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Harcerski fina³ WOŒP 2007

Ostatnio, po du¿ej wrzawie podczas kampanii wyborczej,
14 stycznia Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zasprawa rozbudowy oczyszczalni Czajka i budowy na jej
gra ponownie – tym razem po raz piêtnasty. Tak jak co
NAJWY¯SZA JAKOŒÆ
terenie spalarni odpadów poœciekowych jakoœ przycich³a.
roku Hufiec ZHP Warszawa Praga Pó³noc przy wsparciu
Nie oznacza to jednak, ¿e posz³a w zapomnienie. Z proœb¹
Domu Kultury „Œwit” organizuje Praski Sztab WOŒP.
ZA ROZS¥DN¥ CENÊ!
o informacjê, co dzieje siê na dziœ, NGP zwróci³a siê do
Podczas tegorocznego fi- W wiêkszoœci bêd¹ to harceburmistrza dzielnicy Bia³o³êka, Jacka Kaznowskiego. Trzena³u nasz sztab bêdzie wspie- rze oraz instruktorzy Hufca
Do koñca stycznia 2007
ba tu dodaæ, bo byæ mo¿e nie wszyscy nasi Czytelnicy o
rany przez siedemdziesiêciu Warszawa Praga Pó³noc. W
tym wiedz¹, ¿e z zawodu in¿ynier energetyk, z zainteresorabat 10%
wolontariuszy wyposa¿onych trakcie tegorocznego fina³u
wañ i licznych studiów podyplomowych, jako by³y dyrekw identyfikatory oraz puszki. zbieramy pieni¹dze na pomoc
na wszystkie us³ugi!
tor Zak³adu Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komudzieciom poszkodowanym w
nalnych na Targówku jest on jednym z nielicznych w kraju
wypadkach oraz na naukê
fachowców w tej dziedzinie.
pierwszej pomocy.
Przede wszystkim trzeba zmian w ochronie œrodowiska
Naszych wolontariuszy bê- wiêkszych centrów handloprzypomnieæ, ¿e oczyszczal- naturalnego: w 2010 roku
dzie mo¿na spotkaæ na tere- wych, urzêdów dzielnic i gmin,
nia œcieków Czajka powsta³a wszystkie œcieki maj¹ byæ
nie ca³ej Pragi Pó³noc, Tar- w szko³ach oraz na ulicach.
Obrazy te¿ maj¹ swoje historie. Ich mniej lub bardziej po- gówka, Bia³o³êki oraz Marek.
w 1991 r. Mia³a byæ pierwsz¹, oczyszczane. Warto tu, na
Po zakoñczeniu kwesty, wszyale nie jedyn¹ w Warszawie. marginesie, przypomnieæ, ¿e gmatwane losy, zawsze zwi¹zane s¹ z losami ludzi. Nie Bêd¹ widoczni w okolicach
dokoñczenie na str. 2
oszczêdzaj¹
obrazów
wiekopomne
wydarzenia
i
przyziemOd pocz¹tku dzia³a³a w opar- dyrektywy UE ograniczaj¹ te¿
ciu o przestarza³¹ technologiê sk³adowanie na wysypiskach ne k³opoty. Dziœ chcemy opowiedzieæ historiê pewnego ob– mówi Jacek Kaznowski.
odpadów nieprzetworzonych, razu, który w wyniku ró¿nych zawirowañ sta³ siê bezdomny
Konflikt wokó³ tej inwestycji a w Warszawie istnieje tylko i szuka swojego miejsca.
Dzie³o o wymiarach 2 X 6 m, szem–Mironem. Pomys³ obrazu
narasta³ stopniowo. Pocz¹tko- jedna spalarnia… i setki wynosi tytu³ „Obraz 2000 – Polska”. zrodzi³ siê w 1999 r. Za³o¿eniem
wo bowiem teren wokó³ stano- sypisk w ca³ej Polsce.
S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mowy?
wi³y g³ównie lasy, stosunkowo
W ca³ej Warszawie jest Ÿle Namalowa³ je technik¹ oleju na artystów by³o namalowanie obdaleko by³o do siedzib ludzkich. – oprócz Czajki istnieje niewiel- p³ótnie prezes Fundacji Artbar- razu milenijnego, który ukaza³by A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem? PrzeczyNie by³o tam jednak – i nie ma ka oczyszczalnia „Po³udnie”, bakan Jerzy Lassota we wspó- nasz¹ tysi¹cletni¹ historiê, a jed- taj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!
dokoñczenie na str. 3 ³pracy z Miros³awem D³ugo- noczeœnie uczci³ tak wielkie wydo dziœ – planów zagospodaSzacuje siê, ¿e oko³o 10 procent populacji niedos³yszy.
darzenie, jak koniec wieku i tyrowania przestrzennego. To
Oznacza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys. Warszawiaków nie jest
si¹clecia. Aby tego dokonaæ,
u³atwi³o rozwój budownictwa;
prawid³owy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy zdaje sobie z tego
trzeba by³o zawrzeæ na p³ótnie
domy powstawa³y coraz bli¿ej
dokoñczenie na str. 5
najwa¿niejsze patriotyczne sym- sprawê.
zak³adu. Strefa ochronna prakbole, zakorzenione w naszej
tycznie przesta³a istnieæ.
œwiadomoœci narodowej. Po konZreszt¹, patrz¹c na to od strosultacjach z historykami z Muny praktycznej, czy mo¿na nazeum Historycznego m.st. Wark³oniæ smród, ¿eby zatrzyma³
ŒCIENNE
POD£OGOWE
szawy Barbar¹ Rogalsk¹ i Rosiê na p³ocie? Zw³aszcza, ¿e inmualdem Morawskim dokonano
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
stalacje nie s¹ hermetyczne, a
wyboru wydarzeñ historycznych
osadniki – otwarte.
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
i jesieni¹ 1999 r. na terenie SzpiW³adze miasta co jakiœ czas
tala Wolskiego przy ul. KasprzaSulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
obiecywa³y modernizacjê zaka Jerzy Lassota rozpocz¹³ szkiWeso³a-Zielona
ul.
Wspólna
36
tel.
022
773-56-48
k³adu. Rada dzielnicy podejce. Kompozycja powstawa³a od
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
mowa³a uchwa³y intencyjne w
stycznia 2000 r. w warunkach
tej sprawie. Za ka¿dym razem
„polarnych” – w pomieszczekoñczy³o siê na obietnicach,
niach pozbawionych ogrzewaprzede wszystkim hermetyzania. Ówczesna dyrektorka Szpicji instalacji.
tala Wolskiego Ma³gorzata Zdankiewicz, po starej znajomoœci,
W konflikcie uczestniczy
Fundacja pomocy dzieciom lontariusz Miko³aj ze œwi¹tecz- udostêpni³a artystom przestrzeñ
coraz wiêcej mieszkañców, bo
gwa³townie przybywa domów i osobom doros³ym z wad¹ s³u- nymi paczkami zosta³ bardzo przeznaczonego do remontu IV
w tamtej okolicy, powstaj¹ tam chu i dodatkowymi zaburzenia- mile przyjêty przez dzieci. Im- pawilonu. Mimo ciê¿kich warunzarówno bloki, jak i domy jed- mi „Pokonaæ ciszê” ma tymcza- preza tak im siê spodoba³a, ¿e ków pracy obraz zosta³ ukoñczonorodzinne - kontynuuje Ja- sow¹ siedzibê przy ul. Œnie¿nej nawet po zakoñczeniu nie ny w maju 2000 r.
cek Kaznowski. – Tymczasem 3, na Szmulkach. Tu 15 grud- chcia³y opuszczaæ sali.
Ca³e przedsiêwziêcie od razu
od kilku lat wiadomo, ¿e dy- nia odby³o siê uroczyste otwarDotkniête schorzeniami cieszy³o siê du¿ym zainteresorektywy Unii Europejskiej jed- cie, po³¹czone z Wigili¹, na któ- dzieci umiej¹ siê cieszyæ; po- waniem prasy, a patronat nad renoznacznie okreœlaj¹ terminy re przyby³y dzieci wraz z rodzi- dwójnie prze¿ywaj¹ takie
dokoñczenie na str. 5
wprowadzenia radykalnych cami; razem ok. 50 osób. Wodokoñczenie na str. 2

Bezdomny obraz

Us³ysz na nowo
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„Pokonaæ ciszê”

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Wydzia³ Kultury
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
zapraszaj¹

14 stycznia o godz. 19.00
na koncert kolêd w wykonaniu

Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk”
im. Stanis³awa Hadyny
który odbêdzie siê
w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 5

Rewolucja
na rynku
Po¿yczek!
czytaj na str. 4
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„Pokonaæ ciszê”
dokoñczenie ze str. 1

chwile – mówi¹ matki, które w
sierpniu 2005 roku za³o¿y³y
Fundacjê „Pokonaæ ciszê”.
Wczeœniej wspólnie dzia³a³y w
Stowarzyszeniu, a ju¿ od 1999
roku w œwietlicy, wydzielonej
dla tych dzieci w Instytucie
G³uchoniemych. Organizowa³y wspólne imprezy i wyjazdy,
m.in. na „zielone szko³y”.
Fundacja „Pokonaæ ciszê”
chce uruchomiæ pierwszy w
Warszawie oœrodek edukacyjno-rehabilitacyjny dla dzieci i
osób doros³ych z wad¹ s³uchu
i dodatkowymi zaburzeniami.
W jednym miejscu prowadzone by³yby zajêcia edukacyjne,
terapia, rehabilitacja i opieka.
Zarz¹d Fundacji stara siê o
œrodki finansowe na ten cel
m.in. przez Biuro Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miasta. Wspó³pracuje z Oœrodkiem Pomo-

cy Spo³ecznej przy ul. Szymanowskiego.
Pierwszy krok na drodze do
realizacji idei oœrodka zosta³
zrobiony dziêki uprzejmoœci
znanych praskich przedsiêbiorców, Jerzego i Tadeusza
Szewczyków, którzy nieod-

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21
0501-719-046

p³atnie u¿yczyli lokal przy ul.
Œnie¿nej 3; Fundacja op³aca
tylko media. Odbywaj¹ce siê
w pi¹tki zajêcia prowadz¹ terapeutki ze specjalistycznym
przygotowaniem.
Nied³ugo podopieczni Fundacji bêd¹ mieli kolejn¹ atrakcyjna imprezê – bal karnawa³o-

wy. Przygotowuje go zarz¹d:
Krystyna Skrzyñska (prezes),
Ewa Bielicka i Krystyna Roloff
– (wiceprezeski) oraz wolontariusze.
Z zespo³em, dzia³aj¹cym na
Œnie¿nej, mo¿na siê kontaktowaæ telefonicznie, nr
022 670 48 33 lub przez e-mail:
fundacja@pokonaccisze.org.pl
Wszystkim, którzy chcieliby
wesprzeæ finansowo Fundacjê „Pokonaæ ciszê”, podajemy jej adres: ul. Markowska
18A, 03-742 Warszawa, nr
konta: 36 1240 1082 1111
0010 0744 2640 Na budowê
oœrodka dla niepe³nosprawnych.
K.

ZOO zaprasza
Jak zwierzêta prze¿ywaj¹ zimê z jesienn¹ raczej pogod¹,
mo¿na zobaczyæ odwiedzaj¹c Warszawski Ogród Zoologiczny. ZOO jest czynne codziennie, tak¿e w weekendy, od godz.
9 do 16. Do 30 marca bilety s¹ o po³owê tañsze: normalny
kosztuje 6 z³, ulgowy 3 z³.

Harcerski fina³ WOŒP 2007
dokoñczenie ze str. 1

scy kwestuj¹cy udadz¹ siê do
Domu Kultury „Œwit”, gdzie
dokonamy zliczenia zebranych œrodków. W „Œwicie” na
zg³odnia³ych wolontariuszy
czekaæ bêdzie specjalnie przygotowany na tê okazjê ciep³y
posi³ek oraz herbata.
Praski fina³, jak zawsze, zakoñczy siê wielkim koncertem,

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

na którym zagraj¹ specjalnie
zaproszone zespo³y, które
wedle g³ównego za³o¿enia fina³ów WOŒP zrzekaj¹ siê honorariów za swój wystêp. Impreza bêdzie wzbogacona o
licytacje orkiestrowych gad¿etów. Pocz¹tek orkiestrowego
grania przewidujemy na godzinê 15, koncert potrwa do 21.
Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców
na czêœæ muzyczn¹ naszego fina³u, podczas którego wyst¹pi¹ zespo³y prezentuj¹ce ró¿ne gatunki muzyczne, m.in.
„Plebania” – punkrockowy zespó³ przyje¿d¿aj¹cy do nas a¿
z Helu, piosenki Jacka Kaczmarskiego w bardzo oryginalnym wykonaniu oraz pokaz gor¹cych tañców rodem z Ameryki £aciñskiej. W czasie fina³u
niew¹tpliwymi atrakcjami bêdzie wizyta motocyklistów z klubu mi³oœników jednoœladów
oraz wyœcigi zdalnie sterowanych modeli samochodów.

