymarciem ca³oœci.
Tak to widzê.  A Pañstwo?

Pisa³em poprzednio i dziœ
podkreœlê, ¿e ostateczn¹ dia-
gnozê przy podejrzeniu wœcie-
klizny stawia siê na podstawie
badañ laboratoryjnych. Naj-

prostsze jest badanie mikro-
skopowe wybarwionej tkanki
mózgowej, pociêtej w cieniut-
kie plasterki. Ogl¹daj¹c je, wi-
dzimy pojedyncze neurony,
czyli komórki nerwowe, a w
nich kuliste twory, podobne  do
silikonowych woreczków z nie-
wielk¹ iloœci¹ bilonu w œrodku.
Na pami¹tkê nazwiska od-
krywcy okreœlane s¹ cia³kami
Negriego. Charakterystyczny
dla omawianej sytuacji jest
kolor wybarwionej struktury.
Jest zawsze inny ni¿ barwio-
ne ró¿nymi metodami prawi-
d³owe elementy mózgu. W
trakcie prowadzonych badañ
ustalono, ¿e prawdopodobieñ-
stwo znalezienia cia³ek Ne-
griego jest najwy¿sze w
mó¿d¿ku i rogu Amona. Ich
obecnoœæ daje 100% pewno-
œci, ¿e wyst¹pi³a  choroba. Nie-
stety, nie w ka¿dym przypad-
ku wœcieklizny twory te s¹ wy-
krywane. Oznacza to, ¿e ich
brak nie wyklucza choroby. W
repertuarze weterynaryjnych
laboratoriów jest metoda im-
munofluorescencji i próby bio-
logiczne. W najwiêkszym skró-
cie, pierwsza metoda polega
na takim preparowaniu chore-

go mózgu, aby tkanka mózgo-
wa chorego zwierzêcia œwie-
ci³a w okreœlonych d³ugo-
œciach fal œwietlnych. Próba
biologiczna to nic innego, jak
próba domózgowego zara¿e-
nia myszy lub królików mate-
ria³em podejrzanym. Co warte
podkreœlenia, efektywnoœæ tej
najbardziej drastycznej próby
okreœlana jest na poziomie
98%. Przek³adaj¹c na jêzyk
bardziej zrozumia³y, na 100
rzeczywistych przypadków
wœcieklizny, dwa mog¹ pozo-
staæ nie rozpoznane laborato-
ryjnie. Konsekwencje tej cho-
roby oprócz zwierzêcia i w³a-
œciciela  poniesie lekarz wete-
rynarii, który przejdzie do histo-
rii jako „lekarz ostatniego kon-
taktu”. Dlatego namawiam: pil-
nujcie Pañstwo szczepieñ
przeciwko wœciekliŸnie.

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

Badania laboratoryjne wœcieklizny

* NABÓR DO CHÓRÓW
AVECI¥TKA i AVETKI – 7, 14,
21 i 28 IX o godz. 18.30 w sali
Zmartwychwstania Pañskiego
przy koœciele Narodzenia NMP
w P³udach, ul. Klasyków 21 od-
bêd¹ siê otwarte próby chórów
Aveci¹tka i Avetki. Zespo³y, do
których nale¿¹ dzieci i m³o-
dzie¿ (od 7 roku ¿ycia po stu-
dentów), wykonuj¹ wielog³oso-
we utwory wszystkich epok od
œredniowiecza po chóralne
aran¿acje muzyki rozrywko-
wej, stale koncertuj¹ w kraju i
za granic¹, bior¹ udzia³ w fe-
stiwalach, organizuj¹ ogólno-
polskie konkursy muzyczne,
nagrywaj¹ p³yty. W programie
zajêæ zaplanowano tak¿e

Fundacja AVE - wrzesieñ 2007
Fundacja AVE serdecznie zaprasza do udzia³u w projek-

tach realizowanych we wrzeœniu 2007 roku:
warsztaty wokalne prowadzo-
ne przez wybitnych wyk³adow-
ców uczelni artystycznych.

* II PROGRAM STYPEN-
DIALNY „DLA EDUKACJI” –
do 15 IX gimnazjaliœci, liceali-
œci i studenci mog¹ sk³adaæ
wnioski o stypendium w wyso-
koœci 2 000 z³. Oprócz cieka-
wego pomys³u na w³asn¹ edu-
kacjê, aplikanci winni wykazaæ
siê spo³ecznym zaanga¿owa-
niem. Regulamin i formularze
– www.avetki.alleluja.pl.

* II SZKOLENIA WOPR
„DAJ SIEBIE INNYM” – do 16
IX przyjmujemy zg³oszenia m³o-
dzie¿y (warunkiem jest ukoñczo-
ne 15. rok ¿ycia) na kursy M³od-
szych Ratowników WOPR, obej-

muj¹ce 50 godzin zajêæ teore-
tycznych i praktycznych, uwieñ-
czonych egzaminem. O dopusz-
czeniu do udzia³u w szkoleniu
decyduje egzamin wstêpny,
obejmuj¹cy przep³yniêcie na
p³ywalni 50 m stylem dowolnym
w czasie poni¿ej 45 sekund, 15
m pod wod¹ oraz pokazanie pra-
wid³owego uk³adu nóg do ¿abki.
Po pomyœlnym przejœciu egza-
minu wstêpnego, uczestnicy
wp³acaj¹ 120 z³, pozosta³e 280
z³ pokrywa Fundacja AVE. W
zamian uczestnicy odpraco-
wuj¹ 100 h jako wolontariusze
podczas niekomercyjnych
wodniackich projektów Funda-
cji AVE. Zapisy i szczegó³y –
0600 495 790, 022 614 87 53,

avetki@wp.pl.

* WARSZTATY WOKALNE
DLA SENIORÓW „II WOKALIA
III WIEKU” - dziêki wsparciu Wy-
dzia³u Kultury Dzielnicy Bia³o³ê-
ka m.st. Warszawy Fundacja
AVE organizuje po raz drugi chó-
ralne warsztaty dla seniorów.
Zajêcia poprowadzi prof. Krzysz-
tof Kusiel-Moroz z AMiFC, dyry-
gent Warszawskiego Chóru
Ch³opiêco-Mêskiego, ceniony
chórmistrz, kompozytor i peda-
gog. W programie: emisja g³osu,
intonacja, æwiczenia oddechowe,
przygotowanie kilku wielog³oso-
wych utworów. Zapisy i szczegó-
³y: 0600 495 790, 022 614 87 53.

* Z TWARDOWSKIM PO
MAZOWSZU - w kolejne
weekendy wrzeœnia odbêd¹
siê „poetyckie” piesze, rowero-
we i kajakowe wyprawy do
miejsc, zwi¹zanych z Osob¹
Ks. Jana Twardowskiego. Pro-
jekt wspiera Biuro Edukacji
m.st. Warszawy. Szczegó³y:
www.avetki.alleluja.pl.

* OGÓLNOPOLSKI FESTI-
WAL GARA¯OWYCH ZE-
SPO£ÓW ROCKOWYCH
„DOBRE PRZES£ANIE” od-
bêdzie siê 22 IX w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury. M³odzi rock-
mani, którzy chc¹ zaprezento-
waæ swoj¹ twórczoœæ, mog¹
zg³aszaæ siê do 10 IX. Szczegó³y:

http://www.rockfestival.waw.pl,
0660 549 101, 0600 495 790,
avetki@wp.pl.

