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Tablice pamiêci
„Po 63 latach od wydarzeñ,
które poruszy³y okupowan¹
Polskê i Europê, stajemy, by
sp³aciæ d³ug wdziêcznoœci
uczestnikom zamachu na
kata Warszawy, gen. SS i
policji niemieckiej, Franza
Kutscherê” – powiedzia³ Mieczys³aw Wojdyga, prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi

22 lutego, podczas uroczystoœci ods³oniêcia pami¹tkowej tablicy na frontonie budynku Szpitala Praskiego pw.
Przemienienia Pañskiego. 1
lutego 1944 roku ta placówka, jako jedyna, zgodzi³a siê
przyj¹æ rannych uczestników
zamachu. Tu trwa³a walka o
dokoñczenie na str. 5

Co powstanie w tym roku?
Od zmiany ustroju Warszawy w 2002 roku zmieni³ siê
tak¿e sposób finansowania inwestycji. Obecnie zadania
inwestycyjne s¹ umieszczone w bud¿ecie miasta - jako
zadania ogólnomiejskie, w za³¹czniku dzielnicowym do
bud¿etu m.st. Warszawy - jako zadania prowadzone przez
dzielnicê oraz w bud¿ecie MPWiK.
Warto wiedzieæ, jak to skutkuje dla w³aœcicieli i u¿ytkowników gruntów.
Spoœród inwestycji budow- zbêdn¹ infrastruktur¹. Basen
lanych, prowadzonych przez powsta³ w latach 70. ubieg³edzielnicê, najkosztowniejsza go wieku i praktycznie od pojest budowa krytej p³ywalni re- cz¹tku istnienia Przychodni
habilitacyjno-oœwiatowej oraz Rehabilitacyjnej konieczna
rozbudowa przychodni reha- by³a jego adaptacja na potrzebilitacyjnej dla dzieci przy ul. by leczonych dzieci. Ju¿ w
Balkonowej 2/4 wraz z nie- 2001 r. Rada Gminy Warsza-

wa – Targówek podjê³a
uchwa³ê o budowie krytej p³ywalni wykorzystywanej w pe³ni na potrzeby Przychodni
Rehabilitacyjnej. Zakoñczenie
budowy p³ywalni rehabilitacyjno – oœwiatowej przewidziane jest na prze³omie lipca/
sierpnia 2007 roku. Dalszym
etapem prac bêdzie przebudowa przychodni, z której
obecnie korzysta ok. 7 tys.
„czynnych” pacjentów. Zakoñdokoñczenie na str. 2

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Bogactwo g³êbi ducha
Te s³owa najpe³niej oddaj¹
istotê twórczoœci Gra¿yny Ewy
Sanigórskiej, której wystawê
malarstwa i rzeŸby pt. „O cz³owieku i jego wartoœciach”
otwarto 5 marca w Galerii
Konferencyjnej w Urzêdzie
Dzielnicy Praga Pó³noc przy
ul. K³opotowskiego 15.
Gra¿yna Ewa Sanigórska,
ur. w 1958 r. jest absolwentk¹
Liceum Sztuk Plastycznych

Czytaæ i
smakowaæ
„Œniadanie w ³ó¿ku i inne
rozkosze...
kulinarne”
Agnieszki Perepeczko to
ksi¹¿ka inna ni¿ pisane przez
autorkê do tej pory („Fascynacje kulinarne gwiazd”, „Fascynuj¹ce podró¿e gwiazd...
i moje” czy „S jak Serial. Na
plan nie wpuszczaæ”). Nie ma
tu gwiazd z pierwszych stron
gazet, opowieœci o ich doœwiadczeniach kulinarnych i
podró¿ach. Jest za to spontaniczne, pe³ne ciep³a i humoru spotkanie z sam¹ autork¹. Spotkanie rodzinne, intymne: w kuchni, salonie,
przy stole i w... ³ó¿ku.
Agnieszka Perepeczko rozpoczyna opowieœæ od wspomnieñ dworu w Bobrownikach,
rezydencji rodzinnej, gdzie
swoje korzenie maj¹ nie tylko
kolejne pokolenia, ale i marzenia o idealnym domu, pe³nym
goœci, ciep³a i serdecznej atmosfery. Miejsca, w którym
dokoñczenie na str. 8

(dyplom z wystawiennictwa)
oraz wydzia³u rzeŸby Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Uprawia ró¿ne dziedziny
sztuki: malarstwo, rysunek,
rzeŸbê w br¹zie, drewnie i kamieniu. Od 1978 r. jako instruktor plastyki prowadzi
warsztaty plastyczne dla dzieci, doros³ych oraz niepe³nosprawnych pod has³em „Jesteœmy dzieæmi jednego
Ojca”, oraz „Sztuka jako terapia”. Wspó³pracuje z konserwatorami, architektami i rzemieœlnikami. Ma na swoim
koncie udzia³ w licznych wystawach indywidualnych i
zbiorowych w kraju i za gra-

wiêcej strona 5

InfoPraga
W dniu ukazania siê tego numeru NGP, przy ul. Z¹bkowskiej 36 otwiera swe podwoje InfoPraga. Ten nowy punkt informacji turystycznej i kulturalnej bêdzie przybli¿a³ warszawiakom i turystom prawobrze¿n¹ stronê stolicy, pomo¿e im
odkrywaæ bogactwo Pragi, jej dziedzictwa i ducha artystycznego. „Chcemy nauczyæ ludzi chodzenia po Pradze, otworzyæ przed nimi drzwi miejsc, które dotychczas znane by³y w
w¹skich krêgach bywalców i przyzwyczaiæ ich do tego, ¿e na
Pradze zawsze coœ siê dzieje” - mówi Anna Owsiany, autorka
projektu, który zosta³ przygotowany i bêdzie prowadzony przez
animatorów kultury ze Stowarzyszenia „Monopol Warszawski”, we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Stowarzyszeñ Praskich.
InfoPraga zaprasza w godzinach 10 - 18, dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ tel. 0605-342-813
oraz gabrielazoltaniecka@infogaleria.pl

dokoñczenie na str. 3

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa

poszukuje lokali na terenie dzielnicy w celu organizacji
w nich dodatkowych oddzia³ów przedszkolnych.
Termin sk³adania ofert do 20 marca 2007 roku
w Urzêdzie Dzielnicy m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, pok.105 Ip.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 022 510-31-18.

tuu...

GOTÓWKA
szybka po¿yczka dla ka¿dego
minimum formalnoœci
bez porêczycieli
nie ukrywamy ¿adnych kosztów

0 801 88
55 44
Koszt po³¹czenia 0,35 z³

KREDYT PUNKT
Warszawa, ul.Targowa 33
tel. /022/ 670 29 12
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Co powstanie w tym roku?
dokoñczenie ze str. 1

czenie ca³oœci prac w tym zadaniu inwestycyjnym przewidziane jest na rok 2009. Koszt
inwestycji ok. 32 mln z³.
Kolejn¹ inwestycj¹ w dzielnicy jest modernizacja Szko³y Podstawowej Nr 42 przy ul.
Balkonowej 2/4 wraz z zabudow¹ dziedziñca wewnêtrznego i boiskami sportowymi
oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹.
Szko³a zosta³a wybudowana
w latach 70. ubieg³ego wieku.
Zakoñczenie prac przewidziane jest w 2008 roku. Koszt inwestycji wynosi ok. 13 mln z³.
W tym roku bud¿etowym
dzielnica rozpoczyna równie¿
budowê sali gimnastycznej,
sto³ówki i czêœci dydaktyczno
- szatniowej wraz z modernizacj¹ istniej¹cego budynku
szko³y, budow¹ boisk i zagospodarowaniem terenu przy
Szkole Podstawowej Nr 206 i
Szkole Specjalnej przy ul.

Bartniczej 2. Warto przypomnieæ, ¿e budynek (w³aœciwie
trzy budynki po³¹czone w jeden) szko³y przy ul. Bartniczej
2 (dawna ul. Bia³o³êcka 36)
powsta³ w roku 1925 na miejscu zburzonej fabryki „Fronta”
(wyroby emaliowane: garnki,
miski i czajniki). Obecne prace roz³o¿one zosta³y na trzy
lata i zostan¹ zakoñczone w
roku 2009. Ca³kowity koszt
modernizacji - ok. 18 mln z³.
Inne inwestycje szkolne w
roku 2007 to: budowa boisk
przy Szkole Podstawowej Nr 84
przy ul. Radzymiñskiej 227 oraz
przy Gimnazjum Nr 144 przy ul.
Turmonckiej 2. Budowa boisk
szkolnych jest traktowana przez
radnych jako sta³y element programu inwestycyjnego w naszej
dzielnicy. Dla prezentacji bud¿etu w dziale sportu nale¿y
wymieniæ zadanie inwestycyjne
- w kompleksie sportowym
„£abiszyñska” - polegaj¹ce na

Drogi gruntowe
Wielu mieszkañcom Targówka mo¿e wydawaæ siê czymœ
nieprawdopodobnym, ¿e kilka tysiêcy naszych mieszkañców
przeprawia siê codziennie przez ulice pe³ne kurzu lub - co
gorsza - b³ota w drodze do szko³y lub do pracy. Kilka lat temu
gmina pomaga³a mieszkañcom buduj¹c chodniki, które obecnie coraz mniej spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê, gdy¿ s¹ rozje¿d¿one
przez samochody omijaj¹ce b³otne breje, b¹dŸ te¿ parkuj¹ce
na nich. Wiele takich ulic ma ju¿ obecnie pe³ne podziemne
uzbrojenie, a prawie wszystkie bêd¹ mieæ po roku 2008. W
sumie do wybudowania jest kilkadziesi¹t ulic o ³¹cznej d³ugoœci ok. 24 km. Licz¹c w bie¿¹cych cenach potrzebne jest
oko³o 50 mln z³ na wykonanie tak postawionego zadania. Niestety, rozwi¹zanie problemu nie zale¿y jedynie od œrodków
finansowych w bud¿ecie miasta. Uwarunkowania s¹ o wiele
szersze i praktycznie tworz¹ skomplikowan¹ sieæ powi¹zañ.
Zacznijmy od tego, ¿e budowa drogi jest inwestycj¹ liniow¹.
Oznacza to, ¿e zadaniem inwestora jest pozyskanie gruntów pod budowê od wszystkich w³aœcicieli maj¹cych swoje
nieruchomoœci w liniach rozgraniczaj¹cych budowanej ulicy.
Zdarzy³o nam siê kilka razy, ¿e w³aœciciel uwarunkowa³ przesuniêcie parkanu o kilkadziesi¹t cm natychmiastow¹ wyp³at¹
odszkodowania za grunt. (Grunty pod istniej¹cymi drogami
przesz³y na w³asnoœæ gminy 01.01.1999 r. na mocy ustawy:
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ z roku 1998. Wnioski o odszkodowanie za grunty
zajête pod drogi nale¿a³o sk³adaæ do 31.12.2005 r. Odszkodowania rozpoczêto wyp³acaæ od roku 2006.) O tym, ¿e nale¿y „przesun¹æ parkan” wiemy dopiero w momencie, gdy
projektant przygotowuj¹cy dokumentacjê techniczn¹ (potrzebn¹ do uzyskania pozwolenia na budowê) zasygnalizuje
„przeszkodê na drodze”. Wczeœniej nale¿a³o pozyskaæ –
oczywiœcie w drodze przetargu – projektanta, czyli rozpocz¹æ procedurê, której efektem jest przygotowanie stosownej dokumentacji. Za przygotowan¹ dokumentacjê nale¿y
zap³aciæ, czyli – jeszcze wczeœniej - wpisaæ do bud¿etu odpowiednie zadanie projektowe i zabezpieczyæ odpowiedni¹
kwotê (brutto) na to zadanie. (Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy o realizacji celu publicznego u³atwiaj¹ inwestorom pozyskiwanie gruntów, nie mniej mieszkaniec, jako strona, mo¿e
odwo³ywaæ siê od decyzji administracyjnych i spowodowaæ
opóŸnienie realizacji inwestycji o wiele miesiêcy a nawet lat.)
Tak przygotowana dokumentacja wraz z odpowiednimi
uzgodnieniami jest wa¿na dwa lata. Je¿eli dokumentacja nie
zostanie wykorzystana (nie rozpoczniemy budowy drogi wg
tej dokumentacji w ci¹gu dwóch lat) wtedy stosowne przepisy ustawy o finansach publicznych mówi¹ o naruszeniu dyscypliny bud¿etowej. ¯aden œwiadomy urzêdnik nie podejmie
zadañ, które mog¹ prowadziæ do naruszenia dyscypliny bud¿etowej. Podobny efekt powstaje równie¿ w przypadku, gdy
przygotowaliœmy dokumentacjê, a przed rozpoczêciem budowy - na interesuj¹cym nas odcinku drogi - zosta³y wybudowane nowe przy³¹cza kanalizacyjne (œrodek ulicy) b¹dŸ
wodoci¹gowe itp., bo to oznacza, ¿e posiadamy nieaktualn¹
dokumentacjê, któr¹ trzeba uaktualniæ i na nowo uzgodniæ z
odpowiednimi s³u¿bami. Nie chcê mówiæ o ró¿nych przeszkodach prowadz¹cych do zatrzymania procesu inwestycyjnego, a wynikaj¹cych ze z³ej woli.
Innym efektem nieskoordynowanego dzia³ania (pomiêdzy
gmin¹/dzielnic¹, inwestorem indywidualnym i s³u¿bami miejskimi) jest np. budowa przy³¹czy po wybudowaniu drogi.
Fakty, ¿e droga po kilku latach wygl¹da, jakby by³a u¿ytkowana lat kilkanaœcie s¹ oczywiste; mniej widocznym dla
mieszkañców jest utrata rêkojmi, czyli zwolnienie wykonawcy
z odpowiedzialnoœci za wykonane dzie³o.