Nad bezpieczeñstwem kwestuj¹cych oraz koncertu fina³owego bêdzie czuwaæ Stra¿ Miejska oraz pó³nocnopraska policja.
Mamy nadziejê, ¿e uda nam
siê zebraæ pokaŸn¹ kwotê, która póŸniej zostanie przeznaczona przez Fundacjê WOŒP
na ratowanie dzieci poszkodowanych w wypadkach. Do tej
pory Praski Sztab podczas szeœciu fina³ów uzbiera³ i przekaza³ Fundacji blisko 250 tys. z³!
Gor¹co liczymy na Pañstwa
wsparcie podczas XV Fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. Zapraszamy!
pwd. Adrian Brzeziñski
rzecznik prasowy
Praski Sztab WOŒP

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

Firma „GERDEX”
0504-544-775
oferuje:
- Monta¿ dzrzwi od 940 z³ - mo¿liwoœæ
rat od 45 z³ miesiêcznie
- Skrzyd³o drzwiowe (drewniane,
wzmocnione, pe³ne, dŸwiêkoch³onne,
waga 45 kg)
- Oœcie¿nica metalowa z uszczelk¹
osadzona kotwicowa (12 kotwiona)
- Próg drewniany, klamka lub ga³ka,
wizjer panoramiczny 180o
- Zamek podklamkowy - wk³ad
wpustowy GERDA
- Próg drewniany, monta¿ i obróbka

I stare i nowe...
9 grudnia 2006 r. przy Myœliborskiej 98G otworzyliœmy
nasze nowe studio fotograficzne. Jest to ju¿ nasz czwarty
punkt w Warszawie.
Od przesz³o 4 lat fotografujemy technik¹ cyfrow¹. Wykonujemy sesje œlubne, komunijne, chrzty, zdjêcia rodzinne, wszelkie reporta¿e i plenery. Technika cyfrowa pozwala nam na profesjonalny i szczegó³owy retusz zdjêæ. Jest to bardzo przydatne np. przy wykonywaniu reprodukcji starych zdjêæ.

022 679-36-30
0603-956-654

W zale¿noœci od upodobañ naszych klientów, zdjêcia mo¿na robiæ na t³ach scenkowych malowanych, na t³ach g³adkich
lub na prawdziwych zbudowanych scenkach. Ka¿de studio
posiada bardzo du¿o rekwizytów, które s¹ dodatkowo wykorzystywane na sesjach. Mo¿na wykonaæ równie¿ zdjêcia w stylu
retro, w sepii lub czarno-bia³e. Bardzo modne sta³y sie ostatnio zdjêcia rodzinne, które te¿ mo¿na zrobiæ w sepii; bêd¹ one
wtedy wygl¹da³y jak fotografie z dawnych lat.
Wykonujemy tak¿e zdjêcia do wszystkich dokumentów, pocz¹wszy od wszelkich legitymacji, poprzez zdjêcia do identyfikatorów, paszportów wg obecnych wymogów urzêdowych, koñcz¹c na zdjêciach do wiz i dyplomów.
Nasze prace mo¿na obejrzeæ na stronie internetowej:
www.foto-kobus.pl . Wszelkie zapytania prosimy kierowaæ
na nasz adres e-mailowy: foto-kobus@foto-kobus.pl lub
osobiœcie w naszych punktach (adresy s¹ dostêpne na stronie
internetowej lub w naszej reklamie na pierwszej stronie Nowej
Gazety Praskiej).

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Wokó³ Czajki
dokoñczenie ze str. 1

która praktycznie obs³uguje tylko Wilanów. W tajemniczy sposób z planów inwestycyjnych
zniknê³a oczyszczalnia Pancerz, która mia³a byæ ulokowana na Bielanach (najpierw mówiono o M³ocinach, potem rozwa¿ane by³y niewykorzystane
tereny Huty Luccini – Warszawa). Pancerz mia³ w³aœnie obs³ugiwaæ lewobrze¿n¹ Warszawê. Ostatecznie jednak wypracowano koncepcjê, w myœl której Czajka mia³a zostaæ rozbudowana do niebotycznych rozmiarów: œcieki z ca³ej Warszawy, t³oczone rurami pod Wis³¹,
mia³y byæ oczyszczane nie
gdzie indziej, ale w³aœnie w Bia³o³êce. Nie doœæ tego – nagle,
w 2005 roku, pojawi³a siê
nowa, dodatkowa koncepcja
budowy przy Czajce spalarni
osadów poœciekowych.
Obecnie s¹ one sk³adowane
- nawet nie wiem, gdzie – mówi
Jacek Kaznowski. - Trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to odpad bardzo
problematyczny. Nie tylko dlatego, ¿e œmierdzi, ale tak¿e
zawiera ró¿ne ska¿enia. Na
œwiecie do niedawna dopuszczane by³o sk³adowanie, a w
przypadku ma³ych oczyszczalni stosowano metodê fermentacyjn¹ i wykorzystywano otrzymywany produkt jako nawóz.
Zupe³nie inaczej wygl¹da sytuacja z osadami œciekowymi z
du¿ych, miejskich oczyszczalni; tam, gdzie wystêpuje koncentracja przemys³u, w œciekach znajduj¹ siê metale ciê¿kie i inne substancje toksyczne. Dlatego w Unii Europejskiej
zakazano stosowania w takich
przypadkach metod fermentacyjnych na rzecz spalania. I takie spalarnie osadów poœciekowych funkcjonuj¹ w wiêkszoœci
krajów Unii. Ale tam tak¿e
uznaje siê ograniczenia przy
realizacji inwestycji maj¹cych
wp³yw na œrodowisko. Nale¿¹
do nich m.in. konsultacje ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹, a inwestor musi siê wykazaæ podpi-

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
tel. 022 818-89-68
0602-616-877
OFERUJE SZKOLENIE
NA PRAWO JAZDY
kat. A, A1, B, C, E

rok za³. 1991

Ferie zimowe 2007
z prawem jazdy
Wyk³ady w godz. rannych - co dzieñ
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿

san¹ umow¹ spo³eczn¹, która
zawiera kompromis z lokaln¹
spo³ecznoœci¹, wyra¿aj¹c¹
zgodê na budowê takiego czy
innego zak³adu, np. spalarni lub
oczyszczalni. Poprzedziæ to
oczywiœcie musz¹ pewne
przedsiêwziêcia, jak np. przeprowadzenie symulacji oddzia³ywania na œrodowisko, opracowanie wariantowych rozwi¹zañ
realizacyjnych i szczegó³owe
analizy ekonomiczne. W³aœnie
w dialogu z mieszkañcami dokonywany jest wybór wariantu,
a efektem – wspomniana umowa spo³eczna.
W przypadku Czajki praktycznie nic takiego nie mia³o
miejsca. Inwestor po prostu
poinformowa³, co zamierza
zrobiæ. W³adze miasta natomiast skoncentrowa³y siê na
informowaniu ogó³u warszawiaków, ¿e jest miliard z³otych
z funduszy unijnych do wydania na bardzo wa¿n¹ dla stolicy inwestycjê, wiêc trzeba
szybko przyst¹piæ do realizacji. Nawet przy niezwykle dobrej woli trudno to uznaæ za
konsultacje, tote¿ teraz nowe
w³adze miasta maj¹ ogromny
orzech do zgryzienia.
Oczywiœcie, sprawa œcieków
jest wa¿na dla Warszawy, ale
konflikt spo³eczny jest w Bia³o³êce, a nie w ca³ej Warszawie.
Dlaczego jedna spo³ecznoœæ
ma odczuwaæ skutki rozwi¹zania problemu ca³ego miasta? I
to na dodatek spo³ecznoœæ,
która w du¿ej mierze sama jest
pozbawiona kanalizacji!
Miêdzy œwiêtami a Nowym
Rokiem odby³o siê robocze
spotkanie wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza z mieszkañcami. By³o to spotkanie
zamkniête, dlatego nie jestem
upowa¿niony do mówienia o
szczegó³ach. Nastêpne odbêdzie siê pod koniec stycznia.
Mieszkañcy przedstawili swoje racje i sugestie. Teraz trwa
analiza dokumentów. Wbrew
powszechnemu przekonaniu,
to nie inwestor – czyli Miejskie
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji – podejmuje
decyzje. Jest to spó³ka miejska. Decyzje podejmuj¹ w³adze miasta. Nie wiem, czy
bêd¹ one zadowalaj¹ce dla
obu stron – byæ mo¿e zostanie wypracowany kompromis.
Faktycznie, ta tematyka jest
mi bliska nie tylko dlatego, ¿e
mieszkam w Bia³o³êce i teraz
reprezentujê jej mieszkañców,
ale tak¿e z racji zawodu– mówi
Jacek Kaznowski. – Przez

ostatnie lata nikt ze mn¹ na ten
temat nie rozmawia³, mimo
moich doœwiadczeñ z warszawskim ZUSOKIEM. Dziœ
mamy konflikt. Gdyby ktoœ
mnie zapyta³ jako fachowca,
jak¹ metodê unieszkodliwiania
osadów uwa¿am za optymalna, bez wahania odpowiedzia³bym, ¿e spalanie fluidalne. Nie
mo¿emy bowiem w warszawskich realiach eksperymentowaæ. Rodzi siê jednak pytanie,
czy rzeczywiœcie spalarnia w
Bia³o³êce jest optymaln¹ lokalizacj¹, a upór poprzedniej ekipy uzasadniony. Mieszkañcy i
radni j¹ oprotestowali. Istniej¹
tak¿e obawy co do tego, jakie
bêd¹ docelowe rozwi¹zania
techniczne, jaki bêdzie faktyczny poziom emisji.
Na razie dyskutujemy o tym,
o czym niewiele wiemy. A przecie¿ ta wiedza powinna byæ dostêpna. Tak wielka, bo miliardowa, dotacja z Unii Europejskiej
musia³a byæ poprzedzona
przedstawieniem szczegó³o-

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

wych dokumentów, przekonuj¹cych o jej s³usznoœci.
W namiêtnoœciach dyskusji
zapomina siê czêsto o jednym:
mieszkañcy nie chc¹ smrodu.
Tymczasem istniej¹ dodatkowe obawy, zwi¹zane m.in. z
komorami rozprê¿nymi w razie
przepompowywania œcieków z
lewej strony Warszawy. Czy
np. w œrodku Tarchomina nie
pojawi siê nagle utrudniaj¹cy
¿ycie zapach œcieków?
Mam wra¿enie, ¿e w ogóle
dotrzymanie terminu – 2010
rok – jest ma³o prawdopodobne. Jeden przetarg zosta³
uniewa¿niony, drugi ma byæ
og³oszony. Choæ wielkoœæ
œrodków powinna byæ ³akomym k¹skiem dla wykonawców, to termin realizacji dla
nich tak¿e jest ma³o realny, a
ryzyko du¿e. S¹dzê wiêc, ¿e
konieczna bêdzie zmiana
optyki patrzenia na harmonogram realizacji poszczególnych etapów, mo¿e na lata
2007-2013. Mo¿liwe s¹ rozmaite warianty. Mam nadziejê, ¿e ju¿ nied³ugo bêdê móg³
o tym mówiæ konkretniej.
Notowa³a Ewa Tucholska

BIURO
PORAD PRAWNYCH

nowa gazeta praska

SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
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 z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia 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 protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

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

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

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

MASA¯:

bañki chiñskie • leczniczy
• izometryczny-odchudzajacy • relaksacyjny
• masa¿ kamieniami • reflektoryczny
KOSMETYKA TWARZY: depilacja woskiem
• ultradŸwiêki - leczenie tr¹dziku
• peeling kawitacyjny • makija¿
STYLIZACJA PAZNOKCI: manicure
• pedicure • tipsy-¿el • solarium

ul. Bohuszewiczówny 13 (wjazd od Kondratowicza)
tel. 022 678-82-27, 0501-772-753 (dojazd do Klienta)

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37
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O szczegó³y zapytaj w Oddziale:
18 Oddzia³ w Warszawie ul. Jagielloñska 55 03-301 Warszawa tel. (0-22) 510 15 81 do 82

