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PANELE
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

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

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,
EEG, BADANIA LABORATORYJNE
Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Cygan
zawini³? Zbadaj

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ
równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

Za dwa dni, 12 wrzeœnia, minie termin ewentualnego
zaskar¿enia wyroku S¹du Rejonowego Warszawa Praga,
który z powództwa Grupy 3J zas¹dzi³ od Szpitala Praskiego kwotê prawie 3, 7 mln z³ plus odsetki za niezap³acone faktury z 2007 roku.
Zaskar¿enie wyroku, które
Przypomnijmy, w czym
kosztowa³oby 75 tys. z³, jest rzecz. Rok temu Grupa 3J
– zdaniem dyrektora Paw³a wraz z firm¹ klimatyzacyjn¹
Obermeyera – praktycznie Klimor rozpoczê³y budowê od
bez sensu, bo racje wyko- dawna planowanego pawilonawcy s¹ oczywiste. Gdyby nu A2, gdzie mia³y znaleŸæ
wy³o¿yæ te pieni¹dze z kasy siê m.in. wszystkie sale opeszpitala, oznacza³oby to jego racyjne, oddzia³ medycyny
dokoñczenie na str. 2
ruinê.

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Teatr Praski
Artystyczna Praga wzbogaci³a siê o kolejn¹ scenê teatraln¹. Od 10 wrzeœnia zaczyna dzia³aæ Teatr Praski. Jego
powstanie zapowiada³ ju¿ na ³amach naszej gazety (NGP
nr 8/2008) Marcin Kwaœny, odtwórca g³ównej roli w filmie
£ukasza Palkowskiego „Rezerwat”. Aktor mówi³ o zawi¹zaniu siê Grupy Teatralnej Miêdzy S³owami, wystawiaj¹cej spektakle w restauracji „Skamiejka”.
Wiosn¹ 2008 r. na bazie tej
Do tego czasu zespó³ Tegrupy m³odzi aktorzy, Monika atru Praskiego wystêpuje goGruda, Marcin Kwaœny i Adrian œcinnie w klubie „Projektor”
Perdjon za³o¿yli fundacjê, któ- przy ul. Bia³ostockiej 22. Od
rej celem by³o stworzenie no- 10 wrzeœnia do 1 paŸdzierniwego teatru na Pradze. Na sie- ka wystawia tam jednoaktówdzibê teatru fundacja wydzier- kê Antoniego Czechowa
¿awi³a od w³adz dzielnicy Pra- „NiedŸwiedŸ”. Premiera spekga-Pó³noc budynek przy ul. taklu odby³a siê 29 lutego w
Kêpnej 6. Obecnie trwaj¹ tam Rosyjskiej Kawiarni Artyprace adaptacyjne, tak, aby stycznej „Skamiejka”. Przedjeszcze przed koñcem roku stawienie wyre¿yserowa³ i
Teatr Praski móg³ zaprosiæ wi- jednoczeœnie wcieli³ siê w podokoñczenie na str. 12
dzów na pierwsz¹ premierê.

s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022 353
06 20) i Szpitalu przy ul. Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê
XXI wieku!

KREDYT GOTÓWKOWY od 500 z³ do 80000 z³
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SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO
BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,
PIENI¥DZE TEGO
SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka
105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)
(022)

425-01-60

MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA
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Cygan zawini³?
dokoñczenie ze str. 1

ratunkowej i ca³a diagnostyka
obrazowa, czyli rentgen, USG,
tomografia komputerowa. Pozwoli³oby to ponad 200-letniemu szpitalowi na godne wejœcie
w XXI wiek i w³¹czenie go do
krajowego systemu ratownictwa. Nie bez znaczenia by³a te¿
perspektywa utworzenia tu zaplecza medycznego dla budowanego stadionu narodowego.
Ale lepsza opieka medyczna i
nowoczesnoœæ kosztuj¹.
Za rozpoczêcie tej budowy
stanowiskiem zap³aci³ poprzedni dyrektor szpitala. Zarzucano
nieprawid³owoœci w procedurach przetargowych, które jednak – po badaniu przez Urz¹d
Zamówieñ Publicznych – nie
potwierdzi³y siê. Budowa trwa³a, ale wykonawca wci¹¿ nie
dostawa³ nale¿nych mu pieniêdzy. Gdy zaleg³oœci przekroczy³y 15 mln z³otych, mimo starañ nowego ju¿ dyrektora, w³aœnie Paw³a Obermeyera (powo³anego w grudniu ub.r.), wykonawca zabezpieczy³ plac budowy i opuœci³ go, co oczywiœcie znów zwiêkszy³o koszty.
Po pewnym czasie budowa
znów ruszy³a, bo Rada Warszawy przyzna³a pieni¹dze, ale
z ponad 15 mln z³ za prace
wykonane w tym roku, wykonawca dosta³ tylko 6 mln, a o
zaleg³ych za ub. rok owych 3,7
mln Biuro Polityki Zdrowotnej
nawet nie chce s³yszeæ. W prasie ukaza³y siê nawet wypowiedzi wiceprezydenta Kochaniaka (w jego gestii le¿¹ sprawy
s³u¿by zdrowia), ¿e szpital powinien na to wzi¹æ kredyt. Ta
opinia nie pojawia siê jednak nigdzie na piœmie. Dziwne, bo
media nie s¹ chyba œrodkiem

do porozumiewania siê z dyrektorem szpitala…
Szpital Praski jest szpitalem
miejskim, a zatem samorz¹d
miasta, podobnie jak o drogi,
szko³y czy budynki komunalne
jest zobowi¹zany do dbania o
niego. Gdy sprawa nabra³a
rozg³osu, m.in. dziêki radnym
z naszego terenu, 8 maja Rada
Warszawy przyzna³a pieni¹dze dla Szpitala Praskiego, w
tym „zwiêkszenie dotacji zwi¹zanej z realizacj¹ przebudowy
wraz z rozbudow¹ Szpitala
Praskiego – kwota 3 757 561
z³. Jest to napisane czarno na
bia³ym w uzasadnieniu do
uchwa³y nr XXX/943/2008 z 8
maja w sprawie zmian w bud¿ecie m.st. Warszawy na
2008 rok. Ale sama uchwa³a
to jednak za ma³o. Jej wykonanie jest obowi¹zkiem prezydenta miasta, który przekazuje œrodki poprzez umowê dotacyjn¹. A taka umowa nie zosta³a przygotowana przez
urz¹d m.st. Warszawy.
Budowa na razie trwa, choæ
wykonawca jest ju¿ ostro¿ny.
Zapowiedzia³, ¿e prace zakoñczy w paŸdzierniku, bo na
tyle starczy pieniêdzy. Inwe-

SKUP I SPRZEDA¯
PODRÊCZNIKÓW
SZKOLNYCH
NOWYCH I U¯YWANYCH

DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA
TEL. 0 502 322 543
0 722 326 450
MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Kalejdoskop wrzeœniowy
21.09 przypada rocznica
œmierci Amerykanki Jacqueline Susan (1921-74). Zaczyna³a karierê jako modelka i
aktorka. Po czterdziestce
wpad³a na pomys³ wykorzystania swoich doœwiadczeñ w
filmowo-artystycznym œwiatku i zaczê³a pisaæ. W ci¹gu
siedmiu lat stworzy³a cztery
powieœci: „Dolina lalek”, „Bez
zobowi¹zañ”, „Raz to za
ma³o” i „Dolores”. Ostatnia
zosta³a wydana ju¿ po jej
œmierci.
Krytycy byli bezlitoœni, ale
liczby sprzedanych egzemplarzy mówi³y same za siebie
(10 mln egz. w 1966 r.). Dziœ
nieco zapomniano o Jacqueline Susan, niemniej nie
mo¿na jej odmówiæ ogromnej
zas³ugi - sta³a siê prekursork¹
literatury kobiecej.
Mika Waltari (1908-79) by³
jednym z najwybitniejszych
fiñskich autorów. Choæ pocz¹tkowo studiowa³ teologiê
i filozofiê, to literatura sta³a
siê jego przeznaczeniem.
Zadebiutowa³ jako 17-latek
i szybko zdoby³ uznanie
czytelników.

Wydana w 1937 r. ksi¹¿ka
„Obcy przyszed³ na farmê” zosta³a prze³o¿ona na 13 jêzyków. „Egipcjanin Sinuhe”, opowieœæ z czasów staro¿ytnych,
dziej¹ca siê w Syrii, Babilonii i
na Krecie sta³a siê œwiatowym
bestsellerem. „Mikael” i „Turms
Nieœmiertelny” ugruntowa³y
s³awê autora. Waltari napisa³
prawie 30 sztuk teatralnych i
tyle¿ powieœci. By³y wœród nich
równie¿ krymina³y: „Krwawy
œlad”, „Niebezpieczna gra”.
Cierpia³ na depresjê, bezsennoœæ, sporo pi³. 26 wrzeœnia
minie dwudziesta dziewi¹ta
rocznica jego œmierci.
Ludmi³a Milc

stycja nie bêdzie zamkniêta,
czyli termin jej zakoñczenia –
a wykonawca przedtem deklarowa³, ¿e do koñca roku
zamknie I etap – znów siê
przesunie, co tylko generuje
koszty. Strac¹ na tym wszyscy, a przede wszystkim pacjenci. Warto dodaæ, ¿e miesiêcznie w szpitalu przebywa
1500 pacjentów, nie licz¹c
tych, którym udzielana jest
pomoc w ramach dy¿urów,
izby przyjêæ i przychodni
przyszpitalnych. Dyrektor
prosi³ o przesuniêcie kilku milionów z³otych z wieloletniego planu inwestycyjnego na
ten rok, by nie traciæ czasu.
Na razie odpowiedzi nie ma.
- Biuro Polityki Zdrowotnej
zarzuca mi, ¿e nie przedstawi³em programu naprawczego
– mówi dyrektor Obermeyer.
– Przygotowa³em go jeszcze
w marcu. Teraz zmieni³y siê
realia: system rozliczeñ z Narodowym Funduszem Zdrowia, co powoduje, ¿e wszystko trzeba liczyæ na nowo. Zarzuca nam siê np. ¿e szpital
nie wypracowuje dochodu.
Nikt jednak nie bierze pod
uwagê, ¿e zapewniamy dla
miasta codzienne ostre dy¿ury chirurgii, interny, intensywnej terapii, toksykologii, urologii i ginekologii, a weekendowo chirurgii urazowej i ortopedii. To kosztuje, i to bardzo
du¿o. Praktycznie nie sposób
zarobiæ na ostrym dy¿urze,
jeœli np. pogotowie przywozi
ofiary wypadków, z urazami
wielonarz¹dowymi, co kosztuje czêsto nawet kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych. Jako lekarz
nie mogê siê zgodziæ na to, by
oszczêdzaæ kosztem zdrowia
pacjentów - kontynuuje dyrektor. - W ci¹gu 9 miesiêcy mojej pracy tutaj dostêpnoœæ do
szpitala zwiêkszy³a siê o 100
procent. To zas³uga lekarzy i
pielêgniarek. Przyk³adem
mo¿e byæ po³o¿nictwo: w lipcu 2007 by³o 90 porodów, w
tym roku, te¿ w lipcu, 181.
Stare budynki to nie jedyny problem naszej placówki.
Nie da siê jednak funkcjonowaæ w XXI wieku bez zakupów sprzêtu. Wystêpowa³em
o to ju¿ dwukrotnie – mówi
Pawe³ Obermeyer. – Potrzebujemy pilnie aparatu do
znieczuleñ, respiratora, artroskopu, laparoskopu. To podstawowe narzêdzia. Wstyd,
¿e neurochirurdzy pracuj¹
sprzêtem po¿yczonym bezp³atnie od firm, a nawet stó³
operacyjny jest po¿yczony….
Nieodparcie nasuwa siê
pytanie: Cygan zawini³, a kowala chc¹ powiesiæ?
Z ostatniej chwili: w miniony pi¹tek dyr. Obermeyer
przekaza³ do miasta kolejny
program naprawczy.

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

ul. Jagielloñska 16
tel. 022 818 26 95
Zapraszamy pn.-pt. w godz. 10-18
OBOZY WCZASY - w Polsce i za granic¹
WYCIECZKI LOTNICZE - last minute non-stop!
Us³ugi przewodnickie - noclegi w Wilnie
biuro@sun-line.pl , www.sun-line.pl

Prawnik radzi

Co zrobiæ,
aby zmieniæ nazwisko?
Jest to pytanie, które coraz czêœciej pada ze strony
Klientów Kancelarii. Czy ka¿dy mo¿e dokonaæ takiej zmiany?
Na te i inne pytania udzielê dziœ odpowiedzi.
Wbrew powszechnemu dawca posiada cz³onków romniemaniu, nie ka¿dy mo¿e dziny o tym nazwisku lub jest
zmieniæ nazwisko. Ogranicze- powszechnie znany pod tym
nia w tej kwestii wprowadza nazwiskiem. Do op³aconego
ustawa, która stanowi, i¿ pe- odpowiednio wniosku o zmia³noletni obywatel polski ma nê nazwiska, nale¿y do³¹czyæ
mo¿liwoœæ zmiany nazwiska dokumenty, których rodzaj
tylko wtedy, gdy umotywowa- uzale¿niony jest m.in. od stane jest to wa¿nymi wzglêda- nu cywilnego wnioskodawcy.
mi. Za okolicznoœæ uzasadnia- Nale¿y pamiêtaæ, i¿ zmiana
j¹c¹ ¿¹danie zmiany nazwiska nazwiska obojga rodziców,
uznano w szczególnoœci przy- poci¹ga za sob¹ zmianê napadek, gdy ktoœ nosi nazwisko zwiska ma³oletnich dzieci, z
o niepolskim brzmieniu, posia- zastrze¿eniem jednak, i¿ w
daj¹ce formê imienia, oœmie- przypadku dziecka, które
szaj¹ce albo nielicuj¹ce z god- ukoñczy³o lat 14, do zmiany
noœci¹ cz³owieka. Dotyczy to wymagana jest jego zgoda.
równie¿ sytuacji, w której
Podstawa prawna: Ustawa
wnioskodawca chce zmieniæ
o zmianie imion i nazwisk (Dz.
dotychczasowe nazwisko na
U. 63.59.328 ze zm.) Art. 2. 1.
nazwisko, którego od wielu lat
Wniosek o zmianê nazwiska
u¿ywa. Aby dokonaæ takiej
podlega uwzglêdnieniu, je¿eli
zmiany, nale¿y z³o¿yæ stosowjest uzasadniony wa¿nymi
ny wniosek do kierownika
wzglêdami. 2. Wa¿ne wzglêdy
urzêdu stanu cywilnego w³aœciwego ze wzglêdu na miej- zachodz¹ w szczególnoœci,
sce pobytu sta³ego wniosko- gdy wnioskodawca: 1) nosi nadawcy, a w przypadku braku zwisko: a) oœmieszaj¹ce albo
takiego miejsca – do kierow- nielicuj¹ce z godnoœci¹ cz³onika urzêdu stanu cywilnego wieka, b) o brzmieniu niepow³aœciwego ze wzglêdu na lskim, c) posiadaj¹ce formê
ostatnie miejsce pobytu sta³e- imienia; 2) pragnie zmieniæ
go. ¯¹danie zmiany nazwiska swoje nazwisko na nazwisko,
zostanie uwzglêdnione, je¿eli którego u¿ywa, lub powraca do
wnioskodawca nale¿ycie je nazwiska, które zosta³o zmieuzasadni, to znaczy poda nione. Art. 5. 1. Zmiana nazwiwa¿n¹, z punktu widzenia jego ska obojga rodziców rozci¹ga
oraz organu, przyczynê doko- siê na ma³oletnie dzieci.
nania takiej zmiany. Nale¿y Kancelaria Doradztwa
mieæ jednak na uwadze fakt, Prawnego „Leximus”
i¿ nie mo¿na ¿¹daæ zmiany
Warszawa
nazwiska na nazwisko histoul. Radzymiñska 34 lok. 6
ryczne, ws³awione na polu
tel. 0500-020-048
kultury i nauki, dzia³alnoœci polub 0515-134-071,
litycznej, spo³ecznej albo wojskowej, chyba ¿e wniosko- kancelarialeximus@gmail.com

