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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondrato-
wicza 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 wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê

XXI wieku!

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,

BADANIA LABORATORYJNE

PROMOCJA LUTY!

Przy 2 wype³nieniach znieczulenie GRATIS

w godz. 9-13 od poniedzia³ku do pi¹tku.

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

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

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

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

OSOBY POSZKODOWANE

W WYPADKACH

PROSZONE S¥ O PILNY KONTAKT

W SPRAWIE ODSZKODOWANIA

tel. 022 829 26 26

ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

www.likwidator.com

OŒRODEK SZKOLENIA
KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW

ul. £ABISZYÑSKA 20
tel. 022 811-91-19, 0606-809-152

Nowe samochody szkoleniowe
TOYOTA YARIS;

Cena kursu kat. „B” wynosi:

Zapisy pon.-pt. w godz. 8.00-18.00
Rozpoczêcie kursu

27 lutego godz. 18.00
www.cross.w.interia.pl

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

- Podobno jednym z g³ów-
nych argumentów, sk³aniaj¹-
cych Pana do objêcia funkcji
dyrektora naczelnego by³a
budowa pawilonu A2, która
teraz zosta³a wstrzymana?

Przyznam, ¿e do tego namó-
wi³ mnie wiceprezydent Jerzy
Miller, ktory ju¿ nie pe³ni tej
funkcji. By³o jednak oczywiste,
¿e nie da siê przygotowaæ pro-
gramu naprawczego dla tego
ponad 200-letniego szpitala
bez nowego obiektu; bez jego
powstania nie jest mo¿liwe
wprowadzenie tych zmian, któ-
re do 2012 roku wymuszaj¹
przepisy. Zreszt¹, warto dodaæ,

znów w zawieszeniu

dokoñczenie na str. 3

Rozmowa z dr Paw³em Obermeyerm, dyrektorem Szpitala Praskiego
¿e i tak istniej¹ca koncepcja
budowy jest w gruncie rzeczy
niewystarczaj¹ca: bezwzglêd-
nie powstaj¹cy budynek A2
powinien byæ po³¹czony z bu-
dynkiem B, gdzie znajduje siê
m.in. ginekologia, po³o¿nictwo,
oddzia³ noworodków i chirurgia.
Teraz nowa inwestycja koñczy
siê kilkanaœcie metrów dalej. W
pewnym momencie mówi³o siê
o po³¹czeniu tunelem. Wydaje
siê to jednak niemal¿e niewy-
konalne. Wykonawca przy bu-
dowie fundamentów natrafi³ na
nieoczekiwane, bo nie udoku-
mentowane przeszkody, m.in.
przedwojenne kolektory. Po-
nadto trzeba by³o wbijaæ kilku-
nastometrowe pale, bo prze-

cie¿ szpital po³o¿ony jest w sta-
rorzeczu Wis³y.

- Co planowane jest w bu-
dynku A2?

Oddzia³ ratunkowy, jedna izba
przyjêæ dla wszystkich oddzia³ów
– teraz jest ich cztery– jeden blok
operacyjny zamiast obecnych
piêciu i powstaje kolejny, chirur-
gii jednego dnia, a tak¿e oddzia³
intensywnej terapii. By³oby to
wielkim u³atwieniem nie tylko dla
zespo³u operacyjnego, ale i ane-
stezjologicznego, które przecho-
dzi³yby tylko z sali do sali, za-
miast biegaæ po piêtrach, a na-
wet po budynkach. Skuteczny
rozwój szpitala bez tej inwesty-
cji jest niemo¿liwy.

zapraszaj¹ 2 marca o godz. 18.45

do Koœcio³a p.w. Œw. Mateusza Ap. i Ew.
przy ul. Ostródzkiej 172 w Warszawie

na koncert p.t.

„Rock’owa Droga Krzy¿owa”
w wykonaniu Zespo³u bejotte (B.J.T.)

Rock’owa Droga Krzy¿owa, czyli rozwa¿anie dŸwiêkiem i s³owem
o Celowoœci, Sensownoœci, Wartoœci, Codziennoœci

a nade wszystko MI£OŒCI ¯YCIA.

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem,
Proboszcz Parafii p.w.  Œw. Mateusza Ap. i Ew.

Ks. Zdzis³aw Konkol,
i Wydzia³ Kultury
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

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

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

LOMBARD
- kredyty gotówkowe

  pod zastaw w piêæ minut

- skup, sprzeda¿ z³ota i srebra

Przyjmujemy w zastaw:
♦z³oto ♦srebro ♦samochody

♦obrazy ♦nieruchomoœci

♦sprzêr RTV i AGD

♦ telefony komórkowe i inne...

Warszawa, ul. Egipska 4
tel. 022 617-28-66

poza godzinami otwarcia:

0500-328-882, 0500-667-031

www.agdar-sc.pl,
lombard.agdar@vp.pl

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

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 4 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st. War-
szawy z dn. 20.01.2005r. 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 7 marca 2008 r.

PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

(na okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do przetargu
wywieszone bêdzie na tablicach informacyjnych: Urzêdu

m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/1
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 przetargu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159 lub
u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

Poprzedzi³a j¹ msza œwiêta
w katedrze œw. Floriana, któr¹
odprawi³ arcybiskup S³awoj
Leszek G³ódŸ.

Wa¿ne dla Pragi wydarze-
nie, dok³adnie w 360. roczni-
cê, przypomnia³a na scenie
teatru inscenizacja, z udzia³em
króla, królowej, marsza³ków i
dworzan. Królewski sekretarz
odczyta³ treœæ przywileju loka-
cyjnego Pragi Biskupiej, która
sta³a siê miastem na prawie
magdeburskim. Treœæ tego

przywileju z 10 lutego 1648
roku mo¿na przeczytaæ na wy-
stawie w holu teatru. Zgroma-
dzono tu równie¿ zdjêcia  wie-
lu wa¿nych obiektów i wyda-
rzeñ z historii Pragi.

¯ywym s³owem dzieje Pra-
gi od XVI wieku, w czasach
spokojnych i burzliwych, na-
kreœli³ dr Andrzej Su³tan, za-
stêpca dyrektora Muzeum Hi-
storycznego Warszawy. Wy-
k³ad zakoñczy³ optymistycz-
nym akcentem: „Teraz mam
nadziejê, ¿e szybko uda siê
doprowadziæ do tego, by Pra-
ga Pó³noc i Praga Po³udnie
by³y czêœci¹ nowoczesnego
city.”

Z tak¹ intencj¹ wypowiadali
siê tak¿e: wiceprezydent War-
szawy W³odzimierz Paszyñski,
burmistrz Pragi Pó³noc Jolan-
ta Koczorowska, burmistrz
Pragi Po³udnie Tomasz Ku-
charski. Wojewoda mazowiec-
ki Jacek Koz³owski, mieszka-
niec Pragi, zadeklarowa³:
„Bêdê podpisywa³ decyzje bez
strachu, ale kompetentnie. To
bêdzie dobry czas dla Pragi –
tego Wam i sobie ¿yczê.”

Szansê dla Pragi radni obu
dzielnic widz¹ w programie re-
witalizacji Warszawy, który po-

Dajmy Pradze drug¹ szansê
„W historii Pragi 10 lutego 1648 roku to jedna z najwa¿-

niejszych dat. By³ to bowiem dzieñ, w którym król W³ady-
s³aw IV nada³ Pradze przywilej miejski” – tymi s³owami za-
czyna siê stanowisko Rady Dzielnicy Praga Pó³noc i Rady
Praga Po³udnie, odczytane 10 lutego, podczas uroczystej
wspólnej sesji Rad obu dzielnic w Teatrze Powszechnym.

zwoli odrestaurowaæ unika-
tow¹ zabudowê tej czêœci mia-
sta i odtworzyæ jej wspania³¹
architekturê oraz oryginalny
uk³ad urbanistyczny XIX-
wiecznej praskiej starówki.
Radnym bardzo zale¿y na za-
chowaniu tego dziedzictwa.
Zaapelowali do w³adz stolicy,
Mazowsza i administracji pañ-
stwowej o pomoc w finanso-
wanie zadañ, zwi¹zanych z
ratowaniem starej substancji
miasta oraz rozwojem infra-
struktury: nowej linii metra,
Stadionu Narodowego na
Euro 2012, oœrodków sporto-
wych, instytucji kultury i u¿y-
tecznoœci publicznej. Chc¹
przywróciæ Pradze Wis³ê.

„Dajmy Pradze drug¹ m³o-
doœæ” – z tym has³em radni
Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie
og³osili Rok 2008 – Rokiem
Pragi. Wszystkich mieszkañ-
ców Warszawy zapraszaj¹ na
imprezy, zwi¹zane z 360. rocz-
nic¹ nadania Pradze praw
miejskich. Bêd¹ to:

- Inscenizacja plenerowa bi-
twy polsko-szwedzkiej 1656,

-  Konkurs fotograficzny dla
m³odzie¿y i doros³ych pt.
„Wiadomo, Stolica”’

- XII Festyn Praski,
- Praski Plener Malarski,
- VII Wiosenny Ogólnopol-

ski Turniej Halowej Pi³ki No¿-
nej  Dziewcz¹t,

- IX Rodzinne Zawody P³y-
wackie,

- II Ogólnopolski Turniej Ko-
szykówki „Praga Cup 2008”,

- VII Integracyjny Praski
Bieg „Ku  S³oñcu”,

- Jesienny Festyn Praski –
Podsumowanie Roku Pragi,

- Skaryszewska Biesiada
Poetycka,

- Uroczysty Koncert Fina³o-
wy Dwóch Dzielnic z okazji
360-lecia Pragi,

- Fina³ programu „Senior
Starszy – Sprawniejszy”,

- Festyn „¯yj zdrowo na
sportowo”,

- Mistrzostwa Judo „Praga
Cup 2008”,

- Olimpijskie Przedszkole.
„Rada Dzielnicy Praga Pó-

³noc i Rada Dzielnicy Praga
Po³udnie zwracaj¹ siê do
Rady m.st. Warszawa o w³¹-
czenie Roku Pragi do imprez
m.st. Warszawy oraz zwra-
caj¹ siê do Pani Prezydent o
objêcie patronatem inicjatywy
obu dzielnic” – tak koñczy siê
Stanowisko, podpisane przez
przewodnicz¹cych Rad: El¿-
bietê Kowalsk¹-Kobus (Pra-
ga Pó³noc) i Marcina Kusia
(Praga Po³udnie), przyjête
przez aklamacjê podczas
wspólnej sesji.

Nastêpnie, w trochê l¿ejszej
konwencji œwiêtowano w Klubie
Bambini di Praga i Nowym Ki-
nie Praha przy ul. Jagielloñ-
skiej. By³ poczêstunek przy
muzyce Kapeli Praskiej i Pra-
ski Wieczór Filmowy, na którym
pokazane zosta³y filmy z cyklu
Nowe Legendy Miejskie funda-

Kto jest na tym zdjêciu? Fotozagadka
Do organizuj¹cego siê Muzeum Warszawskiej Pragi Od-

dzia³u Muzeum Historycznego m.st. Warszawy trafi³ niezwy-
k³y zbiór archiwum zak³adu fotograficznego przy ul. Targo-
wej 78. Prezentuj¹c wybrane fotografie pochodz¹ce z tego
zbioru liczymy na Pañstwa pomoc w identyfikacji osób,
miejsc i okolicznoœci ich powstania.

Na informacje od Pañstwa czekamy w tymczasowej siedzi-
bie Muzeum przy ul. Targowej 45 (tel. 022 741-31-97) codzien-
nie w godz. 9.00 do 15.00 mail: muzeumpragi@poczta.onet.pl

Najciekawsze informacje zostan¹ nagrodzone ciekawymi
wydawnictwami ksi¹¿kowymi oraz wejœciówkami na premiery
do Teatru Rampa na Targówku.

Wies³awa Wideryñska - Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji.

Akcja zbierania pami¹tek
Muzeum Warszawskiej Pragi z wdziêcznoœci¹ przyjmie

ofiarowane w darze pami¹tki (fotografie, dokumenty i inne
przedmioty). Wzbogac¹ one zbiory Oddzia³u i przysz³e
ekspozycje. Mo¿na je przynosiæ do tymczasowej siedzi-
by MWP przy ul. Targowej 45 w ka¿dy czwartek w godz.

15-18, tel. 022 741-31-97, muzeumpragi@op.pl.