Drugie ¿ycie kamienicy
4 nowa gazeta praska

Dom nosi œlady kul z II wojny œwiatowej. Zosta³ wybudowany wszed³ na ni¹ inwestor. ZGN
w latach 1937 – 39. Na elewacji widaæ potê¿ne, pod³u¿ne pêk- nie jest stron¹ w tym sporze,
niêcia na ca³ej wysokoœci. Budynek nie jest ocieplony i brakuje s¹ ni¹ mieszkañcy, którzy
w nim centralnego ogrzewania. Wszystkie te niedogodnoœci mog¹ spróbowaæ negocjacji z
bêd¹ widoczne jak na d³oni, kiedy zostanie ju¿ niebawem po³¹- w³aœcicielem. Prowadziliœmy
czony z innym domem – nowo budowanym i bardzo estetycz- rozmowy z inwestorem, burminym. Przy Wincentego 18 mieszka siê ma³o komfortowo.
strzem i Wydzia³em Oœwiaty
Mieszkañcy nie s¹ zadowo- sprzeda³ swojej dzia³ki, wjazd Urzêdu Dzielnicy w sprawie
leni i trudno im siê dziwiæ. Od na posesjê przy Wincentego 18 przesuniêcia boiska szkolnego.
piêciu lat walcz¹ z admini- odbywa³ siê w³aœnie przez tê Mo¿na by³oby wówczas wystracj¹ nr 1 Zak³adu Gospoda- dzia³kê. Dziœ nie ma ju¿ o tym dzieliæ pas, który umo¿liwi³by
rowania Nieruchomoœciami mowy. Wed³ug mieszkañców dojazd, ale oœwiata nie wyrazidzielnicy Targówek o ocieple- niemo¿liwy jest równie¿ wjazd ³a na to zgody. Mam wra¿enie,
nie budynku, wiele lat temu od strony boiska pobliskiego li- ¿e brama w budynku przy Winobiecano im pod³¹czenie do ceum ogólnokszta³c¹cego. centego 18 nie jest na tyle d³usieci centralnego ogrzewania. By³y w tej sprawie prowadzo- ga, by – w razie po¿aru – nie
Œciany i sufity w mieszkaniach ne rozmowy z dyrekcj¹ szko³y. by³o mo¿liwe siêgniêcie wê¿as¹ spêkane. - Proszê zobaczyæ
O problemy mieszkañców mi do budynku od strony pote szczeliny na suficie i œcia- budynku przy Wincentego 18 dwórka. Przypuszczam równach. S¹ coraz wiêksze - pre- zapytaliœmy Dariusza Budytê, nie¿, ¿e gdyby sytuacja by³a na
zentuje swoj¹ kuchniê jedna z przedstawiciela administracji nr tyle dramatyczna, ¿e nale¿a³omieszkanek budynku. Balkony 1 ZGN dzielnicy Targówek. – by np. u¿yæ wozów z drabinas¹ w op³akanym stanie, niektó- Jeœli chodzi o dostêp do budyn- mi, dyrekcja liceum wyrazi³aby
re sprawiaj¹ wra¿enie jakby za ku np. dla wozów stra¿y po¿ar- zgodê na wjazd na boisko.
chwilê mia³y odpaœæ od œciany. nej to jest on mo¿liwy jedynie
Jeœli chodzi o usytuowanie
Strach st¹paæ po spêkanej po- od frontu i niestety nie mamy œmietnika na chodniku przed
sadzce. - Ja wychodzê, przy- na to ¿adnego wp³ywu. Ziemia domem, to jest to rozwi¹zanie
zwyczai³am siê, mam nadzie- obok zosta³a sprzedana, czasowe. Po zakoñczeniu bujê, ¿e nic mi nie grozi - mówi
dowy kontener na odpady poStacja obs³ugi samochodów
inna lokatorka budynku. Do
wróci na swoje dawne miejsce.
owych niedogodnoœci do³¹czyOcieplenie kamienicy bêdzie
MONTA¯
³y kolejne. Na dzia³ce obok pomo¿liwe, kiedy zakoñczy siê
wstaje budynek mieszkalny,
INSTALACJI
LPG
budowa domu, który bêdzie siê
który bêdzie siê styka³ ze
z ni¹ styka³. Nast¹pi dopiero
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
œcian¹ kamienicy przy Wincenwówczas, kiedy za³o¿ymy w
tego 18. Firma deweloperska,
kamienicy instalacjê centralnektóra realizuje inwestycjê zago ogrzewania. Istnieje mo¿lichowuje siê - jak mówi¹ mieszwoœæ pod³¹czenia siê do sieci
ul.
Jagielloñska
88
kañcy - bardzo przyzwoicie. By
c.o., w któr¹ bêdzie wyposazabezpieczyæ kamienicê
tel. 022 676 20 17
¿ony nowo budowany dom. W
wzmocni palami jej fundamentej sprawie trwaj¹ rozmowy z
022 676 11 73
ty. Na œcianê styku zostan¹ zainwestorem. W tej chwili nie
³o¿one klamry. Kontener na
czynne pn.-pt. godz. 8-16
mo¿emy przyst¹piæ do ocieplaœmieci, który na czas budowy
wyl¹dowa³ na chodniku, tu¿
pod oknami mieszkañców deweloper prowizorycznie, ale
przyzwoicie ogrodzi³ metalowym, wysokim parkanem. Kolejnym problemem jest brak
wjazdu na podwórko - brama
jest zbyt w¹ska. - Mieliœmy tu
ju¿ raz niewielki po¿ar, strach
pomyœleæ co by by³o, gdyby co nie daj Bo¿e - wybuch³ nastêpny, w którymœ z mieszkañ
od strony podwórka. Stra¿ po¿arna nie mog³aby podjechaæ
- mówi mieszkanka kamienicy.
Przy monta¿u instalacji gazowej
Dopóki prywatny w³aœciciel nie
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Promocja!

II sesja trwa?
Po trzyczêœciowym przebiegu pierwszej sesji praskiej rady
i jej ostatecznym zakoñczeniu
12 grudnia, wydawa³oby siê, ¿e
w radzie wytworzy³a siê minimalna wiêkszoœæ oparta na
radnych PO, LiD i niezale¿nym
Januszu Baranowskim. II sesja, która zapowiedziana zosta³a na 21 grudnia, uœwiadomi³a
zebranym, i¿ w praskiej radzie
wszystko jest mo¿liwe. Sesja
rozpoczê³a siê z ponad pó³godzinnym opóŸnieniem. Jeszcze
przed jej otwarciem, radny
PWS Jacek Wachowicz wniós³
o prze³o¿enie obrad do dnia 27
grudnia. Rada przewag¹ g³osów 12 do 11 wniosek odrzuci³a i przewodnicz¹ca D¹browska z PO ......og³osi³a przerwê.
Po czym og³aszane by³y kolejne przerwy, poprzedzane wnioskami Jacka Wachowicza o
prze³o¿enie obrad na 27grudnia. Kolejny z nich uzyska³ w
koñcu poparcie klubu LiD i obrady po trzech godzinach wyczerpuj¹cych przerw prze³o¿ono do 27 grudnia na godzinê
17. Kuluary szumia³y, i¿ w klubie PO nast¹pi³ rozdŸwiêk, st¹d
permanentne przerwy w obradach na wewnêtrzne dogadywanie. Druga czêœæ drugiej sesji te¿ na d³ugo bêdzie zapamiêtana przez praskich rajców.
Przewodnicz¹ca rady po otwarciu obrad og³osi³a, i¿ przerywa
sesjê, a o jej wznowieniu radni
zostan¹ poinformowani przez

biuro rady. NajwyraŸniej kluczem do takiej decyzji by³ znów
radny Baranowski, który po raz
kolejny zmieni³ zdanie i nie
móg³ siê zdecydowaæ, któr¹ ze
stron bêdzie popiera³.
Myl¹ siê ci wszyscy, którzy
s¹dz¹, ¿e na tym nast¹pi³ koniec. Po og³oszeniu przerwy,
gdy radni PO i LiD opuœcili salê
obrad, pozosta³a na niej 12 radnych PiS, PWS i radny Baranowski. Kontynuowali oni „posiedzenie rady”. W jego trakcie
odwo³ano z funkcji przewodnicz¹c¹ Alicjê D¹browsk¹, powo³uj¹c na jej miejsce Jacka Wachowicza, wybrano wiceprzewodnicz¹cych w osobach Andrzeja Siborenki - PiS i Janusza Baranowskiego. Powo³ano
tak¿e zarz¹d dzielnicy, w sk³ad
którego weszli dotychczasowi
cz³onkowie zarz¹du - Artur Marczewski - burmistrz i Krzysztof
Falkowski – wiceburmistrz, a wiceburmistrza Janickiego zast¹pi³ na tej funkcji Krzysztof Wojdak, by³y szef ZGN w Œródmieœciu. Fatalnie w tej sytuacji zachowa³a siê bêd¹ca na sesji
radczyni prawna urzêdu, która
pocz¹tkowo jakby aprobowa³a
poczynania 12 radnych, by w
rezultacie, jak siê dowiadujemy,
odmówiæ parafowania podjêtych przez nich „uchwa³”.
Co bêdzie dalej? Termin kolejnego spotkania pó³nocnopraskich radnych zosta³ wyznaczony przez Jacka Wachowicza na

10 stycznia o godzinie 15. Byæ
mo¿e w tym samym czasie zakoñczy siê przerwa og³oszona
przez Alicjê D¹browsk¹. Nie wiadomo wiêc, czy bêdzie to dokoñczenie II sesji czy te¿ III sesja
rady. O wszystkim zdecyduje zapewne wojewoda po zapoznaniu siê z opini¹ biura prawnego.
Pani Prezydent ustami swojego
dyrektora gabinetu wyrazi³a opiniê, i¿ nie akceptuje podjêtych
decyzji na Pradze i wprowadzi³a do pó³nocnopraskiego urzêdu swojego pe³nomocnika - Jolantê Koczorowsk¹, obecnie
radn¹ województwa mazowieckiego, która poprzednio by³a
wójtem Wi¹zownej. Dodatkowego smaczku dodaj¹ informacje,
i¿ radny Wachowicz nie z³o¿y³ w
terminie stosownych oœwiadczeñ maj¹tkowych, przez co
jego mandat wygas³ z mocy prawa. Na stwierdzenie tego faktu
rada ma trzy miesi¹ce. Spraw¹
zaj¹³ siê ju¿ komisarz wyborczy,
który poinformowa³ wojewodê o
zaistnia³ych wydarzeniach.
Sytuacja na Pradze jest jak
widaæ rozwojowa, o dalszych
szczegó³ach bêdziemy informowali.
DCH

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

nia kamienicy przy Wincentego 18 równie¿ z tego prostego
powodu, ¿e obok trwa budowa.
Kamienica jest stara i musimy
bacznie obserwowaæ, czy nie
powstaj¹ jakieœ nowe pêkniêcia. Nie by³oby to mo¿liwe,
gdybyœmy przykryli œciany styropianem i po³o¿yli tynki. Wydaje siê, ¿e budowa potrwa
oko³o roku. Pêkniêcia, które
widaæ na œcianach domu powsta³y podczas budowy Ron-

da ¯aba. Dla
zabezpieczenia
kamienicy
przed ewentualnymi nowymi
pêkniêciami,
które mo¿e spowodowaæ napór
przylegaj¹cego
budynku, inwestor wbuduje
pale wzd³u¿
granicy domu
przy Wincentego 18. Budynek
zostanie równie¿ oklamrowany. My bêdziemy mogli rozpocz¹æ ocieplanie dopiero po zakoñczeniu
cyklu inwestycyjnego.
Trzymamy za s³owo, zaœ
mieszkañcy kamienicy bêd¹ siê
musieli uzbroiæ w cierpliwoœæ.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tej
im wystarczy. Czekali przecie¿
wiele lat na pozytywne zmiany.
Rok nie jest zbyt odleg³¹ perspektyw¹. Pod warunkiem, ¿e
oczekiwania zostan¹ wreszcie
(egu)
spe³nione.

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Rewolucja na rynku Po¿yczek!
Na rynku po¿yczek gotówkowych pojawi³a siê nowa niezwykle interesuj¹ca oferta. £¹czy w
sobie cechy tradycyjnego kredytu gotówkowego oraz lini kredytowej. Sytuacja na rynku wymusi³a przygotowanie dla klientów
takiej oferty, która nie tylko zaspokoi jego zapotrzebowanie na
okreœlon¹ kwotê, ale da równie¿
poczucie bezpieczeñstwa przy
wydatkach losowych, oraz - co
jest nowoœci¹ - da zabezpieczenie w postaci dodatkowej gotówki bêd¹cej do dyspozycji klienta. Równie¿ w kredytach dla firm
nowa oferta, dostêpna od niedawna na rynku, zaskakuje swoim podejœciem do osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Ju¿ nie wymaga siê, bêd¹cych zmor¹ dla przedsiêbiorców, zaœwiadczeñ o niezaleganiu ze sk³adkami ZUS czy podatkami. Prosta procedura, elastyczne podejœcie do klienta
oraz dbanie o to, by czu³ siê z
po¿yczk¹ bezpiecznie i pewnie,
to poodstawowe zalety wprowadzonej oferty. Postaram siê
przedstawiæ bli¿ej tê rewelacyjn¹
zmianê na rynku po¿yczek.
Wiele osób potrzebuje gotówki na remont, auto lub inny
cel. Wiadomo, ka¿dy chce
wzi¹æ jak najtaniej, czyli z jak
najni¿szym oprocentowaniem.
Zapominamy tylko, ¿e od czasu wejœcia „ustawy antylichwiarskiej” ¿aden bank nie mo¿e ju¿
windowaæ oprocentowania;
oczywiœcie, i na to banki znalaz³y sposób. Musimy sobie zdawaæ sprawê, ¿e do kredytów reklamuj¹cych siê niskim oprocentowaniem mog¹ dojœc tzw.
koszty ukryte. ¯aden bank nie
da nam gotówki, je¿eli nie bêdzie mu siê to op³aca³o. Bior¹c
po¿yczkê warto siê zastanowiæ
nie tylko nad podawanym oprocentowaniem, które mo¿e byæ
„sztucznie” zani¿one, ale nad
innymi wa¿nymi czynnikami.
Nowa oferta po¿yczki na rynku proponuje klientom rzecz