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
m.st. WARSZAWY
zgodnie
z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub
dzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
oraz zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 10 paŸdziernika 2008 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY
Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych: Urzêdu
m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/15 i w
jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i
Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na
lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce konkursu ofert mo¿na uzyskaæ
tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 590-01-59
lub u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

7. urodziny
10 wrzeœnia mija dok³adnie 7 lat, odk¹d na Bródnie
i Targówku dzia³a szko³a jêzykowa ALLIANCE.
Mimo ¿e jest to bardzo „m³o- su przeznaczona jest na konda” szko³a, mo¿e pochwaliæ wersacjê, opart¹ na bogatym
siê znacznymi efektami w na- s³ownictwie.
uczaniu dzieci, m³odzie¿y i doSzko³a proponuje ró¿noros³ych. Ka¿da z osób zainte- rodne formy nauczania: kurresowanych mo¿e znaleŸæ od- sy jêzyka ogólnego, kursy
powiedni¹ dla siebie formê na- przygotowuj¹ce do egzamiuki angielskiego, niemieckie- nów (w tym do matury), kursy
go, w³oskiego, hiszpañskiego konwersacyjne, specjalistyczi rosyjskiego. Zajêcia prowa- ne, Business English i inne.
dzone s¹ indywidualnie oraz w Zajêcia odbywaj¹ siê przy ul.
ma³ych kameralnych grupach Kondratowicza 18 (obok
(2-6 osób). Cech¹ charaktery- Urzêdu Dzielnicy Targówek).
styczn¹ prowadzonych zajêæ
Z okazji swoich urodzin,
jest nacisk na rozwijanie umie- szko³a oferuje Czytelnikom
jêtnoœci komunikowania siê, 10% zni¿ki na wszystkie rost¹d w ramach ka¿dej lekcji dzaje prowadzonych zajêæ.
zdecydowana wiêkszoœæ cza- Tel. 0606 744 724.
Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych
Oœrodek STC - Miedziana 11 - 11 nowych grup
Bia³ostocka 10/18 - poniedzia³ek 18:45-20:45 - od 6 X
Kawêczyñska 2 - czwartek 18:00-20:00 - od 4 IX
Miêdzyborska 70 - poniedzia³ek 18:00-20:00 - od 8 IX
Leszczynowa 5 - czwartek 19:00-21:00 - od 4 IX
Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.
Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl
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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
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

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

Dekady Praskie Praga’60.
Wystawa organizowana jest
jako pierwsza z cyklu „Dekady
Praskie”. „Dekady” s¹ projektem cyklicznym obrazuj¹cym
¿ycie, obyczaje ludzi mieszkaj¹cych w danym czasie na warszawskiej Pradze w kontekœcie
miejsca (architektura, wystrój
wnêtrza, ubiór, przedmioty codziennego u¿ytku), ale równie¿
w kontekœcie wydarzeñ na
œwiecie. Na wystawie prezentowane s¹ fotografie, które zosta³y wykonane ponad 40 lat
temu przez: Miros³awa Iringha,
Adama Mottla, Wies³awa Zieliñskiego, Andrzeja Wiernickiego, Andrzeja Lipkê. Przy pracy nad zdjêciami fotografom
towarzyszy³y emocje, wzruszenia, niekiedy zachwyt, lecz
zawsze ryzyko nazbyt ¿ywio³owego kontaktu z przygodnym modelem lub grup¹
œwiadków zdarzenia. Wiele

zdjêæ autorzy wykonali zatem
z ukrycia. Zdjêcia ukazuj¹ krajobraz praskich ulic. Ogl¹daj¹c
je mo¿na uœwiadomiæ sobie
zmiany, jakie zasz³y w jednych
miejscach b¹dŸ ich brak w innych. Pokazuj¹ te¿ ludzi, ich
twarze, sylwetki, zajêcia. S¹ to
na ogó³ osoby nieznane fotografowi - wtedy nie pyta³o siê
o zgodê i nazwisko. Byæ mo¿e
ktoœ rozpozna na nich siebie
b¹dŸ znajomych. Ekspozycja
oddaje charakterystyczny klimat lat 60. w konkretnej przestrzeni miejskiej. Wstêp do
katalogu wystawy napisa³
Pawe³ Elsztein pra¿anin, pisarz i dziennikarz, znawca historii warszawskiej Pragi. Wystawie towarzyszy pokaz mody
z lat 60. przygotowany przez
Jerzego Antkowiaka i m³od¹
projektantkê mody Ewê Morkê,
która zaprezentuje kolekcjê su-

kienek koktajlowych. Ciekawe
bêdzie porównanie obu pokazów, tego historycznego ju¿ z
lat 60. i modeli jeszcze „ciep³ych”, projektowanych w
ostatnich tygodniach.
Wystawa organizowana w
ramach Warszawskiego Lata
Fotografii www.warszawskielatofotografii.pl i V Praskich
Spotkañ z Kultur¹, jest wspó-

³finansowana przez Urz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc.
Dekady Praskie Praga`60. Wytwórnia Koneser ul. Z¹bkowska 27/31 (obok Galerii
Klimy Bocheñskiej)
12 wrzeœnia o godz. 14.30
Pokaz mody - Estrada przy
ul. Z¹bkowskiej
14 wrzeœnia od godz.15.30

NZOZ „MEDICA”
zatrudni lekarzy wszystkich specjalnoœci
szczególnie lekarzy medycyny pracy,
z uprawnieniami
do wykonywania badañ USG, urologów,
na terenie Pragi Pó³noc
oraz w Grodzisku Mazowieckim,
Pruszkowie, Wo³ominie.

Tel. (022) 619-01-60

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m 2.

Tel. 0783 680 783

Patroni
naszych
ulicpraska
4 nowa
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Józef Haller (1873-1960)
Genera³ Józef Haller jest patronem najwiêkszego placu na
Nowej Pradze, otoczonego charakterystyczn¹ socrealistyczn¹
zabudow¹. Urodzony w krakowskiej rodzinie mieszczañskiej
z tradycjami patriotycznymi (jego stryj Cezary Emil by³ uczestnikiem Wiosny Ludów w Krakowie, a w okresie Powstania
Styczniowego wspó³dzia³a³ ze wspieraj¹c¹ je galicyjsk¹ organizacj¹ cywiln¹, za co dosta³ wyrok wiêzienia od w³adz austriackich) od m³odoœci poœwiêci³ siê karierze wojskowej.
W latach 1895-1912 s³u¿y³ w ¿o³nierzy swojej jednostki. Po
armii austriackiej, zdobywaj¹c „kryzysie przysiêgowym” (lipiec
tam fachowe przygotowanie 1917 r.) pozostaje nadal zwolenwojskowe. Armiê austriack¹ nikiem orientacji na pañstwa cenopuœci³ w stopniu kapitana. Za- tralne, uznaj¹c w³adzê utworzorazem zwi¹za³ siê z Narodow¹ nej pod ich auspicjami Rady ReDemokracj¹ w l. 1912-14, dzia- gencyjnej. Kiedy jednak w lutym
³aj¹c w (istniej¹cych legalnie w 1918 r. Niemcy i Austro - Wêgry
Galicji) Polowych Dru¿ynach zawar³y z Ukraiñsk¹ Republik¹
Sokolich. By³a to organizacja Ludow¹ w Brzeœciu uk³ad oddaparamilitarna (w 1914 r. ok. 7 j¹cy URL Che³mszczyznê, Haltys. osób) tworzona na bazie ler wraz z dowodzon¹ przez sietowarzystwa sportowego „So- bie II Brygad¹ przechodzi front
kó³”(ok. 30 tys. cz³onków w Ga- austriacko-rosyjski pod Ralicji w 1914 r.) opanowanego rañcz¹, staj¹c po stronie Entenprzez endecjê. Powo³uj¹c PDS ty. Do jej przedstawicielstw w
endecja chcia³a wytworzyæ Jassach (Rumunia by³¹ czêœci¹
Ententy) wys³a³ memoria³ wyjaprzeciwwagê dla „Strzelca”.
Podczas I wojny œwiatowej œniaj¹cy jego dzia³ania.
Rz¹dy radziecki i ukraiñski
Haller s³u¿y w Legionach, w II
Brygadzie, pocz¹tkowo dowo- prowadzi³y rokowania pokojowe
dz¹c pu³kiem, po walkach na z pañstwami centralnymi, zarafroncie karpackim Haller awan- zem nie kontrolowa³y terenów,
suje na pu³kownika, otrzymuje nominalnie podlegaj¹cych ich
te¿ wysokie austriackie odzna- w³adzy. Na Ukrainie i w Rumuczenie wojskowe. W l. 1916-18 nii w momencie wkroczenia tam
jest dowódc¹ II Brygady, awans jednostki Hallera utrzymywa³ siê
otrzymuje w chwili, gdy wszyst- II Korpus Polski, utworzony w
kie trzy brygady Legionów 1917 r. za zgod¹ Rz¹du Tymwalcz¹ na froncie wo³yñskim. czasowego z Polaków s³u¿¹Zdobywa du¿¹ popularnoœæ u cych w armii rosyjskiej. Wobec

ATRAKCYJNE wynagrodzenie
dla osób z ksi¹¿eczk¹ Sanepidu
przy produkcji s³odyczy,
tel. 022 661 50 05, 0501-326-691

rozk³adu jednostek rosyjskich,
co zwi¹zane by³o m.in. z dzia³alnoœci¹ dysponuj¹cej du¿ymi
niemieckimi pieniêdzmi partii
bolszewickiej, w³adze rosyjskie
zgodzi³y siê na powstanie w ramach armii rosyjskiej jednostek
narodowych – w nadziei, ¿e ich
¿o³nierze bêd¹ mieli lepsz¹ motywacjê. Powsta³y wówczas
m.in. 3 Korpusy Polskie, z nich
II stacjonowa³ na froncie rumuñskim i z nim w marcu 1918r. po³¹czy³a siê brygada Hallera.
Jednak w tym miesi¹cu Rumunia (wobec pokoju Rosji bolszewików z Niemcami i Austro -Wêgrami w Brzeœciu) zawiera rozejm z pañstwami centralnymi
zobowi¹zuj¹c siê do rozbrojenia. Wówczas II Korpus - którego dowodzenie przej¹³ gen. Haller - odmaszerowa³ na Ukrainê,
z zamiarem przekroczenia Dniepru. Wobec postêpu wojsk niemieckich i austriackich na Ukrainie skierowano siê pod Kaniów,
gdzie istnia³a jeszcze nie obsadzona przez nie przeprawa na
tej rzece. W kwietniu korpus zatrzyma³ siê pod Kaniowem, tak¿e wskutek nalegañ Rady Regencyjnej; sam Haller liczy³ na
jej rokowania z Niemcami.
Czynniki niemieckie takie rokowania podjê³y, traktuj¹c je jako
grê na czas i po zebraniu odpowiednich si³ zaatakowali II Korpus 11 maja. Wobec braków
amunicji Haller skapitulowa³.
Wprawdzie z wojskowego punktu widzenia bitwa pod Kaniowem mia³a ma³e znaczenie, to
jednak propagandowo by³a bardzo istotna – podczas I wojny
¿o³nierze II Brygady jako jedyna zwarta jednostka walczyli z
wszystkimi 3 zaborcami. Dodaj-

my, ¿e bitwa kaniowska, choæ
przegrana, by³a podkreœleniem
udzia³u Polaków po stronie Ententy, a wiêc koalicji zwyciêskiej.
Kaniów te¿ sprawi³, ¿e po Pi³sudskim Haller sta³ siê w tym
czasie najbardziej popularnym
polskim ¿o³nierzem.
Haller po kapitulacji w przebraniu przedostaje siê do Kijowa,
gdzie dzia³a konspiracyjna POW
oraz kierowana przez endecjê
Rada Polska Zjednoczenia Miêdzypartyjnego. Obie te si³y uzna³y jego kierownictwo i organizowa³y przerzut Polaków do Murmañska i Archangielska, zajêtych przez Anglików. Dotar³ tam
Haller, nastêpnie drog¹ morsk¹
docieraj¹c do Pary¿a. Tam Komitet Narodowy Polski (kierowany przez Romana Dmowskiego,
a traktowany przez Ententê jako
przedstawicielstwo Polaków) do³¹cza go do swojego grona – wobec tworzenia we Francji Armii
Polskiej posiadanie popularnego
i kompetentnego dowódcy, akceptowanego tak¿e przez sojuszników, by³o koniecznoœci¹.
W paŸdzierniku 1918 r. Haller zostaje mianowany przez KNP dowódc¹ wojsk polskich (formalnie
wszystkich istniej¹cych. Faktycznie dowodzi³ licz¹c¹ 5 dywizji
Armi¹ Polsk¹ we Francji, od koloru mundurów nazywan¹ „B³êkitn¹ Armi¹”).
W kwietniu 1919 r. w wyniku uzgodnieñ francusko – niemieckich drog¹ kolejow¹ przez
Niemcy armia wraca do kraju.
W maju gen. Haller zostaje
mianowany dowódc¹ frontu po³udniowo-wschodniego, œwie¿ymi si³ami rozpoczynaj¹c ofensywê przeciw Ukraiñcom w Galicji
Wschodniej. W jej wyniku zajêto wiêksz¹ czêœæ tego terytorium, osi¹gaj¹c granicê rumuñsk¹. W paŸdzierniku 1919
r. zostaje mianowany dowódc¹
Frontu Pomorskiego, zorganizo-

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

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

rzetelnym badaniu wzroku u dzieci
Nie³atwo jest rodzicom wykryæ wadê wzroku u dziecka. Nie
maj¹c specjalistycznego sprzêtu mo¿na oprzeæ siê jedynie
na swoich obserwacjach i znajomoœci dziecka. Istniej¹ jednak zauwa¿alne symptomy, które mog¹ œwiadczyæ o wadzie
wzroku. Jeœli zatem zaobserwujecie, ¿e wasze dziecko:
* zbyt blisko siada przed telewizorem,
* mru¿y oczy podczas patrzenia,
* przekrzywia g³owê przy ogl¹daniu lub czytaniu,
* ma czêste bóle g³owy bez konkretnych powodów,
* mia³o k³opoty z czytaniem lub inne niepowodzenia zwi¹zane z nauk¹,
* spêdza du¿o czasu przy komputerze, a oczy nie s¹ zabezpieczone specjalnymi szk³ami z filtrem UV (tzw. blueblockerami)
powinniœcie zg³osiæ siê z dzieckiem do lekarza okulisty na
specjalistyczne badanie wzroku.
Pomyœlicie mo¿e, ¿e przecie¿ wasze dziecko by³o ju¿ badane w przychodni czy szkole, a sprawdzenie oczu wypad³o
pomyœlnie. Jednak¿e wada wzroku u dziecka jest trudna do
wykrycia podczas badania orientacyjnego, a takim jest badanie na tzw. bilansie zdrowia.
W odró¿nieniu od oka cz³owieka doros³ego, oko dzieciêce
posiada dar przystosowywania siê do niekorzystnych warunków. Dziecko podczas bilansu, kiedy musi zas³oniæ jedno oko,
a drugim odczytaæ litery czy inne znaczki na oddalonej od
niego tablicy, potrafi na ten krótki moment bezwiednie przystosowaæ oko. Wskazywane znaki bêd¹ wiêc prawid³owo odczytane, choæ za chwilê dziecko nie bêdzie ich ju¿ dobrze
widzia³o. Trzeba podkreœliæ, ¿e badanie bez u¿ycia specjalistycznych przyrz¹dów, z zastosowaniem jedynie tablicy znaków, umo¿liwia wykrycie wad w oko³o 40%. Nie mo¿na rozpoznaæ mniejszych wad ze wzglêdu na bardzo du¿¹ zdolnoœæ akomodacji oka dzieciêcego. Tego typu badanie daje
niewielkie szanse wykrycia astygmatyzmu, czêstego powodu niepowodzeñ szkolnych. Dziecko bowiem samo uczy siê
kompensowaæ tê wadê. Aby wyraŸnie widzieæ, stosuje ró¿ne
„sztuczki” - przekrzywia g³owê, mru¿y oczy, itp.