W³aœnie Nowej Pradze po-
œwiêcone by³o kolejne spotka-
nie praskiego Forum Rewita-
lizacyjnego. Sto³eczny Kon-
serwator Zabytków, Ewa Ne-
kanda-Trepka przygotowa³a
prezentacjê multimedialn¹,
poœwiêcon¹ zabytkom Nowej
Pragi. Przypomnia³a w niej, ¿e
poszerzenie historycznej Pra-
gi w kierunku wschodnim,
choæ planowane wczeœniej,
zaczê³o siê dopiero w II po³o-
wie XIX w. Przyczyni³a siê do
tego m.in. budowa mostu Kier-
bedzia i kolei. Kolejnym ele-
mentem tego poszerzenia
by³a pierwsza parcelacja tere-
nu, przeprowadzona na tere-
nach K. Konopackiego wokó³
ul. Œrodkowej W okresie miê-
dzywojennym przygotowano
wprawdzie nowoczesne plany
urbanistyczne dla tego terenu;
nigdy jednak nie zosta³y wpro-
wadzone w ¿ycie. Podczas
wojny straty budowlane na
Pradze by³y stosunkowo nie-
wielkie, co, niestety, przyczy-
ni³o siê do niemal ca³kowite-
go zaniechania inwestycji na
tym terenie. Jak podkreœli³a
Ewa Nekanda-Trepka, w tam-
tym okresie kamieniczn¹ za-
budowê Pragi przedstawiano
jako „spadek bur¿uazyjny”,
wymagaj¹cy drastycznych
rozwi¹zañ. Jeszcze 30 lat
temu planowano wyburzenie
starej zabudowy. Nic wiêc
dziwnego, ¿e doprowadzi³o to
do potê¿nej jej dekapitalizacji.

Na dziœ z obszaru Nowej
Pragi do rejestru zabytków
wpisanych jest 11 obiektów, 2
zespo³y budowlane: In¿ynier-
ska 3 – sk³ad Towarzystwa
Akcyjnego A. Wróblewskiego
i Centralna Dyrekcja Okrêgo-
wa Kolei Pañstwowych, 1 ze-
spó³ koszarowy przy 11 Listo-
pada, 2 zespo³y przemys³owe
– Stalowania i Zbrojownia przy
Szwedzkiej 2/4 i Fabryka
Lamp – Szwedzka 20 oraz 1
uk³ad urbanistyczny przy Ma-
³ej. 158 obiektów jest w ewi-
dencji zabytków. Unikalnymi
zabytkami s¹ np. kamienice
przy Wileñskiej 19 i 21, czy te¿
domy nr 28/30 oraz 34 i 36
przy Stalowej.

Dwa lata temu, na zlecenie
Sto³ecznego Konserwatora

Zabytków opracowano wytycz-
ne konserwatorskie do przygo-
towywanego planu zagospo-
darowania przestrzennego
Nowej Pragi. Na pewno przy-
dadz¹ siê przy przygotowaniu
planu rewitalizacyjnego.

Na spotkaniu forum rewita-
lizacyjnego zebra³o siê 75
osób. Optymizmem napawa
fakt, ¿e przybywa chêtnych do
pracy nad programem – zg³o-
si³o siê kolejnych 28 zaintere-
sowanych. Tradycyjnie przy-
gotowano ankietê, która mia³a
wykazaæ, jakie ulice i kwarta³y
– zdaniem zebranych – w
pierwszej kolejnoœci powinny
zostaæ rewitalizowane, jak
równie¿ na co w przysz³oœci
przeznaczyæ te obiekty. Jak
zwykle, g³osy by³y podzielone.
Na pytanie: na co przeznaczyæ
pa³acyk Konopackiego, wiêk-
szoœæ opowiedzia³a siê za po-
moc¹ spo³eczn¹ w ró¿nym
kszta³cie, tak¿e wsparciem
osób starszych, jedynie 3 g³o-
sy by³y za siedzib¹ muzeum
Pragi. Poza odbudow¹ kamie-
nic wiele mówiono o potrzebie

budowy placów dla dzieci, pa-
d³a interesuj¹ca propozycja
uruchomienia tramwaju, kursu-
j¹cego po zabytkowej czêœci,
np. od Kijowskiej do Czynszo-
wej. Wpisanie do mikroprogra-
mu rewitalizacyjnego u³atwia
staranie o œrodki unijne. Bar-
dzo wa¿na jest tu integracja, o
czym za ka¿dym razem przy-
pomina koordynator ds. rewi-
talizacji, Halina Ksi¹¿yk.
Wspólne, dobrze przygotowa-
ne wnioski maj¹ znacznie
wiêksz¹ szansê na otrzymanie
pieniêdzy. Wspólnoty nie po-
winny rywalizowaæ miêdzy
sob¹, bo tylko na tym strac¹.
Przypomnia³a te¿, ¿e przy re-
witalizacji kamienic miasto
mo¿e pomóc tylko wtedy, gdy
jest zarz¹dc¹ wiêkszoœci lokali.

Janusz Sujecki sugerowa³,
ze warto podj¹æ inicjatywê
obywatelsk¹, by doprowadziæ
do uchwalenia ustawy o szcze-
gólnej wartoœci Pragi jako dzie-
dzictwa kulturowego na wzór
krakowskiego Kazimierza.
Œrodki unijne jednak siê nie
rozci¹gn¹, a chêtnych przyby-
wa. Dlatego Ewa Nekanda-
Trepka sugerowa³a, ¿e mo¿e
rozwi¹zaniem by³oby objêcie
obszaru Nowej Pragi parkiem
kulturowym, co pozwoli³oby na
siêgniêcie po fundusze prze-
znaczone na kulturê.

O dalszych dzia³aniach, a
przede wszystkim ich wyniku,
bêdziemy informowaæ.      (T.)

Nowe ¿ycie dla Nowej Pragi

ul. Sternhela 43

tel. 0662-567-942

www.psisalon.waw.pl

czynny: pon.-pt. 9-21, sob. 9-18

Bogata oferta

Najlepsze kosmetyki

Atrakcyjne ceny

Pielêgnacja równie¿ w domu klienta

•
•
•

DOG ISLAND Salon Pielêgnacji Zwierz¹t

PrzyjdŸ, zobacz, skorzystaj z us³ugi wyjdziesz zadowolony

Teren, po³o¿ony w obrêbie ulic Targowa – 11 Listopada –
Szwedzka – Wileñska to w³aœnie Nowa Praga. Ponad 15
proc. tutejszej zabudowy powsta³o przed 1900 rokiem, pra-
wie 75 – do 1945, a zaledwie nieco ponad 10 proc. po II
wojnie. Nic wiêc dziwnego, ¿e zabudowa ta dramatycznie
domaga siê remontów, modernizacji i… rewitalizacji, jako
¿e ca³y ten teren objêty jest ochron¹ konserwatorsk¹.  Re-
jon ulic Targowa – 11 Listopada – Bródnowska – Szwedzka
– Wileñska jest nawet w strefie œcis³ej ochrony. Tamtejsze
budynki czekaj¹ na pieni¹dze i decyzje.

cji Moma Film oraz pokaz spe-
cjalny filmu „Rezerwat” autor-
stwa £ukasza Palkowskiego.
Po projekcji filmu odby³a siê
dyskusja z udzia³em re¿ysera
filmu i odtwórc¹ g³ównej roli
Marcinem Kwaœnym.           K.

Fot. Kamil Ciepieñko
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

dokoñczenie ze str. 1

Statuetka „Oskara” zdobi Centrum Optyki Okularowej „Opto-
kan”. Us³ugowy „Oskar” to najwy¿szy laur w dziedzinie rzemio-
s³a i kupiectwa. Mimo dostrzegalnej przez wszystkich zaciêtej ry-
walizacji firm, równie¿ tych zagranicznych, o rynek polski, najlep-
szym okaza³ siê w³aœnie polski zak³ad.

Rozmowa z Witoldem Ko³odziejskim, w³aœcicielem Centrum Optyki Okula-
rowej „Optokan”.

W Warszawie jest oko³o 500 zak³adów optycznych, które bezu-
stannie zabiegaj¹ o klienta, i o to, by zosta³y wyró¿nione spoœród
innych. Jednak¿e to „Optokan” stan¹³ na czele warszawskiego ryn-
ku optycznego. Czy posiada Pan jakiœ sekretny przepis na sukces?

- Od kilku lat interesujê siê polskim rynkiem handlowym. Mamy przecie¿
œwietne wzorce - przed wojn¹ nasze rzemios³o i kupiectwo s³ynê³o w œwiecie.
Dlatego Centrum Optyki Okularowej nawi¹zuje do tych najlepszych lat w hi-
storii rzemios³a. „Optokan” od samego pocz¹tku istnienia jest firm¹, która
ma nie tylko ambicje, ale te¿ przygotowanie, by móc mierzyæ siê z najlepszy-
mi w Europie. Wiele polskich firm nie umie prawid³owo oceniæ swych szans i
mo¿liwoœci. Ma³e, ciasne zak³ady to ju¿ przesz³oœæ, o której nie wszyscy jed-
nak zd¹¿yli zapomnieæ. Konkurowanie z firmami zachodnimi te¿ nie jest ani
ambitne, ani przysz³oœciowe.

Czy dobrze rozumiem, ¿e konkurencja firm zagranicznych Pana
nie przera¿a?

- Cieszê siê z istnienia tych firm na rynku. Polak mo¿e bowiem sam zwery-
fikowaæ opinie istniej¹ce na temat niedoœcignionej zachodniej jakoœci. Jeste-
œmy przekonani, ¿e niektóre polskie firmy s¹ po prostu lepsze. Wchodz¹c do
Polski, firmy zagraniczne nie bardzo orientuj¹ siê w gustach Polaków i czêsto
oferuj¹ towar nietrafiony lub „nieœwie¿y”. My oferujemy, co najlepsze. „Opto-
kan” nie musi nikogo podgl¹daæ. Od dawna mamy najlepszy sprzêt optyczny.
Klient ju¿ wie, ¿e wykonujemy okulary najszybciej w Polsce - krócej ni¿ pó³
godziny. Sprzêt umo¿liwia nam zrobienie okularów dwa razy szybciej, ni¿ w
znanych nam firmach zachodnich. Jak siê okaza³o - rzetelnoœæ, œwietny sprzêt
diagnostyczny i optyczny i solidnie przygotowani pracownicy, znów sprawi³y,
¿e spoœród najnowoczeœniejszych zak³adów optycznych to „Optokan” zosta³
uznany za najlepszy. Dla nas jest to jednoznaczne ze stwierdzeniem, ¿e jeste-
œmy rzeczywiœcie fachowcami i godnymi zaufania klienta.

„Optokan” oferuje kompleksow¹ obs³ugê klienta. Na czym ona
polega?

- Dobrze pamiêtamy te niegdysiejsze kolejki - do internisty po skierowanie
do okulisty na badanie wzroku i po receptê oraz czekanie kilka dni na wykona-
nie okularów u optyka. W naszym zak³adzie klient wszystko ma w jednym miej-
scu. W „Optokanie” jest gabinet okulistyczny, wyposa¿ony w sprzêt najnowszej

generacji. Lepszy mo¿na znaleŸæ tylko w specjalistycznych klinikach.

W gabinecie zatrudnionych jest 5 lekarzy. Na wizytê nie trzeba siê zapisywaæ.
Badanie jest jedyn¹ us³ug¹, na któr¹ trzeba czasami poczekaæ, jednak dziêki nowo-
czesnemu sprzêtowi badanie skrócone jest do minimum. Lekarz ka¿demu pacjentowi
poœwiêca tyle czasu, ile to konieczne. Je¿eli okulista stwierdzi wadê wzroku, pacjent
mo¿e zdecydowaæ siê na zrobienie okularów lub na zakup soczewek kontaktowych.
„Optokan” oferuje jedyne w kraju wysokouwodnione, bezpieczne soczewki kontakto-
we z filtrem UV do przed³u¿onego noszenia. Je¿eli pacjent wybierze okulary, pracow-
nicy naszej firmy pomog¹ w podjêciu tak trudnej decyzji, jak wybór oprawek, tym
bardziej, ¿e posiadamy najwiêkszy ich wybór w Warszawie - ponad dwa i pó³ tysi¹ca.
Najtañsze oprawki w „Optokanie” kosztuj¹ 45 z³, najdro¿sze, renomowanych firm -
1500 z³. Najtañsze, gotowe ju¿ okulary (oprawki i szk³a) kosztuj¹ ok. 100 z³.