niezwyk³¹ - mianowicie, bezpieczeñstwo i szybki dostêp do gotówki w nag³ych przypadkach.
WyobraŸmy sobie sytuacjê, gdy
bierzemy po¿yczkê - powiedzmy na remont - w wysokoœci
10000 z³. Po paru miesi¹cach
okazuje sie, ¿e Ÿle zrobiliœmy
kalkulacjê i trzeba jeszcze coœ
dokupiæ. I znów latanie z papierami po kolejn¹ po¿yczkê, któr¹
nie wiadomo czy dostaniemy,
bo przecie¿ ju¿ mamy obci¹¿enie kredytowe. Nowa oferta po¿yczek na rynku daje nam w takich sytuacjach poczucie pe³nego bezpieczeñstwa i kontroli
nad w³asnymi finansami. W takich nieprzewidzianych sytuacjach zawsze mamy do dyspozycji œrodki w wysokoœci rat
jakie ju¿ wp³aciliœmy, bez zbêdnych formalnoœci, zaœwiadczeñ
itp. Wystarczy nam tylko dowód
osobisty. Ale to jeszcze nic.
Bank daje nam do dyspozycji co
pó³ roku 50% œrodków wiêcej
ni¿ kwota po¿yczki, jak¹ wziêliœmy. Co miesi¹c dostajemy
kompletne informacje o stanie
naszego kredytu i ewentualnie
dostêpnej gotówce. Czy w takiej sytuacji nie da nam to pe³nego poczucia komfortu i bezpieczeñstwa?
Wiele osób zapyta, dla kogo
ten nowy kredyt i na co mo¿na
go wzi¹æ? Po¿yczkê mo¿na
przeznaczyæ na ca³kowicie dowolny cel. A kto mo¿e wzi¹æ?
Osoba zatrudniona na umowê
o pracê, renciœci, emeryci, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz rolnicy. Wymagany dochód to minimum 500
z³ netto. Osoby staraj¹ce sie o
kwotê do 5000 z³ - wystarczy,
¿e przyjd¹ z dowodem osobistym; nie s¹ wymagane ¿adne
zaœwiadczenia o zarobkach,
jest tylko oœwiadczenie o dochodach.
Drug¹ z rewelacyjnych ofert
na rynku jest oferta po¿yczki
dla firm bez zaœwiadczeñ z
Urzêdu Skarbowego i ZUS o

niezaleganiu z p³atnoœciami.
Pewnie wielu przedsiêbiorców
przetrze oczy z niedowierzaniem. W paŸdzierniku pojawi³a
siê ca³kowicie nowa po¿yczka:
osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ
mog¹ siê staraæ o œrodki finansowe do 40000 z³ tylko na podstawie wpisu do ewidencji i np.
PIT 5. Do tej pory w³aœciciele
musieli wystaæ i odczekaæ swoje w urzêdach po zaœwiadczenia o niezaleganiu - teraz, jest
to ca³kowicie zbêdne. Papiery
potrzebne do zaci¹gniêcia kredytu ka¿dy ma pod rêk¹.
Podsumowuj¹c, trudno nie
zauwa¿yæ, ¿e klienci wymuszaj¹ na bankach coraz to lepsze warunki. Osoby zainteresowane wy¿ej opisan¹ ofert¹
odsy³amy do Biura Kredytowego w Warszawie. Dok³adny adres to: Warszawa - Targówek,
ul. £odygowa 27 (przy stacji BP
w budynku KUTA MOTORS - I
piêtro), tel. 022 679 31 46 - biuro dzia³a pod szyldem Bezpieczne Po¿yczki. Oprócz opisanych tu ofert posiada równie¿ u siebie po¿yczki konsolidacyjne na sp³atê innych kredytów, jak równie¿ kredyty
mieszkaniowe. Od maja 2006
roku firma dzia³a po patronatem redakcji Express Regionalny i jest polecana jako firma, w
której mo¿na wzi¹æ bezpieczny i uczciwy kredyt.
Artur Orze³owski
PORADY PRAWNE
PISMA PROCESOWE
REPREZENTACJA
W S¥DACH I URZÊDACH
SPRAWY:
- CYWILNE, KARNE, ZUS, US
- PRACOWNICZE,SPADKOWE
- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE
- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE
- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI

JU¯ OD 40 Z£OTYCH
KANCELARIA PRAWNA
TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

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

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY

Bezdomny obraz
dokoñczenie ze str. 1

alizacj¹ dzie³a obj¹³ m.in. Wojewoda Mazowiecki Antoni Pietkiewicz, ksi¹¿ê Micha³ Ogiñski wraz
z ma³¿onk¹ El¿biet¹, mecenas
sztuki Jerzy Kelner z Malmö oraz
Fundacja Kultury Polskiej.
„Obraz 2000 – Polska” to
kompozycja sk³adaj¹ca siê z
czterech czêœci: czêœæ I – „Pocz¹tek”, czêœæ II – „Potêga i
chwa³a”, czêœæ III – „Heroizm”,
czêœæ IV – „TeraŸniejszoœæ”.
Czêœæ I ukazuje pocz¹tki Pañstwa Polskiego i dzieje dynastii
Piastów. Uwidocznione na górze
cztery postacie kobiece, symbolizuj¹ce cztery krainy – Germaniê, Italiê, Galiê i Sclaviniê, zaczerpniête zosta³y z ewangeliarza Ottona III, który przyby³ w
1000 r. na Zjazd w GnieŸnie i
uzna³ w³adzê Boles³awa Chrobrego, wrêczaj¹c mu w³óczniê
œw. Maurycego. Do Zjazdu
GnieŸnieñskiego nawi¹zuje równie¿ namalowany obok króla
denar z najstarszym wizerunkiem naszego herbu – or³em. W
czêœci pierwszej przedstawiony
zosta³ równie¿ Mieszko I z ¿on¹,
ksiê¿niczk¹ Dobraw¹ oraz postacie œwiêtych patronów Polski
– Wojciecha i Stanis³awa.
„Potêga i chwa³a” – druga
czêœæ kompozycji przedstawia
czasy œwietnoœci Polski – Polskê
Jagiellonów. Rozpoczyna tê
planszê herb Polski – Orze³ Bia³y w koronie na czerwonej tarczy.
W namalowanym obok niego wizerunku Matki Boskiej Czêstochowskiej pokazano rozwój kultu maryjnego i nawi¹zano do rozpowszechnionej od wieków pieœni „Bogurodzicy” œpiewanej
przez rycerstwo polskie pod
Grunwaldem w 1410 r. Portret

W³adys³awa Jagie³³y przypomina uniê Polski z Litw¹ i pocz¹tek
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Potêgê pañstwa symbolizuje miecz koronacyjny „Szczerbiec”. Postaæ króla Jana III Sobieskiego na tle husarii przypomina najœwietniejsze momenty
naszej historii, a portret Miko³aja
Kopernika na tle budynku Akademii Krakowskiej symbolizuje
z³oty wiek kultury polskiej.
Czêœci III nadano tytu³ „Heroizm”, poniewa¿ obok rozdartej
na 3 czêœci mapy Polski, przedstawia ponad 120 lat trwaj¹c¹
walkê o odzyskanie niepodleg³oœci. Symbole tej walki to s³owa hymnu „Jeszcze Polska nie
zginê³a” pisane przez wiêŸnia
na murze celi, to sztandar krakowskich kosynierów 1794 r. z
napisem „¯ywi¹ y Broni¹”, to
znak „Rod³a” u¿ywany przez
Zwi¹zek Polaków w Niemczech.
Portrety Chopina i Mickiewicza
przypominaj¹ o patriotycznej
twórczoœci Romantyków. Postacie z obrazu Artura Grottgera
uosabiaj¹ poœwiêcenie i przeœwiadczenie, i¿ mi³oœæ ojczyzny
jest dobrem najwy¿szym.
Czêœæ IV – „TeraŸniejszoœæ”
przedstawia Polskê woln¹. Portrety Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i Ignacego Paderewskiego symbolizuj¹ odzyskanie niepodleg³oœci w 1918 r. W centralnej czêœci widoczna jest „kotwica” – po³¹czone litery PW, symbol Polski Walcz¹cej w latach
1939 – 1945. Postacie Sienkiewicza, Reymonta, Marii Sk³odowskiej–Curie przypominaj¹ o
udziale Polaków w tworzeniu
kultury i nauki ogólnoœwiatowej.
Nad nimi wszystkimi unosi siê
znak „Solidarnoœci”. Kompozy-

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.
tel. 022 614-87-09
zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Naszym klientom oferujemy:

♦ meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie
♦ meble pokojowe ♦ sypialnie ♦ wypoczynki
U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA
Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

„Odwieczne powi¹zania”
to temat wystawy Ma³gorzaty Czernik w PRASKIM CENTRUM
WYSTAWOWYM w Domu Kultury Praga.
Wystawa obejmuje malarstwo, rysunek, wiersze oraz film. Temat wystawy okreœla wzajemne relacje pomiêdzy cz³owiekiem a przyrod¹, której jesteœmy czêœci¹. W
moim obecnym malarstwie to „pomiêdzy” przek³ada siê bardziej na relacje obrazowe kompozycyjne, tym razem skupiam siê nie tyle na wyra¿aniu idei, mitu ile na
formie malarskiej na zderzeniach barw tworz¹cych linie niebywa³ych napiêæ i zale¿noœci, oczyszczaj¹c obraz z nadmiaru informacji. Wystawie towarzysz¹ ogromnych
rozmiarów wydruki zdjêæ „Drzewo ¿ycia wiecznego z miastem w tle” oraz malowana cha³upa w D³ugosiodle. Malujê nie tylko obrazy, ale i domy wewn¹trz i na zewn¹trz. Tak¹ malowan¹ przeze mnie miejscowoœci¹ jest D³ugosiod³o.
Podczas wernisa¿u który
odby³ siê 7 grudnia zagra³ mini
koncert gitarowy Aleksander Kabaciñski, który specjalnie przygotowa³ utwory muzyczne na ten
wieczór. Jak zwykle gremialnie
na czele z wójtem przyby³a spo³ecznoœæ D³ugosiod³a. Wystawa
czynna bêdzie do 30 stycznia.
Serdecznie zapraszam
Ma³gorzata Czernik

cjê koñczy postaæ modl¹cego
siê Jana Paw³a II, który z trosk¹
patrzy na tê wywalczon¹ ogromnym wysi³kiem woln¹ ojczyznê.
Ostatnia czêœæ obrazu przedstawia Polskê w przededniu
przyst¹pienia do Unii Europejskiej. I tu ko³o historii siê zamyka. Pierwsz¹ czêœæ rozpoczyna³y cztery postacie symbolizuj¹ce cztery równorzêdne krainy.
Otton III myœla³ o zjednoczonej
Europie. Obecnie zrealizowa³a
siê jego idea sprzed tysi¹ca lat.
„Obraz 2000 – Polska” to
transpozycja gotowych symboli
patriotycznych. Adresowany
jest przede wszystkim do m³odego pokolenia, g³ównie dzieci, ale równie¿ do turystów zagranicznych. Dlatego przekaz
musia³ byæ bardzo czytelny.
- Zadaniem obrazu nie by³o
tworzenie w³asnej wizji – mówi
twórca dzie³a, Jerzy Lassota –
lecz przedstawienie malarskim
sposobem tego, co najwa¿niejsze w naszej historii.
Pierwsza prezentacja obrazu
odby³a siê w czerwcu 2000 r. w
Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim przy Pl. Bankowym w
Warszawie i trwa³a do koñca
sierpnia 2000 r. W tym czasie
obraz by³ œwiadkiem wielu wydarzeñ, które odbywa³y siê w³aœnie w urzêdzie, np. uroczystego nadania obywatelstwa polskiego pi³karzowi Emanuelowi
Olisadebe (lipiec 2000 r).
W paŸdzierniku 2000 r., zwiniêty w rulon obraz pojecha³ do
Londynu na wystawê w Polskim
Oœrodku Kultury. Oœrodek
chcia³ nawet zakupiæ dzie³o do
Sali konferencyjnej. Niestety,
transakcja nie dosz³a do skutku z powodu zbyt du¿ych rozmiarów kompozycji. Obraz wróci³ wiêc do Polski, do Muzeum
Niepodleg³oœci w Warszawie,
gdzie w 2001 r. prezentowany
by³ w ramach wystawy „Kto ty
jesteœ? Znaki polskiej to¿samoœci narodowej”. Nastêpnie trafi³
do nale¿¹cej do Fundacji „Artbarbakan” Galerii Mellina Sztuki przy ul Bia³ostockiej 22. W
latach 2004/2005 by³ te¿ kilkakrotnie eksponowany w Galerii
Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga-Pó³noc w ramach wystaw organizowanych przez
Fundacjê „Artbarbakan”.
W tym czasie Fundacja zmuszona by³a zrezygnowaæ z lokalu przy ul. Bia³ostockiej i
otworzy³a now¹ „Galeriê N’69”
przy ul. Tarchomiñskiej 9,
gdzie, niestety, ze wzglêdu na
ma³y metra¿ pomieszczenia,
obraz siê nie zmieœci³; trafi³ w
efekcie do magazynu.
W roku 2005 otwarto po remoncie podziemia katedry Œw.
Floriana i oddano je do dyspozycji artystom. Obraz by³ tam
przez jakiœ czas eksponowany.
Wreszcie w 2006 r., dziêki ¿yczliwoœci w³adz i pracowników
Wydzia³u Kultury Dzielnicy Praga Pó³noc, na proœbê Fundacji
„Artbarbakan” obraz trafi³ do
urzêdu dzielnicy na czasow¹
ekspozycjê na IV piêtrze w holu,
gdzie mo¿na go ogl¹daæ do dziœ.
Tak przedstawiaj¹ siê losy
obrazu, który nie zas³uguje
przecie¿ na tak¹ tu³aczkê.