wykonaniu oœwietlenia boiska,
zamontowaniu tablicy wyników
oraz wykonanie monitoringu
obiektu.
W ramach realizacji programu „budowa mieszkañ komunalnych w m.st. Warszawa”
równie¿ w naszej dzielnicy budowane s¹ domy komunalne.
Obecnie budujemy taki dom
przy ul. Oszmiañskiej dla 137
rodzin, w tym 5 lokali dla rodzinnych domów dziecka. Budowa zostanie zakoñczona w
obecnym roku bud¿etowym. W
przysz³ym roku rozpoczniemy
budowê kolejnego budynku
przy ul. Ossowskiego. Na realizacjê tego programu w kolejnych oœmiu latach (20042012) przewidziano kwotê ok.
55 mln z³. Nale¿y dodaæ, ¿e
równie¿ Zak³ad Nieruchomoœci
Komunalnych nr 2 (Bródno) w
ramach zadañ inwestycyjnych
adaptuje strychy przy ul. Siedzibnej, a Zak³ad Nieruchomoœci Komunalnych nr 1 (Targówek) pod³¹cza budynki do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W bie¿¹cym roku bud¿etowym dzielnica wzbogaci siê równie¿ o kolejne, czwarte ju¿ ujêcie wody oligoceñskiej przy ul.
Poborzañskiej - Boles³awickiej.
Nadrabiaæ bêdziemy te¿ zaleg³oœci w budowie ulic. Powstanie kilka ich odcinków ulic o
³¹cznej d³ugoœci ok. 2 km:
Chmurna, Mleczna/Zarêbska,
Nauczycielska, Obwodowa, Korzona oraz 20 Dywizji Piechoty
WP. Do zakoñczenia pozostanie
nam jeszcze kilkadziesi¹t ulic
nie ulepszonych o ³¹cznej d³ugoœci ok. 24 km, po³o¿onych w
trzech rejonach dzielnicy (g³ównie na Zaciszu). Przyœpieszenie
budowy ulic nieutwardzonych
zale¿y od wielu czynników, które wyjaœniamy obok.
Apelujê do mieszkañców
tych ulic o czynne uczestnictwo w pracach przygotowawczych - przed wprowadzeniem zadania inwestycyjnego polegaj¹cego na budowie
wskazanej drogi/ulicy do bud¿etu dzielnicy.
Plan bud¿etu w zakresie inwestycji opisanych powy¿ej
znajduje siê pod adresem:
http://www.bip.warszawa.pl/informacja.asp?mn_id=2407 (Tabela 3, zak³adka: Targówek).
W powy¿szym planie zawarte s¹ równie¿ zadania inwestycyjne znajduj¹ce siê w roku
bud¿etowym 2007 na etapie
przygotowañ. Do najpowa¿niejszych zadañ z zakresu infrastruktury spo³ecznej nale¿¹:
budowa sali gimnastycznej z
zagospodarowaniem terenu
oraz modernizacj¹ istniej¹cego obiektu LO przy ul.
Oszmiañskiej oraz budowa
przedszkola wraz z ogólnodostêpnym placem zabaw przy
ul. Drewnowskiego róg Stern-

hela. W zakresie infrastruktury technicznej wymienione zostan¹ jedynie dwie ulice: ul.
Codzienna oraz ulica - o roboczej nazwie Nowo-Trocka.
W tym roku zamierzamy
pozyskaæ ostatecznie grunty
pod budowê, zaktualizowaæ
dokumentacjê i rozpocz¹æ
uzgadnianie ze s³u¿bami
miejskimi i s³u¿bami wojewody. W roku 2008 roku rozpocznie siê budowa ulicy
Nowo-Trockiej.
Dlatego
zwracam siê z proœb¹ do
osób bezumownie korzystaj¹cych z tego terenu o
przeniesienie cenniejszych
nasadzeñ ju¿ w tym roku.
Indywidualne powiadomienia - o rozpoczêciu budowy ulicy - rozmieœcimy na
terenie (œlad ul. Nowo-Trockiej) pomiêdzy ul. Fantazyjn¹ oraz ul. W³. £okietka
i dalej do ul. Samarytanka
(parking Gminnego Zak³adu Us³ugowego) we wrzeœniu 2007 roku. Zakoñczenie budowy obydwu ulic
przewidujemy w 2009 roku.
W planach Miejskiego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji na ten rok
przewidziane jest rozpoczêcie
prac w ostatnich dwóch zlewniach Zacisza. Prace w zlewni
na Elsnerowie ulice: £odygowa, Pszczyñska, PrzewoŸników, Mosiê¿na, Lewinowska,
Tu¿ycka, Fersta, Wolbromska,
P³oñska, Nowos¹decka zakoñcz¹ siê pod koniec 2007
roku. Prace w zlewni na Zaciszu ulice: Spójni, Karkonoska,
Wieczorowa, Starozaciszañska, Czarna Droga, Dyngusa
(odc. Gliwicka – Czarna Droga), Œmieszna, Okreœlona,
£adna, Pospolita, Gniazdowska, Winiecka, Poœpieszna
rozpoczn¹ siê w po³owie br. i
zakoñcz¹ siê pod koniec roku
przysz³ego. Zakoñczenie tych
prac oznacza, ¿e Dzielnica
Targówek na obszarach z
g³ówn¹ funkcj¹ mieszkaln¹
zostanie skanalizowana, pozostan¹ jedynie mieszkalne obszary Targówka Przemys³owego. W bie¿¹cym roku zakoñcz¹ siê równie¿ prace
zwi¹zane z zaopatrzeniem w
wodê pitn¹ (wodoci¹gowanie).
W zadaniach inwestycyjnych
ogólnomiejskich znajduje siê

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

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
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

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

kilka tytu³ów, które s¹ bardzo
wa¿ne dla naszej dzielnicy. Do
najwa¿niejszych zaliczy³bym
budowê obwodnicy œródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do po³¹czenia z Dzielnic¹ Targówek, chocia¿ ta inwestycja jest dopiero na etapie
projektowania dokumentacji.
Jej zakoñczenie (plan: 2011 r.)
pozwoli³oby mieszkañcom Targówka dojechaæ do Ronda
Wiatraczna w kilka minut, w³aœnie projektowanym wiaduktem
w œladzie ul. Wiatracznej i - po
naszej stronie – w œladzie ul.
Nowo-Rzecznej. W ten sposób
powsta³aby ma³a obwodnica
ulicami: Nowo-Rzeczna, Kraœnicka, Nowo-Trocka (budowana przez dzielnicê), Budowlana, most Krasiñskiego (z wiaduktami nad ul. Jagielloñsk¹ i
torami kolejowymi) do pl. Wilsona. Budowa trasy „Krasiñskiego” na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przepraw¹ mostow¹ i torowiskiem
tramwajowym jest w planach
miasta na etapie koncepcji
(zak. 2010 r.).
Kolejn¹ inwestycj¹ drogow¹, która znajduje siê w planach miasta (a której budowa
mia³a byæ zakoñczona przed
rokiem 1999) jest budowa ulic:
Zabranieckiej (przed³u¿enie),
Gwarków, Stra¿ackiej a¿ do ul.
Cyrulików w Rembertowie. W
planie miasta, jako termin zakoñczenia widnieje rok 2008.
Samorz¹d województwa mazowieckiego ma w swoich planach na 2007 r. modernizacjê drogi nr 637 (przed³u¿enie
Cyrulików) do Wêgrowa.
Kolejn¹, bardzo interesuj¹c¹ mieszkañców Targówka,
inwestycj¹ jest budowa metra
na odcinku: Dw. Wileñski – ul.
Rembieliñska. W planie miasta
jako termin zakoñczenia tej inwestycji widnieje rok 2013. Z
ostatnich doniesieñ prasowych
wynika, ¿e ta inwestycja bêdzie równie¿ dofinansowywana z funduszów UE. Stwarza
to realne podstawy rzeczywistego wykonania tego zadania
w za³o¿onym terminie.
Warto równie¿ zauwa¿yæ
drobn¹ – z punktu widzenia bud¿etu miasta - inwestycjê polegaj¹c¹ na budowie k³adki dla
pieszych nad Tras¹ Toruñsk¹
na wysokoœci ul. Œw. Wincen-

tego. Inwestycja ta by³a postulowana od wielu lat, zarówno
przez mieszkañców Targówka
jak i mieszkañców Bia³o³êki.
Dla mieszkañców Targówka,
korzystaj¹cych z ul. £odygowej
mi³y jest tytu³ inwestycyjny:
„Modernizacja ul. £odygowej
na odc. ul. Radzymiñska - granica miasta” w latach 2007 –
2009. Niestety, ju¿ wiadomo, ¿e
w tym roku ta modernizacja nie
rozpocznie siê, lub prace bêd¹
jedynie symboliczne. Natomiast w tym roku 600-metrowy
odcinek drogi nr 634 (przed³u¿enie ul. £odygowej) w Z¹bkach zmodernizuje samorz¹d
województwa mazowieckiego.
Wykonanie modernizacji ca³ej
drogi od granic Warszawy do
Wo³omina samorz¹d województwa mazowieckiego przewiduje w terminie do 2010 roku.
Opisane inwestycje znajduj¹ siê w planie bud¿etu
m.st. Warszawy pod adresem: http://www.bip.warszawa.pl/informacja.asp?mn_id=2407 (Za³¹cznik 4 - Inwestycje ogólnomiejskie).
W opisanym powy¿ej planie miasta znajduje siê równie¿ informacja bardzo niepokoj¹ca dla mieszkañców
Targówka. Chodzi o zadanie: „Przebudowa wiaduktów Trasy Toruñskiej nad
ul. Modliñsk¹ i nad terenami PKP oraz FSO”. Praktycznie oznacza to zamkniêcie wjazdu na Trasê
Toruñsk¹ od strony ul. Wysockiego i ul. Marywilskiej
w kierunku zachodnim. Dodatkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych rozpocznie przebudowê Trasy
Toruñskiej na drogê ekspresow¹ (na naszym odcinku) dopiero za dwa lata.
Janusz Janik

Kalejdoskop marcowy
W marcu dopiero poœwiêtujemy. Zaczynamy ju¿ jutro Miêdzynarodowym Dniem Kobiet. Œwiêto to upamiêtnia strajk
15 tysiêcy Amerykanek o prawa wyborcze i lepsze warunki
pracy. W nowojorskiej fabryce, gdzie odbywa³ siê strajk, wybuch³ po¿ar, w którym zginê³o 129 kobiet.
14 marca ma³o jeszcze popularny w Polsce Œwiatowy
Dzieñ Liczby Pi. Uroczystoœæ obchodzona g³ownie wœród
naukowców. By nie wdawaæ siê w skomplikowane objaœnienia, czym jest 3,14159… powiedzmy, ¿e dla niektórych jest
ona wzorem idealnej harmonii, czemu daj¹ nawet wyraz w
pisanych na ten temat wierszach.
17 marca obchodziæ bêdziemy Œwiatowy Dzieñ Morza.
Woda stanowi 2/3 powierzchni naszego globu, a morza zajmuj¹ 40 mln km2. Najbardziej s³onym morzem na œwiecie
jest Morze Czerwone, najmniejsze zasolenie wody wystêpuje w Ba³tyku. Morze Czerwone jest równie¿ najcieplejsze, temperatura jego wody dochodzi do 36oC.
Patronem tego dnia jest œwiêty Patryk, opiekun Irlandii.
Biskup i misjonarz, który swoj¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ w V
wieku. Przedstawiany jest zazwyczaj z trójlistn¹ koniczyn¹
w rêku, poniewa¿ podobno na jej przyk³adzie objaœnia³ dogmat Trójcy Œwiêtej. Œwiêty Patryk, pod koniec ¿ycia, dokona³ chrztu Irlandii. Przypisywany jest mu równie¿ cud uwolnienia wyspy od plagi wê¿y.
21 marca to oczywiœcie wiosna. A ona, jak wiadomo, jest por¹
roku, lubian¹ prawie jak lato. W koñcu dzieñ jest d³u¿szy od nocy,
zaczynaj¹ kwitn¹æ kwiaty, robi siê coraz cieplej. Mo¿e w³aœnie
dlatego 21 marca osiem lat temu zosta³ wybrany równie¿ MiêLudmi³a Milc
dzynarodowym Dniem Poezji.