Dla dziecka niezwykle wa¿ny jest moment wykrycia wady
wzroku. Wczesne rozpoznanie wady daje mo¿liwoœæ usuniêcia jej, a okulary spe³niaj¹ rolê lecznicz¹. Maluch ma wiêksz¹
szansê na wyleczenie oczu, nawet ca³kowite! Dla starszego
okulary bêd¹ pe³niæ rolê jedynie koryguj¹c¹ i stan¹ siê konieczn¹ protez¹ do koñca ¿ycia.
Badania prowadzone w szkole potrafi¹ uœpiæ czujnoœæ rodziców. Tak¿e dzieci dwuletnich czy czteroletnich (bo takie poddawane s¹ pierwszym bilansom) nie mo¿na zbadaæ metod¹
orientacyjn¹, a dla szeœciolatków przygotowuj¹cych siê do
szko³y to ostatni moment na leczenie oczu. Rodzice nie powinni zatem poprzestaæ na ogólnym przegl¹dzie stanu zdrowia dziecka. Warto, choæby profilaktycznie i dla w³asnego spokoju, udaæ siê z dzieckiem do wykwalifikowanego okulisty,
który sprawdzi malcowi wzrok.
Skuteczne badanie wzroku, prowadzone przez doœwiadczonych lekarzy, z zastosowaniem specjalistycznego sprzêtu, pozwala na wykrycie wady oraz rzetelne okreœlenie jej wielkoœci nawet u m³odego cz³owieka. W Centrum Optyki Okularowej „Optokan” mamy wieloletnie doœwiadczenie w pracy z
dzieæmi. Badania zarówno komputerowe, jak i optyczne, przeprowadzaj¹ lekarze okuliœci. Pomiar wady wzroku wykonywany jest przy oku „normalnym” oraz po wpuszczeniu kropli
(tego samego dnia, gdy¿ krople dzia³aj¹ od razu i zaburzaj¹
widzenie na krótko - ok. 4 godzin). Przy takim postêpowaniu
rodzice i my mamy pewnoœæ, ¿e oczy s¹ dobrze zbadane, a
ewentualne wady na pewno zostan¹ wykryte.
Jeœli lekarz stwierdzi wadê wzroku i zapisze szk³a korekcyjne, dobierzemy dla dziecka odpowiednie soczewki oraz fachowo poradzimy przy wyborze opraw. Okulary wykonane
bêd¹ w ci¹gu pó³ godziny.

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

wanego w celu przejêcia przyznanej Polsce w wyniku Traktatu Wersalskiego czêœci Pomorza. Od stycznia 1920 r. nastêpuje stopniowe przejmowanie z
r¹k niemieckich tego obszaru.
Zwieñczeniem tej akcji jest uroczystoœæ zaœlubin Polski z morzem w Pucku 10 II 1920 r. Rezygnuje z tej funkcji udaj¹c siê
na urlop, g³ównie z powodu ró¿nicy w ocenie dzia³añ Pi³sudskiego na wschodzie, których
by³ przeciwnikiem. Wezwany
przez Naczelnika Pañstwa w
chwili ofensywy bolszewickiej
wchodzi do Rady Obrony Pañstwa, kierowanej przez Pi³sudskiego. Ten powierza mu tworzenie Armii Ochotniczej, z czego „B³êkitny Genera³” wywi¹za³
siê dobrze – w krótkim czasie
do Armii Ochotniczej wst¹pi³o
ponad 100 tysiêcy osób, a
ochotnicy przybywali tak¿e z
Górnego Œl¹ska, który nie by³
jeszcze formalnie czêœci¹ Polski. Na tym stanowisku wykaza³
powa¿ne zdolnoœci organizacyjne, skuteczne te¿ by³y jego dzia³ania propagandowe. Oddzia³ywanie zw³aszcza na ludnoœæ
wiejsk¹ u³atwia³a mu jego publicznie demonstrowana, choæ
bez w¹tpienia szczera religijnoœæ. W Bitwie Warszawskiej
dowodzi Frontem Pó³nocnym.
Od 1920 r. jest te¿ cz³onkiem Œcis³ej Rady Wojennej, a
w l. 1921-26 Generalnym Inspektorem Artylerii.
W odrodzonej Polsce ujawniaj¹ siê jego ambicje polityczne, wspierane przez endecjê licz¹c¹ na polityczne opanowanie popularnego, ale politycznie
ma³o doœwiadczonego genera³a. Pewne oparcie dla niego stanowi Zwi¹zek Hallerczyków,
organizacja kombatancka, grupuj¹ca jego by³ych podkomendnych, genera³ by³ te¿ w l. 192023 naczelnikiem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. W l. 192223 jest pos³em na Sejm z listy
CHZJN, grupuj¹cej endecjê i
chadecjê oraz kilka mniejszych
ugrupowañ prawicowych. Rozpatrywano te¿ w tych krêgach
jego kandydaturê na urz¹d prezydenta RP. On sam bardzo
krytycznie wyra¿a³ siê o kandydaturze Narutowicza, podzielaj¹c zdanie prawicy, ¿e wybranie
go prezydentem g³osami wrogich pañstwu polskiemu mniejszoœci narodowych jest czymœ
niew³aœciwym. Œci¹gnê³o to na
niego ataki lewicy po zabójstwie
Narutowicza. Nale¿y jednak
nadmieniæ, ¿e jako naczelnik
ZHP rozkaza³ harcerstwu wzi¹æ
udzia³ w ¿a³obie po prezydencie RP, a sam zamach potêpia³.
Przewrót majowy 1926 r. potêpi³ i na znak protestu przeszed³ w
stan spoczynku. Skupi³ w nastêpnych latach swoj¹ aktywnoœæ w
Zwi¹zku Hallerczyków, odwiedza³
te¿ USA (1923-24, 1933-34, sk¹d
rekrutowa³a siê czêœæ ¿o³nierzy
Armii Polskiej we Francji). W 1933
r. spotka³ siê z urzêduj¹cym prezydentem F.D. Rooseveltem, a na
wiecu w Chicago by³ obecny by³y
prezydent H. Hoover. Jednym z
celów tych wizyt by³o zdobycie
œrodków finansowych na pomoc
tym weteranom „B³êkitnej Armii”,
którzy znaleŸli siê w trudnym po³o¿eniu materialnym – USA nie
honorowa³o ich uprawnieñ kombatanckich, bo nie walczyli w
amerykañskim wojsku, a rozwi¹zaæ tego problemu nie potrafi³a
tak¿e II RP. Powa¿ne œrodki na
ten cel w istocie uda³o siê uzbieraæ, ale wieloletnie trudnoœci z za³atwieniem tej sprawy odbij¹ siê
na znikomych wynikach akcji werbunkowej przeprowadzonej podczas II wojny œwiatowej w USA
przez emigracyjny rz¹d RP.
By³ tak¿e aktywnym cz³onkiem Akcji Katolickiej.
Politycznie bêd¹c przeciwnikiem sanacji, wi¹¿e siê z chadecj¹. W l. 30. zbli¿a siê do Narodowej Partii Robotniczej, a w
1936 r. w miejscowoœci Morges
w Szwajcarii wspólnie z I. Pa-

derewskim, W. Sikorskim i W.
Witosem opracowuje plan zjednoczenia opozycji antysanacyjnej, twórców akcji nazywamy
„Frontem Morges”. Jej skutkiem
by³o utworzenie w 1937 r. Stronnictwa Pracy, partii o charakterze chadeckim, jednocz¹cej
NPR i ChD. Prezesem Zarz¹du G³ównego partii by³ przebywaj¹cy na emigracji Wojciech
Korfanty, a prezesem Rady Naczelnej dzia³aj¹cy w kraju gen.
Haller. Na tym stanowisku w obliczu narastaj¹cego zagro¿enia
niemieckiego podj¹³ nieudane
próby porozumienia z sanacj¹.
We wrzeœniu 1939 r. Haller,
nie otrzymawszy przydzia³u wojskowego, znalaz³ siê w Rumunii,
sk¹d po krótkim internowaniu
przyby³ do Pary¿a. Tam premier
Sikorski w³¹cza go do swojego
rz¹du jako ministra bez teki, powierzaj¹c mu misjê wyjazdu do
USA, z formalnym celem poinformowania Polonii i czynników
amerykañskich o po³o¿eniu Polski pod okupacjami, a poufnym
– rozpoznanie gruntu: czy mo¿liwa by³aby wœród Polonii akcja
werbunkowa, na wzór tej z I wojny. Misja by³a pewnym sukcesem propagandowym (dosz³o
m.in. do drugiego spotkania Hallera z prezydentem Rooseveltem), nie spe³ni³y siê natomiast
nadzieje na zaci¹g ochotników.
Po klêsce Francji (1940 r.)
znalaz³ siê w Wielkiej Brytanii,
gdzie premier gen. Sikorski powierzy³ mu funkcjê ministra
oœwiaty w swoim zrekonstruowanym rz¹dzie. Zadanie ministerstwa polega³o przede wszystkim
na organizowaniu szkolnictwa
polskiego w Wielkiej Brytanii, ale
tak¿e dokszta³caniu ¿o³nierzy,
wydawaniu podrêczników. Podjêto te¿ prace studyjne nad szkolnictwem brytyjskim. Haller jako
minister musia³ te¿ reklamowaæ
z wojska znajduj¹cych siê w nim
nauczycieli i wyk³adowców –
zdarza³o siê bowiem, ¿e nawet
profesorowie, maj¹c niskie stopnie wojskowe, wykonywali w
sztabach podrzêdne zajêcia,
podczas gdy brakowa³o kadry
dla powstaj¹cych na Wyspach
polskich szkó³.
Po œmierci gen. Sikorskiego
(1943) Haller sprzeciwi³ siê
kandydaturze Miko³ajczyka na
premiera, co spowodowa³o, ¿e
nie zosta³ ju¿ cz³onkiem jego
rz¹du. Nadal by³ we w³adzach
Stronnictwa Pracy. Sprzeciwi³
siê tej czêœci dzia³aczy SP (Karol Popiel, gen. Izydor Modelski), którzy po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych zdecydowali siê na powrót do kraju i
szukanie tam „modus vivendi”
z rz¹dz¹cymi komunistami.
Mieszka³ w Londynie w domu
ofiarowanym mu przez jego by³ych podkomendnych z USA.
By³ cz³onkiem Rady Jednoœci Narodowej (do 1957 r.), reprezentuj¹c tam Stronnictwo
Pracy. Zmar³ w Londynie w
1960 r. Jego pogrzeb by³ zarazem wielk¹ polsk¹ manifestacj¹ patriotyczn¹.
Tomasz Szczepañski
Literatura
Aksamitek S. Genera³ Józef
Haller, zarys biografii politycznej, Katowice 1989
Haller J. Pamiêtniki z wyborem dokumentów i zdjêæ, Londyn 1964

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦ sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦sporz¹dzanie umów ♦outsourcing
♦windykacja nale¿noœci
♦ projekty testamentów
♦ obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
Infolinia: 0801-011-028
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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

XXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

D³ugo o zmianach
Rozpoczêta w po³udnie 27 sierpnia sesja zakoñczy³a
siê dopiero o godzinie 19, g³ównie z powodu d³ugiej
przerwy na pocz¹tku obrad i wyj¹tkowo d³ugiej dyskusji nad projektem ostatniej uchwa³y, odes³anej zreszt¹
ponownie do komisji. W historii samorz¹du tej dzielnicy sesja zapisze siê tak¿e jako ta, na której do w³adz
rady wybrano kobietê. Wiceprzewodnicz¹c¹ rady zosta³a Iwona Wujastyk.
Po otwarciu sesji radni kluPo tym punkcie porz¹dku
bu PiS zg³osili wniosek, by do dziennego Zbigniew Poczeporz¹dku obrad wprowadziæ sny przekaza³ przewodnictwo
projekt uchwa³y o poparciu obrad wiceprzewodnicz¹cedla spo³ecznoœci gruziñskiej. mu Jêdrzejowi Kunowskiemu.
Na poprawki formalnej stroRadni zajêli siê wnioskiem
ny uchwa³y potrzebna by³a 2- o odwo³anie Sebastiana Kogodzinna przerwa. Po niej z³owskiego z funkcji wiceprzewszyscy obecni radni (21 wodnicz¹cego rady Targówosób) podjêli uchwa³ê o wy- ka, uzasadnionym przez Alira¿eniu przez Radê Dzielni- cjê Sadowsk¹ faktem rezycy Targówek solidarnoœci i gnacji tego radnego z cz³onpoparcia dla spo³ecznoœci kostwa w kole radnych Mieszgruziñskiej w zwi¹zku z dzia- kañców Targówka, Bródna i
³aniami rosyjskich si³ zbroj- Zacisza, a w efekcie – utrat¹
nych, wymierzonymi przeciw- poparcia dla wiceprzewodniko suwerennej niepodleg³ej cz¹cego. W tajnym g³osowaGruzji. Rada Targówka zwró- niu, za odwo³aniem Sebastiaci³a siê do Rady Warszawy i na Koz³owskiego z tej funkcji
prezydenta stolicy o wyra¿e- opowiedzia³o siê 12 radnych,
nie zgody na podjêcie dzia- 11 by³o przeciw.
Na wiceprzewodnicz¹cego
³añ, zmierzaj¹cych do nawi¹rady
ko³o radnych MBTZ
zania wspó³pracy z gruziñzg³osi³o kandydaturê Iwony
skim miastem Achalciche.
19 g³osami, przy 3 wstrzy- Wujastyk, klub radnych PiS –
muj¹cych siê, podjêto uchwa- Macieja Danko. W tajnym
³ê, w której do uchwa³y o po- g³osowaniu Iwona Wujastyk
wo³aniu doraŸnej komisji rady otrzyma³a 12 g³osów, Maciej
Targówka dodano zadanie: Danko 11.
W „interpelacjach i wnio„opracowanie projektu statuskach”
burmistrz Grzegorz
tu dla Rady Osiedla Zacisze i
Zawistowski
udzieli³ Janowi
Targówek Fabryczny” oraz
Mamajowi wyjaœnieñ w spranazwisko: „Maciej Danko”.
wie zmian w strukturze organizacyjnej urzêdu, wiceburmistrz Janusz Janik – w sprawie inwestycji. Zdaniem zarz¹du, budownictwo komunalne, inwestycje na Nowo
Trockiej, adaptacja budynku
hotelowego na ul. Œw. Wincentego oraz dokoñczenie
budowy Przychodni Rehabilitacyjnej – powinny byæ finansowane z funduszy miejskich.
W imieniu mieszkañców
Zacisza i Targówka Mieszkaniowego – o ekrany akustyczne upomnia³ siê Witold Hara-