Fundacja „Artbarbakan” poszukuje odpowiedniego miejsca do
ekspozycji tego dzie³a. Jednoczeœnie dopuszcza mo¿liwoœæ
jego sprzeda¿y jakiejœ instytucji lub kolekcjonerom. Mo¿e
dziêki pomocy czytelników Nowej Gazety Praskiej „Obraz
2000 – Polska” znajdzie wreszcie sta³e miejsce.
Zainteresowanych prosimy o
kontakt z redakcj¹, tel.:
022 618-00-80, 022 618-24-38
lub z Fundacj¹ „Artbarbakan”,
tel.: 0501-013-835.
Joanna Kiwilszo

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

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

Us³ysz na nowo
dokoñczenie ze str. 1

Trudno jest zdefiniowaæ takie
pojêcie jak „normalne s³yszenie”. Istnieje znaczna ró¿nica
miêdzy zdolnoœci¹ s³yszenia u
noworodka i nastolatka. Tak
samo jak wystêpuj¹ ró¿nice u
ludzi dwudziesto-, czterdziesto
i szeœædziesiêcioletnich. Jak
wiele innych rzeczy s³uch zmienia siê na przestrzeni ¿ycia, ale
zmiany zazwyczaj wystêpuj¹ tak
wolno, ¿e na pocz¹tku wcale ich
nie zauwa¿amy. Dopiero gdy
s³uch zaczyna wp³ywaæ na nasz
sposób porozumiewania siê z
innymi osobami, zaczynamy siê
zastanawiaæ co siê dzieje.
Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo
zaawansowane i zminiaturyzo-

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

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

wane urz¹dzenia, potrafi¹ce dostosowaæ siê do ubytku pacjenta. Wybór konkretnego modelu
aparatu w znacznej mierze zale¿y od rodzaju ubytku s³uchu,
ale tak¿e od osobistych preferencji pacjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku specjalista audioprotetyk zaproponuje
najlepsze rozwi¹zanie i pomo¿e
dokonaæ najlepszego wyboru.
„W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowoczesnego, miniaturowego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu,
a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹ trudnoœci w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie
ominê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bardzo
szybkie procesory potrafi¹ce
czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda” – mówi Marek Zgutka,
dyplomowany audioprotetyk z
firmy Fonikon, która specjalizuje siê w niesieniu pomocy
osobom niedos³ysz¹cym.
Aparat s³uchowy mo¿e przynieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natychmiastow¹ ró¿nicê. Bardzo wa¿nym czynnikiem jest indywidualne zaanga¿owanie pacjenta w
proces noszenia aparatu. Im wiê-

cej informacji mo¿e on dostarczyæ
o swoich odczuciach i potrzebach, tym lepsze bêd¹ rezultaty.
„Pacjentom, którzy wahaj¹ siê czy
nosiæ aparat, proponujemy wypo¿yczenie z mo¿liwoœci¹ zwrotu.
Wówczas pacjent ma pewnoœæ,
¿e nie kupuje kota w worku” –
kontynuuje Marek Zgutka.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ zimow¹ promocj¹ pracownicy
gabinetu audioprotetycznego
firmy Fonikon zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych
na bezp³atne badanie s³uchu
oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i
œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala Bródnowskiego), tel. 353-06-20.
Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Warszawa – Bródno,
ul. Kondratowicza 37,
tel. 022 353-06-20
Warszawa – Wawer,
ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353-42-50
Warszawa – Mokotów,
ul. J. D¹browskiego 16,
tel. 022 498-75-40
Warszawa – Wola,
ul. Leszno 17,
tel. 022 862-99-90
Warszawa - Bemowo
ul. Cio³ka 11
tel. 022 877-07-63
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mini og³oszenia
NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI - okazja dla
osób które pragn¹ nauczyæ
siê mówiæ po angielsku praktyczn¹, skuteczn¹ metod¹
konwersacji u rutynowanego
lektora 022 676-73-65
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
MATEMATYKA, chemia,
nauczycielka 0669-367-550
MATEMATYKA ka¿dy poziom 0669-367-550
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI 0669-367-550
ROSYJSKI - ka¿dy poziom, egzaminy, matura
40z³/60min. 0502-275-194
ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, badanie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie znamion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transportowe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
FILTRY wodne - monta¿
serwis 0502-778-365
KANCELARIA Prawna Pietruk - porady prawne na
ka¿d¹ kieszeñ! Pe³ny zakres us³ug. Grochowska
306/310, pok. 261, tel. 022
879-92-29; 0502-275-194;
0513-160-599. Godziny i
cennik na www.pietruk.eu
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
MALOWANIE, solidnie, szybko
0887-838-060
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA, pralki, lodówki,
gwarancja 022 670-39-34,
0502-253-670
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
drzwi 5%
CENY PRODUCENTA

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

MAR-MET

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41
0600-925-147

POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
PRANIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki 670-08-56,
605-726-258
RACHUNKOWOŒÆ, informatyka „TIVOLI” Anin - pe³ny zakres us³ug, solidnie, odbiór dokumentów - (022) 815-83-65,
0604-531-130
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
US£UGI krawieckie, sprzeda¿
detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie szczeniêta sprzedam, hodowla tel. 0606-344-485
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
POSZUKUJÊ pokoju do wynajêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0661-496-488
KURSY
KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

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

Odliczamy do babeszjozy
Proszê Szanownych Pañstwa, ju¿ po Œwiêtach i po Sylwestrze. W naszych kalendarzach sprawa niby prosta, ale
przyroda rz¹dzi siê swoimi, niekalendarzowymi prawami. Patrz¹c na termometr za oknem
wci¹¿ mamy jesieñ. Na razie
temperatury s¹ relatywnie wysokie, a dni s³onecznych te¿ niema³o. Spaceruj¹c po ³¹kach, lasach i parkach odzwyczailiœmy
siê od obecnoœci kleszczy na
naszych psach i kotach. Chcia³bym jednak przestrzec, ¿e aktywnoœæ owadów jest nadal wysoka. Brak œniegu, dodatnie
temperatury za dnia i sporadyczne promienie s³oñca to wystarczy, aby wyg³odnia³e kleszcze atakowa³y bez opamiêtania.
Przypomnê historiê tej choroby: czynnikiem wywo³uj¹cym
jest pierwotniak babesia canis.
Robaczek przebywa we wnêtrzu kleszcza i ¿adne czynniki
œrodowiskowe nie wywieraj¹ na
nim wra¿enia, tak samo, jak krytyka na rz¹dz¹cej koalicji.
Kleszcz po nak³uciu naczynia
skórnego spo¿ywa wampirzy
posi³ek do momentu, w którym
nie uzna, ¿e czas ju¿ opuœciæ
¿ywiciela. Oderwanie ze skóry
powodowane jest ruchem odrzutowym wymiocin do naczynia
krwionoœnego. Podczas tego
aktu wprowadzane s¹ pierwotniaki, a niejednokrotnie bakterie
boreliozy. I mamy pocz¹tek choroby. Babeszje wnikaj¹ do krwinek czerwonych psów i rozpoczynaj¹ namna¿anie. Po tygodniu, najdalej po trzech miesi¹-

cach, zaczynaj¹ siê objawy kliniczne: nag³y spadek apetytu,
wymioty, biegunka, bolesnoœæ
miêœni karku, wysoka temperatura (mierzona w odbycie),
chwiejny chód, bladoœæ œluzówek i obecnoœæ barwników krwi
w moczu. Podkreœli³em - badanie temperatury w odbycie, bowiem w zesz³ym roku mia³em
kilka dramatycznych telefonów
w sprawie „gor¹czki” na poziomie 37 oC. Norma to 38.5 oC a

Prosto z mostu

Skrzypek w Warszawie
Polacy s¹ zadziwieni rz¹dami
PiS, rozczarowani i zaskoczeni
rozziewem pomiêdzy praktyk¹ a
piêknymi s³owami, które pada³y
w kampanii wyborczej. A przecie¿ wystarczy³o popatrzeæ, jak
PiS poczyna³ sobie w warszawskim ratuszu, jak pod pozorem
walki z mitycznym uk³adem kwit³
tu melan¿ prywaty z nieudacznictwem... Nie chcieliœcie s³uchaæ ostrze¿eñ, to teraz macie.
Po raz kolejny tê gorzk¹ refleksjê wywo³a³a we mnie informacja o kandydaturze S³awomira Skrzypka na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Skrzypek by³ zastêpc¹ prezydenta
Warszawy odpowiedzialnym za
finanse miejskie, co dzia³acze
PiS podnosz¹ obecnie jako
mocny punkt w jego ¿yciorysie.
Zosta³y tu po nim dwa wspomnienia. Po pierwsze, Warsza-

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Wszystko, co chcecie wiedzieæ o…

Nasze oczy wymagaj¹ troski
A¿ 80 procent informacji o otaczaj¹cym nas œwiecie odbieramy dziêki zmys³owi
wzroku. Niezwykle wa¿n¹ rolê procesie poznawczym stanowi¹ oczy, bêd¹ce „zakoñczeniem” narz¹du wzroku. Mimo ¿e s¹ jednym z najmniejszych narz¹dów cz³owieka,
wa¿¹ bowiem tylko 7 gramów, odpowiedzialne s¹ za jak najdok³adniejszy przekaz
obrazu. By oczy mog³y spe³niaæ sw¹ rolê, powinniœmy poœwiêciæ im nieco uwagi.
Zdrowe oczy nie wymagaj¹ specjalnych zabiegów. Chronione s¹ z obu stron przez
koœci czaszki, a ruchy powiek oraz sta³e zwil¿anie przez ³zy utrzymuj¹ ga³ki oczne w
nale¿ytej czystoœci. Jednak¿e jak ka¿dy narz¹d, równie¿ oczy w niekorzystnych warunkach siê mêcz¹. Ci¹g³e zmêczenie zaœ mo¿e spowodowaæ chorobê oczu lub doprowadziæ do wady wzroku. Wystrzegajmy siê zatem zadymionych oraz Ÿle oœwietlonych
pomieszczeñ. Dla oczu najlepsze jest oœwietlenie dzienne, korzystajmy z niego jak
najd³u¿ej w czasie dnia. Oœwietlajmy miejsce pracy i wypoczynku raczej tradycyjnymi
¿arówkami niŸli jarzeniówkami. Starajmy siê, by œwiat³o nie by³o zbyt jaskrawe, migoc¹ce i nie pada³o prosto w oczy. Nie zmuszajmy te¿ oczu do pracy w ciemnoœci, gdy¿
nadmierny wysi³ek soczewek prowadzi do pog³êbienia wody.
Nigdy nie czytajmy w pozycji le¿¹cej. Podczas czytania i pisania róbmy przerwy,
podczas których przeniesiemy choæ na chwilê wzrok w dal, najlepiej na zieleñ. Pozwolimy wówczas oczom odpocz¹æ i przygotowaæ siê do dalszej pracy. Bezwzglêdnie unikajmy ogl¹dania TV przy zgaszonym œwietle i blisko ekranu. Podobnie postêpujmy z
komputerem, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e powinniœmy do komputera zak³adaæ okulary
tzw. Blueblockery (nawet, jeœli nie mamy wady wzroku), gdy¿ konieczna jest dobra
ochrona wzroku przed promieniowaniem ultrafioletowym. Jeœli korzystamy ze szkie³
leczniczych i chcemy pracowaæ przy komputerze, koniecznie powiedzmy o tym okuliœcie. Powinniœmy te¿ podaæ odleg³oœæ od monitora, gdy¿ moc szkie³ do komputera
mo¿e siê ró¿niæ od mocy szkie³ do czytania.
Promieniowanie ultrafioletowe (tzw. UVA i UVB) jest zawsze niekorzystne dla naszych oczu, powoduje bowiem zaæmê. Z tego te¿ powodu zak³adajmy okulary przeciws³oneczne podczas korzystania z k¹pieli s³onecznych czy podczas jazdy na nartach.
Zmêczonym oczom mo¿emy sprawiæ ulgê, przyk³adaj¹c na powieki ciep³y (nie gor¹cy!) kompres naparu œwietlika lekarskiego, kwiatu rumianku czy esencji herbacianej.
Wspaniale te¿ ul¿y naszym oczom krótki relaks.
Oczy, tak jak inne narz¹dy, powinniœmy profilaktycznie zbadaæ u doœwiadczonego
lekarza okulisty. Dzieci nie s¹ w stanie zasygnalizowaæ rodzicom, ¿e gorzej widz¹,
dlatego konieczne jest u dzieci powtarzanie badania wzroku co pó³ roku. Osoby doros³e, szczególnie te, które przekroczy³y 40. rok ¿ycia, powinny wykonywaæ rutynowe badanie wzroku raz na dwa lata. Wówczas lekarz sprawdza ostroœæ wzroku

wiêc domniemanie, ¿e mamy do
czynienia z agoni¹. Aferê rozwiewa³ sposób pomiaru…..pod
pach¹. Z uœmiechem przypominam - u zwierz¹t, podobnie jak
u ludzkich noworodków, temperaturê mierzymy w pupie. Ca³y
mini wyk³adzik jest po to, aby nie
pope³niaæ szkolnych b³êdów na
pocz¹tku diagnozowania tej niezwykle groŸnej choroby. Pamiêtajmy!!! Kleszcze mog¹ atakowaæ teraz tak¿e!