Bardzo wa¿ne dla wszystkich pracowników „Optokanu” jest fachowe wykona-
nie zamówienia. Dla nas liczy siê tak¿e czas. Od chwili wyboru oprawek do otrzy-
mania gotowych szkie³ mija tylko pó³ godziny. 95% szkie³ pochodzi bowiem z
magazynu, który jest czêœci¹ zak³adu. Tak krótki czas oczekiwania to nasze du¿e
osi¹gniêcie. Pod tym wzglêdem ¿adna inna firma nie jest w stanie nam dorównaæ.

Zakupienie nowoczesnego sprzêtu, sterowanego komputerowo, pozwala
na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w opraw-
kach. Poniewa¿ robi¹ to ludzie odpowiednio przygotowani, pos³uguj¹cy siê
najlepszym sprzêtem, st¹d czas wykonania okularów jest w naszym centrum
najkrótszy w Warszawie.

„Oczy s¹ odzwierciedleniem duszy” - jak mówi¹. Czy istniej¹
sposoby, by za okularami tê „duszê” nieco przes³oniæ, aby nie
by³a a¿ tak czytelna, lub te¿ odwrotnie - uwypukliæ?

- Tak, i nie s¹ to ¿adne sztuczki, choæ muszê przyznaæ, ¿e potrzebna jest
wiedza z zakresu psychologii, jak równie¿ znajomoœæ mody polskiej i wprawne
oko. To wszystko umiemy. W naszym zak³adzie ³atwo siê przekonaæ, ¿e okula-
ry to bi¿uteria. ¯adna inna ozdoba nie mo¿e tak ³atwo zmieniæ wizerunku
cz³owieka. Dziêki odpowiednio dobranym oprawom mo¿emy staæ siê m³odsi
lub starsi, bardziej zdecydowani czy te¿ ³agodni, ekstrawaganccy lub nie rzuca-
j¹cy siê w oczy. Wszystko wed³ug upodobañ klienta. Bardzo ³atwo jednak ze-
psuæ efekt przez niew³aœciwy wybór. Takich b³êdów czêsto dokonuje siê w salo-
nach optycznych, gdzie cz³owiek zmuszony jest samemu wybieraæ oprawy.

Z naszego zak³adu klienci wychodz¹ naprawdê zadowoleni. Zawsze do-
trzymujemy obietnic i s³u¿ymy pomoc¹.

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

TTTTTerazerazerazerazeraz

PolskaPolskaPolskaPolskaPolska

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29, 022 675 44 33

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,

nie powoduj¹ uczuleñ.

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

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

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

znów w zawieszeniu
Szpital Praski:

- Nie tylko ja mam wra¿e-
nie, ¿e w³adze miasta doœæ
regularnie robi¹ wszystko, by
ten szpital upad³. Czy zgadza
siê Pan z tak¹ opini¹?

Jestem tu dopiero od poczat-
ku grudnia, ale przyznam, ¿e
wiele spraw mnie dziwi. To szpi-
tal, który ma zupe³nie wyj¹tkowy
kapita³ w postaci niezwykle od-
danych ludzi. Bardzo wa¿ne jest
te¿ jego strategiczne po³o¿enie,
na skrzy¿owaniu bardzo ruchli-
wych szlaków komunikacyjnych.
Bardzo du¿e znaczenie ma tak-
¿e fakt, ¿e na stadionie, przecie¿
po³o¿onym tu¿ obok, maj¹ siê
odbyæ mecze EURO 2012. W tej
sprawie zreszt¹ miesi¹c temu
byli u mnie przedstawiciele UEFA
i PZPN, którzy zaproponowali, by
szpital stanowi³ zaplecze me-
dyczne dla rozgrywek.

- Czy towarzyszy³y temu
jakieœ deklaracje finansowe?

Ustne, ¿e UEFA dofinansuje
dzia³ania ratownicze. Zreszt¹
wydaje mi siê, ¿e na umowy pi-
semne jest jeszcze za wczeœnie.

- Ca³y czas mówi Pan o tej
inwestycji w czasie teraŸniej-
szym, podczas gdy budowa
zosta³a wstrzymana. Czy ma
Pan jakieœ nieznane szerzej
informacje?

Wprost - nie. Ale ju¿ na sa-
mym poczatku, gdy obj¹³em
funkcjê, zleci³em analizê
prawn¹ kancelarii, z któr¹ od lat
wspó³pracujê. Nawiasem mó-
wi¹c, szpital przedtem korzysta³
z czterech ró¿nych kancelarii, co
powodowa³o pewien chaos: nie-
które sprawy by³y dublowane,
niektóre w ogóle pomijane… Z
uzyskanej opinii wynika³o, ¿e
nie ma formalno-prawnych prze-
szkód do kontynuowania inwe-
stycji. Poinformowa³em o tym
pani¹ prezydent. Do dziœ nie
dosta³em odpowiedzi. Nato-

miast w styczniu Biuro Polityki
Zdrowotnej poinformowa³o
mnie, ¿e mam rozwi¹zaæ umo-
wê z inwestorem zastêpczym i
wykonawc¹. Z wiceprezyden-
tem Kochaniakiem (nastêpc¹
Jerzego Millera) uzgodni³em, ¿e
nie zerwiemy tych umów, tylko
poprosimy o wstrzymanie prac
do czasu otrzymania opinii z
Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

- I firmy tak sie na to zgo-
dzi³y?

Niezupe³nie. Grupa 3J, czyli
wykonawca, zaproponowa³a
podpisanie aneksu do umowy
na zabezpieczenie budowy. To
niebagatelna kwota – 386 tys. z³
miesiêcznie. W tym jest 100 tys.
z³, które firma p³aci miastu za
zajêcie pasa drogowego.
Zreszt¹ zgoda na zajêcie tego
pasa koñczy sie pod koniec lu-
tego; poniewa¿ nie wiadomo,
jakie bêd¹ dalsze decyzje, nie
wiadomo te¿, czy wystêpowaæ o
przed³u¿enie tej zgody, czy nie.

- Kto ma to zap³aciæ?

Wbrew temu, co twierdzi Biu-
ro Polityki Zdrowotnej, te koszty
dziœ obci¹¿aj¹ szpital – tzn.3,8
mln z³ za prace wykonane w ub.
roku, ponad 3 mln za tegorocz-
ne i op³aty za wstrzymanie inwe-
stycji. To szpital dostaje faktury.
Tak czy inaczej, aneksu nie pod-
pisa³em. Wiceprezydent Kocha-
niak zawiadomi³ Urz¹d Zamó-
wieñ Publicznych. 8 lutego do-
sta³em stamt¹d informacjê, ¿e
mam przygotowaæ wszystkie do-
kumenty, dotyczace procedury
przetargowej. 12 lutego zosta³y
przekazane. Teraz mo¿emy tyl-
ko czekaæ na decyzjê, mam na-
dziejê, ¿e niezbyt d³ugo.

- Jak jednak jest mo¿liwe,
¿e Pana poprzednik podpisa³
dokumenty, pozwalaj¹ce na
rozpoczêcie inwestycji, a
Biuro Polityki Zdrowotnej nic
o tym jakoby nie wiedzia³o?

Z naszych informacji wynika,
¿e naczelnik wydzia³u inwe-
stycji w BPZ wszystkie te
dzia³ania konsultowa³a.

Czyta³em protokó³ przygotowa-
ny przez miejskich kontrolerów,
którzy zbadali BPZ pod k¹tem tej
inwestycji. Wiadomo, ¿e spotkania
w tej sprawie siê odbywa³y; zreszt¹
informowali mnie o tym tak¿e praw-
nicy, którzy w nich uczestniczyli.
Jedyn¹ w¹tpliwoœæ budzi³o to, czy
firma zd¹¿y do koñca roku wydaæ
pieni¹dze przeznaczone na inwe-
stycjê. ¯adnych pisemnych dekla-
racji jednak nie by³o.

- Co dalej?

Nie zgodzi³em siê na propo-
zycjê dyrektor Wierzchowskiej
(szefowa Biura Polityki Zdro-
wotnej – przyp. red.), ¿e nale-
¿y zrezygnowaæ z inwestora
zastêpczego na rzecz w³a-
snych inspektorów nadzoru,
bo nie doœæ, ¿e obci¹¿a to szpi-
tal, to na dodatek rozbudowu-
je administracjê, któr¹ od po-
cz¹tku staram siê ograniczyæ.

Ponadto w ogóle nie rozumiem
tych decyzji. Z firm¹ mo¿na ne-
gocjowaæ: wstêpnie ustaliliœmy,
¿e jest sk³onna o rok przyspie-

szyæ termin oddania obiektu – nie
w 2010, ale 2009, co zmniejszy-
³oby koszt o ok. 5 mln z³. Ponad-
to wczeœniej mo¿na by, etapowo,
przenosiæ tam oddzia³y.

Ca³y czas mam te¿ wra¿enie,
¿e urzêdnicy podejmuj¹ decyzje
sprzeczne z tym, co postanowi³
samorz¹d Warszawy. W ubie-
g³ym roku Rada Warszawy
uchwali³a wpisanie do Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego pie-
niêdzy dla Szpitala Praskiego: na
ubieg³y rok – 14 mln, na bie¿¹cy
– 18. Swoj¹ drog¹ ciekawe, czy
ubieg³oroczne pieni¹dze wesz³y
do œrodków niewygasajacych,
czyli przechodz¹cych na nastêp-
ny okres, czy przepad³y? Pod ko-
niec lutego bêdê w tej sprawie
rozmawia³ z Komisja Zdrowia
Rady Warszawy. Bardzo mi po-
mog³o stanowsko Rady Dzielni-
cy Praga Pó³noc, która jednog³o-
œnie popar³a kontynuacjê inwe-
stycji i dzia³ania naprawcze.

Na dziœ natomiast przygoto-
wujemy program naprawczy.
Na ten rok podpisaliœmy kon-
trakt o 8 mln z³ wy¿szy, ogra-
niczamy administracjê, co tyl-
ko w styczniu przynios³o 50
tys. z³ oszczêdnoœci. Jest tak-
¿e wiele innych, drobniejszych,
ale nie mniej wa¿nych dzia³añ.

A dalej?

Czekamy na decyzje.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pañskiego

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
03-401 Warszawa, Al. Solidarnoœci 67

NIP: 113-13-35-374

„Na Szpital Praski”

l % podatku na Szpital Praski
Sam zdecyduj,

na jaki cel ma byæ przeznaczony 1% Twojego podatku.
Dlaczego warto przekazaæ 1% podatku na rzecz Szpitala Praskiego?

• Tê kwotê i tak trzeba zap³aciæ do Urzêdu Skarbowego. Mo-
¿emy jednak sami zdecydowaæ, na co zostan¹ przeznaczone
te pieni¹dze.

• Ka¿da z³otówka zostanie przeznaczona na zakup: aparatury
medycznej, wyposa¿enia sal lub remont pomieszczeñ Szpita-
la Praskiego SP ZOZ przy Al. Solidarnoœci 67 w Warszawie.

Jak przekazaæ 1% na Szpital Praski?
Wype³niaj¹c deklaracjê podatkow¹ PIT-37, nale¿y wpisaæ w rubryce:

123. Inne informacje: Wplata 1% na Szpital Praski

124. Nazwa OPP: Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

125. Numer KRS: 00 000 575 46

126. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1% kwoty podatku na-
le¿nego (z rubryki 112) Podobnie wype³niamy: PIT-36, PIT-36L,
PIT-38, PIT-28

Dziêkujemy za Pañstwa pomoc.

Dyrektor Naczelny Szpitala Praskiego

                                                   Pawe³ Obermeyer

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

♦ ju¿ od 350 z³ dochodu

♦ wysokie kwoty na dowód
♦ bez zaœwiadczeñ z US i ZUS
♦ bez porêczycieli

Warszawa-Bródno
ul. Kondratowicza 25 (Ip)

tel.: (022) 675 13 01

tel. kom.: 0512 255 742

0501 627 056

KREDYTY

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl
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W³adze Dzielnicy Bia³o³êka serdecznie zapraszaj¹ wszystkie dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych

w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” oraz „Sportowa Bia³o³êka” w terminie od 14 stycznia do 14 czerwca 2008 roku.

Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych dzieci i m³odzie¿y,
g³ównie w 5 dyscyplinach: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych.

Zajêcia sportowe prowadzone w programie maja charakter otwarty, ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.

Miejsca prowadzenia zajêæ:
* O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez Pañstwa szkole.

Program „Otwarte obiekty sportowe” dla dzieci i m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy Bia³o³êka.