Zdjêcia z 4-6 sierpnia przys³a³ nam czytelnik. Dla uczciwoœci
dziennikarskiej parê dni temu zrobiliœmy nowe. Jest trochê le-
piej, ale tylko trochê. Co na to gospodarz budynku komunalnego
Radzymiñska 16, Zarz¹d Gospodarowania Nieruchomoœciami?

Z³y gospodarz?

Zdjêcie zrobione 4 sierpnia

Zdjêcie zrobione 22 sierpnia

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka



nowa gazeta praska 9

Lewa strona medalu

Rada wielu

Prosto z mostu

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych

prosimy o kontakt w celu ustalenia mo¿liwoœci

uzyskania odszkodowania

Infolinia: 0801-011-028

Kancelaria „CASUS” ul. Lewinowska 7

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 33

w Warszawie, ul. Targowa 86

informuje,

¿e s¹ wolne miejsca w Technikum nr 6 i ZSZ nr 7

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

tel. 022 619-34-86, 022 619-34-87

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Grupka trzymaj¹ca w³adzê
w sto³ecznym Ratuszu nie
ustaje w czystkach kadrowych.
Radni opozycji bêd¹ na najbli¿-
szej sesji domagaæ siê, by
Hanna Gronkiewicz-Waltz
przedstawi³a listê wszystkich
osób zatrudnionych w urzêdzie
i jednostkach organizacyjnych
miasta. Przypomnê, ¿e prof.
Lech Kaczyñski jako prezydent
Warszawy opublikowa³ tak¹ li-
stê w internecie.

Chcemy te¿ poznaæ listê
osób zwolnionych przez
obecn¹ ekipê, ¿eby zrobiæ miej-
sce ¿onom, krewnym i znajo-
mym prominentów SLD i PO.

Wiceprezydentem Warsza-
wy odpowiedzialnym za eduka-
cjê jest cz³owiek z rz¹du Lesz-
ka Millera. Przewodnicz¹cym
Rady Warszawy by³ bliski
wspó³pracownik W³odzimierza
Czarzastego (zosta³ odwo³any
z funkcji g³osami PiS i czêœci
PO). Tygodnik „Wprost” poin-
formowa³ zaœ, ¿e zastêpc¹ dy-
rektora Biura Promocji zostanie
by³y rzecznik prasowy telewizji
publicznej, wspó³pracownik
Roberta Kwiatkowskiego.

Grupka trzymaj¹ca w³adzê
Mamy wiêc prawie ca³y

sk³ad osób zwi¹zanych z
Grup¹ Trzymaj¹c¹ W³adzê
wymienion¹ w raporcie komi-
sji œledczej, przyjêtym jako ofi-
cjalny dokument Sejmu po-
przedniej kadencji. Do komple-
tu brakuje tylko jakiegoœ pro-
tegowanego Aleksandry Jaku-
bowskiej.

Swoj¹ drog¹, czy wiedzieli
Pañstwo, i¿ Biuro Promocji jest
tak wa¿ne, ¿e nadzoruje je
osobiœcie Pani Prezydent, bez
pomocy zastêpców?

Ekipa Hanny Gronkiewicz –
Waltz bez przerwy straszy
mnie jakimiœ procesami s¹do-
wymi za zadawanie niewygod-
nych pytañ i demaskowanie
ich dzia³alnoœci. Tak jest z bur-
mistrzem naciskaj¹cym na
przeniesienie handlu ze sta-
dionu na Bia³o³êkê. Chcê Pañ-
stwa zapewniæ, ¿e nie dam siê

zastraszyæ. Ka¿dy publiczny
grosz wydany przez w³adze
miasta i ka¿d¹ decyzjê bêdê
badaæ pod k¹tem dobra War-
szawy i jej mieszkañców.
Dzia³ania Platformersów po-
twierdzaj¹ tylko, ¿e maj¹ oni
coœ do ukrycia.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Mieszkañcy Pragi Pó³noc
mog¹ wreszcie odetchn¹æ: by³y
PiS-owski burmistrz dzielnicy
Artur Marczewski przesta³ siê
wyg³upiaæ i udawaæ burmistrza.
Robi³ to na zlecenie Prawa i
Sprawiedliwoœci w celu podtrzy-
mywania pola konfliktu z Hann¹
Gronkiewicz-Waltz. Jak siê oka-
za³o bezskutecznie, bo pani pre-
zydent tym siê nie przejê³a i po-
wo³a³a swój zarz¹d, sk³adaj¹cy
siê z polityków PO-LiD, który
sprawuje faktyczn¹ w³adzê na
Pradze. Nie zauwa¿aj¹c tego i
dalej udaj¹c burmistrza pan Mar-
czewski skompromitowa³ siê zu-
pe³nie jako polityk. Wczeœniej
skompromitowa³ siê  jako samo-
rz¹dowiec za spraw¹ nieudol-
nych inwestycji na Pradze.
Jedn¹ z nich jest budowa hali
sportowej przy szkole przy ul.
Kowieñskiej, która stoi niedokoñ-
czona i dra¿ni swym widokiem
uczniów, którzy mieli z niej ko-
rzystaæ ju¿ we wrzeœniu ubieg³e-
go roku. Teraz by³y burmistrz
zosta³ szefem zatrudniaj¹cego
450 osób przedsiêbiorstwa z
bran¿y motoryzacyjnej. Nie trze-
ba chyba mówiæ, ¿e chodzi o
przedsiêbiorstwo pañstwowe,
podlegaj¹ce PiS-owskiemu wo-
jewodzie Jackowi Sasinowi.
Temu samemu, który zaanga¿o-
wany jest w konflikt w praskim
samorz¹dzie i który nie chce wy-
gasiæ mandatu radnego Tade-
uszowi Szewczykowi z Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej. Przy-
pomnê, ¿e to w³aœnie PWS
wspiera³a Marczewskiego w po-

Skandaliczny awans
przedniej kadencji, kiedy by³ bur-
mistrzem Pragi i na pocz¹tku tej,
kiedy wydawa³o mu siê, ¿e jest
burmistrzem nadal. Teraz PiS de-
cyzj¹ swojego wojewody nagro-
dzi³ swego wiernego ¿o³nierza
Marczewskiego intratnym sto-
³kiem. I o ile dla pra¿an decyzja
ta jest dobra, o tyle jest tragicz-
na w skutkach dla przedsiêbior-
stwa, którego zosta³ szefem, czy-
li Warszawskich Zak³adów Me-
chanicznych PZL WZM. A szko-
da ogromna, bo jest to zak³ad z
du¿ymi tradycjami i siln¹ pozycj¹
na rynku, skutecznie konkuruj¹-
cy ze œwiatowym koncernem
Bosch. Niestety, o tê pozycjê
trzeba bez przerwy walczyæ tak,
jak robi³ to dotychczasowy szef
firmy, który sta³ na jej czele od
kilkunastu lat bez wzglêdu na to,
czy rz¹dzi³a lewica, czy prawica.
Teraz musia³ odejœæ, bo trzeba
by³o znaleŸæ miejsce dla pana
Marczewskiego. Po raz kolejny
PiS sp³aci³ swe d³ugi z publicz-
nych pieniêdzy, bo firma jest
przecie¿ pañstwowa i Marczew-
skiego utrzymywaæ bêdziemy de
facto my wszyscy. Mam jednak
nadziejê, ¿e nied³ugo, bo w przy-
padku wczeœniejszych wyborów
zmieni siê wojewoda i nowy zro-
bi porz¹dek z dzia³aczami PiS,
zatrudnionymi w spó³kach wo-