za pomoc¹ badania komputerowego i optycznego do dali i do bli¿y, nastêpnie zbada
stan ga³ki ocznej przy pomocy lampy szczelinowej oraz zbada dno oka.
Doœwiadczeni okuliœci i optycy twierdz¹, ¿e u osób z krótkowzrocznoœci¹, które
koryguj¹ wadê wzroku soczewkami oznaczanymi znakiem „minus” (np. -1 dioptrii),
szk³a dobrane „przez komputer”, a wiêc o mocy dok³adnie odpowiadaj¹cej wadzie,
mog¹ przyspieszyæ tempo pog³êbiania siê wady wzroku. Ga³ka oczna bêdzie siê coraz
bardziej rozleniwiaæ. Oczy, nie zmuszone do walki z wad¹, bêd¹ siê jej coraz szybciej
poddawaæ. Wskazane jest zatem, by osoby maj¹ce wadê „minusow¹”, np. -2 dioptrie,
pos³ugiwa³y siê szk³ami o mniejszej mocy , np. -1, gdy¿ wtedy ich oczy zmuszone s¹
do æwiczeñ i walki z wad¹.
Nie warto zatem korzystaæ jedynie z modnych i ³atwo dostêpnych badañ komputerowych bez konsultacji z lekarzem okulist¹, posiadaj¹cym wiedzê anatomiczn¹ i medyczn¹. Tylko lekarz okulista powinien decydowaæ, jakich soczewek korekcyjnych mo¿emy u¿ywaæ. Jeœli jesteœmy krótkowidzami (nasza wada wymaga korekcji soczewkami o znaku „minus”, np. -0,5 dioptrii), lekarz zdecyduje, czy w ogóle powinniœmy
u¿ywaæ szkie³ korekcyjnych i jaka bêdzie najkorzystniejsza dla nas moc soczewek.
Je¿eli zaœ jesteœmy dalekowidzami (nasza wada wymaga korekcji soczewkami o znaku „plus”, np. +2 dioptrie), lekarz przekona nas do koniecznoœci zak³adania okularów podczas czytania. Czytaj¹c bez okularów, nara¿amy nasz wzrok na sta³e zmêczenie. Miêœnie reguluj¹ce napiêcie soczewki w oku staj¹ siê mniej elastyczne, przez co
nasza wada pog³êbia siê.
B³êdem jest kupowanie gotowych szkie³ do czytania. Najczêœciej maj¹ one nieodpowiedni dla naszych oczu rozstaw œrodków optycznych i je¿eli nawet uda nam siê dobraæ
samemu odpowiedni¹ moc, nasz wzrok bêdzie siê psu³ coraz bardziej. Ze wzglêdu na
ró¿nicê z rozstawem Ÿrenic nie powinniœmy te¿ korzystaæ d³u¿ej z cudzych okularów.
Je¿eli lekarz zleci nam noszenie szkie³ korekcyjnych, wykonajmy okulary nie w
pierwszym lepszym sklepie, lecz dobrym zak³adzie optycznym. Tylko wówczas mamy
pewnoœæ, ¿e okulary bêd¹ indywidualnie dopasowanego naszych oczu i nie przyczyni¹ siê do pog³êbiania wady naszego bezcennego wzroku.

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

wa w czasach Skrzypka zad³u¿y³a siê do granic wytrzyma³oœci. Zad³u¿enie Warszawy w
chwili objêcia rz¹dów przez Lecha Kaczyñskiego w listopadzie
2002 roku wynosi³o 1,3 mld z³,
to jest du¿o poni¿ej ustawowo
dopuszczalnej granicy 60 procent bud¿etu. Na dzieñ 31 grudnia 2005 stolica by³a zad³u¿ona na 2,7 mld z³, czyli naszemu
kandydatowi na szefa banku
centralnego uda³o siê zad³u¿enie miasta podwoiæ.
Trzeba przy tym dodaæ, ¿e o
ile wczeœniejsze kredyty i po¿yczki by³y zawsze przeznaczone na konkretne inwestycje,
to zobowi¹zania zaci¹gane w
czasach Kaczyñskiego nie mia³y specjalnego przeznaczenia.
Wydawano je na rozrost administracji, remonty urzêdów i nagrody dla urzêdników. Sam
Skrzypek w wywiadzie z maja
2004 r. wyjaœnia³ powody zaci¹gniêcia kolejnego kredytu
wprost: „Brakuje nam do domkniêcia bud¿etu.”
Drugie wspomnienie. Skrzypek by³ wypuszczany przez Lecha Kaczyñskiego do opowiadania najwiêkszych bzdur, je¿eli
takie by³o zapotrzebowanie polityczne. Na przyk³ad, gdy Kaczyñski postanowi³ obarczyæ odpowiedzialnoœci¹ za wpêdzenie
miasta w d³ugi poprzednich prezydentów Warszawy, na konferencjach prasowych brylowa³
w³aœnie Skrzypek: „W 2001 r.
zad³u¿enie wynios³o 17 procent,
w 2002 r. - ju¿ 34 procent. Pod
koniec 2004 roku siêgnê³oby 68
procent dochodów miasta i Warszawa znalaz³aby siê w zapaœci finansowej! Id¹c dalej w tym
tempie w 2011 r. zad³u¿enie siêgnê³oby ju¿ 186 procent bud¿etu Warszawy!” – publicznie opowiada³ z przejêciem nasz kandydat na przewodnicz¹cego
Rady Polityki Pieniê¿nej. Nie
muszê t³umaczyæ, ¿e jest to
myœlenie zbli¿one do wnioskowania, i¿ je¿eli ma³¿eñstwu dwa
lata temu urodzi³o siê dziecko a
po roku drugie, to za 20 lat bêdzie mia³o 22 dzieci.
Brak odpowiedzialnoœci za
s³owa i niefrasobliwoœæ w zad³u¿aniu bud¿etu - oto cechy
kandydata na prezesa banku
emisyjnego IV RP.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

nowa gazeta praska

STREFA ZDROWIA I RELAKSU
- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM
- MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)
- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)
- RELAKS Z JOG¥
Jaskinia Solna „Almonis”
ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl
Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych
Lewa strona medalu

Czas podsumowañ
2006 rok ju¿ za nami. Jego
koñcówka obfitowa³a w Warszawie w wiele ciekawych
wydarzeñ politycznych, dlatego warto podsumowaæ przynajmniej te najwa¿niejsze.
Po pierwsze: wybory samorz¹dowe. Wiêkszoœæ miejsc w
Radzie Miasta zdobywa Platforma Obywatelska, jednak 28
mandatów nie wystarcza do samodzielnego rz¹dzenia miastem. Sukces odnosi koalicja
Lewicy i Demokratów, której
wynik w Warszawie jest zdecydowanie lepszy ni¿ w przedwyborczych sonda¿ach i wy¿szy
ni¿ w reszcie kraju. Wprawdzie
obie formacje nie zawieraj¹ na
szczeblu miasta formalnej koalicji, ale zamierzaj¹ wspó³pracowaæ w sprawach istotnych
dla miasta. Tym samym Prawo
i Sprawiedliwoœæ przechodzi do
opozycji.
Dwa tygodnie póŸniej, w
drugiej turze wyborów prezydenckich wygrywa Hanna
Gronkiewicz - Waltz. O jej sukcesie, po ciê¿kiej i wyrównanej walce, zadecydowa³o
ostatecznie poparcie wyborców lewicy. Pora¿ka popularnego Kazimierza Marcinkiewicza to du¿y cios dla Prawa i
Sprawiedliwoœci i koniec hegemonii tej partii w mieœcie.
By³y premier i komisarz Warszawy odchodzi ze stolicy w
nie najlepszym stylu. Ostatnie
dni jego urzêdowania to wiele
poœpiesznie podejmowanych,
skandalicznych
decyzji,

zw³aszcza personalnych.
Mieszkañców Pragi zainteresuje pewnie fakt, ¿e w ostatnim dniu urzêdowania komisarza odwo³ano wieloletniego
prezesa TBS Praga Pó³noc,
jednego z najlepszych TBS-ów
w Warszawie. Powód? Brak –
po prostu trzeba by³o zrobiæ
miejsce dla swojego cz³owieka. Dyrektor Biura Nadzoru
W³aœcicielskiego Urzêdu Miasta podj¹³ decyzjê o zmianie
prezesa, po czym odszed³ z
urzêdu przeczuwaj¹c, ¿e i tak
d³ugo tam nie popracuje.
Ostatnie dni roku przynios³y
wybory zarz¹dów dzielnic. O ile
na Bia³o³êce przebieg³o to
sprawnie, to na Pradze Pó³noc
ze wzglêdu na patowy rozk³ad
mandatów d³ugo nie mo¿na
by³o wy³oniæ stabilnej wiêkszoœci. Wreszcie uda³o siê to prawicy w postaci radnych Prawa
i Sprawiedliwoœci oraz Wspólnoty Samorz¹dowej, którzy pod
nieobecnoœæ innych radnych i
z naruszeniem prawa wybrali
zwi¹zanych z PiS burmistrzów.
Hanna Gronkiewicz Waltz
uzna³a jednak wybory za niewa¿ne i powo³a³a pe³nomocnika, i to on – a w³aœciwie ona bêdzie podejmowaæ wszelkie
decyzje dotycz¹ce Pragi.
Przed nami nowy rok. Mam
nadziejê, ¿e przyniesie poprawê
¿ycia mieszkañców naszego
miasta. Dlatego ¿yczê warszawiakom równych dróg, nowych
mostów, dobrych szkó³ i bezpiecznych powrotów do domu.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
styczeñ 2007 - Wystawa malarstwa i rysunku MA£GORZATY
CZERNIK
8 stycznia (pn.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe” Bajeczka japoñska pt. „Cudowna pestka”
9 stycznia (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” „Wiolonczelowe wariacje” - Koncert uczniów klas wiolonczeli
prof. Marii Walasek i prof. Danuty Stradowskiej (OSM I st. im.
St. Moniuszki w Warszawie)
12 stycznia (pt.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe”
przedstawienia dla dzieci w wykonaniu grupy teatralnej Dzwoneczki pt. „Opowiem ci bajeczkê” i grupy teatralnej
Baza 50 pt. „Tygrys o z³otym sercu”
15 stycznia (pn.), godz. 17 - „Praskie spotkania z literatur¹” Wieczór autorski Agnieszki Stodolskiej gospodarz wieczoru –
Marek £awrynowicz
16 stycznia (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” MARIA FO£TYN, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
22 stycznia (pn.), godz. 17 - Inauguracja pierwszego numeru
kwartalnika „ERATO” przygotowywanego i wydawanego przez
Klub Praskich Twórców
24 stycznia (œr.), godz. 18 - „Co o jazzie wiedzieæ trzeba”
Koncert pn. „Mi³oœæ Ci wszystko wybaczy…”, Katarzyna Rodowicz – œpiew, Pawe³ Perliñski – fortepian, Piotr Rodowicz - kontrabas, prowadzenie – Ma³gorzata Korczyñska, Piotr Rodowicz.
Polska piosenka przedwojenna – pocz¹tek historii polskiej piosenki, wielkie niezapomniane do dziœ przeboje, wielcy kompozytorzy i inni niezapomniani twórcy.
30 stycznia (wt.), godz. 18 - „Praskie Koncerty Kameralne” Koncert pn. „Ach, ten Wiednia czar…”, Gra¿yna M¹droch –
sopran, Aleksandra Hofman – sopran, Ewa Mikulska – alt, Adam
Sychowski – fortepian, Jerzy WoŸniak - prowadzenie. Wieczór
przepiêknych arii operetkowych w wykonaniu znakomitych artystów scen opery, operetki i teatrów muzycznych.