Praca dla kasjerów
i osób przy wyk³adaniu towarów
od zaraz!
Otto Polska ul. Nowy Œwiat 49/214
tel. 022 826 03 87

sim, który wnioskowa³ tak¿e
wyd³u¿enie czasu otwarcia
sto³ówki w ratuszu – poza godziny pracy urzêdu.
Sebastian Koz³owski poruszy³ sprawê pomalowanych
na „dziwne” kolory ³awek i
„udekorowanych” koszy na
œmieci w Parku Bródnowskim; myœla³, ¿e to sprawa
wandali; okaza³o siê, ¿e to
akcja urzêdu dzielnicy, Paw³a
Althamera i studentów ASP.
Radnego nie przekona³y wyjaœnienia wiceburmistrza
Krzysztofa Bugli, ¿e akcja
by³a form¹ kszta³towania
przestrzeni, happeningiem.
Jako specjalista od dewiacji
oceni³ to jako œwiadome
zniszczenie, a nie dzie³o. „Nie
chcê, by Targówek by³ kojarzony z dewiacj¹; by nie by³o
zachêty do powielania schematów dewiacji.”
Zapytany o dzia³ania zarz¹du w sprawie drugiej linii
metra, burmistrz Zawistowski
wyjaœni³, ¿e nie le¿y to w gestii zarz¹du; inwestycjê prowadzi miasto, w³adze Targówka mog¹ tylko doradzaæ.
Jan Mamaj zwróci³ siê do
zarz¹du, by pomóg³ uzyskaæ
informacjê, jaka kwota by³aby potrzebna, by zwolniæ rodziców dzieci z podstawowych op³at za przedszkole;
by³by to impuls do zwiêkszenia dzietnoœci. Radny nie
zgodzi³ siê z podanymi przez
wiceburmistrza Buglê danymi
o rosn¹cej liczbie mieszkañców dzielnicy: niedawno 119
500, w marcu 2008 r. – ponad 122 tysi¹ce. Op³aty za
przedszkole ustala Rada
Warszawy; Rada Targówka
mo¿e wyst¹piæ o korekty.
Urz¹d udostêpni dane, o które wyst¹pi¹ radni.
Po z³o¿onych przez burmistrza Zawistowskiego informacjach o sprawach, którymi
zarz¹d zajmowa³ siê miêdzy
XXIV a XXV sesj¹, pod obrady wszed³ projekt uchwa³y w
sprawie zmiany za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2008.
Wyjaœnieñ udzieli³a skarbnik.
Witold Harasim poinformowa³
o pozytywnej opinii komisji
rozwoju inwestycji i ochrony
œrodowiska oraz komisji bu-

d¿etu – z upowa¿nienia przewodnicz¹cej tej komisji (z wyj¹tkiem autopoprawki, p.
801). Pozytywn¹ opiniê wyrazi³a te¿ komisja oœwiaty.
Dyskusjê wywo³a³a sprawa tymczasowych pomieszczeñ mieszkalnych na ul. Bir¿añskiej 16, Józefowskiej 2A
i Józefowskiej 5.Wprowadzenie tego zadania do bud¿etu
spowodowane jest koniecznoœci¹ zapewnienia lokalu
tymczasowego dla osób, którym w drodze postêpowania
s¹dowego nakazano opuszczenie lokalu. W 2008 r. przewiduje siê wykonanie prac
przygotowawczych.
Skierowan¹ do Rady Warszawy uchwa³ê, pozytywnie
opiniuj¹c¹ zmiany za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu
m.st. Warszawy na rok 2008,
przyjêto 10 g³osami, przy 9
przeciwnych.
Do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Targówek dodany zosta³ podrozdzia³
„WskaŸnikowa analiza kryzysowoœci”. Uchwa³ê, pozytywnie opiniuj¹c¹ tê zmianê, popar³o 17 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. Uchwa³a
przekazana zostanie Radzie
Warszawy do zatwierdzenia.
W kolejnej, przyjêtej 17 g³osami, przy 1 wstrzymuj¹cym
siê, uchwale rada pozytywnie
zaopiniowa³a stanowisko zarz¹du dzielnicy w sprawie wyst¹pienia o dokonanie zmiany obowi¹zuj¹cego Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Warszawa Targówek – teren miêdzy
ulicami: œw. Wincentego, projektowan¹ Nowo Trock¹, ul.
Samarytanka i ul. Trock¹, z

wy³¹czeniem POD „Pokój”.
Teren ten, nale¿¹cy do Agencji Nieruchomoœci Rolnych
Oddzia³ Terenowy w Warszawie, zosta³ podzielony. W³aœciciel wstêpnie wyrazi³ zgodê na nieodp³atne przekazanie na rzecz m.st. Warszawy
dzia³ki o pow. 2 ha pod us³ugi oœwiaty.
Ostatni rozpatrywany na
sesji projekt uchwa³y dotyczy³
opinii w sprawie wniosku EUROMALL TARGÓWEK Sp. z
o.o. o podjêcie dzia³añ, zmierzaj¹cych do zmiany obowi¹zuj¹cego od 1991 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Malborskiej. O zmianê
planu inwestor wyst¹pi³ do
Rady Warszawy, o poparcie
poprosi³ Dzielnicê Targówek.
Zmiany dotycz¹ zapisów podstawowego przeznaczenia terenów; zmniejszenia wskaŸnika powierzchni biologicznie
czynnej z 50% do 25%; ustalenia wskaŸnika zabudowy na
poziomie 1,5 brutto, zgodnie
ze wskaŸnikiem zawartym w
„Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy (dla strefy miejskiej) z
2006 r.” oraz dostosowania
wskaŸników parkingowych do
norm wskazanych w tym¿e
Studium (dla strefy II). Chodzi o czêœæ nie zagospodarowanego terenu, pokrytego
chaszczami i traw¹.
Zarz¹d Targówka popar³
wniosek, maj¹c na uwadze
zaspokojenie zapotrzebowania na us³ugi spo³eczne, placówki oœwiaty. Istotn¹ zmian¹
w MPZP rejonu ul. Malborskiej jest wprowadzenie funkcji „podstawowe us³ugi oœwia-

ty (szko³a i przedszkole)”.
Szczegó³owych wyjaœnieñ
udzieli³ na sesji naczelnik Wydzia³u Architektury i Budownictwa Marek Sad³owski.
Przekonywa³, ¿e zmiany le¿¹
zarówno w interesie wnioskodawcy, jak i miasta
Wczeœniej spraw¹ zajmowa³a siê komisja rozwoju inwestycji: 6 osób popar³o projekt, 3 by³y przeciw, 10 wstrzyma³o siê od g³osu. Co do celu,
radni byli zgodni; uznali jednak, ¿e projekt nie zabezpiecza interesów dzielnicy.
Na sesji Jan Mamaj oceni³,
¿e wnioskodawca to przebieg³y inwestor, który nas szanta¿uje. Maciej Jankiewicz
wyrazi³ opiniê, ¿e pomys³
mo¿e jest dobry, ale niedopracowany, wiêc nie zas³uguje na wsparcie.
Za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku opowiedzia³
siê Witold Harasim.
By³y te¿ pytania: czy sprawa jest tak pilna, ¿e dziœ trzeba podj¹æ decyzjê? (Jan Mamaj) Czy w przypadku poparcia wniosku – w przysz³ym
roku rozpocznie siê budowê
szko³y? (Krzysztof Zalewski).
Po obszernych wyjaœnieniach wiceburmistrza Janusza Janika zg³oszone zosta³y kolejne pytania, a potem
wniosek, podpisany przez 7
radnych, by sprawê skierowaæ do ponownego rozpatrzenia do w³aœciwej komisji.
G³osy 9 radnych (przy 7
przeciwnych i 2 wstrzymuj¹cych siê) zdecydowa³y, ¿e
taki bêdzie dalszy bieg sprawy wniosku EUROMALL
TARGÓWEK.
K.

Iwona Wujastyk
Osoba m³oda, prê¿na, aktywna; dzia³a w 5 komisjach Rady;
osoba, któr¹ cechuje obiektywizm i umiejêtnoœæ ³agodzenia
konfliktów – tak przewodnicz¹ca ko³a radnych MBTZ Alicja
Sadowska rekomendowa³a kandydatkê na wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Targówka.
Iwona Wujastyk, wybrana 27 sierpnia na wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Dzielnicy Targówek, ma 28 lat. Niemal od urodzenia mieszka na Bródnie, gdzie ukoñczy³a SP nr 42, a póŸniej klasê o autorskim profilu humanistycznym w XIII LO przy
ul. Oszmiañskiej. Jest absolwentk¹ SGGW w Warszawie, magistrem ekonomii, ze specjalizacj¹ ekonomika i organizacja
oraz zarz¹dzanie i marketing. Jej pasj¹ jest marketing terytorialny; z tej dziedziny zbiera materia³ do pracy doktorskiej.
Zawodowo jest pracownikiem administracji samorz¹dowej,
zajmuje siê promocj¹ Województwa Mazowieckiego.
Jest mam¹ 4-letniego Jasia.
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Wiêcej ni¿ sto lat
„Cieszê siê, ¿e jeszcze ¿yjê. Powiem szczerze: do dnia
dzisiejszego nie wiem, jak Panu Bogu dziêkowaæ, ¿e ¿yjê” –
wyzna³ Mieczys³aw Morliñski na uroczystoœci z okazji setnych urodzin, 5 wrzeœnia, w Klubie „Podgrodzie”. Dostojny
Jubilat wspomina³ te¿, ¿e do czasu wojny pracowa³ jako nauczyciel, potem jako pomocnik murarski na Wawelu. Cudem
unikn¹³ œmierci z r¹k gestapo, uciekaj¹c pieszo w kierunku
Ojcowa. Przez parê miesiêcy korzysta³ z goœcinnoœci u górali. Pamiêta, jak podczas pracy w kuratorium pomagali mu
m³odsi koledzy. Ukoñczy³ wy¿szy kurs nauczycielski œpiewu
w Poznaniu. „Dziêkujê Panu Bogu, ¿e jestem wœród was. Mam
sto lat i blisko 40 dni. Cz³onkiem Zwi¹zku bêdê do œmierci”.

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

ul. D¹browszczaków 5A

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

Y!
T
A
R

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

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

022

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

KUPON
R A B AT O W Y

Dziœ nauka, jutro praca

Fot. Marek Zakrzewski
Drug¹ g³ówn¹ bohaterk¹
spotkania, zorganizowanego
przez Oddzia³ Rejonowy Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, by³a
Michalina Bielicka, która 100 lat
ukoñczy³a 2 wrzeœnia. Przyby³a ze sw¹ córk¹ Halin¹ Izabel¹.
Córka wspomina, jak ciê¿ko im
siê ¿y³o. Mama prowadzi³a
dom, by³a tak¹ „kurk¹ domow¹”. Po œmierci mê¿a pracowa³a cha³upniczo w „Cepelii”.
Lubi³a operê, operetkê, œpiew i
taniec. Jubileuszowe gratulacje
przyjmowa³a z uœmiechem.
Serdecznoœci dla dostojnych Jubilatów zaczê³y siê od
poœwiêconego im wiersza Walentyny Harasimczuk z ¿yczeniami wiernej przyjaŸni, mi³oœci – a¿ do koñca œwiata. List
z ¿yczeniami przys³a³a prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Osobiste gratulacje z³o¿yli: burmistrz Targówka Grzegorz Zawistowski, prezes SM „Bródno” Krzysztof
Szczurowski i przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej SM „Bródno”

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

S³awomir Antonik. Na liœcie z
¿yczeniami s³oñca i pogody
ducha, od Rady Osiedla „Podgrodzie” i administracji osiedla,
podpisa³o siê 80 osób.
Wieloletnie uczestnictwo
pani Michaliny i pana Mieczys³awa w ruchu zwi¹zkowym
docenione zosta³o w liœcie od
kierownictwa PZERiI. Janusz
Czy¿, prezes Oddzia³u Okrêgowego Zwi¹zku, dziêkowa³
Jubilatom, cytuj¹c s³owa
Jana Paw³a II „Staroœæ wieñczy ¿ycie; to ¿niwa tego, czego siê ludzie nauczyli, a tak¿e tego, co wycierpieli”.
¯yczy³ im humoru, optymizmu, pogody ducha.
Wyrazy szacunku i serdecznoœci przekaza³ Remigiusz Sikora, prezes Oddzia³u Rejonowego Targówek
Zwi¹zku. ¯yczenia zdrowia,
s³onecznych dni i mi³oœci z³o¿y³a El¿bieta Pstrokoñska,
przewodnicz¹ca Ko³a nr 1,
którego Jubilaci s¹ cz³onkami.
Wszyscy obecni, zgodnym
chórem wyrazili ¿yczenie:
Dwieœcie lat niech ¿yj¹ nam!
Oprócz listów, dyplomów i
mnóstwa kwiatów, Jubilaci
otrzymali wiele prezentów.
Sponsorem imprezy by³a SM
„Bródno”. Wspania³y czteropiêtrowy tort, os³odzi³ spotkanie Jubilatom i goœciom. Ucztê
dla ducha przygotowa³ chór
„Tonika” przy DK „Praga”. Zespó³ pod kierunkiem Teodozji
Sadowskiej zacz¹³ wystêp od
„Modlitwy” z opery „Halka”, zakoñczy³ - czarownymi tangami
K.
i wspólnym œpiewaniem.

Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne
♦ Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej
♦ Opiniowanie i przygotowanie umów
♦ Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody
♦ Pomoc prawna przy uzyskaniu kredytu, analiza umów
kredytowych
♦ Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)
♦ Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74

Pocz¹tek roku szkolnego 2008/2009 otworzy³ nowy rozdzia³ w historii Zespo³u Szkó³ nr 40 przy ul. Jagielloñskiej 61. Szko³a istnieje od 1940 roku, wczeœniej zajmowa³a budynek przy ul. Konopczyñskiego i od pocz¹tku
swego istnienia kszta³ci³a w zawodach mechanicznych.
W 1946 roku nadano jej imiê Stefana Starzyñskiego. Po
wojnie istnia³y: Technikum Mechaniczne, Zasadnicza
Szko³a Zawodowa, Liceum Zawodowe, Technikum Uzupe³niaj¹ce po szkole zawodowej. Od 1990 roku w sk³ad
Zespo³u Szkó³ wchodz¹: Technikum Mechaniczne nr 5,
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 12, Technikum Uzupe³niaj¹ce po szkole zawodowej nr 23, XXXVI Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Obecnie ZS nr 40 liczy 8 oddzia³ów, do których uczêszcza 210 uczniów.