jewody. To jeden z wielu powo-
dów, dla których wybory powin-
ny odbyæ siê jak najszybciej tak,
aby Marczewski i jego koledzy
zatrudnieni w innych firmach wo-
jewody, np. Meble Emilia nie mie-
li czasu popsuæ tego, na co ich
poprzednicy pracowali latami. I
¿eby przedsiêbiorstwa te nie
zd¹¿y³y poupadaæ, bo przez dur-
ne decyzje kadrowe PiS pracê
strac¹ wówczas setki ludzi za-
trudnionych w tym i innych przed-
siêbiorstwach. Ale co tam – to
akurat dzia³aczy Prawa i Spra-
wiedliwoœci najmniej interesuje.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)

www.sebastianwierzbicki.pl

W krytyce Prawa i Sprawie-
dliwoœci przoduj¹ dziœ ci, któ-
rzy do stanu zwanego IV Rze-
cz¹pospolit¹ doprowadzili. To
liderzy Platformy Obywatel-
skiej w kampanii wyborczej
2005 roku mówili o „przyjacio-
³ach z PiS”, a kandydat na pre-
zydenta Donald Tusk publicz-
nie deklarowa³ chêæ rezygna-
cji na rzecz tak œwietnego kon-
kurenta, jakim jest Lech Ka-
czyñski. To Platforma, pozuj¹-
ca dziœ na lidera walki z IV RP,
w 2006 roku g³osowa³a w Sej-
mie za powo³aniem Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego z
Mariuszem Kamiñskim na cze-
le. Projekt ustawy by³ tak skon-
struowany, ¿e w momencie
g³osowania wiadomo by³o, kto
zostanie szefem Biura. Czy
któryœ z liderów PO nie zna³
wczeœniej braci Kaczyñskich
albo Mariusza Kamiñskiego?

Platforma mia³a te¿ pe³n¹
wiedzê o laboratorium IV Rze-
czypospolitej, jakim by³ war-
szawski ratusz kierowany
przez Lecha Kaczyñskiego w
latach 2002-2005. Znana by³a
panuj¹ca tam nieudolnoœæ i
rozrzutnoœæ, afery, nepotyzm i
szukanie haków na konkuren-

Oskar¿am
cjê. Z tego ostatniego liderzy
Platformy byli jednak nawet
zadowoleni. Mogli przygl¹daæ
siê biernie zza rzeki, a¿ Ka-
czyñski rozprawi siê z ich we-
wn¹trzpartyjn¹ opozycj¹.

Dzia³alnoœci¹ Lecha Kaczyñ-
skiego w stolicy zachwycali siê
równie¿ dziennikarze gazety
kreuj¹cej siê dziœ na g³ównego
obroñcê demokracji. Nie prze-
szkadza³o im wówczas niszcze-
nie pracowników ratusza. Reto-
ryk¹ Kaczyñskiego byli zacza-
dzeni jak wiêkszoœæ mieszkañ-
ców miasta. Jeszcze niedawno
gazeta ta opublikowa³a artyku³
o nowym ministrze spraw we-
wnêtrznych. W³adys³aw Stasiak
zaczyna³ rzekomo karierê jako
bezpartyjny urzêdnik NIK, któ-
rego dostrzeg³ i awansowa³ ów-
czesny prezes Izby Lech Ka-
czyñski. A by³o dok³adnie na od-
wrót: Stasiak by³ dzia³aczem
Porozumienia Centrum, które-
go Lech Kaczyñski zatrudni³ w
NIK, a potem w ratuszu jako wi-
ceprezydenta. Czy ktoœ tego nie
wiedzia³? Prezydent jednak tyle
razy powtarza³, ¿e jego wspó³pra-
cownicy s¹ apolityczni, i¿ dziœ
dziennikarze nie s¹ w stanie na-
pisaæ inaczej.

Wiêkszoœæ antykaczystów po-
wtarza za Jaros³awem Kaczyñ-
skim, ¿e Jaros³aw Kaczyñski jest
przynajmniej uczciwy. Czy uczci-
woœci¹ jest tylko brak pieniêdzy
na w³asnym koncie bankowym?
A czy¿ w sk³ad uczciwoœci nie
wchodzi rzetelnoœæ i prawdomów-
noœæ? I po co w³aœciwie Jaros³a-
wowi Kaczyñskiemu pieni¹dze,
skoro od 1990 roku zawsze mia³
do dyspozycji gabinet z sekre-
tark¹ oraz luksusowy samochód
s³u¿bowy z kierowc¹. Czy ktoœ w
Warszawie tego nie wie?

Naszego króla Ubu do w³a-
dzy wynieœli zafascynowani
jego odmiennoœci¹ dziennika-
rze i politycy. Gdy siê nim na-
syc¹, zniszcz¹ go i poszukaj¹
nastêpnego. Demokracja jest
przecie¿ taka nudna...

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Koñcz¹ siê wakacje, praska
rada powraca do „dzia³añ”. Czy
po letniej kanikule coœ zmieni
siê na Pradze? Sam zadajê
sobie to pytanie. Prawdopo-
dobnie nic. Klincz, który zacz¹³
siê w roku ubieg³ym, bêdzie
trwa³ nadal. Konflikt, jeœli nawet
nie bêdzie eskalowany, znako-
micie utrudni prace rady.

Kluczow¹ rolê odgrywa w
tym Jacek Wachowicz. Pan ten
do czasu wyroków w s¹dach
administracyjnych ma w¹tpliwy
tytu³ do kierowania prask¹
rad¹, osobiœcie jest zaintere-
sowany w³asn¹ autokracj¹.
Nie zwa¿a na nikogo i na nic,
nie zamierza nic rozwi¹zywaæ,
powoduje natomiast wiele nie-
zrêcznych sytuacji. Gazeta
Wyborcza donosi³a ostatnio o
rozbie¿nych koncepcjach festi-
wali piosenek ¿o³nierskich na
Pradze, któr¹ z jednej strony
lansuje Pan Jacek, a z drugiej
chce realizowaæ arcybiskup
G³odŸ. Dwa festiwale pieœni
¿o³nierskich na Pradze - tego
nie jestem w stanie sobie wy-
obraziæ. Inny przyk³ad - proszê
bardzo. Na 29 sierpnia w sali
konferencyjnej urzêdu dzielni-
cy przy K³opotowskiego 15 zo-
sta³a zwo³ana X sesja rady.
Tego¿ dnia w tej¿e sali konfe-
rencyjnej urzêdu mia³o siê od-
byæ otwarcie wystawy fotogra-
ficznej. Przygotowanie takiego
przedsiêwziêcia zajmuje doœæ
du¿o czasu. W koñcowej fazie
ustala siê termin otwarcia, dru-
kuje zaproszenia (takowe
otrzyma³em), przychodz¹ go-
œcie. To wszystko, jednym ru-
chem, zniweczy³ „nasz” prze-
wodnicz¹cy, zwo³uj¹c na ów
dzieñ sesjê rady. Sw¹ w³asn¹
krzywdê przemilczê, bowiem
dnia tego, lat 48 temu, pojawi-
³em siê na tym œwiecie. Praw-
dê mówi¹c, dzieñ ten wola-
³bym spêdziæ w trochê innym
gronie.