Making White / Making Color
Od czasu, kiedy Marcel Duchamp wystawi³ w Pary¿u jako dzie³o sztuki zwyk³y pisuar, minê³o dok³adnie 90 lat. Swoim wyczynem, który wywo³a³ niema³e zamieszanie,
francuski malarz da³ do zrozumienia, ¿e to artysta decyduje, co jest dzie³em sztuki.
Dosyæ szybko liczni twórcy postanowili skorzystaæ z tej wskazówki i w kolejnych dziesiêcioleciach zaskakiwali publicznoœæ coraz to nowymi pomys³ami wykorzystania na
potrzeby sztuki tego, co znajduje siê wokó³ nas. Ta tendencja trwa do dziœ. Obecnie te¿
najbardziej liczy siê pomys³. Mo¿emy siê o tym przekonaæ odwiedzaj¹c galeriê Stowarzyszenia Artystów fabs przy ulicy Brzeskiej 7.
3 marca otwarto tam wystawê Marzeny Turek – Gaœ pt.
„Making White / Making Color”, co mo¿na przet³umaczyæ
jako „Tworzenie Bieli / Tworzenie Koloru”. Zasadne bêdzie jednak równie¿ wolne t³umaczenie „Kolorowe sny na
bia³ym ³o¿u”, bowiem g³ównym obiektem instalacji jest
³o¿e, a nawet cztery ³o¿a. Od
obiektu wa¿niejszy jest jednak sam proces twórczy, którego jesteœmy uczestnikami.
Marzena Turek – Gaœ, urodzona w 1972 r. absolwentka Akademii Sztuk Piêknych
w Katowicach, wielokrotnie j¹c¹ pod wp³ywem ich od- zarezerwowa³a dla muzyki udowodni³a, ¿e najbardziej czuæ. Artystka w tym czasie Kocham muzykê i jest ona
interesuje j¹ w³aœnie proces rejestruje ca³¹ sytuacjê apa- czêœci¹ moich prac – mówi
twórczy. Zajmuje siê malar- ratem fotograficznym. Zdjêcia Marzena Turek – Gaœ. To
stwem, fotografi¹, instalacj¹, te mo¿na póŸniej obejrzeæ.
muzyka sprawia, ¿e widzowie
wykonuj¹ swoje kompozycje
w „¿ywej” instalacji. Na sobotni wernisa¿ tradycyjnie przysz³y praskie dzieci z okolicznych domów. Zajê³y razem z
pieskiem jedno ³o¿e i zrobi³y
z czerwonych taœm œwietn¹
kompozycjê. Z czasem
ochotników do tworzenia
kompozycji by³o coraz wiêcej.
Zajmowali kolejne ³o¿a pojedynczo lub grupami. Wszyscy
dobrze siê bawili. Co prawda
zdarzy³ siê i taki komentarz:
performance. W swoich realizacjach ³¹czy ró¿ne media, w
których stosuje równie¿ w³asne techniki eksperymentalne. W roku 2006 otrzyma³a
Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na
realizacjê projektu „Moje
Miejsca Sieciowe” (MMS). Na
swoim koncie ma udzia³ w
wielu wystawach malarstwa,
plakatu i grafiki w kraju i zagranic¹, w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych, Japonii, we
W³oszech, Korei i Rosji.
Na obecn¹ wystawê przygotowa³a 4 powietrzne ³o¿a,
na których roz³o¿one s¹ swobodnie lub w okreœlony sposób kolorowe taœmy pasmanteryjne. Przy ka¿dym ³o¿u zainstalowa³a odtwarzacz z muzyk¹. Do ka¿dego ³o¿a przeznaczy³a inny typ muzyki. I tak
np. na ³o¿u z taœmami we
wszystkich odcieniach szafiru,
a wiêc ³o¿u morskim, oceanicznym mo¿na s³uchaæ
utworów Czajkowskiego.
Ostatnie ³o¿e w ¿ywe, kolorowe pasy przystosowane jest
do weso³ej muzyki latynoskiej.
Widzowie podczas wernisa¿u k³ad¹ siê na wybranym
³o¿u i s³uchaj¹c muzyki, dokonuj¹ przekszta³cenia kompozycji we w³asn¹, powsta-

Podczas tej „¿ywej instalacji” emitowany jest równie¿
film, krótki reporta¿ z wczeœniejszych akcji artystki, w
których ona lub widzowie stawali siê narzêdziem twórczym. Pierwsz¹ z nich by³a
„Jazda malarska”. Marzena
Turek – Gaœ jeŸdzi³a na wrotkach maj¹c na plecach dwa
pojemniki z farb¹, po³¹czone
z wrotkami. JeŸdzi³a, maluj¹c
obraz wrotkami. W drugiej instalacji widzowie, którzy przyszli na wystawê, wchodzili do
pojemników z farb¹ i ogl¹daj¹c obrazy zostawiali za sob¹
œlady. Prace wisz¹ce na œcianach by³y tylko pretekstem;
tak naprawdê najwa¿niejszy
by³ ten obraz, który oni tworzyli na pod³odze.
Sobotnia akcja by³a kontynuacj¹ tamtych dwóch, tylko,
¿e zamiast farby artystka u¿y³a taœm konfekcyjnych, które
jak sama powiedzia³a, przypominaj¹ jej farby œwie¿o
wyciœniête z tub.
Nad ³o¿ami porozwieszane
zosta³y kartki z napisami:
LOVE, JAZZ, LIFE, PULS, LISTEN, PEOPLE, DRIVE,
ART. S³owa te symbolizuj¹ to,
co dla autorki instalacji jest
wa¿ne, to, co j¹ inspiruje.
Szczególne miejsce w
swojej twórczoœci artystka

„Nie mogê d³u¿ej le¿eæ, bo
usnê na amen” – byæ mo¿e
ochotnik by³ wyj¹tkowo zmêczony, a mo¿e tak na niego
podzia³a³a muzyka Czajkowskiego.
W sumie wernisa¿ w galerii fabs by³ ciekawym wydarzeniem artystycznym. Marzena Turek – Gaœ osi¹gnê³a
swój cel – zaanga¿owa³a publicznoœæ w proces twórczy.
„Tworzenie kolorem”, bo i tak
mo¿na t³umaczyæ tytu³ jej instalacji by³o udan¹ prób¹
oderwania siê od szaroœci
¿ycia. Zobaczyliœmy, ¿e ze
zwyk³ych rzeczy mo¿na zrobiæ dzie³o sztuki i cieszyæ siê
nim. – Najwa¿niejsza jest
œwiadomoœæ bycia i radoœæ z
ka¿dej chwili – powiedzia³a
na koniec artystka.
Wystawê instalacji Marzeny Turek-Gaœ „Making White
/ Making Color w galerii fabs
przy ul. Brzeskiej 7 mo¿na
ogl¹daæ do 29 marca 2007 r.
w pon. i œr. w godz. 16-19, w
niedz. w godz. 13-14, a w
pozosta³e dni po uzgodnieniu
tel.: 0505-121-417.
Joanna Kiwilszo

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

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

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

Bogactwo g³êbi ducha
dokoñczenie ze str. 1

nic¹. Jej prace znajduj¹ siê w
zbiorach prywatnych oraz koœcielnych w Polsce i Europie.
W Galerii Konferencyjnej
Sanigórska pokaza³a kilkadziesi¹t prac: obrazów malowanych technik¹ oleju i pasteli, rysunki oraz rzeŸby w br¹zie i drewnie. Zaprezentowa³a te¿ bardzo oryginalne rzeŸby z kamionki szkliwionej.
Ze swego dorobku malarskiego artystka wybra³a na tê
wystawê g³ównie obrazy o tematyce sakralnej. Niew¹tpliwie s¹ one wyrazem g³êbokiej
religijnoœci autorki. Na uwagê
zas³uguje tu przede wszystkim portret kardyna³a prymasa Stefana Wyszyñskiego z
Matk¹ Bosk¹ Czêstochowsk¹
oraz czarno-bia³y rysunek g³owy Chrystusa z rozchodz¹cymi siê promieniami.
Bardzo ciekawe s¹ te¿
„œwieckie” portrety, g³owa marynarza, pastel, przedstawiaj¹cy „wilka morskiego” z fajk¹,
czy bardzo wyrazisty portret
starej kobiety. Zarówno jednak
w tematyce religijnej czy te¿
œwieckiej, w malarstwie Sanigórskiej zawsze najwa¿niejszy
jest cz³owiek i jego wnêtrze.
- Celem mojej twórczoœci
jest ukazanie Ÿród³a budowa-

nia cz³owieczeñstwa w oparciu o najwy¿sze wartoœci estetyczne i uczuciowe. Ukazanie walki o wartoœci etyczne i
duchowe jako wêz³owego problemu œwiata – mówi artystka.
Wœród prezentowanych na
wystawie prac zdecydowanie najciekawsze s¹ niewielkie (20-40
cm wysokoœci) rzeŸby w br¹zie,
wykonane technik¹ na wosk tracony. Przedstawiaj¹ tancerki i tancerzy. Te kameralne formy maj¹
w sobie tyle ekspresji i ¿ycia, ¿e
prawie czujemy ich taniec.
Uchwycone w ruchu postacie zadziwiaj¹ lekkoœci¹ i wdziêkiem.
Wernisa¿ uœwietni³ wystêp
aktorki Izabeli Skolimowskiej,
twórczyni Teatru Ruchu. Wykona³a ona dwie etiudy taneczne do muzyki Ennio Moricone
oraz recytowa³a swoje impresje poetyckie. Zarówno jej wystêp, jak i prace Gra¿yny Sanigórskiej nios¹ g³êbokie humanistyczne przes³anie, ¿e
najwa¿niejsze w ¿yciu s¹ tradycyjne wartoœci, takie jak mi³oœæ, dobro, sprawiedliwoœæ.
Wystawa w Galerii Konferencyjnej w Urzêdzie Dzielnicy Praga-Pó³noc czynna bêdzie do 31 marca, w poniedzia³ki w godz. 10-18 oraz od wtorku do pi¹tku, w godz. 8-16.
Joanna Kiwilszo
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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
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)
Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
6 marca (wt.), godz. 18 - „Praskie wieczory poetycko – muzyczne” - „Niech nam wieczór zapala œwiece…” LEO LEONIDOWICZ. Wieczór poœwiêcony twórczoœci W³odzimierza Wysockiego.
8 marca (czw.), godz. 18 - Koncert na Dzieñ Kobiet - JAN
WOJDAK
Od 12 marca do koñca miesi¹ca - Wystawa Okolicznoœciowa - HISTORIA HUFCA PRASKIEGO ZHP.
12 marca (pn.), godz. 14 - „Warsztaty literackie” - Prowadzone przez Marka £awrynowicza.
12 marca (pn.), godz. 17.30 - „Spotkanie z pisarzem” - Kazimierz Or³oœ. Gospodarz spotkania Marek £awrynowicz.
13 marca (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” PIOTR ADAMCZYK, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.
19 marca (pn.), godz. 17.30 - Wieczór autorski W³odzimierza Ciesielskiego, gospodarz spotkania Marek £awrynowicz.
20 marca (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” KONCERT UCZNIÓW Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej
I st. im. St. Moniuszki z ul. Kawêczyñskiej w Warszawie.
21 marca (œr.), godz. 18 - „Co o jazzie wiedzieæ trzeba” „Czterdzieœci lat minê³o…”, Jerzy Duduœ-Matuszkiewicz –
saksofon, Jarek Ma³ys – fortepian, Janusz Koz³owski – kontrabas, prowadzenie – Ma³gorzata Korczyñska.
23 marca (pt.), godz. 17 - „Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru” Wystêp grupy teatralnej m³odzie¿y niepe³nosprawnych pod
kierunkiem Adama Walnego.
24 marca (sob.), godz. 19 - Bazylika pw. Najœwiêtszego Serca
Jezusa ul. Kawêczyñska 53 - KONCERT CHÓRU i ORKIESTRY
ZESPO£U „MAZOWSZE” dedykowany Janowi Paw³owi II.
26 marca (pn.), godz. 18 - Biesiada literacka - Przygotowana przez cz³onków Klubu Praskich Twórców.
27 marca (wt.), godz. 18 - „Praskie wieczory jazzowe” - „My
Funny Valentine”, Ewa Sikociñska-Dani – œpiew, Zespó³
„Swing Quartet Band” w sk³adzie: Darek Lechowicz – piano,
Marek Rudnicki – sax, Zbyszek Kucharski – bas, Bogdan Kulik – perkusja, Andrzej Gacki – prowadzenie.
28 marca (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” Grupa teatralna Pana Jurka „DIALOGI MI£OŒCI”, sceny z
dramatów Fredry, Moliera, S³owackiego, Szekspira.
29 marca (czw.), godz. 18 - „Praskie koncerty kameralne” Wieczór muzyczny w wykonaniu, Joanny Okoñ – skrzypce,
Katarzyny Glensk - fortepian. Koncert w ramach obchodów
Roku Karola Szymanowskiego.

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25
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STREFA ZDROWIA I RELAKSU

IV sesja Pragi Pó³noc

IV nadzwyczajna
Od pewnego czasu sesje
rady dzielnicy Praga Pó³noc
pe³ne s¹ niespodzianek. Tak
by³o i 21 lutego, gdy mia³a siê
odbyæ sesja zwo³ana z inicjatywy radnych LiD i PO. Mia³a
siê odbyæ, bo praktycznie siê
nie odby³a, gdy¿ ju¿ na samym jej pocz¹tku radny PiS
Pawe³ Lisiecki wniós³ o prze³o¿enie sesji na 15 marca, a
dysponuj¹ca wiêkszoœci¹ w
radzie koalicja PiS i PWS
wniosek ten skwapliwie przeg³osowa³a. W proponowanym
przez radnych LiD i PO po-

rz¹dku obrad znajdowa³y siê
bowiem punkty niezbyt mi³e
dla koalicji PiS – PWS, a mianowicie wygaszenie mandatu radnego PWS i jednoczeœnie nie uznawanego przez
LiD i PO przewodnicz¹cego
rady Jacka Wachowicza, zlecenie komisji rewizyjnej kontroli budowy hali sportowej
przy szkole podstawowej przy
ulicy Kowieñskiej 12/20 i projekt uchwa³y umo¿liwiaj¹cej
podjêcie przez radnych PO
pracy w komisjach rady, w
których na razie nie bior¹

udzia³u. Nie dopuszczaj¹c
oprócz wnioskuj¹cego o prze³o¿enie sesji Paw³a Lisieckiego innych radnych do g³osu,
Jacek Wachowicz uniemo¿liwi³ wyst¹pienie przewodnicz¹cej klubu PO El¿biety Kowalskiej – Kobus, strasz¹c j¹
interwencj¹ stra¿y miejskiej.
Mimo to El¿bieta Kowalska –
Kobus po wyjœciu z sali obrad
radnych PiS i PWS ustosunkowa³a siê do ataków PiS i
PWS na przewodnicz¹c¹ PO
na Pradze Pó³noc Alicjê D¹browsk¹, a tak¿e sformu³owa³a szereg zarzutów wobec
oczerniaj¹cych PO radnych, a
przede wszystkim Jacka Wachowicza.
Ci¹g dalszy nast¹pi. DCH