Siekierki, ¯erañ i Pruszków
oraz ciep³owniach: Kawêczyn
i Wola. Planowane s¹ nowe inwestycje.
Dyrektor G¹siorowski powiedzia³, ¿e firmie VHP zale¿y, by uczniowie podjêli w niej
pracê.
Podpisane porozumienie
obejmuje uczniów Technikum
Mechanicznego nr 5, którzy
bêd¹ odbywaæ praktykê zawodow¹ w Vattenfall Heat
Poland, a nastêpnie bêd¹
mieli mo¿liwoœæ podjêcia pracy zawodowej w tej firmie. Firma ufundowa³a stypendium
dla uczniów z najlepsz¹ œredni¹ z egzaminów gimnazjalnych i œredni¹ arytmetyczn¹
ze œwiadectwa gimnazjalnego, a w kolejnych latach o sty-

pendium mog¹ siê ubiegaæ
uczniowie z najlepsz¹ œredni¹
z przedmiotów zawodowych.
Vattenfall Heat Poland doposa¿y pracownie przedmiotów zawodowych oraz zapewni dokszta³canie nauczycieli
przedmiotów zawodowych.
„Porozumienie to jest
ogromn¹ szans¹ – powiedzia³a na inauguracji burmistrz Pragi Pó³noc Jolanta
Koczorowska. – Dla uczniów
to szansa na dobr¹ pracê i na
dobre wykszta³cenie zawodowe, które otwiera drogê do
dalszego kszta³cenia.”
21 wrzeœnia, w ramach Dni
Otwartych VHP, uczniowie
szko³y z Jagielloñskiej zwiedzaæ bêd¹ Elektrociep³owniê
¯erañ.
K.

Pierwsza szko³a
modu³owa
Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, 1
wrzeœnia podpisano umowê
partnersk¹ z firm¹ Vattenfall
Heat Poland S.A. Podpisy
z³o¿yli: Stefan Zaraœ - dyrektor Elektrociep³owni ¯erañ,
Piotr G¹siorowski – cz³onek
zarz¹du Vattenfall Heat Poland i Marzena Cieœlak – dyrektor departamentu personalnego tej firmy oraz Beata
Doroœ-WoŸniak – dyrektor ZS
nr 40. Firma wybra³a tê szko³ê spoœród wielu, ubiegaj¹cych siê o partnerstwo na
mocy porozumienia zawarte-

go z Urzêdem Miasta o kszta³ceniu w zawodach, zwi¹zanych z energetyk¹.
Vattenfall Heat Poland jest
najwiêkszym zagranicznym inwestorem w polskim sektorze
elektroenergetycznym. W
1999 roku Vattenfall kupi³ 55%
akcji warszawskich elektrociep³owni. Obecnie udzia³ ten
wynosi 75%; 25% ma Ministerstwo Skarbu Pañstwa. Ciep³o
sieciowe z VHP dociera do
70% warszawiaków w postaci gor¹cej wody w kranach i
kaloryferach. Produkcja odbywa siê w elektrociep³owniach:

3 wrzeœnia br., w Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Berensona odby³a siê prezentacja budowy placówek oœwiatowych metod¹ modu³ow¹. Uczestnicy spotkania mogli
zapoznaæ siê z technologi¹ budowy obiektów modu³owych, a tak¿e obejrzeæ wnêtrza nowego skrzyd³a szko³y.
Na zakoñczenie spotkania odby³a siê dyskusja, podczas
której w³adze dzielnicy oraz wykonawcy udzielali odpowiedzi na pytania goœci, dotycz¹ce m.in. ogrzewania budynków i kosztów eksploatacji

Szko³a przy Berensona jest pierwsz¹ w stolicy placówk¹ budowan¹ metod¹ modu³ow¹. Zalet¹ budowy w tej technologii
s¹ mniejsze koszty ni¿ przy tradycyjnym budownictwie oraz
krótszy czas trwania prac budowlanych (modu³ w szkole zosta³ dobudowany w trzy miesi¹ce). Budynki mo¿na przenosiæ
w inne miejsca, w zale¿noœci od potrzeb. W nowym skrzydle
szko³y mieszcz¹ siê trzy sale lekcyjne, œwietlica, pokój logopedy oraz sanitariaty. Obiekt spe³nia wszystkie standardy
obowi¹zuj¹ce dla placówek oœwiatowych. Uczniowie mog¹
korzystaæ z nowych pomieszczeñ od 1 wrzeœnia br.
Szko³a Podstawowa nr 112 rozbudowywana by³a po raz trzeci. Pocz¹tkowo (1988 rok) by³y tylko 4 klasy. W 1996 r., by³a
8- klasowa. W 2001 r. w szkole powsta³a filia przedszkola nr
226 z dwoma oddzia³ami zamiejscowymi. Rozbudowa okolicznych osiedli sprawia, ¿e liczba nowych uczniów stale wzrasta. Co roku przybywa co najmniej jedna klasa.
Powierzchnia u¿ytkowa - 324,2 m3
Powierzchnia zabudowy - 347,54 m2
Czas realizacji ca³ego przedsiêwziêcia: 15 miesiêcy (³¹cznie
z procedurami i odbiorami)
Czas budowy skrzyd³a modu³owego: 3 miesi¹ce.
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Piknik z folklorem
Przygotowania do pikniku folklorystycznego na Targówku trwa³y od wiosny, fina³ nast¹pi³ 30 wrzeœnia. Wszyscy, którzy przyszli do Parku Bródnowskiego, mogli z
bliska poznaæ kulturê z ró¿nych stron Polski i œwiata.
Na pocz¹tku wyst¹pili naj- iñski „Czeremosz”. Egzotyczm³odsi artyœci – Dzieciêcy Ze- nymi rytmami nasyci³a atmosspó³ Pieœni i Tañca „Varsovia”, ferê pikniku „Motema Africa”.
zwany „Ma³ym Mazowszem”;
Wraz z burmistrzem Tarpo po³udniu Dzieciêcy Zespó³ gówka Grzegorzem Zawi”Piroska”. Folklor kaszubski za- stowskim piknik otworzy³a
prezentowa³ Zespó³ Pieœni i znana aktorka Laura £¹cz.
Tañca „Sierakowice”, góralski – Potem poprowadzi³a imprezê
„Turniowi”. Znane utwory, w ryt- tak, ¿e zas³u¿y³a na wyznamie rocka, w wykonaniu tego nie: Lauro, kochamy Ciê!
zespo³u zosta³y bardzo ¿ywo
Mimo niesprzyjaj¹cej poprzyjête zw³aszcza przez gody i konkurencyjnych miejm³od¹ widowniê.
skich imprez, I Festiwal FolkStudencki folklor reprezen- loru zgromadzi³ po po³udniu
towany by³ przez: Zespó³ Po- spor¹ publicznoœæ. Wszystlitechniki Warszawskiej z P³oc- kich, którym wystêpy siê poka „Masovia” oraz Zespó³ Pie- doba³y oraz tych, którzy nie
œni i Tañca Uniwersytetu War- mogli ich obejrzeæ, Urz¹d
szawskiego „Warszawianka”. Dzielnicy Targówek zaprasza
Do wspólnego œpiewania, za rok, w sierpniu, na II FeK.
a nawet tañców, zachêci³ cy- stiwal Folkloru.
Fot. Robert Wo¿niak
gañski „Gabor Roma” i ukra-

Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt
do swoich oczekiwañ
WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku
i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.
Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie
dopasowany do Twoich oczekiwañ.
Proste, prawda?
Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

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

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Weterani œwiêtuj¹
„Dzieñ Weterana to œwiêto wszystkich kombatantów, niezale¿nie od tego, w jakich formacjach walczyli o Polskê;
szczególnie tych, którzy pierwsi stanêli do walki, zw³aszcza 1 wrzeœnia 1939 roku - powiedzia³ p³k Czes³aw Lewandowski, przewodnicz¹cy Spo³ecznej Rady Kombatantów
Pragi Pó³noc, Targówka i Bia³o³êki. – Przykro, ¿e elity dziel¹
œrodowisko weteranów na „s³usznych” i „nies³usznych”.
Nie wykazuj¹ zainteresowania losem ¿o³nierzy, którzy walczyli o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Ojczyzny. Zrozumienie i
pomoc znajdujemy tylko u w³adz samorz¹dowych.”
Za tê pomoc, prawn¹ i ma- ratuszem Targówka, przy katerialn¹, p³k Lewandowski po- mieniu z tablic¹, ufundowan¹
dziêkowa³ w³adzom Targów- przed 10 laty przez urz¹d
ka 1 wrzeœnia na spotkaniu gminy, z inicjatywy Ko³a Mi³ow sali konferencyjnej ratusza, œników Bródna. Upamiêtnia
a 4 wrzeœnia w³adzom Pragi ona ¿o³nierzy, uczestników
Pó³noc na spotkaniu w Domu walk o wolnoœæ i niepodleKultury „Praga”.
g³oœæ Polski. WiceprzewodniUroczystoœci Dnia Wetera- cz¹ca Rady Targówka Iwona
na rozpoczê³y siê 1 wrzeœnia, Wujastyk podziêkowa³a weteod z³o¿enia kwiatów na ranom za odwagê, wolê walCmentarzu Bródnowskim. ki i determinacjê. PrzypomniaPotem kombatanci, przedsta- ³a te¿ zwi¹zane z histori¹ Tarwiciele w³adz dzielnicy i orga- gówka wydarzenia sprzed 69
nizacji, z³o¿yli kwiaty przed lat. 20. Dywizja Piechoty Woj-

ska Polskiego pod dowództwem p³k. Wilhelma Andrzeja
Lawicza-Liszki walczy³a pod
M³aw¹ z si³ami niemieckimi,
posuwaj¹cymi siê w kierunku
Warszawy. Natarcia niemieckie 1 wrzeœnia zosta³y odparte, mimo ¿e przeciw polskiej
piechocie Niemcy wystawili
czo³gi. Bohaterska obrona
trwa³a trzy dni. Wobec groŸby ca³kowitego okr¹¿enia i
zniszczenia 20. dywizji piechoty, dowódca Armii „Modlin”
w nocy z 3 na 4 wrzeœnia
wyda³ rozkaz opuszczenia linii obronnych i odwrotu na
Warszawê. Za tak tward¹
obronê pozycji m³awskiej 20.
Dywizja Piechoty zyska³a u
Niemców miano „¯elaznej
dywizji”. Jej oddzia³y do³¹czy³y do dowodzonych przez p³k.
Juliana Janowskiego, walczacych w obronie Pragi. Dywi-

zja zajê³a pozycje i walczy³a
na pó³nocnym odcinku, od
Annopola i Pelcowizny, poprzez Golêdzinów, Cmentarz
Bródnowski, Zacisze, Targówek, Szmulowiznê, do ul.
Z¹bkowskiej. Wojska 20. Dywizji Piechoty skapitulowa³y
wraz z pozosta³ymi oddzia³ami polskimi 28 wrzeœnia.
Za pomoc i u³atwianie dzia³alnoœci kombatanckiej,
wspó³udzia³ w patriotycznym
wychowaniu m³odzie¿y oraz
troskê o pamiêæ historyczn¹,
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych uhonorowa³ „Odznak¹ za zas³ugi dla ZKRP i BWP”: wiceburmistrza S³awomira Antonika,
radn¹ Alicjê Sadowsk¹ i Ewê
Witke z SM ”Bródno” oraz:
Dom Kultury „Praga”, Szko³ê
Muzyczn¹ im. F. Chopina
przy ul Namys³owskiej i jej dyrektora Waldemara Dubienieckiego, Zarz¹d Portu Praskiego i Terenów Publicznych
i b. dyrektora ZPPiTP Bogus³awa Karczmarczyka oraz
Wojciecha Gajewskiego dyrektora OPS.
W³adze obu dzielnic uhonorowa³y weteranów, którzy
w 2008 roku ukoñczyli 90 lat:
Mieczys³awa Bazyluka, Jana
Krawczyñskiego, Konstantego £upaczyka, Micha³a
Szczypka, Franciszkê Maækowiaka, Lucynê Grochowsk¹ (Targówek); Stefaniê Gessner, Romana Gierasa, Józefa Harasimowicza,
Anatola Kowalskiego, Henryka Kry³owskiego, Janinê Kurowsk¹ (Praga Pó³noc).
Na spotkaniach z okazji
Dnia Weterana podziêkowano
tak¿e osobom za dzia³alnoœæ

spo³eczn¹ na rzecz kombatantów. Dyplomy i albumy „Praga
– Prawa Strona Warszawy”
otrzymali: Wies³awa Ambroziewicz, Zofia Chrzanowska,
Regina Brzoza, Emila Chor¹¿y, Leszek ¯ubiñski, Bronis³aw
Kraj, Lechos³aw Zakrzewski,
Regina G³uchowska, Danuta
Kominiak, Czes³aw Czarkowski, Benedykt Kuprianowicz
(Targówek) oraz Bohdan Zawolski, Wiktor Sokólski, Zygmunt Wieczorek, W³odzimierz
D¹bkowski, Ryszard Kolasa,
Halina Szefer, Zofia Radwanek, Leonard Ranc, Mieczys³aw Suchojad, Szczepan Kopyt (Praga Pó³noc).
W pierwszej czêœci spotkañ
weteranów bra³a udzia³ m³odzie¿ – poczty sztandarowe
szkó³. Koñcowym akcentem
by³a czêœæ artystyczna, która
dostarczy³a kombatantom wielu wzruszeñ. Na Targówku piosenki w wykonaniu: Moniki
Œwitaj, Izy Bukowskiej i Marka
Rawskiego przypomnia³y klimat przedwojennej Warszawy,
dni Powstania Warszawskiego,
¿o³nierskie marsze. Z dedykacj¹ dla weteranów pop³ynê³y „Czerwone maki” i „Warszawo, ty moja Warszawo”.