Czym Pan Jacek proponuje
zaabsorbowaæ uwagê praskiej
rady? Jak siê okazuje, wresz-
cie dojrza³ do przedstawienia
protoko³ów z sesji od 21 grud-
nia 2006 do 19 lipca br. W po-
rz¹dku obrad jest tak¿e,
oprócz korekt bud¿etu, o ile
PWS tak jak na poprzednich

Nad prask¹ Rad¹ zaduma
sesjach nie bêdzie wnosi³a o
ich zdjêcie z porz¹dku obrad,
uchwa³a o odwo³aniu nie pe-
³ni¹cego de facto swojej funk-
cji burmistrza Artura Marczew-
skiego. Pan Artur podobnie jak
jego koledzy wczeœniej odwo-
³ani z zarz¹du znalaz³ wresz-
cie godziwe zatrudnienie w
spó³ce nadzorowanej przez
wojewodê mazowieckiego.
Rada ma tak¿e zaj¹æ siê spra-
wami lokali u¿ytkowych na
Pradze i zakazem sprzedawa-
nia i podawania napojów alko-
holowych na terenie niektórych
miejsc i obiektów. Proponowa-
ne jest tak¿e zajêcie siê spraw-
dzeniem sposobu zarz¹dzania
terenem przy ulicy Sokolej
przez jednostki organizacyjne
dzielnicy oraz zmiany w sk³a-
dach osobowych komisji rady.
Choæ wygl¹da merytorycznie,
to tak naprawdê nie jest i za-
pewne na sesji nie bêdzie. Za-
interesowanych zapraszam 29
sierpnia na godzinê 16.

To, co dzieje siê w praskiej
radzie to ma³y pikuœ w porów-
naniu z tym, co dzieje siê w du-
¿ej polityce. PiS wstrz¹sany

aferami, które wychodz¹ na jaw,
pragnie zakoñczyæ ¿ywot tego
Sejmu. Marsza³ek Dorn prze-
chodzi samego siebie i wszyst-
ko, co do tej pory widzieliœmy w
polskim parlamentaryzmie. Do-
tychczasowi koalicjanci PiS
d¹¿¹ do przed³u¿enia jego ago-
nii i zgonu w mêczarniach swe-
go dotychczasowego sojuszni-
ka. Lewica (i s³usznie po rewe-
lacjach by³ego ministra SWiA)
¿¹da komisji œledczych. PO li-
czy na szybkie wybory i przejê-
cie pe³ni w³adzy. Wiele wyjaœni
siê 7 wrzeœnia... albo i nie.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

Sierpniowy kalejdoskop
Jutro Dzieñ Matki Boskiej Zielnej, czyli zwyczajowe zakoñ-

czenie ¿niw. Oczywiœcie - ze wzglêdu na pogodê - termin osta-
tecznego sprz¹tania zbo¿a z pól czêsto ulega³ zmianie, ale 15
sierpnia przeznaczony by³ tak¿e na œwiêcenie w koœcio³ach
wieñców i bukietów. By³y to bukiety ze zbó¿, zió³, kwiatów do-
mowych i ³¹kowych; wk³adano w nie równie¿ owoce i warzywa
jako symbol bogactwa przyrody. W wieñcach nie mog³o za-
brakn¹æ pio³unu, miêty, b³awatków, owoców jarzêbiny, a nawet
ziemniaków. Takie poœwiêcone roœliny by³y póŸniej u¿ywane w
odczynianiu uroków, chroni³y dom przed piorunami, wk³adano
je te¿ do trumny, aby zapewniæ zmar³emu odpoczynek w poko-
ju. Sproszkowanymi zio³ami leczono chorych.

30.08.1850 r. stolica Hawajów, Honolulu, uzyska³a prawa
miejskie. Hawaje s¹ 50. stanem USA, a ich powierzchnia nie
przekracza 20 tys. km 2. Samo Honolulu jest piêknym miej-
scem z parkami, pla¿ami, dwoma ogrodami botanicznymi i
oczywiœcie tysi¹cem turystów. Nic dziwnego, skoro oprócz licz-
nych atrakcji,  przybywaj¹cych przez okr¹g³y rok wita tempe-
ratura ponad 20 stopni.

Ostatni dzieñ sierpnia poœwiêcony jest blogowi, czyli pamiêtni-
kowi internetowemu. Pierwszy blog w Polsce powsta³ przed dzie-
siêciu laty. Dziœ s¹ ich setki. Blog stworzyæ mo¿e ka¿dy, a chêtnie
czytane i komentowane s¹ zw³aszcza blogi polityków i dziennika-
rzy. 31.08 ka¿dy twórca bloga powinien opisaæ 5 najciekawszych,
czytanych przez siebie blogów. Ale to nie jedyne komputerowe
œwiêto w sierpniu. 15.08 obchodziæ bêdziemy 7. urodziny Gadu-
Gadu, polskiego komunikatora internetowego.        Ludmi³a Milc
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022

889-73-54,0606-724-885

ANGIELSKI, niemiecki,

matura, kursy, nauka
indywidualnie, grupy

022 621-43-16, 0609-631-186

www.sunrise.org.pl

CHEMIA, matematyka 022
839-32-07, 0695-612-825

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-

matolog, kardiolog, gastrolog,

ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-

da, dermatolog - wenerolog

(krioterapia), dermatoskopia,

ocena znamion barwniko-

wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista

- badania profilaktyczne, wi-

zyty domowe. Panieñska 4,

tel. 022 619-52-31

US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,

Amica, Polar, Whirpoll, itd.

022 679-00-57, 0501-587-257

ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe, meblowo-
zy 90gr/km 0512-139-430
ARCHIWIZACJA - porz¹dko-

wanie dokumentacji przed-

siebiorstw, firm i instytucji tel.

0509-629-213

DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 022 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solid-

nie i tanio. Tel. 756-52-83 i

0698-916-118

MALOWANIE solidnie

0694-485-270

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

OWCZARKI niemieckie (szcze-

niêta) sprzedam, karma PRO-

FORMANCE, 0606-344-485

POPRAWKI krawieckie i dzie-

wiarskie, overlock, wszywanie

suwaków ul. Targowa 59/42 w

podwórzu,  0501-821-811

PRALKI. Naprawy. Amica,

Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-

ston, Candy, Elektrolux, Zero-

watt, Zanussi. 022 614-83-83

STUDNIE 022 789-33-89
US£UGI krawieckie, sprze-

da¿ detaliczna odzie¿y, wy-

roby z dzianiny, ul. Skoczy-

lasa 10/12 lok. 82

ZAK£AD œlusarski wykonu-

je: kraty, balustrady, ogrodze-

nia, wiaty, zabudowy balko-

nów, 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, 0693-842-013

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-

czenia antykwariat ul. Ander-

sa 18, 831-36-48

SKUPUJÊ ksi¹¿ki

0501-285-268

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-

teczne, ubezpieczenia: OC,

OC2, bezpieczne op³aty. Domy

z bali ul. Miñska 69 pokój 41,

tel. 870-27-83, 0501-550-975

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

SZUKAM do wynajêcia taniej

kawalerki 0506-593-507

DAM PRACÊ
PRZYJMÊ praktykantkê do

nauki zawodu, stylizacja pa-

znokci, tel. 0502-048-531

Zatrudniê ekspedientkê do

sklepu spo¿ywczego, samo-

obs³ugowego na terenie dziel-

nicy Bia³o³êka, 0609-562-700

ZATRUDNIÊ krawcowe ul.
Skoczylasa 10/12 lok. 82,
tel. 0662-872-118
ZATRUDNIÊ pomocnika do

hydraulika 0501-006-865

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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B E Z P £ A T N A  N A U K A

Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I

ul. Mieszka I nr 7 Warszawa Targówek Fabryczny

tel. (022) 679-16-69, 679-54-39, 677-86-29

Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,

chcesz kontynuowaæ naukê?