- 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

Zima z Agape

Dziêkujemy Burmistrzowi
Dzielnicy Panu Jackowi Kaznowskiemu za patronat, puchary i medale, Oœrodkowi
Pomocy Spo³ecznej za statuetki, Bia³o³êckiemu Oœrodkowi
Sportu za pomoc techniczn¹
przy organizacji turnieju.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym przypomnieæ, ¿e
10 marca organizujemy
dwa turnieje sportowe:
1. Halowy turniej pi³ki no¿nej
dla dru¿yn gimnazjalnych pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Pana Jacka Kaznowskiego przy wspó³pracy z
BOS i OPS. Turniej jest pierwszym z cyklu trzech turniejów pi³karskich jakie planujemy zorganizowaæ dla dru¿yn AMATORSKIEJ LIGI JUNIORÓW AGAPE. Kolejne dwa turnieje odbêd¹ siê na boiskach a zakoñczenie przewidujemy w maju.
Turniej rozegramy w hali
BOS-u przy ul. Strumykowej
od godziny 10. System rozgrywek zale¿eæ bêdzie od liczby
zg³oszonych dru¿yn.
2. Pi¹ty Turniej Rodzinny w
tenisa sto³owego. Gramy w SP
nr 314 od godziny 13. Dru¿yny
rodzinne w sk³adzie: rodzice,
rodzic + dziecko lub dzieci graj¹
do trzech wygranych setów w
meczu (w tym gra deblowa) i
do dwóch przegranych meczy.
24 marca w SP nr 314 rozegramy szósty z kolei turniej indywidualny w tenisa sto³owego o Grand Prix Bia³o³êki. Kategorie kobiety i dziewczêta
oraz ch³opcy SP rozpoczynaj¹
zawody o 13, kategoria OPEN
zaczyna graæ o godzinie 14.
Zapraszamy do udzia³u w
zajêciach tenisa sto³owego –
bezp³atnie i bez ograniczeñ
wieku w poniedzia³ki i pi¹tki
od 17.30 do 19. 30 w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 121.
Szachistów zapraszamy w
œrody i w pi¹tki od 16 do sali
w Domu Katechetycznym
przy Myœliborskiej 100.
Wszystkich ludzi dobrej
woli informujemy, ¿e za poœrednictwem Stowarzyszenia PARAFIADA im. Œw. Józefa Kalasancjusza, mo¿na
dokonaæ wp³aty 1% podatku na Parafialny Klub Sportowy AGAPE Bia³o³êka.
Druki na wp³atê z pe³n¹ informacj¹ jak nale¿y to zrobiæ znajduj¹ siê w Parafii
NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100.
Jarek Filipowicz
Sekretarz PKS AGAPE Bia³o³êka

3 marca w hali sportowej BOS przy ul. Strumykowej 21
odby³ siê III halowy turniej pi³ki no¿nej dru¿yn z rocznika
1995 i m³odszych pod patronatem Burmistrza Dzielnicy
ZARZ¥DZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŒCIAMI
Bia³o³êka Jacka Kaznowskiego, przy wspó³pracy z Bia„GOMI”
³o³êckim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.
oferuje wspólnotom mieszkaniowym:
Organizatorami turnieju by³ wiecki, najlepszym bramka♦obs³ugê administracyjn¹ ♦obs³ugê ksiêgow¹ ♦obs³ugê techniczn¹
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu i rzem Dominik Dziuba PKS
♦bezp³atn¹ pomoc w przejmowaniu nieruchomoœci
Parafialny Klub Sportowy AGAPE 1 Bia³o³êka, królem
BIURO
AGAPE Bia³o³êka.
strzelców Szymon Maruszewtel. (022) 635-30-33 lub 0502-031-283, e-mail: gomi@gomi.com.pl
KSIÊGOWE
W turnieju wziê³o udzia³ 12 ski PKS AGAPE 1 Bia³o³êka.
dru¿yn po 12 zawodników.
Dru¿yny podzielone na 3
ALTRIS
Wyniki dru¿ynowe turnieju – grupy po 4 w ka¿dej rozgryksiêgi handlowe,
fina³ A: 1 miejsce – GKP Tar- wa³y mecze eliminacyjne i fiKPiR, rycza³t, karta,
gówek; 2 – PKS AGAPE 1 Bia- na³owe systemem ka¿dy z
kadry,
ZUS,
urzêdy
³o³êka; 3 – PUKS Mewa Miñsk ka¿dym. Zwyciêzcy grup przeOd jakiegoœ czasu staram siê wszystko robiæ wczeœniej
ul. Kondratowicza 37 Mazowiecki; 4 – Or³y Zielonka chodzili bezpoœrednio do finani¿ póŸniej – wyzna³a Hanna Gronkiewicz-Waltz na konNajlepszym zawodnikiem ³u A, drugie dru¿yny do fina³u
ferencji, której termin (1 marca) nieco wyprzedzi³ 100 dni
II piêtro, pokój 206
turnieju
zosta³ Maciej Radom- B, trzecie do fina³u C. Fina³ D
jej prezydentury w Warszawie. Konferencja odby³a siê na
tel. 022 814-29-21 ski PUKS Mewa Miñsk Mazo- rozgrywa³y dru¿yny, które zapl. Konstytucji 4, w lokalu znanym kiedyœ jako siedziba
jê³y 4 miejsca w grupach.
0501-719-046
„Orbisu” i Funduszu Wczasów Pracowniczych; teraz ma
W finale A po zwyciêstwie
siê staæ salonem warszawskim – miejscem debat, prePKS AGAPE Bia³o³êka 5-0
NGP w podró¿y
zentacji sztuki, ksi¹¿ki.
nad Or³ami Zielonka, i remiJako osi¹gniêcia w czasie nauczycieli i personelu tesem 1-1 GKP Targówka z
rz¹dzenia stolic¹ Pani Prezy- atrów. W szpitalach zaczê³y
Mew¹ Miñsk Maz., PKS AGAdent wymieni³a: wprowadzenie siê remonty. Liczba uczniów
PE Bia³o³êka obj¹³ prowadzewspólnego biletu na komunika- w klasach licealnych zmniejNa Targówku mamy ulicê Or³owsk¹. Jest to niedu¿a ulicz- nie. W meczu pomiêdzy GKP
cjê miejsk¹ i kolej w granicach szy siê z 32 do 30.
ka z blokami mieszkalnymi i ma³ym zieleñcem (na zdjêciu). Targówek a AGAPE Bia³o³êWarszawy, uruchomienie nocPani Prezydent przyzna³a, Zupe³nie inaczej wygl¹da jej „imienniczka” z Gdyni. Przede ka do 10 minuty wynik 0-0
nych kursów metra w weeken- ¿e nie uda³o siê przyspieszyæ wszystkim jest znacznie d³u¿sza, bo mo¿na ni¹ dojechaæ dawa³ szansê AGAPE Bia³ody, wyd³u¿enie trasy SKM, za- realizacji takich spraw, jak od Dworca Gdynia Or³owo a¿ do morza. Malownicza jest ³êka na koñcowy sukces. Niekup 150 nowych autobusów i oddawanie gruntów, zabra- zw³aszcza druga czêœæ ulicy, która wije siê wœród piêknych stety w 10 minucie Targówek
strzeli³ bramkê. Do koñca
przetarg na nastêpnych 50. nych warszawiakom przez willi, w cieniu drzew i prowadzi wprost do Ba³tyku.
meczu AGAPE Bia³o³êka nie
Poprawie bezpieczeñstwa s³u- dekret Bieruta, czy decentrauda³o siê wyrównaæ. Zwyciê¿y rozbudowa i modernizacja lizacja w³adzy w mieœcie. Nie
stwo AGAPE Bia³o³êka 1-0
systemu monitoringu miejskie- uda³ siê przetarg na Most
nad Mew¹ Miñsk Maz. dawago (153 kamery), patrole w ko- Pó³nocny, trzeba by³o og³osiæ
³o jeszcze cieñ teoretycznej
munikacji miejskiej i opieka nowy. Podobny problem jest
nadziei AGAPE na pierwsze
nad studniówkami. W tej dzie- z oczyszczalni¹ „Czajka”.
miejsce. Niestety, GKP Targódzinie Pani Prezydent przyRealizacja obietnic przedwek wygrywaj¹c 2-0 ostatni
zna³a, ¿e sukces dzieli ze swy- wyborczych, wymagaj¹cych
mecz fina³u z Mew¹ Miñsk
mi poprzednikami na tym sta- wiêcej czasu ni¿ 100 dni, zaMaz. przypieczêtowa³ swoje
nowisku.
le¿eæ bêdzie od decyzji, jakie
zwyciêstwo w turnieju.
Listê dokonañ w dziedzinie w najbli¿szych dniach podejW ocenie bior¹cych udzia³
inwestycji otworzy³ Most Pó- mie Trybuna³ Konstytucyjny i
w turnieju trenerów, rodziców
³nocny: ratusz og³osi³ nowy s¹dy.
K.
i zawodników turniej by³ sukprzetarg, a szybsz¹ realizacesem organizacyjnym i docjê inwestycji umo¿liwiæ ma
skona³¹ zabaw¹ sportow¹.
Pracownia jubilerska
du¿e zaawansowanie wykuZawodnicy graj¹cy w turnieju
MAREK WINIAREK
pu gruntów. Hanna Gronkieoprócz wody do picia niezbêdul. Jagielloñska 1
Nic dziwnego, ¿e w³aœnie nadmorskiej, po³udniowej nej przy tego rodzaju zawowicz-Waltz obieca³a, ¿e do
tel. 022 818-00-83 tu mieœci siê Liceum Sztuk dzielnicy Gdyni – Or³owo i uli- dach otrzymali kanapki, p¹czkoñca roku zakoñczony zoPlastycznych. Uczniom arty- cy, któr¹ zwiedzamy.
ki i czekolady.
stanie remont Krakowskiego
wyrób
stycznej szko³y nie zabraknie
Ulica Or³owska koñczy siê
Przedmieœcia. Powierzchnia
By³o to mo¿liwe dziêki olbrzysprzeda¿
tutaj niezwyk³ych widoków. przy niewielkim, ale starannie miemu wk³adowi pracy spo³eczgruntów stolicy, objêtych planaprawa bi¿uterii Warto wspomnieæ, ¿e siedzi- utrzymanym parku, po³o¿onym nej rodziców i wolontariuszy
nami zagospodarowania
ba liceum ma swoj¹ historiê. na klifie. Poni¿ej, na pla¿y, w Klubu. Na szczególne wyró¿przestrzennego wzros³a z 16
czyszczenie
Dawnej by³a to gospoda, za- czasie wakacji od 9 lat odby- nienie i podziêkowania zas³udo 20%; pomoc spo³eczna
zapraszamy 10-18
³o¿ona przez rybaka Johana waj¹ siê przedstawienia Letniej guj¹ Panie Lidia Nowaczyñska,
otrzyma³a wiêksze dotacje,
soboty 10-13
Adlera. Adler to po polsku Sceny Teatru Miejskiego w Jolanta P³atek, Joanna Telakom.in. na Uniwersytety Trzewww.jubilermwiniarek.pl
„orze³”, st¹d nazwa ca³ej Gdyni. Wystawiano tam m.in. wiec i Klaudia Krzemiñska.
ciego Wieku. Wzros³y pensje
„Burzê” Szekspira i musical
Ca³oœæ turnieju organizacyj„Zorba”, oparty na powieœci Ni- nie przygotowa³ Pan Andrzej
Kazantzakisa. Obok wy- Telakowiec, kierownik dru¿yny
ul. Modliñska 190 (budynek STENDA) kosa
chodzi w morze 180-metrowe ¯aków PKS AGAPE Bia³o³êka.
molo. Zwi¹zana z nim jest, nietel. 022 510-36-66
stety, tragiczna historia. Zgin¹³
bañki chiñskie • leczniczy
tu, w 1936 r., w katastrofie lotniczej dzia³acz polityczny, zwo• izometryczny-odchudzajacy • relaksacyjny
lennik Pi³sudskiego, genera³
• masa¿ kamieniami • reflektoryczny
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby
Gustaw Orlicz-Dreszer.
KOSMETYKA TWARZY: depilacja woskiem
lewo od mola znajduje
 meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli siêNaprzystañ
rybacka, gdzie
• ultradŸwiêki - leczenie tr¹dziku
mo¿na kupiæ œwie¿e ryby. Na meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
• peeling kawitacyjny • makija¿
przeciwko przystani - Domek
 meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
STYLIZACJA
PAZNOKCI: manicure
¯eromskiego, miejsce, gdzie
•
pedicure
•
tipsy-¿el • solarium
spêdza³ wakacje Stefan
 biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach
¯eromski i gdzie dziœ mieœci
ul. Bohuszewiczówny 13 (wjazd od Kondratowicza)
siê muzeum pisarza.
JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
tel. 022 678-82-27, 0501-772-753 (dojazd do Klienta)
Ludmi³a Milc

100 dni w ratuszu

Ul. Or³owska (Gdynia)

SKLEP MEBLOWY

MASA¯:

Tablice pamiêci
dokoñczenie ze str. 1

¿ycie Bronis³awa Pietraszewicza „Lota” i Mariana Sengera „Cichego”. W zespole
operacyjnym prof. Ireneusza
Roszkowskiego, który mia³
odwagê ratowaæ im ¿cie, by³a
mieszkaj¹ca do dziœ na Pradze Jadwiga Okoñska-Wiœniewska.
O tym, co rozegra³o siê na
ul. Sierakowskiego oraz o
dramatycznej walce, zakoñczonej œmierci¹ Zbigniewa
Gêsickiego „Juno” i Kazimierza Sotta „Soko³a” w nurtach
Wis³y, opowiedzia³a uczestniczka akcji Maria Stypu³kowska-Chojecka „Kama”.