Na Pradze Pó³noc „Czwórka Hultajska” bawi³a piosenkami o ¿o³nierzach z ró¿nych
czasów i formacji: strzelcach,
szwole¿erach, partyzantach, a
potem - warszawiakach. Przeplata³y je poetyckie strofy,
m.in. Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, Juliana Tuwima i
W³adys³awa Broniewskiego w
wykonaniu Danuty Nagórnej.
14 wrzeœnia, w rocznicê
wyzwolenia Pragi, kombatanci spotkaj¹ siê przed Pomnikiem Koœciuszkowców, by o
godz. 12 z³o¿yæ kwiaty w podziêce tym, którzy wyzwalali
Pragê.
K.
Fot. Rafa³ D³ugozima
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Program „Stokrotka”
piêciolatki w szko³ach Pragi Pó³noc
5 wrzeœnia w filii SP Nr 258
przy ul. Namys³owskiej 1 odby³a siê inauguracja pilota¿owego programu edukacyjnego
„Stokrotka” czyli „Systemu
wspierania dzieci zagro¿onych
niedostosowaniem spo³ecznym - piêciolatki w szko³ach
Pragi Pó³noc”. Program zainicjowa³ Urz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc we wspó³pracy ze sto³ecznym Biurem Edukacji, w
celu wyrównania szans edukacyjnych praskich piêciolatków.
Wiêcej miejsc dla przedszkolaków, utworzenie klas
sportowych i dwujêzycznych,
wiêcej nauczycieli specjalistów, wsparcie dla alternatywnych form edukacji oraz
warsztaty dla rodziców. To tylko czêœæ dzia³añ przewidzianych w programie wsparcia
dla Pragi Pó³noc.
Tylko 59 % piêciolatków z
Dzielnicy Praga Pó³noc
uczêszcza do przedszkoli.
Nale¿y jednak przyj¹æ, i¿
czeœæ dzieci uczêszcza do
przedszkoli w innych dzielnicach, nie ma jednak danych
dotycz¹cych ich liczby. Aby to
zmieniæ, ratusz uruchomi³ program wsparcia, którego g³ównym celem jest objêcie wychowaniem przedszkolnym maksymalnie du¿ej liczby dzieci
w wieku 5 lat, czyli przed rozpoczêciem obowi¹zkowego
wychowania przedszkolnego,
przede wszystkim z rodzin borykaj¹cych siê z k³opotami finansowymi, niewydolnych wychowawczo i patologicznych.
Program da szansê na wyrównanie startu szkolnego u dzieci, które oprócz wiedzy i umiejêtnoœci otrzymaj¹ pomoc
materialn¹ w postaci ciep³ego
posi³ku,bezp³atnej wyprawki i
pomocy dydaktycznych. W
praktyce jednak do programu
mo¿e przyst¹piæ ka¿de dziecko piêcioletnie mieszkaj¹ce na
terenie Pragi Pó³noc. Nie ma
¿adnych ograniczeñ dochodowych, ani kwalifikowania. Wystarczy zg³osiæ siê do jednej z
placówek oœwiatowych, prowadz¹cych grupy 5-latków w
ramach programu „System
wspierania dzieci zagro¿onych niedostosowaniem spo³ecznym - piêciolatki w szko³ach Pragi Pó³noc” w skrócie program „Stokrotka”. Program
finansowany jest przez miasto
sto³eczne Warszawa, które
przeznaczy³o na ten cel 880
tys. z³, w tym, na remonty i
przystosowanie pomieszczeñ
360 tys. z³, na do¿ywianie 90
tys. z³ oraz na wyprawki 7 tys.
z, a ponadto na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej.
Przyjêto, ¿e na terenie
dzielnicy jest 250 dzieci w
wieku 5 lat (rocznik 2003),
które nigdy nie uczêszcza³y
do przedszkoli. Przygotowano ofertê na 150 dzieci, obecnie, zg³oszonych jest 100
dzieci (st¹d „Stokrotka”).
SP 258 - 48 dzieci
SP 50 - 20 dzieci
SP 73 - 25 dzieci.
W razie kolejnych zg³oszeñ, mo¿liwe jest zorganizowanie jeszcze jednej grupy,
prawdopodobnie na Namys³owskiej. Ka¿de z dzieci
otrzyma bezp³atn¹ wyprawkê

przedszkoln¹ o wartoœci 70 z³.
Wyjœciowo, program zak³ada³
przyjêcie do przedszkoli dodatkowo oko³o 150 wychowanków i utworzenie 6 oddzia³ów przedszkolnych w 3
placówkach: filii Szko³y Podstawowej nr 258 przy ul. Namys³owskiej 1 - 4 oddzia³y, w
Szkole Podstawowej nr 73
przy ul. Bia³ostockiej 10/18 1 oddzia³, w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Jagielloñskiej 7 - 1 oddzia³. Obecnie
jest ok. 28 miejsc wolnych, w
razie potrzeby nabór mo¿e
byæ zwiêkszony do 50 miejsc.

Zajêcia w przedszkolu bêdzie prowadzi³a profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna, która bêdzie realizowaæ podstawê programow¹ obowi¹zuj¹c¹ w przedszkolu (wg rozporz¹dzenia
MEN) w godzinach od 8.00 do
13.00. Po tym czasie, w godzinach 13.00- 17.00 prowadzone bêd¹ dla dzieci zajêcia
œwietlicowe, a¿ do odebrania
dzieci z przedszkola przez
opiekunów. Pobyt w przedszkolu jest bezp³atny, zapewnione s¹ te¿ dwa bezp³atne
posi³ki - œniadanie i obiad.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
11 wrzeœnia, godz. 18 - otwarcie wystawy fotografii
Czes³awa Czapliñskiego „New York”
15 wrzeœnia, godz.17.30 - Prelekcja i pokaz filmów dokumentalnych „Nieznane zbrodnie radzieckie we wschodniej
czêœci Polski w latach 1939 – 1943”
16 wrzeœnia, godz. 18.00 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹”
IRENA SANTOR; przy fortepianie – Czes³aw Majewski, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
KONCERTY NIEDZIELNE
W MUSZLI KONCERTOWEJ
14 wrzeœnia, godz. 16.00 - Zespó³ wokalny TONIKA (DK
Praga) - Popo³udnie z operetk¹
21 wrzeœnia, godz. 16.00 - POLSKIE TRIO BARYTONOWE KWARTET PREMIERA
28 wrzeœnia, godz. 15.00 - Zespó³ CON PASSIONE & JUSTYNA RECZENIEDI - Zespó³ COTTON CAT
OBCHODY ROKU PRAGI 2008
20 paŸdziernika o godz. 17 na fina³ konkursu historycznego wiedzy o Pradze dla m³odzie¿y i doros³ych, zg³oszenia
przyjmuje DK „PRAGA” do 6 paŸdziernika.
27 paŸdziernika o godz. 17 podsumowanie konkursów:
PRA¯ANIN ROKU 2008 i PRASKA FIRMA ROKU 2008.
Zg³oszenia przyjmuje DK „PRAGA” do 6 paŸdziernika.
DK „PRAGA” OG£ASZA ZAPISY
DO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
którego wyk³ad inauguracyjny odbêdzie sie 24 wrzeœnia o godz.
12 w siedzibie DK „PRAGA”. S³uchacze UTW bêd¹ mogli nauczyæ siê obs³ugi komputera, przyswoiæ jêzyk angielski, uczestniczyæ w wyk³adach i spotkaniach integracyjnych.
Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 11 -14.
Koszt I semestru 40 z³. Informacje pod tel. 022 511 24 55
a tak¿e: www.dkpraga.pl

KONKURS NA ZDJÊCIE
REPREZENTUJ¥CE WARSZAWÊ
JAKO EUROPEJSK¥ STOLICÊ
KULTURY 2016
Warszawa jako miasto kultury, bogatej historii i nieustannych przemian pretenduje do
miana Europejskiej Stolicy
Kultury w 2016 roku. Zdobycie tego zacnego tytu³u pozwoli Warszawie staæ siê metropoli¹ o centralnym znaczeniu w dziedzinie kultury, podwy¿szy miêdzynarodowy status miasta oraz, co najwa¿niejsze, zwiêkszy udzia³
mieszkañców w ¿yciu kulturalnym Warszawy. Aby w³¹czyæ
mieszkañców Warszawy w
starania o tytu³ ESK 2016, ratusz zorganizowa³ 2 otwarte
konkursy: na has³o promocyjne i na fotografiê reprezentuj¹ce Warszawê. W pierwszym
konkursie mieszkañcy Warszawy wybrali has³o „Warszawa. Ka¿demu po drodze.
(Warsaw. On your way).” W
drugim konkursie mieszkañcy
mog¹ nadsy³aæ zdjêcia War-

szawy, a potem w drodze g³osowania wybraæ jedno z 20
najlepszych. Wybrana fotografia ma prezentowaæ stolicê jako miasto energiczne,
ró¿norodne i inspiruj¹ce. Zdjêcie, które zostanie wybrane
jako najlepsze - zdobêdzie I
nagrodê (10 000 PLN) oraz
bêdzie reprezentowaæ Warszawê w staraniach o tytu³ Europejskiej Stolicy Kultury
2016. Pozosta³e wyró¿nione
zdjêcia bêd¹ czêœci¹ wystawy
prezentuj¹cej stolicê w czasie
obchodów Dni Warszawy.
Zdjêcia mo¿na nadsy³aæ
do 25 wrzeœnia na stronê
www.dziennik.pl oraz na stronê www.warszawa.tvp.pl
G³osowanie na nades³ane
zdjêcia odbywaæ siê bêdzie od 1
do 14 paŸdziernika na stronach:
www.dziennik.pl/warszawa
www.warszawa.tvp.pl

Lewa strona medalu
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„Sukcesy”
Pocz¹tek roku szkolnego
sprawi³, ¿e na ulice miasta powróci³y tysi¹ce samochodów. Nie pomog³o wprowadzenie od wrzeœnia wy¿szych
op³at za p³atne parkowanie, na
nic zda³y siê zakupy nowego
taboru komunikacji miejskiej.
Miejscy urzêdnicy ca³y czas
nie potrafi¹ przekonaæ warszawiaków do korzystania z transportu publicznego, co w sumie
nie dziwi zwa¿ywszy, ¿e najnowsze tramwaje co chwilê
wypadaj¹ z torów i strach nimi
jeŸdziæ. Nie bacz¹c na to, ratusz robi wszystko, aby utrudniæ ¿ycie kierowcom i tym samym wymusiæ na nich pozostawianie samochodów w domach. Najnowszym narzêdziem w tej walce jest wprowadzenie Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania Ruchem, który mia³ sprawiæ, ¿e

ruch w Warszawie odbywaæ
siê bêdzie p³ynnie. Tutaj odpowiadaj¹cy za komunikacjê
urzêdnicy przeszli samych siebie, bo uruchomienie wartego
30 milionów z³otych systemu
momentalnie zakorkowa³o
centrum Warszawy, choæ jeszcze niedawno myœla³em, ¿e
bardziej ju¿ siê nie da.
To nie koniec „sukcesów”
urzêdników Pani Prezydent w
ostatnich dniach. Kolejnym
mia³a byæ renegocjowana
umowa dzier¿awy stadionu
Legii, któr¹ Kazimierz Marcinkiewicz podpisa³ w ostatnich
dniach urzêdowania jako komisarz Warszawy. O tym, ¿e jest
ona dla miasta niekorzystna,
mówiliœmy od dawna, ale
przez dwa lata nikt nic z tym
nie robi³. Dopiero perspektywa
nieprzyznania miejskich pieniêdzy na budowê stadionu, o

Prosto z mostu

Pytanie
Warszawscy samorz¹dowcy dyskutuj¹ za¿arcie o umowie z koncernem medialnym
ITI, na rzecz którego miasto
sto³eczne mia³oby przekazaæ
blisko 500 mln z³. Formalnie
nie by³aby to dotacja, lecz nak³ady na budowê nowego, du¿ego stadionu pi³karskiego
plus budynki komercyjne, z
korzystn¹ dla koncernu medialnego umow¹ dzier¿awy
gruntu pod nimi jako bonus.
Dyskusja dotyczy tak istotnych szczegó³ów umowy, jak
liczba imprez, które Warszawa
bêdzie mog³a zorganizowaæ
na wybudowanym przez siebie
stadionie: dwie czy szeœæ w
ci¹gu roku (sic!), i czy bêdzie
mog³a umieœciæ swoje logo na
sfinansowanych przez siebie
obiektach. Wiem, ¿e to brzmi
absurdalnie, ale prawdziwy absurd zobaczymy, gdy nabierzemy dystansu do tej dyskusji,
cofniemy siê i spojrzymy na zamiary w³adz miasta, powiedzmy, przez rzekê. A z praskiego brzegu widaæ powstaj¹cy w
ca³kiem niez³ym tempie Stadion Narodowy, po dymisji Micha³a Borowskiego maj¹cy
nawet szanse na terminowe
ukoñczenie. Du¿y stadion klasy UEFA.
Pytam, po co w Warszawie
drugi stadion tej klasy? Jaka
si³a sk³ania Hannê Gronkiewicz-Waltz do forsowania budowy stadionu dla ITI w sytuacji, gdy finanse miejskie s¹
rzekomo w takiej potrzebie, ¿e
pani prezydent planuje wypuœciæ obligacje zad³u¿aj¹ce miasto na wiele, wiele lat? Gdy rezygnuje siê z kolejnych inwestycji, uzasadniaj¹c to brakami w bud¿ecie?
Rzekomo z braku œrodków
Hanna Gronkiewicz-Waltz
zrezygnowa³a z odbudowy
otoczenia Placu Pi³sudskiego,
z najbardziej znanym Pa³acem Saskim na czele. O ma³o
co nie zrezygnowa³a z budowy Mostu Krasiñskiego. Zrezygnowa³a za to z tak wa¿nych dla systemu drogowego
inwestycji, jak Trasa Œwiêtokrzyska (odcinek od Wybrze¿a Szczeciñskiego do dworca
Warszawa Wschodnia i dalej,
do ul. Zabranieckiej) i ul. Tysi¹clecia (od Wa³u Miedzeszyñskiego do Al. Stanów
Zjednoczonych).
Te dwie ostatnie inwestycje
znajduj¹ siê w rz¹dowym wykazie przedsiêwziêæ Euro

2012. Na tej samej liœcie znajduje siê zreszt¹ druga linia
metra, która równie¿ nie powstanie przed mistrzostwami.
W³adze Warszawy wczeœniej
zagwarantowa³y Radzie Ministrów ich terminow¹ realizacjê,
a teraz z tej sytuacji musi jakoœ
wybrn¹æ rz¹d.
Minister Drzewiecki ma
obowi¹zek poinformowaæ do
30 marca Sejm o stanie prac
nad wymienionymi w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
przedsiêwziêciami Euro 2012.
Jedenaœcie z nich mia³a realizowaæ Hanna GronkiewiczWaltz. Dziêki swoim coraz
szerzej znanym umiejêtnoœciom prowadzenia inwestycji,
pani prezydent zrezygnowa³a
- na razie - z trzech. Za to zbuduje dla koncernu ITI, nie wiadomo po co, stadion, którego
nie ma na liœcie.
Pytam, gdy¿ nie wiem, nie
rozumiem. Mo¿e dlatego, ¿e
nie ogl¹dam telewizji...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Rada wielu