Proponujemy Ci:

2-letnie LICEUM UZUPE£NIAJ¥CE w systemie

• dziennym dla m³odzie¿y

• wieczorowym (3 razy w tygodniu od godz. 16) dla doros³ych

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Funda-
cji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugo-
wiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z reko-
mendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w cie-
le cz³owieka i skutecznie je eli-
minuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich

poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca cho-
remu ok. pó³ godzi-
ny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne ma-
nipulacje, kiedy in-
dziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe opera-
cje, filipiñski uzdro-
wiciel robi na ciele
eterycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pa-
cjenci s¹ zdumieni

umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierw-
szej wizycie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miê-
dzy innymi:

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

29, 30 i 31 sierpnia

1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 15 i 16 wrzeœnia

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

BIA£O£ÊCKI OŒRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA:

„SZRANKI I KONKURY”
Bêdzie co czytaæ, czyli:
KONKURSY LITERACKIE
„Literatura z dziewczyn¹ w tle”
Lektury konkursowe:
1. „Karolcia” Marii Krüger
2. „Ania z zielonego wzgórza” Lucy
Maud Montgomery
3.  „Awantura o Basiê” Kornela Maku-
szyñskiego
4.  „Ma³a ksiê¿niczka” Frances Elizy Burnett

„Literatura z ch³opakiem w tle”
 Lektury konkursowe:
1. „ Anaruk, ch³opiec z Grenlandii” Cze-
s³awa Jacka Cenkiewicza
2.  „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina
3.  „Ch³opcy z placu broni” Ferenca Molnara

Uzupe³nieniem tegorocznych konkur-
sów bêd¹ wyk³ady: „Motyw bohate-
ra w literaturze (od Hektora do Su-
permana)” oraz „Lewis Caroll w
krainie czarów”, prowadzone przez
pracowników naukowych Muzeum Lite-
ratury, Piotra Prasu³ê i Piotra Dymmela.

W przysz³ym roku bêdziemy mogli
zajrzeæ w „Magiczny œwiat ksi¹¿ek
Astrid Lindgren”, odwiedziæ „Mu-
minki”, poznaæ „Sto bajek Jana
Brzechwy” i „Baœnie 1001 nocy”
oraz odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy
to naprawdê koniec przygód Harrego
Pottera.

Jednym s³owem bêdzie co czytaæ.
Wszystkie konkursy i wyk³ady s¹

owocem sta³ej wspó³pracy  Bia³o³êckie-
go Oœrodka Kultury z Muzeum Literatu-
ry im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Ksiuty z Melpomen¹, czyli:
KONKURSY TEATRALNE
„Garderoba Bia³o³êki”

Organizowany od 1999 roku Festi-
wal Teatrów Amatorskich, najwa¿niejszy
„konkurs” teatralny BOK. Impreza sku-
piaj¹ca amatorskie œrodowisko teatral-
ne z ca³ego Mazowsza (choæ w ostatniej
edycji bra³ udzia³ zespó³ nawet z Krako-
wa). Do tej pory Garderoba mia³a

otwart¹ formu³ê - udzia³ mia³ prawo
wzi¹æ ka¿dy zespó³, którego aktorzy
ukoñczyli szesnasty rok ¿ycia. Poniewa¿
jednak popularnoœæ  festiwalu sprawi³a,
¿e przybra³ on formu³ê artystycznego
maratonu do póŸnych godzin rannych,
pocz¹wszy od sezonu 2007/2008 kon-
kurs poprzedzaæ bêdzie preselekcja ze-
spo³ów na podstawie nagranych technik¹
video spektakli. Najlepsze przedstawie-
nia oceniaæ bêdzie „podwójne” jury. Z
jednej strony zasi¹dzie „lo¿a teatrów bia-
³o³êckich” czyli jury m³odzie¿owe, a z
drugiej jury profesjonalne, w sk³adzie
którego weszli dotychczas m.in.: prof.
Lech Œliwonik, Maciej Wojtyszko, Jaro-
s³aw Gajewski, Adam Woronowicz, Ja-
nusz Majcherek, Wojciech Kalarus czy
Marcin Jarnuszkiewicz.

Tegoroczna, IX edycja festiwalu od-
bêdzie siê tradycyjnie w przedostatni¹
sobotê listopada.

„Warszawska syrenka”
Konkurs recytatorski organizowany

przez Mazowieckie Centrum Kultury i
Sztuki. BOK organizuje eliminacje dziel-
nicowe w nastêpuj¹cych kategoriach wie-
kowych: I - szko³y podstawowe klasy 1-3,
II - szko³y podstawowe klasy 4-6, III - gim-
nazjaliœci. Nagrodami w tym konkursie s¹
awanse do kolejnych etapów eliminacji,
których fina³ odbywa siê w MCKiS na prze-
³omie marca i kwietnia.
W ramach OBCHODÓW ROKU WY-
SPIAÑSKIEGO W BOK:
-„Strójcie mi, strójcie narodow¹ scenê!”

Konkurs na etiudê teatraln¹, inspirowan¹
twórczoœci¹ dramaturgiczn¹ Stanis³awa Wy-
spiañskiego przeznaczony dla teatrów szkol-
nych (gimnazjalnych i licealnych).
-„Stanis³aw Wyspiañski – ¿ycie i
twórczoœæ”

Konkurs biograficzno-literacki, reali-
zowany we wspó³pracy z Muzeum Lite-
ratury im Adama Mickiewicza w Warsza-
wie, adresowany do licealistów szkó³ war-
szawskich i mazowieckich.
-„Wyspiañski mistrzem pasteli -
kopia obrazu”

 Konkurs plastyczny dla gimnazjali-
stów i licealistów.

Œpiewaæ ka¿dy mo¿e, czyli:
KONKURSY MUZYCZNE

W tym  sezonie nast¹pi³o przesuniêcie
kategorii wiekowych, w celu zró¿nicowa-
nia formu³y  konkursów wokalnych, od
lat ciesz¹cych siê du¿ym powodzeniem.
 „Przeboje naszych rodziców”
termin – 23 paŸdziernika 2007
 kategorie wiekowe:
 I - szko³y podstawowe, klasy 1 – 3
II - szko³y podstawowe, klasy 4 – 6
III - szko³y gimnazjalne
„Z³ota 8”
termin – 31 maja -1 czerwca 2008
kategorie wiekowe:
I - szko³y gimnazjalne
II - licealiœci
III - kategoria otwarta (studenci i doroœli)

Festiwale te s¹ przeznaczone dla
amatorów œpiewania, ale oceniane przez
profesjonalistów takich jak: Pawe³ Sta-
siak (Papa Dance), Jerzy Satanowski,
Miros³aw Czy¿ykiewicz, Marcin Przybyl-
ski, Emilia Nazaruk (TGD) czy El¿bieta
Zapendowska.