Godziny
prowadzenia zajêæ

sportowych

15.10-19.10

16.00-18.00

15:10-19:10

16.20-18.10 /
16.00-19.00

17.00-19.00

17.00-21.00

14.30-17.30 /
14.30-16.30

15.15-19.15

14:40-16:40

15:30-19.30

17.00-19.00

15.30-19.30

9.30-12.30

17.00-20.00

13.30-18.30

16.00-19.00

15.15-19.15

15.00-18.00

15.00-17.00

15.00-17.00

15.00-18.00

15.00-17.00 /
15.00-18.00

OTWARTE OBIEKTY SPORTOWE - BIA£O£ÊKA

Dni prowadzenia
zajêæ sportowych

poniedzia³ek

wtorek

œroda

poniedzia³ek

wtorek

œroda

czwartek

pi¹tek

poniedzia³ek

wtorek

œroda

czwartek

pi¹tek

sobota

poniedzia³ek

wtorek

œroda

czwartek

poniedzia³ek

wtorek

œroda

czwartek

pi¹tek

Imiê i nazwisko
instruktora/trenera

Krzysztof Jab³onowski
Sylwester Kolibabski

Krzysztof Jab³onowski
Sylwester Kolibabski

Krzysztof Jab³onowski
Sylwester Kolibabski

Andrzej Pa³asz
Witold Miller

Witold Miller

Witold Miller

Andrzej Pa³asz
Witold Miller

Witold Miller

Rafa³ Kiliañski

Joanna Wiliñska

Ma³gorzata Przybylska
Rafa³ Kiliañski

Joanna Wiliñska

Ma³gorzata Przybylska
Rafa³ Kiliañski

Krzysztof Gronowski

Dorota S³omiñska

Ewa Biñkowska

Agnieszka Œwidziñska

Grzegorz Maraszek
£ukasz Siekierski
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Telefon
informacyjno/
kontaktowy

022 811-23-81

022 811-23-81

022 811-23-81

022 811-07-48

022 811-07-48

022 811-07-48

022 811-07-48

022 811-07-48

022 811-40-07

022 811-40-07

022 811-40-07

022 811-40-07

022 811-40-07

022 811-26-08

022 811-26-08

022 811-26-08

022 811-26-08

022 884-43-80

022 884-43-80

022 884-43-80

022 884-43-80

022 884-43-80

Dyscypliny
sportowe

pi³ka siatkowa,
pi³ka no¿na

pi³ka no¿na,
lekkoatletyka

pi³ka siatkowa

pi³ka rêczna

koszykówka,
pi³ka siatkowa

Okres
realizacji

14.01.2008 r. -
14.06.2008 r.

14.01.2008 r. -
14.06.2008 r.

14.01.2008 r. -
14.06.2008 r.

14.01.2008 r. -
14.06.2008 r.

14.01.2008 r. -
14.06.2008 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nr szko³y
adres

Szko³a Podstawowa nr 154
ul. Lesnej Polanki 63/65

Szko³a Podstawowa nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10

Szko³a Podstawowa nr 314
ul. Porajów 3

Gimnazjum nr 121
 ul. P³u¿nicka 4

Gimnazjum nr 122
ul. Van Gogha  1

Ta nowa placówka dydak-
tyczna jest odpowiedzi¹ na
zg³aszane potrzeby mieszkañ-
ców Pragi-Pó³noc, Targówka i
Bia³o³êki. W rzeczywistoœci
spo³ecznoœæ studencka UTW,
to emeryci i renciœci zamiesz-
kali w ró¿nych dzielnicach
Warszawy.

UTW istnieje od niedawna,
ale mi³¹ atmosfer¹, przychyl-
noœci¹ ksiê¿y koœcio³ów pra-
skich, profesjonalnoœci¹ pra-
cowników i kierownictwa
WSM – zdo³a³ skupiæ doœæ
liczn¹ grupê sta³ych studen-
tów UTW – powiêkszaj¹c¹ siê
z ka¿dym dniem. W Uniwer-

atrakcyjne pod wzglêdem for-
my i treœci (kultura, turystyka,
sport, rekreacja, wymiana miê-
dzynarodowa itp.).

Dotychczasowe dokonania
UTW w tak krótkim czasie, w
doskona³ych warunkach loka-
lowych i ¿yczliwoœci miêdzy-
ludzkiej, s¹ najlepsz¹ zachêt¹
do udzia³u i po¿ytecznego spê-
dzania czasu wolnego w no-
wych sytuacjach.

Serdecznie zapraszamy
Kole¿anki i Kolegów. Telefon
(022) 590 07 30 – rekrutacja.

Samorz¹d s³uchaczy

Seniorzy donosz¹ sytecie III Wieku – prowadzo-
ne s¹ bezp³atnie zajêcia z za-
kresu np. pedagogiki i psy-
chologii, obs³ugi komputera,
prawa na co dzieñ, dyploma-
cji, profilaktyki zdrowia, jêzy-
ków obcych (symboliczna
odp³.), a tak¿e raz w tygodniu
mo¿liwoœæ korzystania bez-
p³atnie z basenu WSM i za-
jêæ gimnastycznych.

Studenci UTW posiadaj¹ le-
gitymacje upowa¿niaj¹ce do
bezp³atnego korzystania z bi-
blioteki, wszystkich zajêæ pro-
wadzonych dla studentów stu-

diów dziennych, wieczoro-
wych i zaocznych oraz koncer-
tów, wystaw, prelekcji i spo-
tkañ z przedstawicielami ró¿-
nych œrodowisk naukowych
krajowych i zagranicznych,
administracji pañstwowej, Sej-
mu i Senatu.

Sta³ym, pe³noprawnym part-
nerem planowania, organiza-
cji i realizacji zadañ UTW na-
kreœlonych w regulaminie –
jest Samorz¹d S³uchaczy.

Informuj¹c o faktach pra-
gniemy powiedzieæ, i¿ plany
naszych dzia³añ s¹ szerokie,

13 listopada 2007 r. w Wy¿szej Szkole Mened¿erskiej przy
ul. Kawêczyñskiej 36, odby³a siê uroczysta inauguracja dzia-
³alnoœci UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7

♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028
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022 618-88-84
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APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

„Jak staæ siê ¿ydowsk¹ matk¹ w dziesiêæ
praktycznych lekcji” to komedia Paula Fuksa w
re¿. Jana Prochyry. Skomponowana bez zarzu-
tu - tym samym daj¹ca sporo mo¿liwoœci insce-
nizacyjno - interpretacyjnych. Tytu³ow¹ rolê gra
znana Pañstwu z „Klimakterium…i ju¿” El¿bie-
ta Jod³owska, której  obecnoœæ w przedstawie-
niu to przecie¿ gwarantowana zabawa.

A traktuje o czym? O dniach powszednich
pewnej rodziny, gdzie rej wodzi mama. Mama,
która niew¹tpliwie kocha swojego mê¿a i dzie-
ci. A fakt, ¿e mi³oœæ jej objawia siê w ró¿nej
wrêcz groteskowo - terrorystycznej formie, ta
esencja macierzyñstwa wywo³uje spiêtrzenie
komediowych efektów.

„Jak staæ siê…” sta³o siê wielkim przebojem
scen europejskich, amerykañskich oraz Izraela.
Nasze przedstawienie to polska prapremiera,
któr¹ tym samym dajemy Pañstwu zarówno pod
os¹d, jak i z myœl¹ o Waszym beztroskim œmie-
chu w naszym Teatrze.

Spektakl w przezabawny sposób ukazuje
nam przerysowany stereotyp nadopiekuñczej i
kontroluj¹cej matki, bez której wiedzy w rodzi-
nie nie ma prawa zaistnieæ ¿adna, nawet naj-
bardziej b³aha sprawa. To ona decyduje, jak ma
ubieraæ siê pe³noletni syna, wybiera mu znajo-
mych i zabrania chodzenia na randki…, no chy-
ba ¿e po jej œmierci. Ubezw³asnowolnia zarów-
no mê¿a jak i doros³e ju¿ dzieci, stawiaj¹c sie-
bie w centrum ca³ego rodzinnego ¿ycia. Pew-
ne fragmenty ¿ycia groteskowej familii mog¹
Pañstwo zaobserwowaæ w naszej propozycji.

Gratka dla mi³oœników piosenek, kina i mu-
zyki filmowej! To najnowsza muzyczna premie-
ra Teatru Rampa, nawi¹zuj¹ca tytu³em do na-
zwy presti¿owej nagrody przyznawanej przez
Amerykañsk¹ Akademiê Sztuki i Wiedzy Filmo-
wej w 24 kategoriach.

Od roku 1934 szansê na otrzymanie statuetki
Oskara maj¹ autorzy i wykonawcy filmowych pio-
senek. To w³aœnie kategoria „Najlepsza oryginal-
na piosenka filmowa” sta³a siê inspiracj¹ do stwo-
rzenia tego muzycznego spektaklu. Któ¿ z nas nie
zna takich hitów jak: „I Just Called to Say I Love
You” Stevie Wondera, „Raindrops Keep Fallin’ On
My Head” Burta Bacharacha, „Say You, Say Me”
Lionela Richie czy standardów „White Christmas”,
„Somewhere Over the Rainbow”, „Moon River”. Czy
jednak pamiêtamy, ¿e piosenki te pochodz¹ z fil-
mów i zosta³y uhonorowane w³aœnie Oskarami?

Spektakl „Oskary, Oskary czyli piosenki ze sta-
tuetk¹” to propozycja wyboru najpiêkniejszych i
najbardziej popularnych z nich. Znamy je z wyko-
nañ takich artystów jak: Celine Dion, Barbara Stre-
isand, Luis Armstrong, Whitney Houston, Elton
John, Audrey Hepburn, Joe Cocker. Nowe, wspó-
³czesne opracowania muzyczne, brawurowe t³u-
maczenia najwa¿niejszych polskich autorów oraz
wykonanie Doroty Osiñskiej i Roberta Kowalskie-
go daj¹ nadziejê na wspania³e widowisko. Przed-
stawienie wyre¿yserowa³ wed³ug w³asnego autor-
skiego pomys³u Jerzy Satanowski - kompozytor
muzyki filmowej, znany równie¿ z wysmakowa-
nych inscenizacji przedstawieñ poetyckich.

Teatr Rampa

zaprasza na premiery
„Jak staæ siê ¿ydowsk¹ matk¹

w dziesiêæ praktycznych lekcji”

Spektakl muzyczny „OSKARY, OSKARY...
CZYLI PIOSENKI ZE STATUETK¥”

Na przedstawienie zapraszamy:

20, 21 i 22 lutego o godz. 19.00

1, 2, 28, 29 i 30 marca o godz. 19.00

Autor sztuki - PAUL FUKS; przek³ad sztuki -
BELLA SZWARCMAN-CZARNOTA; re¿yseria
- JAN PROCHYRA; wspó³praca re¿yserska -
PIOTR FURMAN; scenografia i kostiumy -
GRA¯YNA FO£TYN-KASPRZAK; ruch sce-
niczny - JERZY WINNICKI.
Wystêpuj¹: EL¯BIETA JOD£OWSKA - Matka,
AGNIESZKA FAJLHAUER - Anetka, KLE-
MENTYNA UMER - Zuzia, ADRIANNA JANO-
TA - dziewczyna, ERNESTYNA WINNICKA -
Go³da, LESZEK ABRAHAMOWICZ - Daniel,

KONRAD MARSZA£EK - Jakub, MAREK
FR¥CKOWIAK - Tata, MAREK URBAÑSKI -
Lekarz, TADEUSZ WOSZCZYÑSKI - Maurycy

PIOTR FURMAN - Psychoterapeuta.

Ju¿ dziœ zapraszamy na fascynuj¹c¹ podró¿
w œwiat kina ukazany za pomoc¹ niezwyk³ych
piosenek, które przywo³aj¹ wspomnienia,
wzrusz¹, rozbawi¹ i zostan¹ na d³u¿ej…

Na spektakl zapraszamy:

22 i 23 lutego o godz. 21.00

1 i 2 marca o godz. 21.00

5 i 6 kietnia o godz. 19.00

Scenariusz, re¿yseria, scenografia - JERZY
SATANOWSKI; aran¿acje, kierownictwo mu-
zyczne - PAWE£ LUCEWICZ; poe-tricki, kame-
ra-³ki, s-kinienia - ANDRZEJ PONIEDZIELSKI;
wystêpuj¹: DOROTA OSIÑSKA, ROBERT KO-
WALSKI; muzycy PAWE£ LUCEWICZ - pia-
no, PAWE£ STANKIEWICZ - gitary, PAWE£
PAÑTA - bas, SZYMON LINETTE - perkusja.