Za s³u¿bê mieszkañcom
dzielnicy i miasta, w przesz³oœci i dzisiaj, dziêkowali personelowi Szpitala Praskiego:
Artur Marczewski, Jacek Wachowicz, Bogdan Zawolski,
Zbigniew Prokop, p³k Czes³aw Lewandowski.
Po drugiej stronie wejœcia
do Szpitala Praskiego ods³oniêta zosta³a tablica, upamiêtniaj¹ca fakt, ¿e w roku
1900, po wypadku kolei Warszawa-Wiedeñ, w tym szpitali
leczony by³ noblista, W³adys³aw Reymont.
Obie tablice, ufundowane
przez Radê i zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc, poœwiêci³

arcybiskup Diecezji Warszawsko-Praskiej, S³awoj
Leszek G³ódŸ. Ods³oniêcia
dokona³ dyrektor Szpitala
Praskiego Jerzy Soko³owski
z Lidi¹ Stypu³kowsk¹-Chojeck¹.
„Jesteœmy dumni, ¿e tu pracujemy” – powiedzia³ w imieniu personelu Szpitala Praskiego dr Jacek Sa³kowski,
przewodnicz¹cy KZ „Solidarnoœci”. By³ zamach na ten szpital – placówce grozi³a likwidacja. Teraz przysz³oœæ jest jaœniejsza, a tablice œwiadcz¹,
¿e szpital jest i bêdzie.
Zaproszonych na uroczystoœæ kombatantów nie odstraszy³ wiatr ani padaj¹cy
œnieg.
K.

nowa gazeta praska

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY HIPOTECZNE
FINANSUJEMY DO 100% WARTOŒCI NIERUCHOMOŒCI

0z³

Od niedawna mamy mo¿liwoœæ przekazania 1% swojego podatku na wybran¹ organizacjê po¿ytku publicznego. Niestety, w Polsce korzysta z tej formy pomocy innym zaledwie milion z 23 mln podatników, mimo ¿e akcja
jest szeroko reklamowana w mediach i mnóstwo fundacji zyska³o miano organizacji po¿ytku publicznego. Okazuje siê, ¿e bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e nieodpisane „jednoprocentowe” pieni¹dze przechodz¹ na Skarb
Pañstwa, a wiêc nie zasilaj¹ naszej kieszeni. Dlaczego
tak siê dzieje?
Otó¿ 1/6 ankietowanych w na rachunek bankowy fundatej sprawie podatników nie cji, któr¹ chcemy wesprzeæ.
wiedzia³a, jak przekazaæ 1%. W grê wchodz¹ jedynie zareA drugie tyle badanych uzna- jestrowane organizacje po³o, ¿e jest to zbyt skompliko- ¿ytku publicznego. Pieni¹dze
wane. Oto krótki kurs. Trze- wp³acamy bezpoœrednio do
ba zacz¹æ od wype³nienia banku lub na poczcie. Nie jest
PIT-u i obliczenia 1% podat- jeszcze za póŸno! Mamy
ku. Sumê (ale nie wiêcej ni¿ czas do dnia z³o¿enia PIT-u,
obliczony 1%) wpisujemy w czyli nawet do 30.04.07 r.
rubrykê „Kwota zmniejszenia Sk³adaj¹c PIT nale¿y mieæ
z tytu³u wp³aty na rzecz or- przy sobie dowód wp³aty i
ganizacji po¿ytku publiczne- przechowywaæ go przez 5 lat.
go” (poz. 181 w PIT-36 lub
Jedn¹ z organizacji po¿yt111 w PIT-37). Ale uwaga! Nie ku publicznego jest Fundacja
oddajemy jeszcze zeznania Azylu pod Psim Anio³em.
do urzêdu! Najpierw nale¿y Fundacja opiekuje siê schrowp³aciæ 1% swojego podatku niskiem dla bezdomnych

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Promocja!

• za przewalutowanie oraz podwy¿szenie kredytu
• za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu
• za wycenê przeprowadzon¹ przez pracownika banku
• za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzañ losowych

KREDYTUJEMY: ZAKUP, BUDOWÊ, REMONTY, DOWOLNY CEL.
KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SP£ATÊ: KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH, HIPOTECZNYCH,
SAMOCHODOWYCH, KART KREDYTOWYCH I DEBETÓW Z ROR.
,
AKCEPTUJEMY RÓ¯NE ZRÓD£A DOCHODU

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

Po kropelce
Alkoholizm – choroba umys³u, cia³a i duszy; podstêpna;
demokratyczna (dotyka ludzi wszystkich warstw spo³ecznych);
w Polsce – sprawa wstydliwa. Podjêcie tego tematu na naszych ³amach zaproponowa³ mieszkaniec Targówka, który sam
przeszed³ nie³atw¹ drogê wyzwalania siê z na³ogu alkoholowego. Dziœ pomaga innym, jako instruktor terapii uzale¿nieñ.
Pan Wojciech urodzi³ siê ³em pracê, widzia³em jak pili
na ul. Kawêczyñskiej, wycho- mistrzowie, pili kierownicy.
wa³ na Szmulkach, dorasta³ Pi³em i ja. W wojsku te¿ piw nowym osiedlu na Bródnie. ³em; mia³em z tego powodu
Zacz¹³ piæ, maj¹c 16 lat .”Al- problemy. Tak trwa³o do 34.
kohol dawa³ mi du¿o radoœci roku ¿ycia. Wtedy prze¿y³em
i przyjemnoœci – jak wielu osobiste trzesienie ziemi.
moim kolegom, którzy pili ju¿ Postanowi³em przestaæ piæ.
w podstawówce. Widzia³em Wczeœniej te¿ tego próbowadoros³ych, którzy pili. Pomy- ³em, ale to by³o chwilowe.
œla³em: jestem doros³y, bo Przygodê ze zdrowieniem zamogê piæ. Gdy odbywa³em cz¹³em w 1995 roku w Przypraktykê, proszono mnie o chodni Odwykowej na ul. Jakupowanie alkoholu. By³em gielloñskiej. Pomog³y mi rozdumny, ¿e doroœli mnie powa- mowy z psychologiem. Po¿aj¹, skoro wysy³aj¹ mnie po tem zacz¹³em leczenie w
taki zakup. Gdy sam podj¹- Poradni na ul. £okietka. Terapia (treningi, spotkania w
grupach) trwa³a 8 lat. Po jej
zakoñczeniu zacz¹³em powa¿nie myœleæ o tym, by sw¹
wiedzê i doœwiadczenie wykorzystaæ, pomagaj¹c luzwierz¹t w Falenicy. Roczny
dziom uzale¿nionym – jak ja
koszt utrzymania azylu wynokiedyœ – od alkoholu.”
si ok. 230 tysiêcy z³, do tego
- Jak nawi¹zuje siê kondochodz¹ koszty leczenia
takt
z alkoholem?
zwierz¹t – ponad 300 tys. z³.
Czesto
nastêpuje to juz w
To ogromna suma, zw³aszcza
¿e fundacja utrzymuje siê je- domu, czasem na podwórku,
dynie z dotacji, datków od gdzie spêdza siê du¿o czasponsorów, ludzi dobrej woli su. M³odzi ludzie pij¹ alkohol,
oraz, od niedawna, oczywi- a obserwuj¹cy to doroœli – nie
reaguj¹, choc ich obowi¹zœcie z jednego procenta.
kiem jest wezwaæ stra¿
W azylu bezdomne zwiemiejsk¹, która podejmie interrzêta znajduj¹ dach nad
wencjê. Pozwoli to unikn¹æ
g³ow¹, jedzenie, opiekê le³atwych do przewidzenia nakarsk¹ i – wcale nierzadko –
stêpstw, takich jak burdy, akty
po raz pierwszy mi³oœæ cz³oagresji, niszczenie ³awek,
wieka. Psy i koty zag³odzone,
potem – dewastacja klatek
bite, poranione, przera¿one
schodowych. Wa¿ne jest
przygarnia dobra dusza, pani
przyzwolenie doros³ych na to,
Agnieszka Brzeziñska i poco siê dzieje. £atwiej jest udamagaj¹cy jej wolontariusze.
waæ, ¿e siê nic nie widzi, ni¿
W Falenicy przebywa obecnie
coœ zrobiæ. Alkoholizm to choprawie 100 psów i 80 kotów.
roba; jeœli siê jej na to pozwoli,
One wszystkie licz¹ na Pañbêdzie siê rozwijaæ. Brak restwa pomoc. Wasz 1% mo¿e
akcji otoczenia na pierwsze
odmieniæ ich pieskie ¿ycie.
objawy otwiera taka drogê.
Popatrzymy na domowego
- Gdyby Pan by³ miniulubieñca: naszego weso³estrem oœwiaty, czy wprowago psa, kota spokojnie œpi¹dzi³by Pan ten trudny temat
cego na fotelu. Syte, zadbado szkó³?
ne, kochane zwierzêta. Po- Gdybym zosta³ ministrem,
myœlmy o tych, które nie mia³y takiego szczêœcia. Nas i tak do kadry pedagogicznej wpronie wzbogaci ten 1%, ale do- wadzi³bym psychologów. Nie
³o¿ony do innych pieniêdzy wystarcz¹ prelekcje i prograprzekazanych przez dobrych my, wisz¹ce na kartkach. Aby
ludzi mo¿e daæ i 100% popra- dotrzeæ do dzieci, trzeba
wy losu biednego zwierzaka. umieæ z nimi rozmawiaæ. Jeœli do szko³y przyjdzie urzêdLudmi³a Milc
nik – powie, ¿e alkohol jest
www.psianiol.org.pl
szkodliwy. O tym problemie
Fundacja Azylu pod Psim powinni mówiæ ludzie, którzy
Anio³em, Warszawa,
przeszli alkoholizm, którzy siê
ul. Garncarska 37A
lecz¹ (s¹ wœród nich 16-latki,
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528 a nawet 9 – 10-latki). To bar-

1% odmieni psi los

5

dziej trafi do dzieci ni¿ np.
komisje, które chodz¹ po
szko³ach; doroœli mówi¹ dzieciom, co maj¹ robiæ.
- Czy od patologii podwórkowych mog¹ odci¹gn¹æ
œwietlice terapeutyczne?
- Mam na ten temat przemyœlenia na „tak” i na „nie”. Dobrze, ¿e s¹ œwietlice terapeutyczne, ale potrzeba w nich
pracowników, którzy umiej¹ z
sercem podejœæ do m³odych
ludzi. Oni s¹ zamkniêci w sobie; nauczyli siê ¿yæ w œrodowisku chojrackim: nie wypada
byæ dzieckiem, trzeba paliæ
albo piæ – wtedy siê jest doros³ym. To praca na lata. Wierzê,
¿e przyniesie efekty.
- Gdzie jeszcze powinno
siê mówiæ o problemach,
zwi¹zanych z alkoholem?
- Moim zdaniem, oprócz
szkó³, bardzo dobrym miejscem s¹ koœcio³y. Chcia³bym
aby kap³ani byli przygotowywani do rozmów wiernymi
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

maj¹cymi problemy z alkoholem. Znam kilku ksiê¿y, którzy
s¹ uzale¿nieni od alkoholu;
oni mog¹ lepiej przybli¿yæ
wiernym ten problem. Jestem
te¿ przekonany, ¿e bardzo
wiele mo¿e zrobiæ prasa. Ukazuje siê wiele artyku³ów, ale
to kropla w morzu. Chodzi o
to, by prze³amaæ tamê fa³szywego wstydu. Trzeba uzmys³awiaæ ludziom, ¿e alkoholizm to choroba nie tylko osoby uzale¿nionej, ale ca³ej rodziny. Prasa ma informowaæ,
gdzie mo¿na uzyskaæ pomoc.
- Dziêkujemy. Adresy placówek podamy w nastêpnym numerze. Czytelników,
zainteresowanych tematyk¹ rozmowy, zachêcamy
do podzielenia siê swymi
doœwiadczeniami i uwagami. Postaramy siê uzyskaæ
odpowiedzi na pytania, które za naszym poœrednictwem Czytelnicy zg³osz¹
do pana Wojciecha.
K.
DOCHODZENIE
ROSZCZEÑ
OD FIRM
UBEZPIECZENIOWYCH
DLA POSZKODOWANYCH
W WYPADKACH
SPRAWY DO 3 LAT WSTECZ
S¥DOWNIE I POZASADOWNIE

BEZP£ATNA
ANALIZA SPRAWY

KANCELARIA PRAWNA
TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148
Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F lok. 611

Kto pokocha Mimi?
Mimi zosta³a znaleziona przez Stra¿
Miejsk¹ jak b³¹ka³a
siê po Pradze Po³udnie zziêbniêta w
dniu 13 stycznia
2007 r.
Zosta³a odwieziona do schroniska na
Paluchu. Tam j¹ zobaczy³am, jak przywi¹zana do s³upka
czeka³a na przydzielenie jej lokum dla bezdomnych. Gdy przy niej kucnê³am,
poda³a mi grzecznie ³apkê, jakby prosi³a o pomoc. By³a taka
spokojna - zupe³nie nie wiedzia³a, ¿e dzieje siê w jej ¿yciu
coœ z³ego. Mimi jednak nikt nie odebra³ ani po dwóch tygodniach od przybycia do schroniska, ani po miesi¹cu. A ona
smutnia³a z ka¿dym dniem. Zrobi³y siê jej otarcia od le¿enia
na twardej pod³odze, do czego nie przywyk³a. Wiêc przyjecha³am po ni¹ ja i zabra³am do hotelu pod Warszaw¹ Ca³¹
drogê odsypia³a przebyte nerwy.
Sunia okaza³a siê niesamowitym pieszczochem. Jest bardzo ³agodna i spokojna. Szybko dostosowuje siê do nowych
warunków, ³adnie jeŸdzi samochodem. Jest niewielka - siêga
do ³ydki. Ma oko³o 4 lat. Nie mo¿e straciæ nadziei, ¿e ju¿ na
zawsze wszystko stracone.