Ku przodków pamiêci, czyli:
KONKURSY HISTORYCZNE
„Warszawa – podró¿ w czasie”

Druga edycja Konkursu Wiedzy o War-
szawie, organizowana przy wspó³pracy
Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.
Konkurs zostanie rozegrany w trzech ka-
tegoriach wiekowych: szko³y podstawo-
we, gimnazja i licea (szko³y ponadgim-
nazjalne). Eliminacje poprzedz¹ wyk³a-
dy tematyczne i projekcje filmowe, od-
bywaj¹ce siê zarówno w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury jak i Muzeum Historycz-
nym. Chêtni bêd¹ mogli tak¿e zwiedziæ
Muzeum Historyczne a ich przewodnika-
mi bêd¹ jurorzy.  Eliminacje dla wszyst-
kich kategorii wiekowych zostan¹ prze-
prowadzone 29 i 30 listopada.
„Konkurs wiedzy o Bia³o³êce”

Przeznaczony dla uczniów szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów, zainteresowa-
nych histori¹, teraŸniejszoœci¹ i przysz³o-
œci¹ Bia³o³êki. Patronat nad konkursem
obj¹³ Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka - Pan
Jacek Kaznowski. Eliminacje odbêd¹ siê
w listopadzie 2007, a fina³ planowany
jest pod koniec roku.
„Bogowie i herosi”

Druga edycja konkursu mitologiczne-
go. Do udzia³u w nim zapraszamy
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazja-
listów i licealistów szkó³ warszawskich i
mazowieckich. Spotkanie organizacyjne
dla pedagogów i zainteresowanych kon-
kursem odbêdzie siê w styczniu 2008.

  Spotkanie informacyjne dla pe-
dagogów i zainteresowanych kon-
kursami literackimi,  teatralnymi i
historycznymi (oprócz „Bogowie i
herosi”) odbêdzie siê 17 wrzeœnia
o godz. 12.00.

Na wszystkich laureatów cze-
kaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe
ufundowane przez BOK.

Regulamin konkursów na
www.bok.waw.pl

Na BOK-u

KALENDARIUM WA¯NIEJSZYCH IMPREZ BOK-u

KONCERTY:
PIWNICA POD BARANAMI - 2.09. godz. 18.00 (50 z³ parter, 40 z³ balkon)
RAZ DWA TRZY... M£YNARSKI - 30.09. godz. 18.00 (40 z³ i 30 z³)
BUDZY SOLO (Koncert Tomka Budzyñskiego) - 6.10. godz.18.00 (20 z³ i 15 z³)
JAROMIR NOHAWICA (Salonik z Kultur¹) - 24.11. godz. 18.00 (40 z³ i 30 z³)
ETNOPOLIS – wieczór folkowy - 25.11. godz. 18.00 (20 z³ i 10 z³)

KABARETY, SPEKTAKLE:
BIA£O£ÊCKIE SPOTKANIA TEATRALNE (BeST) - 23.09 godz. 19.00 (wstêp wolny)
Teatr Krzyk „Szepty”, Teatr Parabuch „M¹¿ i ¿ona”, www.best.teatry.prv.pl
MARATON KABARETOWY - (NEO-NÓWKA, HRABI)
21.10.2007 godz. 18.00 (40 z³ i 30 z³)
JERZY KRYSZAK - 16.12. godz. 18.00 (30 z³ i 20 z³)
KT MAMRO (wstêp wolny) - „Muzeum” 7.10 godz. 19.00; „Bolero” i „Epopeja”
10.11 godz. 19.00; „Czerwone nosy” Petera Barnesa 3.02.2008 godz. 19.00
TEATR 13 (wstêp wolny)
- „Ja, Feuerbach” Tankreda Dorsta (monodram Wiktora Skowroñskiego) 13.10 godz. 18.00
-„Bia³e ma³¿eñstwo” Tadeusza Ró¿ewicza 27 i 28.10 godz. 18.00
-„Iwona, ksiê¿niczka Burgunda” Witolda Gombrowicza 8 i 9.12 godz. 18.00

 Wszystkich, którzy pragn¹  skorzy-
staæ z form kulturalno-edukacyjnych na-
szego oœrodka zapraszamy na spotka-
nia organizacyjne sekcji BOK. Zajêcia ta-
neczne, muzyczne, plastyczne oraz lek-
toraty jêzyków obcych poprowadzone
zostan¹ jak zawsze przez kadrê wykwa-
lifikowanych instruktorów. Grupy te-
atralne dzia³aj¹ce w BOKu równie¿ s¹
otwarte na nowych cz³onków. Bia³o³êc-

Dla tych, którzy chc¹ siê rozwin¹æ... (Sekcje BOK)
kie Zag³êbie Teatralne liczy a¿ siedem
formacji. Wœród nich warto wymieniæ pro-
wadzony  przez dyrektora BOK-u, To-
masza S³u¿ewskiego - Teatr 13, który
w tym sezonie celebruje dwudziestole-
cie istnienia, Kompaniê Teatraln¹
MAMRO - zdobywczyniê licznych, pre-
sti¿owych nagród na festiwalach, której
przewodzi re¿yser i scenarzysta zespo³u
- Grzegorz Reszka czy prowadzony przez
Dominika Wendo³owskiego, Teatr Pora
na Seniora, zrzeszaj¹cy aktorów naj-
starszych wiekiem.

Polecamy tak¿e ciesz¹cy siê du¿ym
powodzeniem taniec towarzyski dla dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia te pro-
wadzi Anna Radzikowska, wielokrotna
zdobywczyni czo³owych nagród na tur-
niejach par tanecznych.

Przy BOK-u dzia³a te¿ pracownia pla-
styczna oferuj¹ca æwiczenia z rzeŸby, ma-
larstwa i rysunku, otwarta dla chêtnych
w ka¿dym wieku. Oœrodek zapewnia przy
tym wszystkie materia³y do zajêæ.

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7

♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

Zapraszamy równie¿ na kursy kom-
puterowe i lektoraty jêzyków obcych – an-
gielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Szczegó³owe informacje w ta-
beli sekcji na str. 11 oraz na
www.bok.waw.pl. Zapisy do po-
szczególnych sekcji (telefoniczne i
osobiste) przyjmowane s¹ od 27
wrzeœnia.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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Muzyczne studio przedszkolaka LUZIK - spotkanie
organizacyjne 5 wrzeœnia o godz. 17.00. Koszt mie-
siêczny 55 PLN.

Zespó³ wokalno-taneczny LUZ - spotkanie organi-
zacyjne 5 wrzeœnia o godz. 17.00. Koszt miesiêczny
55 PLN.

Taniec Nowoczesny - spotkanie organizacyjne 8 wrze-
œnia o godz. 12.00. Koszt miesiêczny 35 PLN dzieci,
55PLN m³odzie¿.

Zespó³ wokalno-taneczny KLAKSON - spotkanie or-
ganizacyjne 8 wrzeœnia o godz. 12.00. Koszt miesiêcz-
ny 55 PLN.

Taniec Towarzyski - spotkanie organizacyjne 4 wrzeœnia o
godz. 18. Koszt miesiêczny 50 PLN dzieci, 70 PLN doroœli.

Breakdance - spotkanie organizacyjne 7 wrzeœnia o
godz. 17.00. Koszt miesiêczny 50 PLN.

Nauka gry na gitarze - spotkanie organizacyjne 14
wrzeœnia o godz. 18.00. Koszt miesiêczny 140 PLN.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych - spo-
tkanie organizacyjne 6 wrzeœnia o godz. 17.00. Koszt
miesiêczny 100 PLN za 2 x 45 min. w tyg. (3 osobowe
grupy), 150 PLN  1 x tydz. indywidualnie.

Studio piosenki - spotkanie organizacyjne 6 wrzeœnia
o godz. 19.00. Koszt miesiêczny 150 PLN 2x1h.

Teatr 13 - spotkanie organizacyjne 7 paŸdziernika o
godz. 12.00. Koszt miesiêczny 25 PLN.