Teatr Rampa, ul. Ko³owa 20,

tel. 022 679-89-76, 022 679-05-35,

www.teatr-rampa.pl

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

• szybka po¿yczka dla ka¿dego
• bez porêczycieli
• wystarczy 500z³ dochodu
• mo¿liwoœæ otrzymania karty
   kredytowej gratis
• po¿yczka bez zaœwiadczenia
   o dochodzie do 10000z³
• równie¿ bez BIK
• specjalna oferta dla emerytów
    i rencistów do 85 roku ¿ycia!

Decyzja w 2 minuty,
pieni¹dze tego samego dnia!

Warszawa,
ul. Marymoncka 105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)

tel. 022 425-01-60

kom. 0507-233-109

MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

KREDYT
GOTÓWKOWY
od 500 z³ do 50000z³

W poprzednim
numerze zapowia-
daliœmy tê wystawê
i przedstawiliœmy
sylwetkê artysty.
Teraz tylko pokrót-
ce przypomnimy, ¿e
Marek Su³ek (rocz-
nik 1963) jest ab-
solwentem ASP w
Warszawie i Rie-
tveld Akademie w
Amsterdamie. Jako
artysta multidyscy-
plinarny zajmuje siê
m a l a r s t w e m ,
rzeŸb¹, fotografi¹
oraz dzia³aniami w
przestrzeni publicz-
nej. W swoich pra-
cach chêtnie ³¹czy
materia³y sztuczne,
np. plastik z natur¹.

Jedna z serii jego
realizacji nosi tytu³
NES – Never Ending Story
(Nigdy Niekoñcz¹ca siê Opo-
wieœæ). To rodzaj ewoluuj¹cej
wystawy, z³o¿onej z szeregu
odrêbnych, oddzielonych cza-
sowo wydarzeñ. Ka¿da kolej-
na ekspozycja z tego cyklu,
obok nowych dzia³añ, zawie-
ra jakieœ elementy z poprzed-
nich prezentacji. W ten sposób
zapewniona jest ci¹g³oœæ ak-
cji, pewne zdarzenia wynikaj¹
z poprzednich.

9 lutego w fabsie Marek Su-
³ek równie¿ zgromadzi³ kilka
eksponatów ze swoich po-
przednich akcji. Dwie prace, po-
³¹czenie malarstwa i fotografii,
nawi¹zywa³y do pokazywanych
wczeœniej rzeŸb jednorazowe-
go u¿ytku, czyli malowanych
cia³. W tym wypadku fotografie
pomalowanej modelki umiesz-
czone zosta³y w centrum zama-
lowanego szar¹ farb¹ p³ótna. Z
ostatnich instalacji pochodzi³
szklany pojemnik z zanurzon¹
w ¿elu lalk¹ i niebieski anio³ek
z masy ceramicznej. Na œcia-
nie, w formie
obrazka za
szk³em, mo¿-
na by³o zoba-
czyæ zakon-
serwowane
muchy z
techno-biolo-
gicznej insta-
lacji „Trans-
f o r m a c j a
2006”.

Art Maker w fabs
Du¿o osób zgromadzi³o siê 9 lutego w galerii Stowarzysze-

nia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7, aby uczestniczyæ w otwar-
ciu wystawy praskiego artysty Marka Su³ka, pt. „Art Maker”.

Znaj¹c zaskakuj¹ce pomy-
s³y Marka Su³ka, zwi¹zane z
odrealnianiem rzeczywistoœci,
wszyscy ciekawi byli, co nowe-
go artysta zaprezentuje tym
razem. Myœlê, ¿e siê nie zawie-
dli. Nowym elementem cyklu
NES by³a tym razem Maszyna
do robienia sztuki – Art Maker,
a w³aœciwie do robienia rzeŸb.
Sk³ada³a siê ona z szeregu
tulejek nape³nionych piank¹
PCV i po³¹czonych z nimi pro-
stopadle listewek, uzbrojonych
w gwoŸdzie. Przygiêcie listew-
ki powodowa³o przebicie
gwoŸdziem tulejki i gwa³towne
wydostanie siê na zewn¹trz
pianki PCV, która pêcznia³a i
zastyga³a w ró¿nych, nieocze-
kiwanych formach.

Ka¿dy móg³ stworzyæ rzeŸ-
bê. I rzeczywiœcie, chêtne oso-
by z publicznoœci uczestniczy-
³y w akcie tworzenia obiektu
sztuki. RzeŸba powstawa³a na
naszych oczach.

Tradycj¹ wernisa¿y w galerii
stowarzyszenia fabs jest roz-
mowa z prezentuj¹cym swoje
dzie³a artyst¹. Pytano Marka
Su³ka, dlaczego czêsto ³¹czy
materiê naturaln¹ z materi¹
sztuczn¹, np. plastik i cia³o.
Artysta t³umaczy³, ¿e pokazuje
coœ, co istnieje w rzeczywisto-
œci, tylko w trochê inny sposób.
Przecie¿ farbujemy w³osy czy
malujemy paznokcie. Jego ma-
lowanie cia³a to jedna z wizji,
zwi¹zanych z kolorem.

- Staram siê nie u¿ywaæ
symbolu – mówi Marek Su³ek
– u¿ywam intuicji. Ka¿dy ma
prawo do dowolnoœci odbioru
moich dzie³.

Artysta przyznaje siê do na-
wi¹zywania w swoich dzia³a-
niach do ulicznej sztuki cyrko-
wej. Na Starym Mieœcie widzi-
my czasem ¿ywe rzeŸby, po-
malowane, stoj¹ce nierucho-
mo postacie. To szuka ulicz-
na, czêsto na granicy dobre-
go smaku

- Staram siê tej granicy nie
przekraczaæ – mówi Marek
Su³ek – ale ta sztuka mnie fa-
scynuje. Jest tak „nie fajna”,

¿e a¿ „fajna”.

Spotkanie z Markiem Su-
³kiem 9 lutego w galerii fabs
by³o bardzo udane. Mieliœmy
okazjê zobaczyæ dzie³o w trak-
cie powstawania. By³a to bar-
dzo interesuj¹ca forma sztuki
wizualnej, a przy tym wszyscy
dobrze siê bawili.

Jeszcze tylko dwa dni (do 22
lutego) mo¿na bêdzie po
uzgodnieniu telefonicznym
ogl¹daæ „Maszynê do robienia
sztuki” oraz inne dzie³a Marka
Su³ka w galerii Stowarzysze-
nia Artystów fabs, przy ul.
Brzeskiej 7. Tel.: 0505-12-14-
17, 0606-92-81-24.

Joanna Kiwilszo
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GOTÓWKA do 80 000 z³
Na oœwiadczenie do 10 000 z³
KONSOLIDACJA Po³¹cz wszystkie
kredyty w jedn¹ mniejsz¹ ratê
Bez BIK (do 15 000)

DU¯A przyznawalnoœæ, nie pobieramy op³at
Agencja Finansowa ul. Dru¿backiej 8 lok. 2 (od Potockiej)

tel. 022 357 70 45, 0503 897 009

KREDYTY
√√√√√

√√√√√

√√√√√

W odpowiedzi na Pana pisma z dnia 19.11.2007 r. i 23.11.2007
r. w sprawie projektowanej inwestycji przez BARÆ WARSZAWA
S.A, polegaj¹cej na budowie zespo³u budynków wielorodzinnych
z gara¿em podziemnym i us³ugami w parterach po³o¿onego przy
ul. Leœnej Polanki w Warszawie, wyjaœniam, co nastêpuje;

Decyzjami: nr 963/Bia/07 z dnia 15.11.2007 r. oraz nr 966/
Bia/07, nr 967/Bia/07, nr 968/Bia/07 i nr 969/Bia/07 z dnia
16.11.2007 r. organ zatwierdzi³ projekt zagospodarowania tere-
nu przedmiotowej inwestycji i udzieli³ pozwoleñ na budowê piê-
ciu etapów projektowanego osiedla. Powy¿sze decyzje zosta³y
wydane na podstawie art. 28, art. 33 ust. l, art. 34 ust. 4 i art. 36
oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), Wspó-
³w³aœciciele nieruchomoœci stanowi¹cej Osiedle Winnica brali
udzia³ w jednym z postêpowañ administracyjnych na prawach
strony z uwagi na po³o¿enie w/w nieruchomoœci w obszarze
oddzia³ywania projektowanych obiektów. Natomiast mieszkañ-
cy domów jednorodzinnych po³o¿onych w rejonie ul Mehoffera
nie znajduj¹ siê w obszarze oddzia³ywania przedmiotowej in-
westycji BARÆ WARSZAWA S.A,, dlatego te¿ nie uczestniczyli
na prawach strony w ¿adnym z w/w postêpowañ.

Natomiast zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu nie
obejmuje swym zakresem zjazdów z projektowanego osiedla
na ul. Leœnej Polanki, które posiada uzgodnion¹ przez stosow-
ne organy obs³ugê komunikacyjn¹ od ul. Modliñskiej.

Trudno skomentowaæ otrzymane przez mnie pismo Pani Pre-
zydent nie nara¿aj¹c siê na proces. Nasuwaj¹ siê dwa sformu-
³owania: chamstwo i olewka.

OdpowiedŸ na moj¹ interpelacjê przygotowa³ Gabinet Prezy-
denta a nie biuro merytoryczne. Widaæ, ¿e najbli¿si wspó³pra-
cownicy odwdziêczaj¹ siê Hannie Gronkiewicz – Waltz za usta-
wienie pod nich konkursów. Jeden z radnych poprosi³ o mapê
wszystkich inwestycji drogowych ujêtych w WPI. Otrzyma³ odpo-
wiedŸ, ¿eby sprawdzi³ to sobie na stronie internetowej miasta.
Abstrahuj¹c od bezczelnoœci biura Pani Prezydent, na stronie
nie ma tych informacji. Na moj¹ proœbê o interwencjê Stra¿y Miej-
skiej w sprawie zagro¿enia zdrowia i ¿ycia mieszkañców osiedla
„Pod Dêbami” przez wieœniaków parkuj¹cych na drogach po¿a-
rowych, otrzyma³em trzystronicowy wyci¹g z przepisów.

Hanna Gronkiewicz – Waltz nie kpi jednak z radnych. Kpi z
wyborców, którzy powo³ali ich do kontroli dzia³añ Pani Prezydent.

        Maciej Maciejowski

      radny m.st. Warszawy

O warszawskim dewelope-
rze, firmie BARC i jej planach
zbudowania w Bia³o³êce, w re-
jonie ul. Leœnej Polanki i Mo-
dliñskiej ogromnego osiedla z
wysokimi na kilkanaœcie piêter
blokami pisaliœmy ju¿ niejedno-
krotnie. Przedstawialiœmy te¿
walkê s¹siaduj¹cego z plano-
wan¹ inwestycj¹, kameralnego
osiedla „Winnica” z bezwzglêd-
nym deweloperem przeciwko
wysokiej zabudowie i postêpu-
j¹cej degradacji œrodowiska.

Ostatnio wydawa³o siê, ¿e
jest nadzieja na pozytywne
zakoñczenie tej sprawy, ¿e
uda siê dojœæ do porozumienia.
30 paŸdziernika 2007 r., na
spotkaniu w siedzibie Urzêdu
m. st. Warszawy inwestor zgo-
dzi³ siê na obni¿enie zabudo-
wy do 4 kondygnacji w czêœci
inwestycji przylegaj¹cej do
osiedla „Winnica”. W zwi¹zku
z tym zosta³ zobowi¹zany do
uzupe³nienia dokumentacji i
z³o¿enia nowych wniosków o
pozwolenie na budowê.

Tymczasem okaza³o siê, ¿e
BARC wcale nie ma zamiaru
wywi¹zaæ siê z warunków po-
rozumienia. Ju¿ 7 grudnia
2007 r., w kilka dni po otrzy-
maniu zgody na budowê 2, 4,
6 i 8 etapu inwestycji, z³o¿y³ do
Wojewódzkiego S¹du Admini-
stracyjnego skargê na opie-
sza³oœæ urzêdników.