Autobusy i tramwaje

czym coraz g³oœniej mówili
radni Lewicy i Platformy, sk³oni³a w³adze Legii do rozmów.
Miejscy negocjatorzy wprawdzie zwiêkszyli stawkê czynszu z 500 tys. do 3,7 mln z³otych rocznie, ale wytargowali
prawo tylko do 6 miejskich imprez w roku organizowanych
na stadionie. I my – jako radni
- w zamian za to mamy przyznaæ prawie 500 mln z³otych
na budowê nowego obiektu! To
jakiœ ¿art. Tym bardziej, ¿e po
ostatnich „wystêpach” kibiców
Legii zaczynam mieæ coraz
wiêksze w¹tpliwoœci, czy warto dla nich ten stadion budowaæ. Póki co, Lewica w tej
sprawie jeszcze ostatecznej
decyzji nie podjê³a. Zapadnie
ona w przysz³ym tygodniu.
Na szczêœcie, s¹ te¿ dobre
wiadomoœci. Najwa¿niejsza z
nich to ta, ¿e o 2,5 tysi¹ca
wzros³a liczba miejsc w przedszkolach, choæ nadal brakuje
ich jeszcze 3 tysi¹ce. Urzêdnicy odpowiedzialni za miejsk¹
edukacjê siêgnêli po innowacyjne metody i uruchomili na
Bia³o³êce pierwsz¹ szko³ê zbudowan¹ w technice modu³owej
i ju¿ zapowiedzieli, ¿e w ten
sposób chc¹ budowaæ przedszkola. Niskie koszty, krótki
czas wykonania, a co najwa¿niejsze - mo¿liwoœæ przeniesienia i uruchomienia w dowolnym miejscu w Warszawie w
zale¿noœci od potrzeb i sytuacji demograficznej sprawiaj¹,
¿e rozwi¹zanie to powinno w
krótkim czasie zlikwidowaæ
problem braku miejsc dla dzieci. Tym bardziej, ¿e miasto
mo¿e sobie na to pozwoliæ,
skoro staæ je na budowê stadionu za kilkaset milionów dla
prywatnego klubu.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

Podobno w³adze miasta
wreszcie przekona³y siê do
buspasów. Do urzêdników
wreszcie dotar³o, ¿e Warszawa jest ca³kowicie sparali¿owana korkami i jedynym sposobem na usprawnienie komunikacji s¹ specjalne pasy dla
autobusów. To rozwi¹zanie
sprawdza siê na ca³ym œwiecie. Nie zastêpuje jednak budowy dróg, o czym powinna
pamiêtaæ nasza droga w utrzymaniu Pani Prezydent.
Buspas sprawdzi³ siê na ul.
Modliñskiej, jednak dopiero
dziêki sta³ym patrolom policji.
Polski kierowca ma bowiem w
g³êbokim powa¿aniu znaki
drogowe i zasuwa swoim 15letnim BMW pasem dla autobusów... dopóki nie dostanie
mandatu. Oczywiœcie, taniej i
sensowniej by³oby postawiæ w
2 lub 3 miejscach fotokomórki
robi¹ce zdjêcia ka¿demu pojazdowi, który nie jest autobusem, a jedzie wydzielonym
pasem. Mo¿e kiedyœ urzêdnicy przekonaj¹ siê tak¿e do
tego pomys³u i przestan¹ odrywaæ policjantów od wa¿niejszych zadañ.
Podobny nonsens panuje
na moœcie Œl¹sko–D¹browskim. S³usznie postanowiono
„odkorkowaæ” pas dla tramwajów. Dziêki temu mo¿na pokonaæ most w kilka minut. Jednak autobusy stoj¹ w korku
razem z samochodami. Cza-

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Puszcza Mariañska,
cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

Co siê polepszy ...
Od czasu objêcia przewodnictwa Rady Spo³ecznej Szpitala Praskiego, jestem uczestnikiem nie koñcz¹cej siê karuzeli zdarzeñ. Co prawda,
drogi us³anej ró¿ami siê nie
spodziewa³em, ale takich
komplikacji tak¿e. Po wielu
trudach i wysi³kach w br. zakoñczono trwaj¹cy dwa lata
remont i otwarty zosta³ oddzia³
chirurgii jednego dnia. Wydawa³o siê, ¿e po kontroli pro-

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Decentralizujmy siê
uchwa³y kompetencyjnej,
okreœlaj¹cej ostatecznie stopieñ samodzielnoœci dzielnic,
na Bia³o³êce powinniœmy
przejœæ do nastêpnego etapu
decentralizacji, jakim jest ponowne przeprowadzenie podzia³u dzielnicy na jednostki
pomocnicze, jakimi s¹ rady
osiedli. Chcia³bym, aby demokratycznie wybrane, nowe rady
osiedli otrzyma³y rzeczywiste
uprawnienia konsultacyjne.
Jest to szczególnie istotne
choæby w takich sprawach, jak
tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy w rozwi¹zywaniu lokalnych problemów i konfliktów spo³ecznych.
W najbli¿szym czasie zainiciujê pracê nad stworze-

Moim marzeniem jest Modliñska -bis, trasa szybkiego
ruchu ³¹cz¹ca Tarchomin z
mostem Krasiñskiego. Poprowadzona wzd³u¿ ulic Œwiderskiej i Myœliborskiej, przerzucona now¹ k³adk¹ nad Kana³em ¯erañskim, dalej tam,
gdzie obecnie jest droga z betonowych p³yt i nabrze¿em
Wis³y. Modliñska sta³aby siê
drog¹ ³¹cz¹c¹ Legionowo i
inne podwarszawskie miejscowoœci z obwodnic¹ centrum, a nowa trasa zapewnia³aby dojazd do niego mieszkañcom Bia³o³êki. Oczywiœcie, w bud¿ecie takiego projektu niebagateln¹ kwot¹ musia³aby byæ ³apówka dla ekoszanta¿ystów...
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

POzytywnie

Bez wielkiego rozg³osu
wchodzimy w okres, kiedy
dzielnice, w znacznym stopniu,
posiadaj¹ znów uprawnienia,
które utraci³y wraz z likwidacj¹
gmin warszawskich w 2002 r.
Jest to skutek decentralizacji,
jaka nast¹pi³a wraz z wejœciem
w ¿ycie na pocz¹tku 2008 r.
Statutu m.st. Warszawy.
Abstrahuj¹c od oceny stopnia wprowadzonej decentralizacji, któr¹ uwa¿am za zbyt
opiesza³¹ i powierzchown¹, to
jednak dzielnice otrzyma³y jedno bardzo istotne uprawnienie:
jest nim mo¿liwoœæ tworzenia
- uchwa³¹ Rady Dzielnicy –
jednostek pomocniczych. Na
pocz¹tku roku zadeklarowa³em publicznie, ¿e po przyjêciu przez Radê Warszawy

sem obserwujê, jak w ci¹gu 10
– 15 minut przez most nie
przeje¿d¿a ¿aden tramwaj a
autobus pokonuje w korku 50
metrów. Mo¿na by wiêc spokojnie wpuœciæ autobusy na
torowisko, zw³aszcza, ¿e
dowo¿¹ one ludzi tak¿e tam,
gdzie nie docieraj¹ tramwaje
(Targówek, Marki).
Autobusy z Tarchomina dowozi³y dotychczas ludzi do Pl.
Wilsona. Dawa³o to mo¿liwoœæ
przesiadki nie tylko w metro.
Poza tym wjazd z do³u na most
Grota sprawia³, ¿e nie sta³y w
korku. Z pêtli Marymont dojazd
autobusu „ekspresowego”
tras¹ AK tylko do pocz¹tku
mostu trwa w godzinach szczytu 20 minut. Wojciech Tumasz
z PO od dawna proponuje wytyczenie tam buspasa, na razie opór urzêdniczy jest jednak
silny. Hanna GronkiewiczWaltz usunê³a prawie wszystkie autobusy z Pl. Wilsona,
przeszkadzaj¹ce mieszkañcom ¯oliborza; zapewnia³a ich,
¿e nie wybuduje mostu Krasiñskiego, a mieszkañcy Bia³o³êki niech stoj¹ w korku. Ciekawe, czy za 2 lata znowu wygra
w Bia³o³êce HGW i PO?

niem stosownego projektu
uchwa³y Rady Dzielnicy dotycz¹cego reformy systemu
funkcjonowania rad osiedli.
Bêdê wdziêczny wszystkim
Czytelnikom za wszelkie sugestie dotycz¹ce tej kwestii,
które otrzymam na adres
mailowy.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

cedury przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy nowego pawilonu szpitala i decyzji
Rady Warszawy, przyznaj¹cej
œrodki na kontynuacjê przebudowy wraz z rozbudow¹ Szpitala Praskiego – budynek A-2
w Warszawie w roku 2008 i
kolejnych, wszystkie przeszkody piêtrz¹ce siê na drodze tej inwestycji zosta³y przezwyciê¿one. Niestety, nie.
W³adze Warszawy zapomnia³y chyba o ci¹¿¹cych nad placówk¹ zobowi¹zaniach z roku
2007, a chodzi o niebagateln¹
kwotê 3,7 miliona z³otych. Nie
zapomnia³ o tych pieni¹dzach
inwestor i w³aœnie uzyska³ s¹dowy nakaz ich zap³aty wraz
z odsetkami. Mo¿na by tu powiedzieæ: a nie mówiliœmy? W
marcu br. roku zwraca³a uwagê na ten aspekt rada spo³eczna w swoim stanowisku z
28 marca, którego fragment
pozwolê sobie przytoczyæ:
Zaspokojenie roszczeñ wykonawcy inwestycji pozwoli
unikn¹æ zwiêkszania kosztów
finansowych po stronie Szpitala Praskiego oraz mo¿e zapobiec skierowaniu sprawy na
drogê postêpowania s¹dowego przez wykonawcê, co mo¿e
naraziæ m.st. Warszawa na
dodatkowe znaczne koszty
wynikaj¹ce z roszczeñ odszkodowawczych oraz odsetek od
ju¿ wymagalnych zobowi¹zañ.
Nie jest nawet zaskakuj¹ca tak szybka decyzja s¹du,
bo sprawa jest bezdyskusyjna i nie op³aca siê nawet od
niej odwo³ywaæ, bo to kosztuje wpisowe ok. 75 tys. i odwlecze tylko nieuchronne,
zwiêkszaj¹c odsetki. Dziœ do
szpitala w ka¿dej chwili mo¿e

wejœæ komornik i rozpocz¹æ
egzekucjê nale¿noœci z rachunków placówki. Czarny
scenariusz to ... nie, nawet
nie chce mi siê go rozpatrywaæ. Na œrodê 10 wrzeœnia
zwo³a³em posiedzenie rady
spo³ecznej, na którym chcemy rozpatrzyæ wniosek do
Rady Warszawy o porêczenie kredytu na sp³atê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z decyzji s¹du. Co prawda, o porêczenie przez miasto kredytu
dla szpitala zwracaliœmy siê
ju¿ w marcu, jednak wówczas bez rezultatu. Dziœ sytuacja jest inna. Chcemy tak¿e, aby dyrekcja szpitala
przedstawi³a nam równie¿
bardzo konkretny plan naprawczy, oparty o ci¹gle
zmieniaj¹ce siê realia rynku
medycznego, wykorzystuj¹cy naturalne aktywa placówki, jak lokalizacja w kontekœcie EURO 2012 oraz wskazuj¹cy na szanse i mo¿liwoœci zapewnienia szpitalowi
dalszego dzia³ania na rzecz
spo³ecznoœci Warszawy.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI 022 676-75-40
ANGIELSKI korepetycje,
absolwentka lingwistyki
stosowanej, doœwiadczona
lektorka 0606-727-565
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI , niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
ANGIELSKI z konwersacj¹
NATIVE SPEAKER tel.
022 373-05-55
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J. POLSKI doœwiadczona
nauczycielka 022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA, fizyka, chemia, dojazd 0500-865-729
NIEMIECKI 022 676-75-40
NIEMIECKI, student, doœwiadczenie, dojazd,
0602-748-254
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,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430

ARCHITEKT krajobrazu wykona projekt, urz¹dzi ogród,
teren zieleni, 0505-289-138
www.archflora.com.pl
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OGRODNIK rzetelnie zajmie siê pielêgnacj¹, urz¹dzeniem ogrodu, terenu
zieleni 0505-289-138,
www.archflora.com.pl
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
STUDNIE 022 789-33-89
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

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
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
SPRZEDAM
JEEP LIBERTY 2006, 77 tyœ.
z³otych, www.mamserwis.pl
JEEP GRAND CHEROKEE
2006 76,5 tyœ. z³otych,
www.mamserwis.pl
FORD F-150 2006, 72 tyœ.
z³otych, www.mamserwis.pl
FORD MUSTANG 2007, 69 tyœ
z³oych, www.mamserwis.pl
CHRYSLER PACIFICA 2006,
56,2 tyœ. z³otych, www.mamserwis.pl
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
SPRZEDAM lub zamieniê
1-pokojowe na 2-pokojowe
(38m2) ni¿sze piêtra - po 16 022 614-50-98

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii
duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje,
filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym (rozwija³ swoje
umiejêtnoœci m.in. w
Korei). Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.
Pacjentce z Lublina,
pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi
i zlikwidowa³ bóle w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch seansów
zlikwidowa³ problemy z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by
wymieniaæ jeszcze d³ugo...
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
18, 19, 23, 25, 26
i 28 wrzeœnia
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

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

Potomstwo
Proszê Szanownych Pañstwa, mamy koniec lata.
Koñcz¹ siê upalne dni, zaczynaj¹ ch³odne noce. Lekkie
obni¿enie temperatury powietrza wp³ywa koj¹co tak¿e na
polityków. Przyk³adem jest
by³y minister sprawiedliwoœci,
który w gor¹cym s³oñcu k¹pany, trzaska³ s³u¿bowym
laptopem o pod³ogê, a teraz
dobrowolnie zrzeka siê immunitetu poselskiego i stawia
do dyspozycji prokuratury.
Mam nadziejê, ¿e jego talent
do przemówieñ i organizacji
konferencji prasowych nie zostanie zaprzepaszczony.
Ale wrócimy do zwierz¹tek.
Czêsto siê zdarza, ¿e u
szczeni¹t i koci¹t pojawiaj¹
siê glisty. Pytanie, jak to mo¿liwe, aby u kilkutygodniowych
osesków pojawi³y siê 16-centymetrowe robale, mimo odrobaczania matek przed
ci¹¿¹. Drodzy Pañstwo, s³owo paso¿yt kojarzy nam siê z
sytuacj¹, kiedy ktoœ ma dobrze nie robi¹c nic, wystarczy
znaleŸæ siê tylko w odpowiednim miejscu. Otó¿, je¿eli organizm ssaka zostanie zara¿ony jajami glist, to z tych jajeczek w jelitach cienkich wylêgaj¹ siê larwy. Wiêkszoœæ z
nich przekszta³ca siê do postaci doros³ych samców i samic, a te po osi¹gniêciu wieku dojrza³oœci p³ciowej, maj¹
siê ku sobie i p³odz¹ potomstwo. Jaja zawarte s¹ w kale.
Zanieczyszczone œrodowisko