Kompania Teatralna MAMRO - spotkanie organizacyjne
1 paŸdziernika o godz. 19.00. Koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Dzia³añ Twórczych - spotkanie organizacyjne 7
wrzeœnia o godz. 15.30. Koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Stonka - spotkanie organizacyjne 5 wrzeœnia o
godz. 18.30. Koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Stoneczka - spotkanie organizacyjne 5 wrzeœnia
o godz. 18.30. Koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Pora na Seniora - spotkanie organizacyjne 7
wrzeœnia o godz. 10.00. Koszt miesiêczny 10 PLN.

SEKCJE

PLASTYCZNE

Plastyka dla dzieci do lat 8
- spotkanie organizacyjne
29 wrzeœnia o godz. 17.00.
Koszt miesiêczny 50 PLN.

Plastyka dla dzieci i m³o-
dzie¿y - spotkanie organi-
zacyjne 29 wrzeœnia o
godz. 17.00. Koszt mie-
siêczny 60 PLN.

Plastyka dla doros³ych -
spotkanie organizacyjne
29 wrzeœnia o godz. 17.00.
Koszt miesiêczny 70 PLN.

Plastyka dla seniorów -
spotkanie organizacyjne
29 wrzeœnia o godz. 17.00.
Koszt miesiêczny 10 PLN.

SEKCJE JÊZYKOWE

Jêzyk angielski - spotka-
nie organizacyjne 10 wrze-
œnia o godz. 18.00. Koszt
semestru 480 PLN/40 h.

Jêzyk niemiecki - spotka-
nie organizacyjne 10 wrze-
œnia o godz. 18.00. Koszt
semestru 480 PLN/40 h.

Jêzyk francuski - spotka-
nie organizacyjne 10 wrze-
œnia o godz. 18.00. Koszt
semestru 480 PLN/40 h.

KURSY

KOMPUTEROWE

Kursy dla doros³ych -
spotkanie organizacyjne w
momencie skompletowa-
nia grupy. Koszt kursu 230
PLN.

Kursy dla seniorów  -
spotkanie organizacyjne w
momencie skompletowa-
nia grupy. Koszt kursu 100
PLN.

SEKCJA

MIKROMODELARSTWA

Sekcja mikromodelar-
stwa i gier strategicz-
nych - spotkanie organi-
zacyjne 3 i 6 wrzeœnia o
godz. 18.00. Koszt kursu
35 PLN.

Dodatkowo proponuje-
my nastêpuj¹ce zni¿ki:

- 20% dla uczestników co
najmniej dwóch sekcji

- 20% dla rodzeñstw

- 35% dla uczestników
p³ac¹cych z góry za ca³y
sezon (10 miesiêcy)

Zni¿ki nie mog¹ byæ
³¹czone i nie obejmuj¹
kursów komputero-
wych, lektoratów oraz
nauki gry na gitarze.

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
SEKCJE MUZYCZNE I TANECZNE SEKCJE TEATRALNE
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Od czerwca br. Stowarzy-
szenie Edukacja i Nauka re-
alizuje projekt pt. „Spotkania
na Starej Pradze”. W ramach
przedsiêwziêcia raz w miesi¹-
cu organizujemy wyk³ady hi-
storyków, historyków sztuki,
znanych warsawianistów -
wyk³ady dotycz¹ce dziedzic-
twa kulturowego Pragi. Cykl
rozpocz¹³ siê prelekcj¹ Janu-
sza Sujeckiego (Muzeum Hi-
storyczne m.st. Warszawy,
ZOK) o zak³adzie fotograficz-
nym przy ul. Targowej 78.

W ramach cyklu odbêd¹ siê
spotkania m.in. z Jaros³awem
Zieliñskim (historyk Warsza-
wy), Janem Jagielskim

dokoñczenie ze str. 1
miejscem aktywnego wypo-
czynku, wolnym od papiero-
sów, alkoholu i innych u¿ywek;
ma byæ terenem wspó³nych
dzia³añ. Po wype³nieniu tych
warunków Urz¹d Pragi Pó³noc
utworzy w tej okolicy klub m³o-
dzie¿owy.

Na proœbê m³odzie¿y ks. Ja-
cek Smyk, pallotyn z parafii przy
ul Skaryszewskiej odczyta³ mo-
dlitwê i poœwiêci³ boisko. Przed
rozpoczêciem meczu wyst¹pi³
zespó³ Teatru „Remus”, zagra-
³a Kapela Praska. Do sportowej
walki zagrzewa³ zespó³ cheer-
liderek z Zespo³u Szkó³ nr 45
przy ul. Jagielloñskiej.

Na boisko o nawierzchni z
m¹czki kortowej wybieg³y dru-
¿yny: mieszkañców Brzeskiej
z kapitanem panem Grzego-

rzem i pracowników Urzêdu
pod wodz¹ wiceburmistrza Ar-
tura Buczyñskiego. Sêdziowa³
Tomasz Wytrykowski.

Wygra³ zespó³ z Brzeskiej
8:6. Zwyciêzcy otrzymali na-
grodê - pi³kê z podpisami
wszystkich zawodników Legii.

Teren rekreacyjny na Brze-
skiej to efekt wspólnych dzia-
³añ wielu ludzi. Do listy, na po-
cz¹tku której s¹ m.in.: Karoli-
na Malczyk – pe³nomocnik pre-
zydenta Warszawy ds. spo-
³ecznych, Artur Buczyñski –
wiceburmistrz Pragi Pó³noc, w
dniu otwarcia do³¹czyli artyœci,
którzy bezp³atnie zagrali, za-
œpiewali i zatañczyli.

Jestem pod wielkim wra¿e-
niem zmian, które powolutku
zachodz¹ w dzieciach z ulicy

Poznaj Pragê
(¯ydowski Instytut Historycz-
ny) i innymi specjalistami.

Spotkania odbywaj¹ siê w ka¿-
dy ostatni czwartek miesi¹ca w
sali konferencyjnej Urzêdu Dziel-
nicy Praga Pó³noc o godz. 17.

30 sierpnia - odbêdzie siê
prelekcja Jacka Siedleckiego
pt. „Warszawska Praga w

okresie miêdzywojennym.
¯ycie codzienne na tle wyda-
rzeñ historycznych”.

Wstêp na wyk³ady jest
otwarty, bezp³atny, zaprasza-
my mieszkañców Pragi, War-
szawy, turystów.

Projekt zrealizowano przy
wspó³pracy finansowej Urzê-
du m.st. Warszawy dla Dziel-
nicy Praga Pó³noc. Partnerzy
projektu: Fundacja Hereditas,
Polskie Centrum Edukacji.

Zaproszenie
Od 29 sierpnia w Galerii

Konferencyjnej Urzêdu

Dzielnicy Praga Pó³noc mo¿-
na ogl¹daæ wystawê „Foto-

Portret Praski 1910-1970”

Wystawa czynna bêdzie

do 28 wrzeœnia w godzinach

pracy urzêdu. Wstêp wolny.

Organizatorzy festynu „Po¿egnanie wakacji” w Wojskowym
Oœrodku Rekreacyjnym przygotowali wiele atrakcji. Mo¿na by³o
coœ namalowaæ w galerii pod chmurk¹, pograæ w pi³kê, postrze-
laæ z ³uku i z pistoletu pneumatycznego, spróbowaæ swych si³
na œcianie wspinaczkowej, potañczyæ z Tekl¹ i przyjació³mi,
obejrzeæ replikê powstañczej radiostacji „B³yskawica”.