Ma³o tego, w pocz¹tkach
lutego firma wyst¹pi³a do s¹du
z pozwem przeciwko Urzêdo-
wi za zw³okê i za¿¹da³a od
miasta ponad 14,5 mln z³ od-
szkodowania. BARC wszystko
dok³adnie wyliczy³a. Na zgodê
na etapy 2, 4, 6 i 8 czeka³a
ponoæ 406 dni, a na odmowê
etapów 1, 3, 5 i 7 oczekiwa³a
515 i 441 dni. Kwotê odszko-
dowania, dok³adnie 14 658
300 z³ wyliczy³a firma audytor-
ska, a sk³ada siê na ni¹ 12 mln
z³ za straty z tytu³u opóŸnienia
w wydaniu pozwoleñ na budo-
wê i ok. 2,5 mln z³ z powodu
zamro¿enia kapita³u wydatko-
wanego na zakup gruntu w
zwi¹zku z opóŸnieniem reali-
zacji inwestycji.

Dziwna to matematyka!
Ktoœ nie zorientowany w spra-
wie rzeczywiœcie uwierzy tym
liczbom i pomyœli, ¿e spó³ka
BARC pad³a ofiar¹ niecnych
urzêdników, którzy z³oœliwie
rzucaj¹ jej k³ody pod nogi. Fir-
ma BARC postara³a siê
zreszt¹ o szum medialny
wokó³ tej sprawy i zadba³a o
swój wizerunek jako strony
poszkodowanej. W jednym z
czo³owych ogólnopolskich
dzienników ukaza³ siê artyku³,
przedstawiaj¹cy „drogê przez
mêkê” warszawskiego inwe-
stora. Artyku³ jest w oczywisty
sposób tendencyjny i zawiera
sformu³owania nieprecyzyjne,
wymagaj¹ce sprostowania.

Dla jasnoœci sytuacji nale¿y
przedstawiæ podzia³ inwestycji
na etapy, terminy sk³adania
wniosków oraz terminy wyda-
wania poszczególnych decyzji:

Etap 1 – wniosek datowany
jest na dzieñ 21.06.2006 r. (sko-
rygowany w dn. 26.07.2006 r.
co do treœci i zakresu), znak
AM-BK/7353/399/06/DK.

Etapy 2 do 8 – wnioski z dnia
13.04.2007 r., znaki od AM-
BK/7353/310/07 do AM-BK/
7353/318/07.

Jeœli chodzi o etap 1, obej-
muj¹cy miêdzy innymi budy-
nek 18-kondygnacyjny, to w
dniu 26.07.2006 organ I in-
stancji (Prezydent Warszawy)
zawiadomi³ o wszczêciu postê-

Wy¿sza matematyka BARC
Spó³ka BARC wyliczy³a sobie ogromne odszkodowanie,

jakie chce dostaæ od miasta za opiesza³oœæ urzêdników. Dal-
szy ci¹g sporu o inwestycjê na terenie Winnicy Po³udnio-
wej rozegra siê w s¹dzie.

powania administracyjnego.
16.08.2006 r. Prezydent War-
szawy wyda³ Postanowienie
Nr 388/ Bia /A/06, w którym
na³o¿y³ na inwestora obowi¹zek
usuniêcia szeregu nieprawid³o-
woœci w projekcie budowlanym.

Uchybienia dotyczy³y braku
harmonizacji planowanej za-
budowy z zabudow¹ na tere-
nach s¹siednich (wymaganej
planem miejscowym) oraz bra-
ku istotnych decyzji i uzgod-
nieñ, wynikaj¹cych z prawa
budowlanego.

1.09.2006 r. organ I instancji
wyda³ Decyzjê Nr 607/ Bia /A/
06, w której odmówi³ wydania
pozwolenia na budowê, podaj¹c
w uzasadnieniu m.in. nieusuniê-
cie usterek w dokumentacji. Pi-
smem z dnia 19.09.2006 r. or-
gan I instancji przes³a³ do woje-
wody odwo³anie inwestora.
11.01.2007 r. Wojewoda uchyli³
w ca³oœci decyzjê Prezydenta
Warszawy i przekaza³ sprawê
do ponownego rozpatrzenia.
20.02.2007 r. Wspó³w³aœciciele
Nieruchomoœci Wspólnej osie-
dla Winnica (strona w postêpo-
waniu) z³o¿yli do Wojewódzkie-
go S¹du Administracyjnego
skargê na decyzjê Wojewody.

4.07.2007 r. Prezydent War-
szawy wyda³ Decyzjê Nr 529/
Bia/07, w której ponownie we-
zwa³ inwestora do usuniêcia
braków w dokumentacji, a
21.12.2007 r. wyda³ Decyzjê

Nr 1031/2007, powtórnie od-
mawiaj¹c¹ wydania pozwole-
nia na budowê.

Jak widaæ, ca³y czas coœ
dzia³o siê w sprawie 1 etapu
budowy, nie mo¿na wiêc mó-
wiæ o bezczynnoœci organu I
instancji. Trwa³o to tak d³ugo,
poniewa¿ inwestor nie zmieni³
projektu zgodnie z wymagan¹
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego
harmonizacj¹ z zabudow¹ na
terenach s¹siednich i sam jest
sobie winien.

Jeœli chodzi o etapy od 2 do
8 oraz gara¿ wielopoziomowy,
to w dziesiêæ dni od z³o¿enia
wniosków o wydanie pozwole-
nia na budowê (13.04.2007),
dnia 23.04.2007 r. organ I in-
stancji wezwa³ inwestora w ter-
minie 7 dni do uzupe³nienia
powy¿szych 9 wniosków, pod
rygorem, i¿ nieuzupe³nienie
wniosków w przypisanym ter-
minie spowoduje pozostawie-
nie ich bez rozpoznania. Tak
siê te¿ sta³o, o czym Urz¹d po-
informowa³ spó³kê BARC dnia
2.07.2007 r.

Osi¹gniête 30.10.2007 r. po-
rozumienie miêdzy inwestorem,
mieszkañcami osiedla Winnica
i urzêdem miasta spowodowa-
³o wydanie przez urz¹d pozwo-
leñ na budowê etapów 2, 4, 6 i
8 w dniach 15 i 16.11.2007. Bez
trudu mo¿na wiêc policzyæ, ¿e
od 13 kwietnia 2007 r. do 15 lub
16 listopada 2007 r. up³ynê³o
216 lub 217 dni, a nie 406, jak
to obliczyli specjaliœci w firmie
BARC!

Nie wiadomo te¿, sk¹d siê
wziê³a liczba 441 dni opóŸnie-
nia decyzji odmownej dla eta-
pów 3, 5 i 7 (21.12.2007), z³o-
¿onych wraz z innymi wnioska-
mi 13.04.2007 r.! Gdyby tak
by³o, to decyzjê odmown¹ in-
westor mia³by dopiero otrzy-
maæ – 27 czerwca 2008 roku!
Wszystko wskazuje na to, ¿e
zastosowano tu jakiœ mno¿nik,
np. dni x iloœæ etapów, ale to
te¿ siê nie zgadza. Jest to po
prostu jakaœ wy¿sza matema-
tyka, na której znaj¹ siê tylko
prawnicy firmy BARC.

Podzia³ inwestycji na po-
szczególne etapy i sk³adanie
oddzielnych wniosków o po-
zwolenie na budowê te¿
wydaje siê byæ od pocz¹tku
zamierzonym dzia³aniem.
£atwiej wtedy przeforsowaæ
gêst¹ i wysok¹ zabudowê.
Przyk³adem takiej polityki jest,
budowane równie¿ etapami
przez spó³kê BARC, koszmar-
ne osiedle „Pod dêbami”.

Niestety, inwestycja w rejonie
ul. Leœnej Polanki i ul. Modliñ-
skiej, z 36-piêtrowymi wie¿ow-
cami bêdzie wygl¹da³a podob-
nie. Mo¿na siê o tym przekonaæ
ogl¹daj¹c wizualizacjê projektu.
Ale tak w³aœnie prezes firmy
BARC, Maciej Bratkowski, rozu-
mie pojêcie „harmonia z otocze-
niem”. Mówi³ o tym na konferen-
cji prasowej 6 lutego 2007 r.
Wed³ug niego harmonia ma
³¹czyæ przeciwieñstwa. W takim
razie wszystko siê zgadza – 18-
i 36- piêtrowe bloki obok domów
jednorodzinnych i zabytkowych
dêbów bêd¹ piêknie wygl¹daæ
i harmonijnie wpisywaæ siê w
krajobraz Bia³o³êki.

Mo¿na mieæ takie koncepcje,
ale dlaczego w Bia³o³êce, gdzie
jest jeszcze szansa na utrzyma-
nie walorów przyrodniczych? Z
jednej strony Urz¹d Miasta po-
strzega podobno Bia³o³êkê jako
dzielnicê peryferyjn¹, a z dru-
giej strony maj¹ tu powstawaæ
wie¿owce, jak w centrum stoli-
cy? Prezes spó³ki BARC skar-
¿y³ siê, ¿e móg³ kupiæ tañsz¹
dzia³kê na ¯oliborzu. Szkoda,
¿e tego nie zrobi³!                  K.

Pomoc prawn¹ uzyskaæ bêdzie
mo¿na w dniach 22 – 29 lutego
2008r. (z wy³¹czeniem soboty i
niedzieli) w godzinach od 9 do 15
w siedzibach S¹dów Rejonowych
okrêgu S¹du Okrêgowego War-
szawa-Praga w Warszawie:
* S¹d Rejonowy dla Warszawy
Pragi-Po³udnie; S¹d Rejonowy dla
Warszawy Pragi-Pó³noc: ul. Tere-
spolska 15A (sala nr 49 - parter)
* S¹d Rejonowy w Legionowie:
ul. Sobieskiego 47 (pokój bi-
blioteki nr 222 – I piêtro)
* S¹d Rejonowy w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim: ul. S³owac-
kiego 19 (pokój nr 6- parter)
* S¹d Rejonowy w Otwocku: ul.
Armii Krajowej 2 (sala nr 2 - parter)

Otwarte drzwi s¹dów

* S¹d Rejonowy w Wo³ominie:
ul. Pr¹dzyñskiego 3A (pokój nr
133 - I piêtro)

Z pomocy mo¿e skorzystaæ
ka¿dy – niezale¿nie od w³a-
œciwoœci S¹du (np.: mieszka-
niec Bia³o³êki mo¿e siê zg³o-
siæ do ka¿dego S¹du Rejono-
wego a nie tylko do S¹du Re-
jonowego dla Warszawy Pra-
gi-Pó³noc)

Uwaga! - w ramach akcji in-
formacyjnej nie bêd¹ udziela-
ne porady prawne dotycz¹ce
spraw tocz¹cych siê w s¹dzie,
ani te¿ z zakresu prawa cy-
wilnego, gospodarczego, ad-
ministracyjnego czy prawa
pracy.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Tygodniem Ofiar Przestêpstw
kuratorzy s¹dowi i sêdziowie jako konsultanci w przypad-
kach szczególnie zawi³ych oraz przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych bêd¹ udzielali bezp³atnych informacji o
uprawnieniach przys³uguj¹cym ofiarom przestêpstw.

Akcja ma charakter edukacyj-
ny, jednym z jej podstawowych
celów jest uœwiadomienie i poin-
formowanie spo³eczeñstwa o
uprawnieniach, jakie w obowi¹zu-
j¹cym porz¹dku prawnym przy-
s³uguj¹ osobom pokrzywdzonym
oraz ofiarom przestêpstw.

Z pomocy tej - na ogó³ - ko-
rzystaj¹ ludzie, którzy nie znaj¹
procedur prawnych, nie
wiedz¹ jak siê zachowaæ i do-
k¹d pójœæ po pomoc. Pomoc ta
adresowana jest do osób, któ-
re sta³y siê ofiarami prze-
stêpstw np.: wypadku drogo-
wego, kradzie¿y, gwa³tów i
zastraszania, przybieraj¹cej
ró¿ne formy i postacie przemo-
cy w rodzinie: przemocy fizycz-
nej – bicie, kopanie, duszenie;
przemocy seksualnej; przemo-
cy psychicznej - upokarzanie,
poni¿anie, izolowanie od rodzi-

ny i przyjació³; przemocy eko-
nomicznej.

Problematyka spraw z jaki-
mi siê zg³aszano dotyczy³a
miêdzy innymi zapytañ o po-
moc, jakiej udzielaj¹ ofiarom
organy œcigania i uprawnione
instytucje ze wskazaniem ad-
resów tych¿e instytucji – po-
radni, oœrodków, stowarzyszeñ
oraz uprawnieñ stron i œwiad-
ków w postêpowaniu s¹do-
wym, jak równie¿ kwestii ali-
mentacyjnych, odszkodowañ.