(2)

jest Ÿród³em zaka¿enia dla
gatunków w³aœciwych, czyli
kocimi glistami zara¿aj¹ siê
koty, a psimi – psy, ale wystêpuj¹cy wszêdzie cz³owiek jest
tzw. ¿ywicielem nieswoistym.
Czêœæ larw przebija siê
przez œcianê jelit i dostaje do
krwiobiegu. Niesione z pr¹dem docieraj¹ do miêœni i
przekszta³caj¹ siê w tak zwane larwy drzemi¹ce. U ¿ywicieli nieswoistych larwy od
razu przechodz¹ przez barierê jelit do krwi i osiedlaj¹ siê
w losowo wybranych narz¹dach. U cz³owieka mo¿e byæ
zaatakowany mózg, ga³ki
oczne, nerki, serce, w¹troba.
Objawy s¹ nietypowe i sprawiaj¹ wiele trudnoœci diagnostycznych, a chorych przyprawiaj¹ o ciê¿k¹ nerwicê,
bowiem zawsze w takich
przypadkach pada s³owo nowotwór. Dlatego tak wa¿ny
jest termin i czêstotliwoœæ
odrobaczeñ suk i kotek. Czytajcie dalej, zaraz wszystko
siê wyjaœni.
Larwy drzemi¹ce mog¹ pozostawaæ u samic do siedmiu
ci¹¿. Preparaty u¿ywane do
rutynowego odrobaczania
dzia³aj¹ tylko na robaki w
œwietle jelita. Nie dzia³aj¹ na
paso¿yty ukryte. Hormony
cieczki i ci¹¿y budz¹ drzemi¹ce larwy. Rozpoczyna siê poszukiwanie naczyñ krwionoœnych, które zabior¹ k³opotliwych podró¿ników bezpoœrednio do p³odów, a tak¿e do

p³uc. W p³ucach larwy s¹ odkrztuszane, a nastêpnie po³ykane i znów s¹ w swoim ulubionym œrodowisku. Ten mechanizm, pozwalaj¹cy tak doskonale przetrwaæ nierobom,
jest dla nas wszystkich niezwykle groŸny. Dlatego polecam odrobaczanie samic po
zakoñczeniu ka¿dej cieczki i
rui, kiedy prawdopodobieñstwo zniszczenia przeciwnika
jest najwiêksze. Kociêta i
szczeniêta powinno siê odrobaczaæ ju¿ w drugim tygodniu
ich ¿ycia, równolegle z matkami. Kocury i psy dorastaj¹ce odrobaczamy w pocz¹tkach okresu dojrzewania
p³ciowego, czyli ok. 7 miesi¹ca ¿ycia, kiedy w ¿yciu zwierzêcych panów dokonujê siê
rewolucja hormonalna. Koty
wychodz¹ce poza obrêb
mieszkania winno siê odrobaczaæ co 3-4 miesi¹ce, ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ zara¿enia siê w zanieczyszczonym œrodowisku, a tak¿e od
gryzoni i ptaków, na które tak
chêtnie poluj¹. Niestety, nie
mam przepisu na naszych
ludzkich nierobów, przykro mi.
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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
N tel./fax 022 679-23-41,
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

Kto przygarnie?
MISIA
Prawie ca³e swoje psie ¿ycie spêdzi³am w
schronisku. W³aœciwie nie pamiêtam ju¿ innego œwiata. Wiele lat prze¿y³am kryj¹c siê w
budzie i przyjaŸni¹c jedynie z psem, który dzieli³ ze mn¹ boks. Ale on odszed³ ju¿ do psiego
raju nie doczekawszy siê w³asnego domu.
Uczucie samotnoœci sprawi³o, ¿e zaczê³am
bardziej wychodziæ do ludzi i przekona³am siê,
¿e s¹ wœród nich dobrzy. Polubi³am spacery i
pieszczoty. Teraz pragnê opuœciæ Azyl, pójœæ
za mi³ymi ludŸmi i przytuliæ siê do ich stada.
Byæ ich obroñc¹, przyjacielem i maskotk¹.
Zapamiêtaj - nazywam siê Misia.

NEMO
Zabraliœmy go do Azylu z pod mostu w
Zalesiu Dolnym zim¹ 2006 r. By³y silne mrozy, a ten most by³ jego jedynym schronieniem.
Mia³ odmro¿one opuszki ³ap i zupe³nie nie
móg³ chodziæ. Od tamtej pory rany siê zagoi³y, pozosta³ na pami¹tkê œmieszny sposób
podnoszenia ³ap przy st¹paniu.
Jest dojrza³ym psem, a z jego m¹drych
oczu mo¿na wyczytaæ smutn¹ i bolesn¹ przesz³oœæ. Wystarczy jednak okazaæ mu zainteresowanie, by cieszy³ siê i dokazywa³ jak
szczeniak. Na pewno bêdzie dobrym i wiernym przyjacielem dla dobrego cz³owieka.

Bia³o³êckie Do¿ynki
8 wrzeœnia w Parafii p.w. Narodzenia NMP w P³udach
przy ul. Klasyków 21/23, odby³y siê doroczne Bia³o³êckie Do¿ynki.

Wszyscy bawili siê przy
dŸwiêkach Miejskiej Orkiestry
Dêtej z Wo³omina pod dyrekcj¹ £ukasza Wojakowskiego. Publicznoœæ nagradza³a brawami orkiestrê, która wykona³a szereg znanych
utworów rozrywkowych oraz
pokazy uk³adów tanecznych.
Organizatorem Bia³o³êckich Do¿ynek by³ burmistrz
Jacek Kaznowski wraz z rad¹
i zarz¹dem, Wydzia³ Kultury
dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz
ks. kanonik Miros³aw Bielawski, proboszcz Parafii Narodzenia Najœwiêtszej Marii
Panny w P³udach.

Wolontariusz
potrzebny od zaraz
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ celebrowan¹
przez ks. pra³ata Stanis³awa
Wo³osiewicza, homiliê wyg³osi³ ks. pra³at Pawe³ Wojtas Naczelny Kapelan Wiêziennictwa Polskiego. Dary z owoców, warzyw i zbó¿ z³o¿yli rolnicy, mieszkañcy i przedstawiciele w³adz Bia³o³êki na

czele z burmistrzem Jackiem
Kaznowskim. W swoim wyst¹pieniu, burmistrz mówi¹c o
przemianach zachodz¹cych
w Bia³o³êce, podziêkowa³
mieszkañcom za ciê¿k¹ i wytê¿on¹ pracê oraz jej owoce.
Podczas uroczystoœci
uczestnicy podzielili siê do¿ynkowym chlebem.

Masz wiedzê, lubisz siê
ni¹ dzieliæ i chcesz pomagaæ innym - zg³oœ siê
do nas. Mo¿esz pomóc,
uzupe³niæ wiedzê z jêzyka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, itp.,
dzieciom z podstawówek
i gimnazjów. Osoby zainteresowane bli¿sze informacje uzyskaj¹ pod nr
tel. 0693-495-694 lub 022
679 51 57, 022 678 70 65.
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XXVIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Nowe kompetencje
dla dzielnic
To by³a krótka sesja – przyjêto zaledwie cztery uchwa³y.
Radni wnieœli poprawki do tzw.
uchwa³y kompetencyjnej, która zosta³a im przedstawiona do
zaopiniowania przez Radê
Warszawy. Radni wnioskuj¹ o
nadanie dzielnicom kompetencji w kwestiach gospodarowania nieruchomoœciami po³o¿onymi na ich obszarze. Szczegó³owe kompetencje maj¹ do-

Niedziela pod Papugami – Reaktywacja!
Mieszkañcy Warszawy! Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych „Troska” pragnie Pañstwa poinformowaæ, i¿ wznawia
akcjê Niedziela pod Papugami. Podczas naszej akcji porady bêd¹ udzielane bez zapisów!
W niedzielê 21 wrzeœnia, w godz. 10-18 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Sêkociñskiej 5 i ul. Darwina 3a ka¿dy
bêdzie móg³ skorzystaæ z bezp³atnej pomocy prawnika.
Co wiêcej, akcja ta bêdzie odbywa³a siê w ka¿d¹ trzeci¹
niedzielê miesi¹ca do koñca roku.

tyczyæ: zbywania nieruchomoœci w drodze przetargu, nabywania na rzecz miasta nieruchomoœci z przeznaczeniem na
cele inwestycyjne o zasiêgu
dzielnicowym, pozyskiwania informacji o stanie prawnym budynków, w których planuje siê
sprzeda¿ lokali mieszkalnych z
zasobów dzielnic, wystêpowania z wnioskami o zasiedzenie
nieruchomoœci pod inwestycje
ujête w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, wydawania decyzji o podziale nieruchomoœci,
wnioskowania o regulacjê gruntów przeznaczonych na inwestycje drogowe. Jednoczeœnie
radni wnioskuj¹ o przyznanie
œrodków na owe cele.
Pozosta³e uchwa³y dotyczy³y nazewnictwa ulic. Pozytywnie zaopiniowano nazwy –
Kupiecka i Kaczorowa dla ulic

dojazdowych do przysz³ego
targowiska przy Marywilskiej.
Od 2005 roku ci¹gnie siê sprawa ulicy odchodz¹cej od
Ostródzkiej, dla której bia³o³êccy radni zaproponowali nazwê
Mariana Hemara. Przeszkod¹
jest nieuregulowany stan
prawny gruntów – potrzebna
jest zgoda w³aœcicieli, a takiej
brak. W zwi¹zku z tym radni
zaproponowali nieco inny jej
przebieg – w obrêbie gruntów
bêd¹cych w³asnoœci¹ miasta.
Zmieniono uchwa³ê nadaj¹c¹
zbiorczo nazwê trzem ulicom
– Zielonych Traw, Paprotka i
Kwietniowa. Zmiana zosta³a
podyktowana faktem, i¿ nazwa jednej z ulic – Zapole –
zosta³a wykorzystana przez
dzielnicê Wawer. St¹d koniecznoœæ nadania nowej nazwy – Paprotka.
(egu)
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Teatr Praski

Od lewej: Adrian Perdjon, Monika Gruda, Marcin Kwaœny
dokoñczenie ze str. 1

staæ g³ównego bohatera, porucznika Smirnowa, Marcin
Kwaœny. Obecnie kreuje tê
rolê wymiennie z Adrianem
Perdjon. W pozosta³ych rolach wystêpuj¹ Monika Gruda
i Bogus³aw Kaczmarczyk.
Przy tworzeniu spektaklu z zespo³em wspó³pracowali tak¿e
choreograf Marcin Rogowski
oraz Micha³ Bajor, którego
piosenka „Tango Dell’Amore”
z tekstem Romana Ko³akowskiego i muzyk¹ Marcina Nierubca zosta³a wykorzystana w
spektaklu jako przewodni motyw muzyczny. Autork¹ scenografii jest Maja Zieliñska.
Spektakl wejdzie na sta³e
do repertuaru teatru, w którym
znajd¹ siê sztuki zarówno klasyczne, jak i wspó³czesne. Do
tych ostatnich nale¿y sztuka
Marka Koterskiego „Nienawidzê”. Premiera tego monodramu odby³a siê w 2000 r. na
offowej scenie warszawskiego klubu Le Madame. Po zamkniêciu tego oryginalnego
miejsca spektakl grany by³ w
praskim „Projektorze”, a niebawem zagoœci na scenie Teatru Praskiego. Re¿yserii podjêli siê £ukasz Palkowski i Marek Wróbel, natomiast w postaæ bohatera wcieli³ siê Marcin Kwaœny.
„Nienawidzê” to portret sfrustrowanego polsk¹ rzeczywistoœci¹ nauczyciela. Widzowie odnajd¹ w tej postaci rysy

Adasia Miauczyñskiego, bohatera filmów „Dzieñ Œwira”
czy „Nic œmiesznego”. Inne
spektakle, które bêdzie mo¿na obejrzeæ w Teatrze Praskim to „Zaliczenie, czyli Goshi” – manifest artystyczny
prozaika, poety i re¿ysera Piotra Wojciechowskiego oraz
„Landrynka” Briana Nelsona.
Teatr Praski planuje wystawiaæ ok. szeœciu premier w
sezonie. Znajduj¹ce siê w repertuarze sztuki wspó³czesne
poruszaj¹ wa¿ne, aktualne tematy, poniewa¿ takie jest za³o¿enie twórców Teatru Praskiego. Pragn¹ oni zapraszaæ
do wspó³pracy twórców i artystów polskich i zagranicznych, chc¹ nawi¹zywaæ do
bogatej historii Pragi, jako
miejsca wspó³istnienia wielu
kultur.
Marcin Kwaœny chcia³by,
aby Teatr Praski sta³ siê „miejscem twórczego fermentu,
miejscem otwartym na wiele
dziedzin sztuki: muzykê, malarstwo czy fotografiê”.
- Chcia³bym, by tradycj¹
sta³y siê raz w miesi¹cu spotkania z wybitnymi postaciami z krêgu kultury, polityki czy
biznesu – mówi aktor, a zarazem dyrektor artystyczny Teatru Praskiego.
Teatr ten bêdzie zatem
miejscem spotkañ ró¿nych rodzajów sztuki, wielu kultur i
sposobów postrzegania rzeczywistoœci.
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O tym, ¿e takie miejsce na
kulturalnej mapie Warszawy
jest potrzebne œwiadczy zainteresowanie finansowaniem
przedsiêwziêcia firm i osób prywatnych. Teatr Praski planuje

tak¿e, jako pierwszy teatr w
Polsce, wprowadziæ audiodyskrypcjê, czyli narracjê spektaklu, przy u¿yciu specjalnych
s³uchawek, dla niewidomych.
Oryginalne pomys³y oraz
bogata oferta repertuarowa
pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e
Teatr Praski zyska szerokie
grono widzów i ¿e bêd¹ to ludzie ciekawi œwiata. Adrian
Perdjon, aktor i dyrektor administracyjny Teatru Praskiego marzy, aby by³ to teatr pe³en pytañ i odpowiedzi, po
prostu ciekawe, têtni¹ce
¿yciem miejsce.
Joanna Kiwilszo
TEATR PRASKI, goœcinnie na scenie Klubu Projektor, ul. Bia³ostocka 22 zaprasza na sztukê „NiedŸwiedŸ”
Antoniego Czechowa w re¿yserii Marcina Kwaœnego.
Terminy spektakli: 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
24, 25, 28, 29 i 30 wrzeœnia
oraz 1 paŸdziernika 2008 r.,
godz. 19.00.
Bilety w cenie 30 z³ do nabycia przed spektaklem.
Rezerwacja:
tel. (022) 818-43-68
0793-757-767

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

OCAL – ADOPTUJ
Ruszy³a druga edycja kampanii „Ocal! – Adoptuj” prowadzonej przez Fundacjê Azylu pod Psim Anio³em. Przedstawia ona
psy i koty, przebywaj¹ce w azylu w Falenicy by zachêciæ do ich
adopcji. Jest to w tej chwili priorytetowe zadanie w obliczu zbli¿aj¹cej siê nieuchronnie koniecznoœci wyprowadzki schroniska
z zajmowanego terenu.
Kampania prowadzona bêdzie w mediach, a tak¿e w formie
wêdruj¹cej po mieœcie wystawy fotograficznej. W zwi¹zku z tym
prosimy osoby, organizacje, szko³y i wszelkie inne instytucje chêtne do udzia³u w akcji o kontakt z Fundacj¹. Wasza pomoc mo¿e
polegaæ na zaproszeniu naszej akcji na swoj¹ stronê internetow¹, do gazety, audycji radiowej... Mo¿e to byæ zaproszenie
na swój teren naszej wystawy, albo kolportowanie na mieœcie
naszej ulotki adopcyjnej. Jesteœmy te¿ otwarci na Wasze pomys³y w tej sprawie.
Kontakt: Renata Markowska, 022 213 88 83, 509 117 723,
r.markowska@wp.pl
Nowa Gazeta Praska towarzyszy Fundacji pod Psim Anio³em od
wielu lat. Postaramy siê zamieœciæ informacje o wszystkich miejscach
z naszego terenu, w których wystawa bêdzie prezentowana.