Rower daje niezale¿noœæ

Na zaproszenie organizato-
ra, Stanis³awa Krasowskiego,
przyby³  Klub Rowerowy „Try-
bik”, tym razem reprezentowa-
ny g³ównie przez sw¹ starszy-
znê. W miasteczku rowerowym,
wypo¿yczonym klubowi przez
Wojciecha Pasiecznego, za-
stêpcê naczelnika Wydzia³u
Ruchu Drogowego KS Policji,
rozegrano turniej z elementami

toru przeszkód, takimi jak pod-
jazd pod krawê¿nik, przejazd
przez piasek, przejazd przez
bramkê, slalom miêdzy tyczka-
mi. Najlepszym uczestnikom
nagrody wrêczy³  prezes „Try-
bika” Pawe³ Paczek. Wszyscy
dostali Kodeks Rowerzysty,
maskotki, puzzle o Warszawie,
a dla doros³ych ksi¹¿kê o bez-
pieczeñstwie ruchu drogowego.

Najstarszy klubowicz, pan
Henio Kowalski, przekroczy³ 70.
rok ¿ycia. Na rowerze jeŸdzi ju¿
ponad pó³ wieku. Zapewnia, ¿e
ta pasja daje poczucie niezale¿-
noœci; dziêki niej poznaje siê cie-
kawych ludzi, przebywa w
ozdrowieñczej atmosferze, pe-
³nej przyjaŸni i ¿yczliwoœci.
Ostatnio pan Henryk uczestni-
czy³ w Rajdzie Radomiaka i
Warszawskiej Masie Krytycznej.

Z „Trybikiem” od kilku lat
wspó³pracuje Andrzej Zubele-
wicz, szef Klubu Dowództwa
Garnizonu Warszawa. Przy
tym klubie dzia³a Bractwo Ry-
cerskie „Excalibur”, które na
zakoñczenie imprezy  da³o po-
kaz walk rycerskich.

 Ostatnim akordem muzycznym
by³a piosenka „¯egnaj lato na rok”.
24 sierpnia, przy piêknej pogodzie,
uczestnicy festynu po¿egnali wa-
kacje,  lata - jeszcze nie.            K.

SPRZEDA¯
I MONTA¯

ul. Œwiderska 113 lok. 32

tel. 0600-514-600

www.studiopodlog.pl

Brzeska gór¹!

Brzeskiej: potrafi¹ siê autentycz-
nie cieszyæ, s¹ fajne i dobre.
Jeœli bêd¹ szanowaæ to, co tu
powsta³o – bêdziemy pracowaæ
dalej. Mo¿e w przysz³ym roku
powstanie boisko do siatkówki.

Dalszy ci¹g spo³ecznej ini-
cjatywy to pismo Fundacji
„Mierz wysoko” i m³odzie¿y do
w³adz o napis „Zwolnij” dla sa-
mochodów na Brzeskiej.         K.

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

zaprasza

9 wrzeœnia w godz.12.00-22.00

na piknik artystyczny IV Praskie spotkania z kultur¹

Festiwal ulic Z¹bkowskiej i Brzeskiej

Ulica Z¹bkowska zaprasza

Koncerty

- godz. 12 Warszawska Kapela Zdzis³awa
Patera
- godz. 14 Evgen Malinowski
- godz. 16 Beata Osytek Band
- godz. 18 Maciej Maleñczuk i Homo Twist
- godz. 20 Anita Lipnicka i John Porter

Akcje artystyczne

- Grupa Nowolipie prezentacje i warsztaty
rzeŸbiarskie pt. Ocaliæ od zapomnienia...
Przez Pragê w poszukiwaniu atmosfery daw-
nej Warszawy
- Akademia Pstryk warsztat fotografii otwor-
kowej pt. Z¹bkowska zakwit³a
- Leszek Gêsiorski akcja malarska pt. Jestem
z Pragi
- Grupa TE¯EWE: Anna Kowal i Magda Kryñ-
ska Tabloidy pt. Sensacja Esencja
- InfoPraga happenig Makieta Pragi
- Jerzy Lassota i Miron happening Malujcie z nami
- Dominika Ma³gowska akcja Ulice Pragi
- Konrad Grajner Alkonoise  postindustral-
nie w Koneserze
- Anna Suwa³a Muza w ortalionie - rysunek i
grafika lat 50. i 60.
- Mariusz Maciejewski - rzeŸby graj¹ce
- Jan Kubicki - instalacje i rzeŸby

Spektakle uliczne

godz. 14 - Motyle Teatr Akt
godz. 15 - Z¹bkowska - Ruchoma scena Te-
atr Remus
godz. 20.30 - P³on¹ce laski 4 Teatr Ruchu Akt

Atrakcje

- Poznaj Dom Kultury Praga: oferta progra-
mowa, spotkania z instruktorami, happening
rzeŸbiarski, zabawa z klaunem, gry i konkur-
sy z nagrodami, wystêp Ewki Konewki
- Biblioteka otwarta dla wszystkich: kiermasz
ksi¹¿ek, g³oœne czytanie, Legendy Piastow-
skie - Teatr  £atka, internet i gry komputero-
we, programy edukacyjne i prezentacje mul-
timedialne, abolicja na przetrzymanie ksi¹¿ek
- Wystawa malarstwa, koncert Ró¿yc Orkie-
stra i karaoke na Bazarze Ró¿yckiego

- Teatr Wytwórnia: godz. 14 Boso - ale w
ostrogach: warsztaty tradycyjnych tañców
dawnej Warszawy; godz. 17 koncert i zaba-
wa przy muzyce kapel podwórkowych; godz.
20.30 przedstawienie „Czarna Mañka”
- Mobilna szko³a Stowarzyszenie GPAiS

Ulica Brzeska zaprasza:
- Ma³gorzata Widomska - warsztaty plastyczne
- Linas Domarackas - Pralnia sztuki
- Zofia Kubicka - Warsztaty rzeŸbiarskie pla-
styczne
- Stefan S³awiñski - Ach kilka cruzeiro od ach
tam akcja interdyscyplinarna
- Spontan Tango przy muzyce starej Warszawy
- Akademia Tañca Tomasza Potockiego
- Krótki metra¿ - projekcja filmów dokumen-
talnych na Brzeskiej
- Pracownia Zupart - malowanie na mu-
rze grafitti, pokaz beatbox, dj-ski, Break
Dance, slajdy z Pragi, otwarty turniej gry
w Zoœkê
- Fabs przegl¹d filmów wideo Teodor Graur,
Nadezda Oleg Lyahova, Sibylle Hofter, Grze-
gorz Grzesik, Ma³gorzata Sidor

Galerie:

- Fotoportret Praski 1910-1970, fotografia,
Galeria Konferencyjna, ul. K³opotowskiego 15
- Debiuty i jubileusze Henryk Herec malar-
stwo, Galeria N’69 ul. Tarchomiñska 9
- Grupa LDK, czyli Kompania Litewskich Ar-
tystów Linas Domarackas i Jonas Zagorskas
- Mellina Sztuki, ul. Brzeska 11
- Alternatywa dla ulicy, prace dzieci, Ma³y For-
mat, ul. Brzeska 5
- Anna Wachaczyk, Sebastian Andrzejewski,
AniAni ul.Brzeska 5
- Praskie go³êbniki, go³êbi szlak i wystawa go-
³êbia, Galeria Szuflada, ul. Kawêczyñska 4
- Jan Bonawentura Ostrowski, Katarzyna
Czuchnowska, Leszek Sokó³, Bogna Cze-
chowska malarstwo, Hotel Hetman, ul. K³o-
potowskiego 36
- Galeria Sztuki Praska ul. Okrzei 35

O godzinie 13 i 15 - Wycieczki po Pradze
z PTTK Trakt

Wstêp wolny!