Obchodzony w s¹dach, ju¿ po
raz szósty Tydzieñ Ofiar Prze-
stêpstw bêdzie okazj¹ do ci¹g³e-
go monitorowania sytuacji ofiar
przestêpstw, wyznaczania kierun-
ków niezbêdnych do poprawienia
ich po³o¿enia. Liczymy, ¿e dziêki
takim akcjom bezp³atnego porad-
nictwa pomo¿emy ofiarom i ich
rodzinom w dochodzeniu swoich
praw, jak równie¿ utwierdzimy w
przekonaniu, i¿ nie s¹ sami w tej
trudnej, wymagaj¹cej troski i po-
mocy sytuacji.

Dla dzieci
19 i 26 stycznia wolontariu-

sze SIS PERES przeprowa-
dzili w hipermarkecie Real w
Markach zbiórki darów dla
dzieci z domów opieki spo-
³ecznej na Bia³o³êce i œwietli-
cy œrodowiskowej w Pruszko-
wie. W obu sobotnich dniach
zebrano ³¹cznie ponad 300
kg darów, które zosta³y prze-
kazane dla oko³o 150 dzieci
z dwóch bia³o³êckich placó-
wek i pruszkowskiej œwietlicy.

Korzystaj¹c z uprzejmoœci
,,Nowej Gazety Praskiej” chcie-
liœmy serdecznie podziêkowaæ
wszystkim osobom, które zde-
cydowa³y siê oddaæ czêœæ swo-
ich zakupów na rzecz potrze-
buj¹cych dzieciaków.

Sebastian Suwa³a
organizator zbiórek

www.peres.pl

Prezydent Warszawy odpowiada
na interpelacjê radnego M. Maciejowskiego (publikowaliœmy j¹ na ³amach NGP)
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• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki

• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki

• kredyt konsolidacyjny

   na sp³atê Twoich zobowi¹zañ

• karta kredytowa na codzienne wydatki

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku

dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:

• ubezpieczenia

• punkt kasowy

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Dobra Oferta

Wiêcej

o Dobrej Ofercie

dowiesz siê u agenta

Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie

♦♦♦♦♦meble pokojowe  ♦♦♦♦♦sypialnie  ♦♦♦♦♦wypoczynki

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Zadanie realizowane bê-
dzie w ramach projektu „Za-
opatrzenie w wodê i oczysz-
czanie œcieków w Warszawie
– Faza III”. Decyzjê o wspó³fi-
nansowaniu tego przedsiê-
wziêcia ze œrodków Funduszu
Spójnoœci podjê³a w grudniu
2005 r. Komisja Europejska,
przyznaj¹c 125 mln euro.

Do podpisania umowy do-
sz³o po pó³torarocznych stara-
niach. 1 wrzeœnia 2006 r.
MPWiK og³osi³o przetarg na
zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji i rozbudowy
Oczyszczalni Œcieków „Czaj-
ka”. W trzecim postêpowaniu
przetargowym, 25 wrzeœnia
2007 r. komisja przetargowa –
jako najlepsz¹  wybra³a ofertê
z³o¿on¹ przez konsorcjum firm,
któremu przewodzi „Warbud”
S.A. W sk³ad konsorcjum
wchodz¹ tak¿e: niemiecka
Wassertechnik GmbH, duñska
Krüger A/S, krakowska Veolia
Water Systems Sp. z o.o. i OTV
z Francji. Wartoœæ kontraktu
wyniesie 200 000 000 euro 1
151 793 155 PLN netto.

Za³o¿enia tej najwiêkszej
sto³ecznej inwestycji przedsta-
wi³ na konferencji dyrektor
„Warbudu” Mariusz Marjañski.
Rozbudowa i modernizacja
„Czajki” umo¿liwi obs³ugiwa-
nie, oprócz prawobrze¿nej
czêœci Warszawy, równie¿
czêœci centralnej i pó³nocnej
– lewobrze¿nej strony miasta.
Przepustowoœæ technologicz-
na oczyszczalni zwiêkszy siê
z 240 000 m3/d do 435 000 m3/
d. Jednoczeœnie poprawi siê
efekt oczyszczania, zw³asz-
cza w zakresie redukcji zwi¹z-
ków biogennych, zawieraj¹-
cych fosfor i azot.

Inwestycja bêdzie prowa-
dzona w 2 etapach. W I eta-
pie zostan¹ zrealizowane
obiekty oczyszczania mecha-
nicznego, gospodarki bioga-
zem, kogeneracji oraz czêœæ
oczyszczania biologicznego i
wêz³a stabilizacji osadów. Za-
koñczenie tego etapu umo¿li-
wi przejêcie œcieków, dop³y-
waj¹cych obecnie do oczysz-
czalni. Drugi etap to g³ównie
likwidacja istniej¹cych obiek-
tów oczyszczania biologiczne-
go, budowa nowych oraz mo-
dernizacja wêz³a stabilizacji
osadów. Jego realizacja po-
zwoli na oczyszczanie œcie-
ków, które dop³yn¹ z lewo-
brze¿nej czêœci miasta.

Prace projektowe, z udzia-
³em 100 projektantów, ju¿ siê
rozpoczê³y. Od czerwca do
wrzeœnia prowadzone bêd¹

prace przygotowawcze (za-
plecze, budynki techniczne,
wêze³ betoniarski). Projekt bu-
dowlany I i II etapu  ma byæ
gotowy w sierpniu br.; we
wrzeœniu z³o¿ony zostanie
wniosek o pozwolenie na bu-
dowê. Po uprawomocnieniu
siê pozwolenia na budowê
mo¿na bêdzie rozpocz¹æ ro-
boty budowlane: I etap potrwa
od listopada 2008 do stycznia
2010, etap II – od wrzeœnia
2009 do paŸdziernika 2010.

Modernizacja nie przerywa
pracy „Czajki”. W obrêbie ist-
niej¹cej oczyszczalni bêdzie
117 nowych obiektów, o kuba-
turze 1,3 mln m3 i 12 – zmo-
dernizowanych. Powstanie
m.in. 10 reaktorów biologicz-
nych o rozmiarach boiska pi-
³karskiego (101x54 m), 4
nowe osadniki i komory fer-
mentacyjne. Trzeba bêdzie
zbudowaæ ok. 7 km dróg, 45
km ruroci¹gów i rozebraæ
obiekty o kubaturze 200 tys.
m3. ¯ywotnoœæ urz¹dzeñ pla-
nowana jest na 40 lat, przy
pracy 24 godz. na dobê. Pro-
jektowany jest kolektor prze-
sy³owy w trasie Mostu Pó³noc-
nego. Przetarg na stronê
prask¹ og³oszony zostanie na
prze³omie marca-kwietnia, a
kilka miesiêcy póŸniej – na
stronê lew¹ i przejœcie pod
Wis³¹.

„Zrobimy wszystko, by zmi-
nimalizowaæ uci¹¿liwoœci –
zapewnia Artur Rypina – Roz-
budowa „Czajki” nie sprawi
wiêcej k³opotów ni¿ budowa
osiedla mieszkaniowego”.
Wêz³y betoniarskie bêd¹ pra-
cowaæ w technologii  bezpy-
³owej, nieuci¹¿liwej dla œrodo-
wiska. Wyroby ¿eliwne bêd¹
przywo¿one. Ca³y ci¹g
oczyszczania zostanie zher-
metyzowany. Obawy o uci¹¿-
liwe odory s¹ nieuzasadnione.

Na konferencji prasowej
przedstawiciel NGP przypo-
mnia³ protesty mieszkañców
Bia³o³êki, zw³aszcza Chosz-
czówki, wobec planów rozbu-
dowy „Czajki”. „Obiekcje ludzi
w wielu wypadkach wi¹¿¹ siê
z niezbyt du¿¹ wiedz¹” – od-
powiedzia³ prezes Rypina,
przypominaj¹c prowadzone
przez MPWiK konsultacje
spo³eczne. W ramach tych
dzia³añ m.in. udostêpniano
materia³y koncepcyjne i doku-
mentacjê; zorganizowano 4
wyjazdy do spalarni odpadów
œciekowych w Berlinie dla rad-
nych, przedstawicieli rad osie-
dli, dziennikarzy, przedstawi-
cieli Stowarzyszenia „Nasza

„Czajce” wyrosn¹ skrzyd³a
Za trzy lata Warszawa bêdzie mia³a jedn¹ z najnowocze-

œniejszych oczyszczalni w Europie. „Czajka” zostanie prze-
budowana w oparciu o najnowsze, dostêpne na œwiecie tech-
nologie. Takie nadzieje daje podpisana 30 stycznia umowa
na realizacjê inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Oczysz-
czalni Œcieków „Czajka” (czêœæ œciekowa i przygotowanie
osadów do utylizacji)”. „To jeden z wiêkszych milowych kro-
ków w ¿yciu firmy oraz Warszawy - powiedzia³ prezes Miej-
skiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji, Artur
Rypina podczas konferencji prasowej 12 lutego. – Dziêki
„Czajce” ju¿ wkrótce bêdziemy mieszkaæ nad czyst¹ Wis³¹.”

Choszczówka”; utworzono w
2005 roku 2 punkty konsulta-
cyjno-informacyjne w ratuszu
Bia³o³êki i siedzibie MPWiK;
organizowano spotkania z
mieszkañcami (w tym Rady
Osiedli, „Nasza Choszczów-
ka” i radnymi Bia³o³êki); orga-
nizowano konkursy dla dzieci
i wystawy w ratuszu Bia³o³êki;
organizowano punkty informa-
cyjne na festynach i piknikach,
badania opinii publicznej (TNS
OBOP w 2006 roku), ankiety
dla mieszkañców; organizo-
wano Drzwi Otwarte w OŒ
„Czajka” i OŒ „Po³udnie”;
wdro¿ono wewnêtrzne proce-
dury spó³ki przyjmowania i do-
kumentowania skarg miesz-
kañców na uci¹¿liwoœci zapa-
chowe OŒ  „Czajka” i system
reagowania na te skargi (luty
2006).

Od 8 paŸdziernika 2007 r.
realizowany jest projekt „Info-
czajka”

MPWiK udostêpni³o specjal-
ny numer telefonu, pod którym
mo¿na uzyskaæ informacje na
temat inwestycji. Ponadto uru-

chomiona zosta³a skrzynka ma-
ilowa infoczajka@mpwik.com.pl,
na któr¹ mo¿na kierowaæ pyta-
nia, dotycz¹ce oczyszczalni.

 W najbli¿szych  tygodniach
MPWiK zamierza powo³aæ
tzw. Radê Spo³eczn¹ – opinio-
twórcz¹ grupê, z³o¿on¹ ze
specjalistów, naukowców,
przedstawicieli mieszkañców i
urzêdów, którzy bêd¹ obser-
wowaæ prowadzone prace.

 £amy NGP otwarte s¹ na
pytania i uwagi Czytelników,
dotycz¹ce rozbudowy „Czajki”.
Przeka¿emy je inwestorowi, a
odpowiedzi – opublikujemy.

Z ostatniej chwili
Do przetargu na spalarniê

osadów poœcielowych stanê-
³y: „Mostostal” i „Warbud” z
partnerami. Oferty s¹ dro¿sze
ni¿ planowane przez MPWiK
110 mln euro: „Mostostal” –
141,4 mln euro, „Warbud”
125,5 mln euro. Komisja ma
90 dni na sprawdzenie, czy
oferty s¹ poprawne pod
wzglêdem formalnym i na wy-
branie najkorzystniejszej.

  K.

XIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wokó³ rewitalizacji

13 lutego odby³o siê w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Tar-
gówek przy ul. Kondratowicza 20 uroczyste wrêczenie
wyró¿nieñ dwóm stra¿nikom miejskim.

Funkcjonariusze: st. Robert Zdrowiñski oraz m³. st. Jaros³aw
Stañczak bêd¹c w patrolu w rejonie ulicy Œwiêciañskiej zauwa-
¿yli po¿ar w budynku nr 22. Nie zwa¿aj¹c na zagro¿enie pod-
jêli natychmiast  akcjê ratunkow¹.

Wyprowadzili mieszkañców z zagro¿onej strefy oraz zabez-
pieczyli teren zdarzenia. W trakcie prowadzonych dzia³añ ra-
tunkowych stra¿nicy ulegli zatruciu dymem i trafili do szpitala.

Doceniaj¹c zas³ugi w zakresie niesienia pomocy mieszkañ-
com przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Zbigniew Poczesny oraz
burmistrz Grzegorz Zawistowski wrêczyli funkcjonariuszom w
obecnoœci komendanta Zbigniewa Leszczyñskiego listy gra-
tulacyjne oraz nagrody w postaci cyfrowych aparatów foto-
graficznych.