Redakcji Nowej Gazety Praskiej ¿yczê z kolei, aby jej szyld
– zdjêty na polecenie burmistrza
z PiS jako kara za niezale¿noœæ
– powróci³ na swoje miejsce.
Sebastian Wierzbicki
Radny m.st. Warszawy (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl
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Rada wielu

Pierwsze kiksy koalicji
Po okresie Bo¿onarodzeniowym jakoœ trudno wróciæ
myœlami do polityki. Ale nie
mam innego wyjœcia, 11 stycznia nastêpna sesja Rady.
Na ostatniej sesji przedœwi¹tecznej, 20 grudnia, Rada
zaczê³a podejmowaæ pierwsze merytoryczne uchwa³y.
Jedn¹ nawet ca³kiem wa¿n¹.
Trzeba bowiem Pañstwu wiedzieæ, ¿e du¿a czêœæ spraw,
nad którymi obraduje rada
miasta nie ma wielkiego znaczenia. Ma porz¹dkuj¹ce znaczenie dla urzêdników lub
znaczenie konkretne, ale dla
w¹skiej grupy osób. Politycy i
samorz¹dowcy radz¹ nad
ca³¹ mas¹ spraw, których rozstrzygniêcie nie przynosi ¿adnych realnych skutków. Tak
naprawdê mo¿na by³oby w
ogóle ich nie rozstrzygaæ. W
ten sposób zachowalibyœmy
trochê wolnoœci. Niestety, sfera regulacji poszerza siê w postêpie geometrycznym - to
sformu³owane przeze mnie
prawo biurokracji.
Radni zapytali przedstawiciela Zarz¹du Transportu Miejskiego co stanie siê, jeœli nie
podejm¹ uchwa³y dotycz¹cej
ustalenia granic stref biletowych dla SKM. Odpowiedzia³,
¿e nic. Dalej bêd¹ pobierane
op³aty, tak jak dotychczas.
Tymczasem sesje Rady
Warszawy trwaj¹ po wiele go-

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
Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.
Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów do 9 lutego 2007 r.
tel. 022 679-16-69, 022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

KANCELARIA
PRAWNA WM&Z
PORADY • OBRONA • REPREZENTACJA
OBS£UGA PRAWNA FIRM
TEL. 652-38-70, 0-500-197-090

dzin. Fotoreporterzy tabloidów
poluj¹ na radnych, którzy w
ci¹gu 10-godzinnej sesji
oœmiel¹ siê zatelefonowaæ do
¿ony albo wypaliæ papieroska.
Albo otworzyæ gazetê...
Zapytaj¹ Pañstwo, po co
utrzymywaæ ten ca³y ba³agan?
Pytanie s³uszne, zahaczaj¹ce
o zagadnienia ustrojowe. Podobno jednak nie wymyœlono
lepszego ustroju. Na szczêœcie, zdarzaj¹ sie uchwa³y
wa¿ne. Takiej jak przyjêta 20
grudnia uchwa³a dotycz¹ca
pobierania op³aty skarbowej.
Na mocy ustawy, op³ata
skarbowa od 1 stycznia nie jest
pobierana w znaczkach skarbowych, tylko gotówk¹ lub
przelewem. Urz¹d miasta zapomnia³ o rzeczonej ustawie i
rzutem na taœmê skierowa³
pod obrady projekt uchwa³y
ustalaj¹cej, gdzie mo¿na wp³acaæ pieni¹dze. Niestety, wiceprezydent Miller wnosz¹cy w
imieniu Hanny GronkiewiczWaltz projekt uchwa³y, zapomnia³ o dzielnicach Bielany i
Wilanów. Mieszkañcy tych
dzielnic musz¹ pofatygowaæ
siê do s¹siedniej dzielnicy,
¿eby wnieœæ op³atê na konto
urzêdu. Ju¿ widzê, jaki krzyk
podniós³by siê, gdyby taka
wpadka przydarzy³aby siê w
pierwszych tygodniach urzêdowania Lecha Kaczyñskiego.
W stosunku do HGW dziennikarze nie s¹ tak surowi.
Na Pradze Pó³noc op³aty
wnosiæ mo¿na w oddzia³ach
PKO BP na Targowej 42 i 68
oraz w BPH w budynku urzêdu dzielnicy (jest tam te¿ drugi
punkt poboru op³at), w USC.
W Bia³o³êce mo¿na p³aciæ w
urzêdzie dzielnicy, w firmie Reduta BiS na ul. Modliñskiej 6,
w agencji celnej na Modliñskiej
4 lok 130, oraz w PKO BP na
Modliñskiej 8. Na Targówku
op³aty pobierane s¹ tylko w
budynku urzêdu dzielnicy.
Uchwa³a by³a przygotowana „na kolanie”, ale dziêki jej
przyjêciu przez radnych,
mieszkañcy 16 z 18 warszawskich dzielnic bêd¹ mogli bez
problemów regulowaæ op³atê
skarbow¹. Prowizja dla punktów prowadz¹cych inkaso wy-

nosi 3% (to ich zarobek). Niestety, wymieniona kwota zosta³a wziêta z sufitu bez ¿adnego uzasadnienia. Szkoda,
bo niechlujstwo w sprawach
finansowych mo¿e przynosiæ
powa¿ne skutki. Ale czego
mo¿emy spodziewaæ siê po
prezydencie stolicy, który pieczê nad bud¿etem przekaza³
swojemu zastêpcy? Je¿eli
prezydent miasta nie odpowiada za bud¿et, to za co w³aœciwie odpowiada?
Przecie¿ wszystkie decyzje
i inwestycje maj¹ skutki i uwarunkowania finansowe. Najlepszy w historii Warszawy skarbnik miasta poda³ siê do dymisji. Pani Danuta Wawrzynkiewicz nie chcia³a godziæ siê na
przekazanie pieczy nad bud¿etem panu Millerowi, wiceprezydentowi stolicy z polecenia SLD. Na najbli¿szej sesji
PO zg³osi na to stanowisko Miros³awa Czekaja, skarbnika
Szczecina za rz¹dów SLD. Z
kolei sekretarz miasta przyjedzie w teczce z Krakowa. A
podobno to PiS mia³ krótk¹
³awkê rezerwowych. Tymczasem coraz wiêcej sto³ków PO
oddaje postkomunistom. Dobrze poinformowane Ÿród³a w
ratuszu twierdz¹, ¿e ZGN-y zosta³y potraktowane jako polityczny ³up SLD. S¹ ju¿ pierwsze nominacje dla osób zwi¹zanych z t¹ parti¹ na dyrektorów. Nam, warszawiakom, pozostaje czekaæ na kolejne
œledztwa w sprawach mieszkaniowych oœmiornic.
Maciej Maciejowski
Radny m.st. Warszawy (PiS)
maciej@maciejowski.pl
www.maciejowski.pl

www.kancelariawmz.pl

PiS walczy, PiS siê nie poddaje
Od przesz³o 12 lat jestem
radnym ró¿nych szczebli samorz¹du. W ci¹gu tego okresu wiele siê napatrzy³em na
wewnêtrzne utarczki w radach, ingerencje administracji
rz¹dowej w sprawy samorz¹du, ró¿ne spory i pertraktacje,
próby blokowania obrad.
Doœwiadczy³em ingerencji
AWS-owskiego wojewody w
próbê tworzenia opartej na
przewadze jednego g³osu koalicji PSL - SLD w Sejmiku
Mazowieckim w 1998 roku
przeciwko potê¿nemu wówczas blokowi AWS.
By³em obserwatorem „bitwy” o Gminê Warszawa Centrum w 2000 roku, która zakoñczy³a siê ustanowieniem
przez rz¹d Buzka komisarza
w osobie ministra P³oskonki i
przedterminowymi wyborami.
Osobiœcie odczu³em próbê
zablokowania przez AWS
funkcjonowania pó³nocnopraskiej rady, gdy w 2001 roku
zosta³em wybrany dyrektorem
zarz¹du tej dzielnicy.

Widzia³em, ile wysi³ku w³o¿y³ PiS i osobiœcie ówczesny
przewodnicz¹cy rady dzielnicy Jacek Wachowicz, by nie
dopuœciæ w trakcie ostatniej
kadencji do obsadzenia mandatu po zmar³ym radnym z PO
Antonim Jakubowskim, bo
mog³o to zachwiaæ kruch¹
wiêkszoœci¹ PiS w pó³nocnopraskiej radzie.
Obserwowa³em kruczki
prawne stosowane przez rz¹d
Jaros³awa Kaczyñskiego, aby
nie dopuœciæ do przedterminowych wyborów w Warszawie
po objêciu przez Lecha Kaczyñskiego urzêdu Prezydenta Rzeczypospolitej, w tym nominacje kolejnych komisarzy
Kochalskiego i Marcinkiewicza, którzy mieli zapewniæ dominacjê PiS w stolicy.
Dziœ wszystko to od¿ywa w
pó³nocnopraskim samorz¹dzie. PiS przegra³ wybory w
Warszawie. Stolic¹ rz¹dzi prezydent z PO. Pomimo to w niektórych czêœciach stolicy PiS
za punkt honoru przyj¹³ sobie

obronê dotychczas zajmowanych pozycji. Tak dzieje siê na
Pradze. Korzystaj¹c z trudnej
sytuacji w radzie, wszelkimi
sposobami próbuje siê wprowadziæ w niej destabilizacjê.
Ju¿ na pierwszej sesji zaproponowa³em spotkanie przewodnicz¹cych klubów radnych, by na zasadzie konsensusu uruchomiæ prace rady i
powo³aæ jej merytoryczne komisje. Od tego czasu wiele w
tej sprawie siê nie wydarzy³o.
PWS uzale¿nia swoje decyzje
od wy³onienia zarz¹du dzielnicy. PiS tak¿e jest niezdecydowany. Ponad miesi¹c zosta³
zmarnowany, a mieszkañcy tej
dzielnicy codziennie wnosz¹
kolejne sprawy. Urzêdnicy s¹
coraz bardziej zdezorientowani. Nie wiadomo nawet, czy
legalnie funkcjonuje Zarz¹d
Dzielnicy.
Dziœ, po awanturze na
ostatniej sesji, zaanga¿owani
s¹ w ni¹ warszawscy partyjni
notable. Odwiedza nas przewodnicz¹cy warszawskiego

PiS D¹browski, zaszczyca
szefowa PO Kidawa – B³oñska. Pisz¹ centralne media. W
sprawy dzielnicy zaanga¿owani zostali komisarz wyborczy i wojewoda mazowiecki.
Wytworzony galimatias
mo¿e przeci¹æ tylko prezydent
Gronkiewicz – Waltz. Powo³anie przez ni¹ do czasu wyjaœnienia wszystkich spornych
spraw swojego pe³nomocnika
- Jolanty Koczorowskiej, doœwiadczonego samorz¹dowca
- odbieram jako pozytywny sygna³ i pierwszy krok w kierunku normalizacji sytuacji na
Pradze.
Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

warsztaty muzyczne, plastyczne i szczudlarskie. Kontynuacj¹ „Ulicy” by³ projekt
„Kobierce”, którego g³ówn¹ atrakcj¹
by³y szczud³a. Trwa³ on przez ca³y sierpieñ do 3 wrzeœnia. Przez pierwszy tydzieñ aktorzy sami chodzili po Pradze,
robi¹c pokazy kuglarskie. Przez nastêpn¹ czêœæ sierpnia trwa³y warsztaty
nauki chodzenia na szczud³ach dla dzieci i m³odzie¿y, która w ten sposób przygotowywa³a siê do spektaklu fina³owego. Wtedy na podwórkach ulicy Strzeleckiej i Stalowej zaroi³o siê szczud³arzy,
by³a te¿ parada ze zrobionym na wzór
chiñski smokiem oraz tworzenie kobierców z papierowych kwiatów.
W pikniku fina³owym brali udzia³
równie¿ doroœli mieszkañcy praskich podwórek. I o to w³aœnie chodzi³o.
- Zajêcia teatralne czy te¿ warsztatowe
z dzieæmi s¹ drog¹ i pretekstem raczej ni¿
celem naszej dzia³alnoœci – mówi re¿yser
teatru Katarzyna Kazimierczuk – nasze
projekty uliczne polegaj¹ na g³êboko pojêtej animacji kultury, czyli próbie zainicjowania niezale¿nego procesu kulturowego, w którym uczestnicz¹ obie strony.
Nie³atwo to osi¹gn¹æ w praskim œrodowisku. Trzeba pos³u¿yæ siê niekonwencjonalnymi metodami.
- Próbowaliœmy robiæ teatr tradycyjny, uczyæ prask¹ m³odzie¿ aktorstwa, ale
to okaza³o siê niewypa³em – mówi jeden z aktorów, Daniel Brzeziñski. – Zauwa¿yliœmy, ¿e musimy mieæ dla nich coœ,
co ich uruchomi i zafascynuje. St¹d pomys³ na szczud³a. I to zadzia³a³o!
Innym pomys³em, który zadzia³a³
by³a capueira, brazylijska sztuka walki,
która ³¹czy w sobie muzykê, œpiewy i
akrobacje. To bardziej taniec ni¿ walka,
polegaj¹cy na unikaniu trafieñ. M³odym
kojarzy siê trochê z break – dance’m.
Æwicz¹c capueirê ucz¹ siê jednoczeœnie

Brzeziñski – i zawrzeæ z ni¹ rodzaj kontraktu: chcecie chodziæ na szczud³ach? –
to musicie przestrzegaæ pewnych regu³,
np. nie przepychaæ siê w kolejce do szczude³ (chêtni ustawiali siê od 7 rano), nie
biæ s³abszych (na praskich podwórkach
rz¹dzi prawo silniejszego).
Jednak jak ju¿ wczeœniej wspomniano, dzieci nie s¹ prawdziw¹ grup¹ docelow¹ dzia³alnoœci Stowarzyszenia Teatralnego „Remus”. Wiêkszoœæ jego projektów
zmierza do fina³u, który przyjmuje postaæ barteru. Barter to termin z dziedziny
ekonomii, który oznacza bezgotówkow¹
wymianê towarów. W tym wypadku chodzi o wymianê ró¿nych dóbr kultury. Pojêcie barteru pojawi³o siê w œrodowisku teatralnym w latach 70. Pozwala³o dotrzeæ
do ma³o dostêpnych grup spo³ecznych i
poznaæ pozosta³oœci ich tradycyjnej kultury, które one same wtedy uwa¿a³y ju¿
za coœ dziwnego i wstydliwego. W momencie, kiedy wchodzi³ zespó³ teatralny ze
swoj¹ propozycj¹ i prosi³, aby zamiast pieniêdzy publicznoœæ pokaza³a coœ ze swoich umiejêtnoœci, czêsto okazywa³o siê, ¿e
by³y to cenne przekazy tradycji kultury,
których inaczej nie da³oby siê obejrzeæ.
-Zaczêliœmy pracowaæ t¹ metod¹ w
spo³ecznoœciach, które nie posiadaj¹ ¿adnych takich skarbów tradycji – mówi Katarzyna Kazimierczuk – wrêcz przeciwnie, posiadaj¹ hip-hop, telewizor i Carrefour Wileñska. Czêœæ naszej pracy polega na tym, ¿eby najpierw pomóc im
stworzyæ coœ w³asnego.
To uda³o siê w³aœnie w czasie projektów podwórkowych. Jeden spektakl z
cyklu „Kobierce” odby³ siê wieczorem na
Strzeleckiej. Mieszkañcy okolicznych
domów bardzo pomagali artystom, pilnowali rekwizytów, pozwolili korzystaæ
ze swoich balkonów i okien. A na koniec, w ramach barteru, jeden pan przebra³ siê za rycerza, drugi wyniós³ ¿ywego soko³a, dzieci zaczê³y przynosiæ swoje koty. Ludzie chcieli artystom coœ daæ
od siebie, pokazaæ coœ niezwyk³ego.