Ktoœ musi pokochaæ Mimi!
tel. 0512 536 413, mail: deszczowaiv@gmail.com

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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mini og³oszenia

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

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

PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
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
INNE
JESTEŒ rodzicem zajrzyj koniecznie www.klubkuferek.pl
0501-442-296, 0606-348-567
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178
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
DO wynajêcia pawilon, róg
Stefanika i Œwiatowida 20 m2
022 614-76-91, 0600-883-484
Poszukujê lokalu do wynajêcia
oko³o 60-80m2 pod sklep na
terenie Bia³o³eki 0697-856-049
KURSY
KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

Koty na roboty
Proszê Szanownych Pañstwa, w poprzednim artykule
dotkn¹³em problemów fachowoœci u ludzi. Tym razem
chcia³bym zaj¹æ siê problemami fachowoœci u zwierz¹t.
Wybór pad³ na kota. Na kota
w mieœcie. Kot w mieœcie, proszê Szanownych Pañstwa, niczym nie ró¿ni siê od kota na
wsi (to nie jest aluzja do WSI).
Kot, gdziekolwiek jest, jest takim samym fachowcem. Fachem kota jest intensywne
³owienie. Kot jest wyœmienitym
myœliwym. Jego celem s¹ gryzonie, chore lub os³abione ptaki. Potrafi¹ polowaæ na owady
i zaspokajaæ siê odpadkami z
ludzkich siedzib. Koty same w
sobie s¹ zjawiskiem estetycznym. Ich widok i ogólna dostêpnoœæ o¿ywia wra¿liwoœæ
ludzk¹ do tego stopnia,¿e
chcemy je mieæ w naszych
domach. Du¿a czêœæ kotów

WINDYKACJA
FIRMY I OSOBY PRYWATNE
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23

bez op³at wstêpnych
9.00-15.00

www.ster-fs.com

NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI: matura, nauka,
kursy, 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski,
rosyjski, grupy, indywidualnie
0606-744-724
ANGIELSKI - okazja dla osób,
które pragn¹ nauczyæ siê mówiæ po angielsku praktycznie,
skuteczn¹ metod¹ konwersacji u rutynowanego lektora
022 676-73-65 Tarchomin
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie Karcherem dywanów,
wyk³adzin, apicerki. Dojazd
gratis.
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
ARCHIWIZACJA - porz¹dkowanie na zlecenie dokumentacji przedsiebiorstw, firm i
instytucji tel. 0509-629-213
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Grochowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek, lodówek
Amica, Whirpoll, Polar, solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w
Warszawie, tanio, solidnie
0500-336-607
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
POPRAWKI krawieckie
„Teksana” Œwiatowida 49 pawilon 33 tel. 022 466-77-20

STER FS. al. St. Zjednoczonych 53/504, 04-028 Warszawa

buszuj¹cych po miejskich
œmietnikach znajduje azyl i cieszy siê komfortowymi warunkami i mi³oœci¹ opiekunów.
Tam, gdzie s¹, nie ma robactwa i gryzoni. Jest czysto i higienicznie. Tak trochê po niemiecku. I o to chodzi.
O koty jednak¿e trzeba
dbaæ. Tak jak o inne zwierzêta uzale¿nione od ludzkiej odpowiedzialnoœci. Koty mog¹
chorowaæ, posiadaæ insekty,
robaki jelitowe i byæ nosicielami groŸnych dla cz³owieka
chorób. Dlatego w aglomeracjach miejskich powinniœmy
dbaæ o koty. One swoj¹ myœliwsk¹ natur¹ ustrzeg¹ nas
przed inwazjami zwierz¹t, których zwalczanie jest du¿o
dro¿sze i pracoch³onne ni¿
dba³oœæ o koty.
Polska spo³ecznoœæ miejska
od dawna zajmuje siê do¿ywianiem i opiek¹ nad wolno¿yj¹cymi kotami. Czasami brakuje nam, Polakom, goœcinnoœci w naszych osiedlowych
piwnicach, z których bezpodstawnie je wypêdzamy, ale
ogólne wra¿enie ¿yczliwoœci
dla tego gatunku jest pozytywne. S¹ gminy i dzielnice, w których urzêdy dotuj¹ nawet prywatne osoby czy firmy zajmuj¹ce siê opiek¹ nad „buraskami”. Proszê sprawdziæ w swojej.To naprawdê dzia³a.
Nasi zachodni s¹siedzi wyszli z nies³owiañskiego za³o¿enia, ¿e koty nale¿y trakto-

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

Okulary na jednej nodze
Zabiegani warszawiacy licz¹ ka¿d¹ zaoszczêdzon¹ minutê, I nagle
dowiadujemy siê, ¿e w „Optokanie” po zamówieniu okularów mo¿na
je odebraæ ju¿ po 30 minutach.
Wykonanie okularów w zaledwie 30 minut od chwili z³o¿enia zamówienia jest
naszym ogromnym sukcesem. Uwa¿am ¿ naprawdê jest siê czym pochwaliæ. Tak
krótki czas wykonania niezwykle przecie¿ precyzyjnej pracy to wed³ug mnie, prawdziwy „krok milowy” w dziedzinie techniki optycznej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e prawid³owe wykonanie
okularów wymaga niezwykle dok³adnych pomiarów oraz precyzji, o
czym Pan przed chwil¹ wspomnia³. Czy zatem ten „milowy krok” i
œciganie siê z czasem nie odbija siê na dok³adnoœci wykonania?
Dziêki naszemu sprzêtowi oraz niezwykle zgranemu i kompetentnemu zespo³owi pracowników wykonujemy okulary w tak krótkim czasie. Musimy walczyæ o
ka¿d¹ minutê, bo s¹ to zaoszczêdzone minuty naszych klientów.
W naszym Centrum Optyki Okularowej „Optokan” specjalnie dla Pañstwa urz¹dziliœmy wygodnie salê, a w poczekalni mo¿na obejrzeæ TV czy poczytaæ prasê.
Równie¿ dla Pañstwa przez ca³y czas pracy zak³adu przyjmuj¹ lekarze okuliœci,
aby Ka¿dy móg³ otrzymaæ fachow¹ poradê bez zbêdnych skierowañ wystawania
w kolejce w przychodniach.
Lata praktyki sprawi³y, ¿e masz personel jest rzeczywiœcie œwietnie przeszkolony.
Bez trudu potrafimy pomóc w doborze odpowiednich opraw, uwzglêdniaj¹c wszystkie
wymagania klientów. Dysponujemy zdecydowanie najwiêkszym w Warszawie wyborem oprawek (ponad 2500) i dlatego zawsze jesteœmy gotowi pomóc Pañstwu w podjêciu tak trudnej decyzji, jak dobranie odpowiednich okularów. Od chwili ich wybrania
do otrzymania gotowych szkie³ mija tylko pó³ godziny. Pod tym wzglêdem ¿adna inna
firma nie jest w stanie nam dorównaæ. Œmieszy ju¿ has³o „Okulary w 1 godzinê”, którym reklamuj¹ siê niektóre zak³ady, równie¿ te zagraniczne. Œwiadczy to przecie¿
jedynie o tym, ¿e firmy dysponuj¹ przestarza³¹ technologi¹. „Optokan” wyprzedzi³
wszystkie inne zak³ady nie o krok, ale o ca³e pó³ godziny. Dla naszego Centrum liczy
siê przede wszystkim jakoœæ wykonania naszych okularów. D¹¿enia do najlepszej, œwiatowej jakoœci sprawi³o, i¿ sprowadziliœmy sprzêt optyczny najnowszej technologii. St¹d
w³aœnie czas oczekiwania na okulary móg³ zostaæ skrócony do 30 minut.
Proszê zatem o wyjaœnienie, na czym polega nowoczesnoœæ „Optokanu”?
W dobie komputeryzacji równie¿ maszyny optyczne w naszym zak³adzie sterowane s¹ przez komputery. Poniewa¿ komputery pomagaj¹ w pracy technikowi,
mo¿emy poszczyciæ siê niezwykle starannym i precyzyjnym wykonaniem okularów. Ju¿ samo badanie wzroku, je¿eli zechc¹ Pañstwo z niego skorzystaæ, bêdzie
badaniem optycznym oraz komputerowym. Dziêki temu ju¿ okreœlenie wady wzroku jest niezwykle dok³adne. W naszym Centrum posiadamy te¿ unikalny w skali
kraju, sterowany przy pomocy komputera dioptromierz z automatycznym odczytem, na którym oczywiœcie wynik pomiaru jest natychmiastowy. Sprzê¿one z komputerem szlifierki pozwalaj¹ na szlifowanie szkie³ z dok³adnoœci¹ do piêciu

setnych milimetra. Na innym sprzêcie nie mo¿na uzyskaæ takiej dok³adnoœci. A
przecie¿ precyzyjne wykonanie szkie³ i prawid³owe obsadzenie ich w wybranych
przez klienta oprawach jest niezwykle wa¿ne.
Przyznam, ¿e kilkakrotnie zdarzy³o mi siê rozmawiaæ z ludŸmi skar¿¹cymi
siê na niewygody podczas noszenia okularów. Co mo¿e byæ tego przyczyn¹?
W³aœnie dok³adnoœæ wykonania okularów przes¹dza o komforcie korzystania z
nich. Niezwyk³a skrupulatnoœæ przy rozpoznawaniu wady wzroku, a póŸniej dobór
i wykonanie odpowiednich szkie³ s¹ bardzo wa¿ne. Wykonanie okularów to, powiedzia³bym, koronkowa robota. Z³y rozstaw œrodków optycznych, niezachowanie
k¹tów cylindrów, a nawet z³e dobranie opraw nie tylko na z³e widzenie, ale tak¿e
gorsze samopoczucie.
Zdo³a³am siê zorientowaæ, ¿e precyzja pracy w „Optokanie” to nie
tylko najnowszy sprzêt, ale równie¿ dobra organizacja firmy. Co wed³ug Pana, zdecydowa³o o sukcesie „Optokanu”?
Moim zdaniem wszystkie czynniki w równej mierze przyczyni³y siê do sukcesu
firmy. Japoñski sprzêt pozwala na uzyskanie doskona³ej jakoœci. Wydajnoœæ maszyn pozwala byæ pewnym, ¿e poczynione przez nas zobowi¹zania wykonania
okularów w 30 minut bêdzie dotrzymane. Magazyn szkie³, który mieœci siê przy
naszym Centrum przechowuje oko³o 95 procent potrzebnych szkie³. Dziêki temu
klient nie musi czekaæ na ich sprowadzenie. I znowu wyjaœni³em nastêpny czynnik
pozwalaj¹cy wykonywaæ okulary w 30 minut. Jedynie na szk³a specjalne klient
musi poczekaæ. Nie mogê pomin¹æ milczeniem równie¿ tego, ¿e terminowoœæ to
zas³uga sprawnej i dobrze przygotowanej obs³ugi.
Myœla³am, ¿e owe 30 min. to jedynie has³o reklamowe, maj¹ce na
celu zdystansowanie innych zak³adów o choæby pó³ godziny. Jak s³yszê Centrum Optyki Okularowej „Optokan” nie walczy o klienta przy
pomocy hase³ reklamowych.
Podkreœlê jeszcze raz, ¿e zrobienie okularów w pó³ godziny to dla nas du¿e
osi¹gniêcie. Nasze Centrum walczy o klienta, szanuje jego gust i czas. W tej walce
wygrywamy z firmami zachodnimi. Przecie¿ Polakom nie wystarczy ju¿ tylko etykieta, ¿e coœ jest zachodnie. Rynek polski ma coraz wiêksze oczekiwania i rodacy
potrafi¹ odró¿niæ produkt dobrej jakoœci od wyrobu nienajlepszego, wykonanego
na gorszym sprzêcie. Proszê mi wierzyæ, to naprawdê widaæ. Dlatego cieszê siê, ¿e
istnieje na rynku tak du¿o konkurencja, nawet zak³adów zagranicznych. Dziêki
temu mo¿ecie Pañstwo porównaæ i zobaczyæ, co jest lepsze.

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

waæ jako Ÿród³o wszelakiego
z³a. Z niemieck¹ dok³adnoœci¹
zaczêto likwidowaæ populacjê
kotów w miastach i na wsiach.
Niemcy czasami potrzebuj¹
jakiegoœ wroga, aby na wszelki wypadek wykazaæ swoj¹
skutecznoœæ w zwalczaniu. Po
kocim Blitzkriegu, z braku kotów iloœæ szczurów, myszy,
nornic i innych zwierz¹t uznanych za szkodniki wzros³a na
tyle, ¿e Niemcy padli na kolana i swoimi euro poprosili:
Polsko, ratuj! Od nas id¹
transporty kotów na roboty do
Niemiec. Nawet najg³upszy
kot znajdzie za granic¹ pracê,
je¿eli bêdzie chcia³ robiæ to, do
czego jest stworzony. Szanujmy ten gatunek za komfort
¿ycia bez obrazów jak z delirycznych snów, pe³nych nornic, szczurów i myszek, niekoniecznie Miki.

D
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,
N
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

Zacisze.info
W ostatnich latach na skutek rozbudowy, powstawania
nowych osiedli, w tym tak¿e
bloków, Zacisze zaczyna traciæ, panuj¹cy tu od lat, specyficzny charakter ma³ego miasteczka, w którym ludzie nie s¹
anonimowi. Aby ocaliæ coœ z
ducha starego Zacisza, postanowiliœmy stworzyæ miejsce,
gdzie mog³aby nastêpowaæ
integracja mieszkañców naszego osiedla, by zmiany i rozwój, które s¹ nieuchronne, nie
zlikwidowa³y zupe³nie tej specyfiki. Wierzymy, ¿e takim miejscem mo¿e siê staæ portal internetowy: www.zacisze.info,
który rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ 1 marca tego roku.
Celem portalu ma byæ integracja mieszkañców „miasteczka Zacisze” poprzez wymienianie informacji o ró¿nych
aktualnych sprawach, inicjatywach, imprezach zwi¹zanych
z osiedlem a tak¿e poprzez
dzielenie siê wspomnieniami o
jego przesz³oœci. Ma on te¿ na
celu u³atwienie codziennego
¿ycia, dziêki zebraniu w nim
wszystkich potrzebnych informacji dotycz¹cych Zacisza
m.in. telefonów do urzêdów,
linków do przydatnych stron
internetowych, og³oszeñ
umieszczanych przez mieszkañców oraz adresów, telefonów i godzin otwarcia sklepów
oraz ró¿nego rodzaju punktów
us³ugowych.
Wszystkich zaciszañskich internautów oraz osoby zainteresowane tym, co dzieje siê w naszej okolicy zapraszamy do korzystania z tego portalu, polecania go znajomym, ale przede
wszystkim do wspó³tworzenia
serwisu poprzez zamieszczanie tam w³asnych lokalnych
wiadomoœci.
Mamy nadziejê, ¿e ta strona
stanie siê trwa³ym elementem
krajobrazu naszego osiedla.
Zespó³ redakcyjny portalu www.zacisze.info:
Marcin Ga³¹zka,
Adam Kot,
Micha³ Kot,
Borys Kozielski