wielu innych rzeczy, np. œpiewu. Wczeœniej, jeœli ktoœ zaproponowa³by im œpiewanie, zosta³by wyœmiany. Jednak na
zajêciach z capueiry – œpiewaj¹. Przy
okazji ucz¹ siê te¿ pewnej hierarchii wartoœci, szacunku dla starszych. W capueirze wa¿na jest relacja uczeñ – mistrz.
Stowarzyszenie Remus wspó³pracuje ca³y
czas z mistrzem – trenerem brazylijskiej
capueiry i kontakt z nim uczy w³aœciwych
relacji ze starszymi.
Kolejny pomys³ - to maski. Na jesieni
jedna z aktorek zaczê³a robiæ maski, aby
wystêpuj¹cy na podwórkowych piknikach mieli siê za czym schowaæ.
- Szczud³a, maski to dla nas furtka,
dziêki której mo¿emy wejœæ z t¹ m³odzie¿¹ w jakiœ kontakt – mówi Daniel

-Chodzi o to – przekonuje Katarzyna
Kazimierczuk – aby ta spo³ecznoœæ, która ma powa¿ne problemy i nie cieszy siê
najlepszym wizerunkiem tak na zewn¹trz,
jak i u siebie samej, nagle zobaczy³a, ¿e
ma jednak coœ wartoœciowego, niezwyk³ego, dobrego, co mo¿e wymieniæ, na przyk³ad z teatrem „Remus”. W ten sposób
nabierze poczucia w³asnej wartoœci.
Projekty Stowarzyszenia Teatralnego
Remus wyzwalaj¹ inicjatywê, pobudzaj¹
ludzi do dzia³ania, ale nie mog¹ to byæ
akcje jednorazowe.
-Tu, na Pradze praca musi mieæ walor systematycznoœci, trwa³oœci – przekonuje Dawid Sypniewski – po ka¿dym
projekcie próbujemy kontynuowaæ pracê, chocia¿ z grup¹ m³odzie¿y.

Remus – teatr potrzebny
8 nowa gazeta praska

Przebierañcy chodz¹cy po praskich ulicach na szczud³ach, dywany z papierowych kwiatów, smok ziej¹cy ogniem – teatr kuglarskich sztuczek. Jest na Pradze taki teatr, który przychodzi do ludzi i zamiast zap³aty oczekuje od nich w³asnych twórczych dzia³añ. To Stowarzyszenie Teatralne „Remus”.
Nazwa Remus pochodzi od imienia dla kogo wystêpuj¹. Chc¹ byæ potrzebni,
jednego z bohaterów literatury kaszub- pracowaæ dla ludzi, którzy naprawdê tego
skiej. Remus by³ wêdrownym sprze- potrzebuj¹, a nie tylko dla jakiejœ ogranidawc¹ ksi¹¿ek, jarmarcznych i religij- czonej elity. Dlatego m.in. znaleŸli siê na
nych, a nawet zakazanych. Mia³ ró¿ne Pradze, wiedz¹c, ¿e tutejsza spo³ecznoœæ
wizje; postrzegany przez niego œwiat to grupa borykaj¹ca siê z ró¿nymi prozaludniony by³ przez staro¿ytne bóstwa, blemami. Pracuj¹ dla ludzi, którzy czêsto
dawnych bohaterów, zaklête królewny i ¿yj¹ obok oficjalnego nurtu, s¹ z jakichœ
upiory. By³ niemal niemow¹, móg³ wiêc powodów wykluczeni z normalnego spoudowadniaæ istnienie œwiata, w który ³eczeñstwa, czuj¹ siê niedocenieni i wywierzy³ poprzez obraz, ruch i dzia³anie. obcowani. Pracuj¹ z uchodŸcami z CzeczePodobnie teatr, który przej¹³ jego imiê, nii, którzy s¹ w³aœnie tak¹ grup¹, ¿yj¹c¹
realizuje siê poprzez dzia³anie i prowo- jakby w zawieszeniu oraz z osobami niepe³nosprawnymi umys³owo. Maj¹ te¿ dokuje do dzia³ania innych.

Stowarzyszenie Teatralne „Remus”
istnieje od 1995 r. Pod wzglêdem warsztatu teatralnego nale¿y do nurtu teatrów
wywodz¹cych siê z tradycji teatru ruchu
Jerzego Grotowskiego. Stale wspó³pracuje z duñskim Odin Teatret i Projektem
Terenowym Teatru Wiejskiego Wêgajty.
Do paŸdziernika 2001 r. teatr nie posiada³ w³asnej, sta³ej siedziby i korzysta³
w tym czasie z pomieszczeñ Centrum
Sztuki Wspó³czesnej, które udostêpni³o
mu na rok salê „Laboratorium”, Teatru
Wêgajty, Odin Teatret, Teatru Akt, Teatru
Academia. Wreszcie trafi³ na Pragê Pó³noc, na ulicê In¿yniersk¹ 3. Miedzy innymi ta wêdrówka spowodowa³a, ¿e jednym z g³ównych nurtów dzia³alnoœci teatru s¹ spotkania i wymiana z innymi
grupami oraz spo³ecznoœciami lokalnymi.
W stowarzyszeniu dzia³a na sta³e 6
osób. Liczba ta zmienia siê w zale¿noœci
od projektu, czêsto te¿ dochodz¹ wolontariusze. Bardzo wa¿ne jest dla nich to,

œwiadczenia w pracy z mieszkañcami wsi
popegeerowskich na Warmii. Twierdz¹, ¿e
m³odzie¿ z Pragi ma du¿o podobnych problemów do tamtej m³odzie¿y.
Stowarzyszenie „Remus” ma w swoim dorobku tzw. normalne spektakle teatralne, ale jest ich ma³o i s¹ rzadko grane. Przyk³adowo mo¿na wymieniæ tu
spektakl „Przepowiednia koñca œwiata”
z 2004 r. czy „Romeo i Julia – Dance
Macabre of the Nations” – wystawiany
w 2005 r. Nie one jednak s¹ g³ówn¹
form¹ dzia³alnoœci stowarzyszenia.
Najczêstsz¹ form¹ wypowiedzi teatru
Remus s¹ projekty uliczne, czy te¿ podwórkowe, dziêki którym teatr dociera
najpierw do praskich dzieci i m³odzie¿y,
a przez nich do doros³ych. Latem ubieg³ego roku stowarzyszenie zrealizowa³o dwa takie projekty na Pradze. W „Ulicy tysi¹ca i jednej baœni” aktorzy teatru
grali na podwórkach krótkie spektakle,
po których odbywa³y siê plenerowe
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Nie mamy domów…
Jesteœmy g³odne…
Jest nam zimno…

„ORKIESTRA Z OGONKIEM” 2006/2007
II edycja
•
•
•
•
•

WIELKA ZBIÓRKA dla bezdomnych zwierz¹t
SUCHEJ KARMY
PUSZEK
KOCYKÓW, KO£DEREK I PODUSZEK
MATERIA£ÓW DO OCIEPLANIA BUD
STYROPIANU
i rzeczy, które Pañstwa zdaniem przydadz¹
siê w najbiedniejszych schroniskach Polski

akcja trwa ca³¹ zimê, wspieramy fundacjê EMIR
PRZYJMIEMY KA¯D¥ FORMÊ POMOCY!
zbieramy na ¯oliborzu przy ul. ks. J. Popie³uszki 13
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu

0503 63 90 83
Nie pozwólmy im zgin¹æ…

17 stycznia o godz. 18
w pierwsz¹ rocznicê œmierci

Œ.P.
Antoniego Jakubowskiego
wieloletniego Radnego
Dzielnicy Praga Pó³noc
dobrego i uczciwego Cz³owieka
naszego Przyjaciela
odbêdzie siê Msza Œwiêta
w Katedrze Œw. Floriana
(ul. Floriañska 8)
na któr¹ zaprasza
Marta i przyjaciele
Nie jest ³atwo zebraæ tu grupê m³odych ludzi, która przychodzi³aby regularnie na warsztaty teatralne. Jednak
cz³onkowie zespo³u chc¹ stworzyæ tak¹
wtajemniczon¹ grupê „asystentów”, która bêdzie pomocna w kolejnych, letnich
projektach.
Dawid Sypniewski prowadzi te¿ z
ch³opcami, podopiecznymi Grupy Pedagogiki i Animacji Spo³ecznej, tzw. czarny teatr. Czarny, poniewa¿ bêdzie odgrywany po ciemku, a zamaskowani
aktorzy bêd¹ ubrani na czarno. Tylko w
ten sposób ch³opcy zgodzili siê wyst¹piæ.
Jedynie rekwizyty bêd¹ widoczne.
„Czarny teatr” tworzy grupa 8 ch³opców w wieku od 12 do 15 lat. Sami wymyœlili fabu³ê spektaklu. Jest to opowieœæ
o pi³ce no¿nej, bo przecie¿ na niej œwietnie siê znaj¹. Bohaterami jest dwóch pi³karzy, którzy podaj¹ sobie pi³kê. Nagle
jeden z nich dostaje pi³k¹ w g³owê tak
mocno, ¿e pojawiaj¹ mu siê gwiazdki i
leci w kosmos, gdzie spotyka ufoludki.
Slangowe wyra¿enie „byæ wykopanym
w kosmos” tu u¿yte zostaje dos³ownie.
13 stycznia ma byæ premiera spektaklu.
I niezale¿nie od tego, jak to przedstawienie wyjdzie, sukcesem jest ju¿ to,
¿e ci ch³opcy funkcjonuj¹ jako grupa, ¿e
przychodz¹ mniej wiêcej na zajêcia, ¿e
mo¿e wreszcie uwierz¹, ¿e mog¹ zrobiæ
coœ naprawdê dobrze. Bo, jak mówi¹ artyœci z teatru „Remus”, oni maj¹ kompleks Pragi, strasznie boj¹ siê „wyg³upiæ”. Boj¹ siê pokazaæ, „wyjœæ przed szereg”, wstydz¹ siê
sukcesu innego, ni¿
wywalczonego przemoc¹.
-Trzeba im daæ
zasmakowaæ tego
sukcesu, nawet takiego, jak przejœcie
bez upadku na
szczud³ach, to ju¿
jest du¿o – mówi
Katarzyna Kazimierczuk – Mo¿e

sukces ten prze³o¿y siê na inne dziedziny, stworzy przekonanie, ¿e mo¿na zrobiæ coœ ze swoim ¿yciem, nie powielaæ
modelu ¿ycia rodziców.
Stowarzyszenie Teatralne Remus wymienia swoje doœwiadczenia z podobnymi teatrami zagranicznymi. W listopadzie
2006 r. odby³y siê finansowane ze œrodków Europejskiej Fundacji Kultury, Miasta st. Warszawy oraz Unii Europejskiej
w ramach programu „M³odzie¿” Miêdzynarodowe Warsztaty Teatralne Technik
Animacji Kultury. Wziê³y w nich udzia³ zespo³y z Danii, Bia³orusi, Finlandii i Mo³dawii. Organizowano wspólne seminaria i prezentacje projektów animacji kultury. Fina³ imprezy odby³ siê w Oœrodku
dla uchodŸców czeczeñskich w Lininie
ko³o Góry Kalwarii, gdzie bardzo uda³ siê
barter, bowiem Czeczeni, po wystêpach
teatrów, zaprezentowali swoje tañce.
Wielka sala na 200 osób by³a pe³na. Czeczeni cieszyli siê, ¿e wreszcie ktoœ siê nimi
zainteresowa³, przyjecha³ do nich.
To potwierdza ogromne znaczenie
pracy artystów ze Stowarzyszenia Teatralnego Remus. Oni sami mówi¹ o
swojej dzia³alnoœci, ¿e nieprzypadkowo
znaleŸli siê na Pradze. S¹ tu, poniewa¿
widz¹ potrzebê reagowania na otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoœæ, która nie zawsze
jest wspania³a. Próbuj¹ nawi¹zaæ kontakt z otoczeniem i staraj¹ siê nie oddzielaæ swojej pracy od tych miejsc, które s¹ naoko³o teatru i od ludzi, którzy
tutaj ¿yj¹.
Joanna Kiwilszo

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ

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

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne

Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!
Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

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