nowa gazeta praska

7

Rada wielu

Inwestycje le¿¹,
koalicja dzieli sto³ki
Lewa strona medalu

Moralnoœæ Kalego
Jak Kali zabraæ komuœ krowy
to dobrze, jak Kalemu zabraæ
krowy to ju¿ Ÿle. Dok³adnie tak¹
moralnoœæ stosuj¹ dzia³acze
Prawa i Sprawiedliwoœci. Od
prawie dwóch miesiêcy nie
ustaj¹ oni w d¹¿eniach do pozbawienia Hanny GronkiewiczWaltz mandatu prezydenta Warszawy z powodu niez³o¿enia w
terminie oœwiadczenia maj¹tkowego mê¿a. Tymczasem okaza³o siê, ¿e za prezydentury Lecha Kaczyñskiego takie samo
przewinienie pope³ni³o kilkudziesiêciu warszawskich urzêdników. W grupie tej znaleŸli siê
czo³owi politycy PiS: obecny wiceminister spraw wewnêtrznych
i administracji Jaros³aw Zieliñski, minister sportu Tomasz Lipiec oraz prezes NBP S³awomir
Skrzypek. Lech Kaczyñski, ówczesny prezydent Warszawy,
nie wyci¹gn¹³ wtedy w stosunku do nich ¿adnych konsekwencji. Jeœli nie jest to z³amanie prawa, to na pewno kolejny dowód
ob³udy i spaczonej moralnoœci
prawych i sprawiedliwych.
Nie jest to zreszt¹ jedyny taki
przypadek. Radni PiS, którzy do
dziœ nie mog¹ siê odnaleŸæ w
roli opozycji, zachowuj¹ siê tak
nagminnie. Ostatnio mia³o to
miejsce podczas dyskusji nad
bud¿etem miasta. Nowe w³adze
Warszawy postanowi³y przede
wszystkim prze³amaæ w nim inwestycyjn¹ zapaœæ, jaka panowa³a pod rz¹dami PiS i wydaæ
2 mld z³ na inwestycje – czyli o
68 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. W bud¿ecie znalaz³y siê
miêdzy innymi pieni¹dze na dokoñczenie budowy I linii metra,
na budowê wêz³a komunikacyjnego „M³ociny”, czyli stacji me-

tra i tramwaju na Bia³o³êkê,
œrodki na dokoñczenie Trasy
Siekierkowskiej, a nawet 50 mln
na rozpoczêcie budowy II linii
metra. Tymczasem radni PiS w
trakcie dyskusji negowali prawie
wszystko. Ma³o tego: oskar¿yli
Prezydenta Warszawy i wspieraj¹cych j¹ przy bud¿ecie radnych Platformy Obywatelskiej
oraz Lewicy i Demokratów o…
brak inwestycji. Nie wiem, czy
maj¹ tak krótk¹ pamiêæ, czy to
kolejny przejaw ich ob³udy. Stawiam na to drugie. Przez cztery
lata rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci dla tego miasta nie zrobiono bowiem praktycznie nic.
Kaczyñski obiecywa³ Most Pó³nocny, stadion pi³karski, wielkie
remonty dróg i wiele innych.
Gdzie to wszystko jest? Skoñczy³o siê na wielkich obietnicach
i pustych s³owach, które Kaczyñskiemu da³y prezydenturê
Warszawy i kraju, ale Marcinkiewiczowi ju¿ nie. Wyborcy dali
jemu i warszawskiemu PiS-owi
czerwon¹ kartkê, koñcz¹c tym
samym cztery lata ich nieudolnych rz¹dów w mieœcie.
Dziœ przed Warszaw¹ jest
naprawdê du¿a szansa. Do
Ratusza przyszli ludzie, którzy
rzeczywiœcie chc¹ i potrafi¹
coœ dla tego miasta zrobiæ i
pokazali to ju¿ w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy pracy.
Wprowadzenie wspólnego bi-

letu miejskiego, uruchomienie
nocnych weekendowych kursów metra, rozpisanie nowego przetargu na Most Pó³nocny, a to rzeczy, które ju¿ uda³o
siê zrobiæ. Prawu i Sprawiedliwoœci, mimo obietnic, nie uda³o siê tego dokonaæ przez cztery lata rz¹dów w stolicy.
Warszawa ma nowy bud¿et.
Uchwalony zosta³ g³osami radnych Lewicy i Demokratów
oraz Platformy Obywatelskiej –
radni Prawa i Sprawiedliwoœci
demonstracyjnie opuœcili salê
obrad, po raz kolejny pokazuj¹c, ¿e od merytorycznej pracy
na rzecz miasta dla nich wa¿niejsze jest jego upolitycznienie. Ale có¿, psy szczekaj¹, karawana idzie dalej.
Sebastian Wierzbicki
Radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

KANCELARIA
PRAWNA WM&Z
PORADY • OBRONA • REPREZENTACJA
OBS£UGA PRAWNA FIRM
TEL. 022 652-38-70, 0-500-197-090
www.kancelariawmz.pl

Prosto z mostu

Sto dni bez Pragi
W tym tygodniu mija sto dni
Hanny Gronkiewicz-Waltz w
sto³ecznym ratuszu. Podsumowanie nie wypada optymistycznie dla Pragi. To dziwne
wobec zwi¹zków pani prezydent z prawobrze¿n¹ Warszaw¹, podkreœlanych nawet
w kampanii wyborczej.
Prezydenci Warszawy do
roku 2002 (potem, jak wiadomo, nast¹pi³a czteroletnia
przerwa w rozwoju miasta) zawsze dbali o du¿e inwestycje,
s³u¿¹ce miastotwórczym powi¹zaniom Pragi z lewym brzegiem Wis³y. Te miastotwórcze
powi¹zania to przede wszystkim metro i lokalne mosty.
ZapóŸnienie w przygotowaniu budowy drugiej linii metra
spowodowane przez Lecha
Kaczyñskiego nie s¹ ³atwe do
odrobienia i nie mo¿na nimi
obarczaæ Hanny GronkiewiczWaltz. Ale czas mija i dobrze
by³oby mieæ poczucie, ¿e w³adze miasta wracaj¹ do przyspieszenia zapocz¹tkowanego
przez Paw³a Piskorskiego.
Prezydenci Œwiêcicki i Piskorski doprowadzili te¿ do budowy lokalnego Mostu Œwiêtokrzyskiego. Wobec upadku projektu Portu Praskiego most ten

do tej pory nie pe³ni jednak na
Pradze roli miastotwórczej. Nie
doci¹gniêto go nawet do ulicy
Kijowskiej, choæ plany jej rozbudowy w stronê mostu s¹ starsze od niego samego. Dziwnie
zawieszona jest te¿ sprawa
budowy mostu ³¹cz¹cego ulice
Krasiñskiego i Budowlan¹, dla
którego stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy” zabiega
o nazwê Most Kuronia.
Marnie równie¿ z innymi inwestycjami. Mimo obietnic sk³adanych m.in. dzia³aczom stowarzyszenia „Monopol Warszawski”, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz odst¹pi³a od udzia³u w przetargu na zakup zabytkowej wytwórni wódek Koneser
przy ul. Z¹bkowskiej. Fabrykê
kupi³ fundusz inwestycyjny, który zamierza budowaæ tam
mieszkania (lofty). Fundusz co
prawda deklaruje chêæ rozmów
na temat udostêpnienia czêœci
terenu na dzia³alnoœæ kulturaln¹,
rozp³ynê³a siê jednak szansa na
to, ¿e przekszta³cenie fabryki w
centrum kultury stanie siê kluczowym etapem rewitalizacji
Pragi.
Na skutek konfliktu pomiêdzy w³adzami miasta a rz¹dem
rozp³ynê³a siê tak¿e nadzieja

na rych³¹ likwidacjê targowiska
na Stadionie Dziesiêciolecia.
Szczerze mówi¹c, sytuacja
wróci³a do normy. •ród³em fenomenu trwania Stadionu jest
bowiem ci¹g³oœæ stanu, w którym inna opcja polityczna rz¹dzi Centralnym Oœrodkiem
Sportu w³adaj¹cym tym terenem, a inna sto³ecznym ratuszem. Krótka przerwa nast¹pi³a w ubieg³ym roku, gdy premier Jaros³aw Kaczyñski
wspar³ w sprawie Stadionu
komisarza Kazimierza Marcinkiewicza. Opinia publiczna siê
ucieszy³a, handlarze siê przestraszyli - szczególnie, ¿e nikt
nie przedstawi³ im realnej alternatywy nowych miejsc pracy - ale kampania wyborcza siê
skoñczy³a i...
...Praga znowu musi poczekaæ.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Koalicja SLD-PO dzielnie
wspomaga Hannê Gronkiewicz - Waltz w bezprawnym
utrzymywaniu siê na prezydenckim sto³ku. Co tam, ¿e inwestycje le¿¹, ¿e na Ursynowie nie bêdzie szpitala, nie
powstanie te¿ Stadion Narodowy ani pieszy most z Pragi na
Starówkê. Podczas g³osowania w Radzie Warszawy, czerwono -liberalna koalicja odrzuci³a wszytkie zg³aszane przez
Prawo i Sprawiedliwoœæ poprawki do bud¿etu. Nie przyzna³a m.in. pieniêdzy na wy¿ej wymienione inwestycje, ale
tak¿e na metro. Przecie¿ jak
PiS chce budowaæ metro, to
znaczy, ¿e metro jest „be”...
Zamiast tego, HGW skupi³a
siê chyba na sp³acie wyborczych d³ugów. Obskurny blaszak MarcPolu bêdzie straszy³
w centrum miasta jeszcze przynajmniej 2 lata. W kuluarach
Rady mówi siê, ¿e w zamian za
poparcie Kwaœniewskiego i Borowskiego, by³a Pani Prezydent
odda wszystkie stanowiska dyrektorskie w zarz¹dach nieruchomoœci postkomunistom. Na
spó³ki miejskie koalicjanci rzucili siê niczym wyg³odnia³e sêpy
na padlinê. Sto³ki dostali funkcjonariusze polityczni, tacy jak
burmistrzowie dzielnic, o czym
pisa³a m.in. „Rzeczpospolita”.
Istnym kuriozum jest wsadzenie
przez HGW do rady nadzorczej
Tramwajów Warszawskich,
szefa koalicji PO-SLD-PSLLPR w Sejmiku Mazowieckim,
marsza³ka Struzika (PSL). I po-

myœleæ, ¿e by³y w Warszawie
takie czasy, gdy w radach nadzorczych siedzieli merytoryczni urzêdnicy z biura nadzoru
w³aœcicielskiego. By³ to krótki
epizod rz¹dów PiS, które na
cztery lata prze³ama³y z³odziejstwo polityczne uk³adu warszawskiego. Dziœ uk³ad wróci³.
Na szczêœcie, S¹d Rejestrowy stwierdzi³, ¿e mandat Hanny Gronkiewicz - Waltz wygas³
i nie uzna³ dokonanych przez
ni¹ zmian w zarz¹dach i radach spó³ek miejskich. HGW
nie jest prezydentem i nie
mo¿e podpisywaæ ¿adnych
decyzji zgodnie z prawem.
Wed³ug „Gazety Wyborczej”,
to samo potwierdzi³ s¹d w uzasadnieniu postanowienia zawieszaj¹cego jedn¹ ze spraw.
Skok na kasê zosta³ wiêc czêœciowo powstrzymany.
Rz¹dz¹cy miastem uk³ad,
podczas ostatniej sesji Rady
Warszawy zwolni³ kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego, który
wykonywa³ wa¿n¹ misjê dla
rz¹du. Dla HGW jest to powód
do „utraty zaufania”. Jak siê toczy wojnê z rz¹dem i pañstwem
polskim, takie s¹ ofiary... Na
dodatek, HGW chcia³a sk³oniæ
Radê, by podjê³a uchwa³ê dzia³aj¹c¹ wstecz, co jest sprzeczne z prawem. Odwo³anie kie-

rownika mia³o nast¹piæ z dniem
22 lutego, a sesja odby³a siê 2
marca. HGW w ogóle ma jakiœ
k³opot z kalendarzem. Najpierw
za póŸno z³o¿y³a oœwiadczenie,
a teraz o kilka tygodni za wczeœnie og³osi³a swoje „100 dni”
urzêdowania.
Prezydent Lech Kaczyñski
podczas rz¹dów w Warszawie
nie chcia³ wspó³pracowaæ z
jednym z burmistrzów, gdy¿ ten
mia³ postawione zarzuty prokuratorskie. Jednak umowê o pracê z nim podpisa³, gdy¿ tak
ka¿e prawo. Na Pradze Pó³noc
demokratycznie wybrany zarz¹d, na czele którego stoi apolityczny urzêdnik, dr in¿. Artur
Marczewski, nie ma podpisanych umów, wbrew orzeczeniu
Pañstwowej Inspekcji Pracy. To
kolejny element wojny HGW z
Polsk¹. Pra¿anom szkodzi najbardziej nieprzyznanie przez
by³¹ Pani¹ Prezydent kompetencji legalnemu zarz¹dowi
dzielnicy i podsycanie przez ni¹
politycznej awantury.
Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy (PiS)
www.maciejowski.pl

BIURO KSIEGOWE
Licencja Ministra Finansów

Pe³na ksiêgowoœæ KPiR, rycza³t, ZUS, kadry, p³ace

ul. Modliñska 176 I p.
tel. 022 676-96-66, 0605-544-757

Cisza przed burz¹
Do zaplanowanego na 22
lutego wielkiego starcia porozumienia LiD i PO z si³ami koalicji PiS i PWS nie dosz³o, bowiem koalicja PiS –PWS, wnosz¹c o tymczasowy rozejm,
czyli przerwê w obradach do 15
marca, czmychnê³a z placu
boju. Tym samym ocala³ na razie Jacek Wachowicz, reprezentuj¹cy barwy Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej, w
którego wa¿noœæ mandatu w¹tpi tak¿e naczelne dowództwo
PiS. Ca³a nadzieja koalicji w
wyrokach Trybuna³u, który 13
marca ma orzekaæ w sprawach
samorz¹dowych, lecz - jak wiadomo - prawo nie dzia³a wstecz
i bez wzglêdu na jego rozstrzygniêcia Jacek Wachowicz nie
tylko nie powinien zasiadaæ na
stolcu przewodnicz¹cego, ale
te¿ winien byæ wykluczony z
grona rajców praskich.
Kolejny manewr koalicji PiS
– PWS uniemo¿liwi³ skierowanie do praskich rewizorów
kwestii oceny przebiegu procesu inwestycyjnego hali sportowej przy Szkole Podstawowej
127. Budynek ten, wraz z szeœcioma salami lekcyjnymi, mia³
byæ ukoñczony we wrzeœniu
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

ubieg³ego roku. Maj¹c tak radosn¹ perspektywê m³ódŸ z tej
placówki do tej pory pobieraj¹c¹ nauki w izbach gmachu
Liceum im. Pi³sudskiego przy
Kowelskiej ewakuowano do
placówki macierzystej, oddaj¹c liceum zajmowane do tej
pory sale. Jakie¿ z pewnoœci¹
by³o zdumienie dyrektor SP
127, gdy kolejne terminy mija³y, a izb lekcyjnych jak nie by³o,
tak nie ma, hala rozgrzebana,
a m³ódŸ z jej placówki zamiast
poprawy ma pogorszenie warunków, bowiem pobieranie
nauk koñczy siê nierzadko po
16. Pikanterii sprawie dodaje
fakt, i¿ - co zdarza siê nadzwyczaj rzadko - dochodzi tu do
zerwania kontraktu, a stron¹
zrywaj¹c¹ jest nie zamawiaj¹cy, czyli urz¹d dzielnicy, ale
wykonawca. Z pobie¿nej analizy faktów wynika, i¿ dzielnica
nie zabezpieczy³a œrodków na
realizacjê projektu, który wybra³a do realizacji, próbowa³a
wiêc projekt odchudziæ, wprowadzaj¹c w nim oszczêdnoœci.
O ile mo¿na zrobiæ z surduta
marynarkê, a z sukienki spódnicê, to odwrotnie siê nie da.
Wychodz¹ te¿ inne nieprawid³owoœci i byæ mo¿e jest to
tak¿e przyczyn¹, dla której blokowane jest przez PWS i PiS
wejœcie radnych PO do komisji rady, w których osamotnieni rajcy LiD dzielnie walcz¹c
przegrywaj¹ wiele staræ.
Ju¿ dziœ mo¿na powiedzieæ,
¿e bêdzie to trudny rok i trudna
kadencja. Radni PiS sfrustrowani pora¿k¹ wyborcz¹ swojego kandydata na prezydenta
Warszawy, ani myœl¹ o konstruktywnej pracy na rzecz miasta. Z uporem godnym lepszej

sprawy broniæ bêd¹ wszystkich
i wszystkiego, co uto¿samiaæ
siê bêdzie w ich mniemaniu z
okresem „z³otych” rz¹dów PiS
w Warszawie. Wykrystalizowa³a siê nawet w ich gronie grupa
- jak siê szumnie nazwali -„jastrzêbi”, która próbuje nadawaæ
ostry ton w konfrontacji z PO.
Kurczaki nieopierzone nawet
nie wiedz¹, ¿e wojenka powoduje straty po obu stronach, a
na swoje nazwisko nale¿y pracowaæ konstruktywnie, ciê¿ko i
mozolnie, a nie próbowaæ œwieciæ œwiat³em odbitym od innych.
Pierwszy z nich, który poleg³ na
polu konfrontacji, to by³y wojewoda D¹browski - on ju¿ przeszed³ do historii. Pozostali te¿
zapewne pos³u¿¹ za miêso armatnie, paszê boga wojny. Ciekawe, który bêdzie nastêpny?
Pewne jest jedno: tanio skóry
nie sprzedadz¹. Chwilowe
uspokojenie na warszawskiej
scenie politycznej ze strony PiS
to próba uœpienia przeciwnika.
Kontratak zapewne nast¹pi i to
w najmniej spodziewanym
przez PO momencie.
z pola bitwy warszawskiej
Wasz korespondent wojenny
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
(Lewica i Demokraci)
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Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

NFZ

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

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

ul. D¹browszczaków 5A

Y!
T
A
R

gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

618-88-84

dokoñczenie ze str. 1

KUPON
R A B AT O W Y

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

samodzielnie organizowanych
w Warszawie i w Melbourne
lub na których autorka bywa³a
(sa³atka z ciep³ych krewetek i
miêty, zupa z pieczonych pomidorów z kminkiem, polêdwiczki wieprzowe w miodzie,
lody mango i mnóstwo innych).
Jedzenie to nie tylko pokarm
dla cia³a. G³ównym przes³aniem ksi¹¿ki jest wiara, ¿e
smaczne, ³adnie podane potrawy, smakowane w przyjaznym towarzystwie to lekarstwo dla duszy. Autorka podaje rady jak ka¿dego dnia, nawet wbrew okolicznoœciom, ju¿
od œniadania zachowaæ dobre
samopoczucie, jak podj¹æ ukochanego, ¿eby oszala³ z po¿¹dania, jak na energiê ¿yciow¹
dzia³a degustacja w ³ó¿ku (np.
rogalików z ró¿¹ i szampana)
czy jak dodaæ smaku ogl¹danym w telewizji rozgrywkom pi³karskim. Nie jest to jednak
ksi¹¿ka kulinarna. To raczej
poradnik jak ¿yæ szczêœliwie,
spokojnie, wœród ludzi których
siê kocha i którzy nas kochaj¹.
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WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii i alergologii
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy realizuje projekt „M³odzie¿owa Akademia Umiejêtnoœci” dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Projekt oferuje: warsztaty i indywidualne zajêcia maj¹ce na
celu: budowanie poczucia w³asnej wartoœci, rozpoznanie swoich talentów, rozwijanie osobowoœci, planowanie kariery zawodowej, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pomoc w
znalezieniu pracy; zajêcia komputerowe; bezp³atny dostêp do
internetu; stypendia szkoleniowe; bilety komunikacji miejskiej.
Po zakoñczeniu zajêæ – wyjazd wakacyjny dla wszystkich
uczestników! Czas uczestnictwa w projekcie: 1 kwietnia 2007r
- 31 lipca 2007r.
Wszystkie zajêcia s¹ bezp³atne! Osoby zainteresowane
proszone s¹ o osobiste zg³oszenie na ul. Majow¹ 5 (lokal w
bramie), po uprzednim kontakcie telefonicznym 022 674-4844, od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 12-15.

VIII Rodzinne Zawody P³ywackie

O Agnieszce Perepeczko
Agnieszka Perepeczko (¿ona
Marka Perepeczko) jest absolwentk¹ Warszawskiej Szko³y
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (obecnie Akademia
Teatralna). Pracowa³a w warszawskich teatrach: Dramatycznym i Rozmaitoœci. Przez 11 lat,
do 1981 r., by³a aktork¹ Teatru
Komedia w Warszawie.
W latach 70-tych otrzyma³a
pierwsz¹ propozycjê wyjazdu
do Australii w charakterze modelki i otrzyma³a miano, nadane przez Australian Wool Corporation, „Ambasadorki polskiej
we³ny”. Tu¿ przed stanem wojennym wyjecha³a ponownie do
Australii, gdzie pozosta³a wiele

tel./fax 022 610-52-60

www.fonem.waw.pl

Czytaæ i smakowaæ
mo¿na dobrze zjeœæ, porozmawiaæ z przyjació³mi, pos³uchaæ
ulubionej muzyki, jednym s³owem, schroniæ siê przed pu³apkami pêdz¹cego œwiata.
Agnieszka Perepeczko zawsze
pragnê³a taki dom stworzyæ,
zarówno w Polsce, jak i w Melbourne w Australii, gdzie spêdza po³owê roku. Autorka dzieli siê swoimi doœwiadczeniami
z prowadzenia domu otwartego, zdradza zwi¹zane z tym
sekrety, wplataj¹c w opowieœæ
anegdoty i dowcipne wspomnienia z wrodzonym sobie poczuciem humoru i autoironi¹.
Autorka podaje liczne przepisy, wywiedzione ze wspomnieñ, wszystkie osobiœcie
sprawdzone. S¹ tu receptury
zarówno na proste, szybkie i
tanie dania, jak i wykwintne
potrawy, idealne na przyjêcia.
Smakosze znajd¹ tu takie specja³y jak: bobrownicka baranina a la sarna, zalewajka mamy,
sernik ¿ó³ty z rodzynkami
(przepisy zapamiêtane z rodzinnego domu), liczne potrawy, które autorka przygotowywa³a jako m³oda mê¿atka (np.
zupa krem z czosnku), czy
smako³yki z licznych przyjêæ,

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

lat. Prowadzi³a tam studio fotograficzne „Family Tradition Photo”. Fotografowa³a ma³e przyjêcia etniczne i wielkie przyjêcia
australijskie. Nadal pracowa³a
jako modelka (pokazy mody, fotografia reklamowa) oraz jako
aktorka (seriale „Prisoner”, „Country Practis”, „Flying Doctors”,
a tak¿e zagra³a g³ówn¹ rolê w
australijskim filmie fabularnym
„Dead to the world”).
W Australii zaczê³a pisaæ
swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê: „Babie lato, czyli b¹dŸ szczêœliwa
ca³e ¿ycie” (1997 r.), zabawny
poradnik pe³en humoru i recept, jak pielêgnowaæ urodê i
dbaæ o zdrowie.
W tym samym roku przyjecha³a do Warszawy, ¿eby obj¹æ stanowisko redaktor naczelnej w ekskluzywnym magazynie „Magiczna Kuchnia”, a
nastêpnie w magazynie o wnêtrzach „Weranda”.
Powsta³y kolejne ksi¹¿ki. W
2001 r. autorka wyda³a „Fascynacje kulinarne gwiazd”, opowieœci kulinarne najwiêkszych postaci polskiej sceny i ekranu.
Zdjêcia gwiazd, specjalnie na potrzeby ksi¹¿ki, wykona³a autorka. Ksi¹¿ka okaza³a siê bestsellerem, sprzeda³a siê w nak³adzie
130 tys. egzemplarzy. W 2003 r.
ukaza³y siê „Fascynuj¹ce podró¿e gwiazd… i moje”, pe³ne hu-

moru relacje z wypraw, w których
brali udzia³ s³awni artyœci, sportowcy i prezenterzy telewizyjni.
Wœród licznych opowieœci znalaz³y siê wra¿enia z wielkiej australijskiej przygody Agnieszki Perepeczko. Tu tak¿e zdjêcia gwiazd
wykona³a autorka.
W 2003 r. Agnieszka Perepeczko otrzyma³a propozycjê
zagrania ma³ej rólki w serialu ”M
jak mi³oœæ”. Popularnoœæ roli
przeros³a oczekiwania twórców
serialu. Powsta³a kolejna ksi¹¿ka – tym razem o serialu: „S jak
Serial. Na plan nie wpuszczaæ”,
zbiór opowieœci o kulisach pracy, zawieraj¹cy prywatne rozmowy z twórcami serialu, aktorami i
pracownikami ekipy technicznej.
W 2004 roku Agnieszka Perepeczko wyjecha³a na wakacje do swojego domu w Melbourne. Powsta³a kolejna
ksi¹¿ka „Œniadanie w ³ó¿ku.....i
inne rozkosze kulinarne”.

Konkurs!
Wœród osób, które poprawnie odpowiedz¹ na pytanie:
jak¹ postaæ w serialu „M jak
mi³oœæ” gra Agnieszka Perepeczko, rozlosujemy dwa egzemplarze opisywanej wy¿ej
ksi¹¿ki, ufundowanej przez
Wydawnictwo Nowy Œwiat.

Klub Wolontariatu w Warszawie ul. Stojanowska 12/14
poszukuje do Punktu Informacji Obywatelskiej wolontariuszy znaj¹cych prawo cywilne i rodzinne. Poszukujemy równie¿ chêtnych do pracy wolontarystycznej z dzieæmi potrzebuj¹cymi pomocy w nauce (szko³a podstawowa, gimnazjum).
Bli¿szych informacji udzieli Koordynator Wolontariatu:
w œrody, godz. 11-16 lub w czwartki w godz. 14-18
pod nr tel. 678-70-65 lub codziennie 0-693-49-56-94

11 marca w godzinach 9-13 na P³ywalni ,,Prawy brzeg’’ – ul.
Jagielloñska 7, tel: (022) 619 81 38, (022) 619 76 98, odbêda
siê VIII Rodzinne Zawody P³ywackie. Zapisy w dniu zawodów.
Program: 9–9.30 przyjmowanie zg³oszeñ startuj¹cych rodzin;
- Recepcja DOSiR; 9.45 - oficjalne rozpoczêcie zawodów; 9.50
- rozgrzewka w wodzie; 10.10 - rozpoczêcie zawodów; 12.30 wrêczenie nagród, zakoñczenie zawodów.
Konkurencje: 1. Sztafeta 3 x 25m stylem dowolny (ca³a rodzina);
2. Holowanie ko³a ratunkowego z dzieckiem (tata lub mama);
3. Zjazd na czas zje¿d¿alni¹ (dziecko); 4. P³ywanie z desk¹
na czas (dziecko); 5. P³ywanie na materacu na czas (mama);
6. Wodny tor przeszkód (tata); 7. Pokonanie 25m w kuli sferycznej (wybrany przedstawiciel rodziny).
Klasyfikacja: suma punktów w poszczególnych konkurencjach,
oddzielnie dla ka¿dej kategorii. W przypadku wiêkszej iloœci startuj¹cych rodzin iloœæ konkurencji mo¿e ulec zmianie.
Kategorie: 1. Rodzice + dziecko w wieku szko³y podstawowej; 2. Rodzice + dziecko w wieku gimnazjalnym i wy¿ej.
Uwagi organizacyjne: 1. Zespó³ rodzinny tworz¹ (rodzice +
dziecko lub 1 rodzic + dwoje dzieci); 2. Dopuszczalny jest start
z wody i ze s³upka startowego; 3. W sprawach nie objêtych
regulaminem decyduje Sêdzia G³ówny Zawodów; 4. Udzia³ w
zawodach oznacza akceptacjê powy¿szych ustaleñ.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! WSTÊP WOLNY!