Komendant Leszczyñski podczas uroczystoœci przyzna³ funk-
cjonariuszom nagrody pieniê¿ne oraz awansowa³ Roberta Zdro-
wiñskiego na stopieñ starszego stra¿nika, a Jaros³awa Stañ-
czaka na stopieñ stra¿nika.

Podziêkowania dla stra¿ników

Ponad po³owê czasu obrad
zaj¹³, zdjêty dwa tygodnie
wczeœniej, Mikroprogram re-
witalizacji Dzielnicy Targówek
na lata 2005-2013. Obejmuje
on dwa obszary: A (rondo
¯aba – ul. Samarytanka – ul.
Œw. Wincentego – ul. Gilarska
– ul. Fantazyjna – ul. Kraœnic-
ka – ul. Swojska – ul. Klemen-
towicka – ul. Makowa – ul.
Rzeczna – ul. Ksiêcia Ziemo-
wita – ul. Naczelnikowska do
ronda ¯aba, z wy³¹czeniem
terenów kolejowych i zak³a-
dów produkcyjnych) oraz B
(ul. Wysockiego – Trasa To-
ruñska – Kana³ Bródnowski –
ul. Œw. Wincentego – ul. Bu-
dowlana do ul. Wysockiego).

Mikroprogram pozytywnie
zaopiniowa³y komisje: rozwo-
ju inwestycji i ochrony œrodo-
wiska oraz gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowej.

Na sesji Sebastian Koz³ow-
ski stwierdzi³, ¿e jest nieusa-
tysfakcjonowany, bo w Mikro-
programie nie ma Targówka
Fabrycznego; potem, ¿e jest,
ale potraktowany po maco-
szemu, a powinien mieæ prio-
rytetowe znaczenie.

Mikroprogram bardzo nie
podoba³ siê Krzysztofowi Za-
lewskiemu, wiêc radny zapro-
ponowa³, by go odrzuciæ.

Odpowiadaj¹c na pytanie
Agnieszki Kaczmarskiej wi-
ceburmistrz S³awomir Anto-
nik wyjaœni³, ¿e programem
rewitalizacji mog¹ byæ objê-
te równie¿ spó³dzielcze zaso-
by mieszkaniowe. Nowe za-
sady umo¿liwi³y te¿ w³¹cze-
nie do programu zasobów
ZGN1 i ZGN2. Program re-
witalizacji to jeszcze nie etap
zdobywania œrodków finan-
sowych. Bêd¹ konkursy na
pozyskiwanie œrodków – o
ich otrzymaniu zdecyduje
komisja.

Merytoryczna czêœæ sesji 6 lutego rozpoczê³a siê od
interpelacji Sebastiana Koz³owskiego, dotycz¹cej kamie-
nic przy ul. Tykociñskiej (o sprawie pisaliœmy w kilku
numerach NGP w ub. roku). Jesteœmy zaanga¿owani –
zapewni³ wiceburmistrz S³awomir Antonik – Sprawê
bada Delegatura Gospodarki Nieruchomoœciami i Wy-
dzia³  Prawny Urzêdu Targówka.

Z zadowoleniem przyj¹³ Mi-
kroprogram Witold Harasim,
przewodnicz¹cy komisji inwe-
stycji i ochrony œrodowiska.
Zaznaczy³, ¿e nie trzeba dzie-
liæ mieszkañców na tych z za-
sobów spó³dzielczych i komu-
nalnych, a w ramach aktuali-
zacji mo¿na bêdzie dokonaæ
zmian w Mikroprogramie.

Na wniosek Jacka Duczma-
na odby³o siê g³osowanie
imienne. Za pozytywnym za-
opiniowaniem Mikroprogramu
rewitalizacji Dzielnicy Targówek
opowiedzia³o siê 13 radnych:
Jacek Duczmal, Witold Hara-
sim, Kamila Kardas, Anna Ku-
czyñska, Aneta Lisiecka, Jan
Mamaj, Joanna Mroczek, Zbi-
gniew Poczesny, Wies³aw Ra-
boszuk, Alicja Sadowska, Bar-
tosz Szajkowski, Danuta Win-
nicka, Iwona Wujastyk;  10 –
wstrzyma³o siê od g³osu: To-
masz Cichocki, Maciej Danko,
Maciej Jankiewicz, Agnieszka
Kaczmarska, Sebastian Ko-
z³owski, Anna Moczulska, Ja-
nina Paszkowska, Jezry Ra-
czyñski, Urszula Suzdalcew,
Krzysztof Zalewski. Dwóch rad-
nych by³o nieobecnych.

Kolejn¹ pozycj¹ do zaopi-
niowania by³y zmiany w sta-
tucie m.st. Warszawy, uchwa-
lonym przez Radê Warszawy
10 stycznia 2008 roku. Lista
67 zmian obejmuje g³ównie in-
terpunkcjê i pisowniê. Pozy-
tywn¹ opiniê o proponowa-
nych zmianach wyrazi³ klub
radnych Bródna Targówka i
Zacisza oraz (ustnie)  klub PO;
klub PiS zapowiedzia³ g³oso-
wanie „przeciw”, gdy¿
uwzglêdniono tylko 5 spoœród
ok. 50 zg³oszonych poprawek.
„Nie mo¿emy nanosiæ zmian,
a tylko opiniowaæ to, co pro-
ponuje Rada Warszawy” –
powiedzia³ Maciej Danko, któ-
ry statut Warszawy nazwa³
„nie najlepsz¹ ustaw¹”.

 Uchwa³ê, pozytywnie opi-
niuj¹c¹  zmiany w statucie sto-
licy, popar³o w g³osowaniu 13
radnych, 10 by³o przeciw.

Niemal pe³na zgoda (23 –
za, 1 – wstrz.) zapanowa³a w
g³osowaniu nad propozycj¹
przeznaczenia z mieszkanio-
wego zasobu dzielnicy Targó-
wek, lokalu o powierzchni
88,2 m2 w budynku przy ul.
Oszmiañskiej 10, na potrze-
by Pogotowia Opiekuñczego.
Tê uchwa³ê intencyjn¹ pozy-
tywnie zaopiniowa³a komisja
zdrowia i pomocy spo³ecznej.
Placówkê tworzyæ bêdzie
Warszawskie Centrum Pomo-
cy Rodzinie.

Ostatni¹ na XIX sesji
uchwa³¹ (22 g³osy – za, 1 –
wstrz.) powo³ano M³odzie-
¿ow¹ Radê Dzielnicy Targó-

wek m.st. Warszawy i nadano
jej statut. Rada sk³adaæ siê
bêdzie z radnych, wybiera-
nych spoœród m³odzie¿y za-
mieszkuj¹cej na Targówku i
uczêszczaj¹cej do szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjal-
nych w tej dzielnicy. W sk³ad
Rady wejdzie po dwóch
przedstawicieli ka¿dej ze
szkó³, powo³anych na 2-letni¹
kadencjê w wyborach, prze-
prowadzonych zgodnie z za-
sadami wyboru samorz¹dów
uczniowskich w tych szko³ach.
Rada inicjowaæ bêdzie dzia³a-
nia, dotycz¹ce m³odych ludzi
w dzielnicy Targówek i w mie-
œcie, szczególnie w  zakresie
nauki, kultury i sportu; organi-
zowaæ imprezy kulturalne i
spotkania, propaguj¹ce idee
Rady oraz cykliczne spotkania
z cz³onkami zarz¹du dzielni-
cy Targówek i radnymi Rady
dzielnicy. M³odzie¿owa Rada
nie bêdzie zwi¹zana z ¿adn¹
parti¹ ani ugrupowaniem po-
litycznym.                            K.
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Sezon 2008, jubileuszowy dla Teatru 13, zapowiada siê
intensywnie i ciekawie. Zespó³, wraz z re¿yserem Toma-
szem S³u¿ewskim, ma zamiar zrealizowaæ ambitny projekt
10/20 (dziesiêæ premier na dwudziestolecie). Nie minê³y
jeszcze dwa miesi¹ce, a mamy za sob¹ ju¿ dwie udane
premiery: „Przy drzwiach zamkniêtych”, przejmuj¹c¹ sztu-
kê g³oœnego francuskiego egzystencjalisty J. P.Sartre`a i
„Bolero Artura”, zabawn¹ komediê obyczajow¹ wspó³cze-
snego czeskiego dramaturga Pavla Kohouta. Oba spekta-
kle grane by³y przy zape³nionej po brzegi widowni.

W tej chwili trwaj¹ próby do „Czecholandii” – czterech jed-
noaktówek Antoniego Czechowa, inscenizacji uœwietniaj¹cej
marcowy jubileusz Teatru 13. ¯yczymy owocnej pracy!

Kto przygarnie              PIKOLINÊ
M³oda, roztrzepana, zaczepna wariatka. W g³owie jej harce

na ca³ego. Dzielna, zaradna i pomys³owa – ka¿dego psa wyko-
³uje na parê kêsów z jego miski. Na otwartej przestrzeni zmie-
nia siê w zlêknione dziecko, wpatrzona w cz³owieka, bardzo
pilnuje siê jego nogi. Przyzwyczaja siê do jednej osoby, któr¹
obdarza a¿ za du¿¹ mi³oœci¹. Tak wiernej, bezgranicznej i bez-
krytycznej mi³oœci nie mo¿na wykorzystaæ, trzeba jej sprostaæ.

Osoby zainteresowane adopcj¹ prosimy o kontakt z Fun-
dacj¹ Azylu pod Psim Anio³em:
azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl,
tel. 022 612-62-97
lub wolontariuszami:
Magd¹ 0504-081-506,
Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339
i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

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

Udany pocz¹tek sezonu
Najbli¿sze spektakle Teatru 13:

- „Bolero Artura” Pavla Kohouta - 24.02 godz. 18.00

- „Przy drzwiach zamkniêtych” Jean Paula Sartre`a -
16.03 godz. 18.00

- „Czecholandia” wg jednoaktówek Antoniego Czecho-
wa (spektakl na jubileusz dwudziestolecia Teatru 13) - 29.03
(premiera) i 30.03 godz. 18.00

Wszystkie spektakle grane s¹ na scenie Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury przy ul. van Gogha 1, wstêp na przedsta-
wienia jest wolny, informacje o bezp³atnych zaproszeniach
dostêpne pod numerem 022 614 66 56.

Fot. Alicja Gradowska

Istniej¹ce od 30 lat schronisko dla bezdomnych zwierz¹t w Fale-
nicy musi byæ zamkniête. Nowa Gazeta Praska porusza³a ten temat
nie raz. W bezpoœredniej bliskoœci azylu wybudowano domy miesz-
kalne. Od wielu miesiêcy opiekuj¹ca siê schroniskiem Fundacja pod
Psim Anio³em czyni starania w celu pozyskania nowego miejsca.

W koñcu zesz³ego roku Rada Warszawy wybra³a lokaliza-
cjê w obrêbie Wilanowa – w  bezpoœredniej bliskoœci Elektro-
ciep³owni Siekierki, czyli na terenie, który nie nadaje siê pod
zabudowê mieszkaniow¹. Mimo to, radni Wilanowa odrzucili
ten pomys³. Sprawa utknê³a w martwym punkcie.

Azyl z Falenicy wyprowadziæ siê musi. Ale musi te¿ mieæ do-
k¹d. Fundacja od¿a³owa³a ca³¹ infrastrukturê, której przecie¿ nie
przeniesie. Bo trudno zabraæ wmurowane, betonowe ogrodzenie
czy budynek znajduj¹cy siê na posesji. Znaleziono sponsorów,
którzy s¹ zainteresowani pomoc¹ w budowie nowego schroni-
ska. Ale sponsorzy wkrocz¹ do akcji dopiero, gdy podpisane zo-
stan¹ dokumenty na dzier¿awê ziemi. A ziemi nie ma. Rozpacz.

St¹d pomys³ na petycjê do w³adz o litoœæ nad bezdomnymi
psami i kotami. „Takie poparcie spo³eczne byæ mo¿e stanie
siê znacz¹c¹ kart¹ przetargow¹ w negocjacjach z urzêdnika-
mi i byæ mo¿e zadecyduje o losie zwierz¹t przebywaj¹cych w
schronisku” – mówi wolontariuszka fundacji Renata Markow-
ska. ̄ eby pomóc nie trzeba nawet wychodziæ z domu, wystar-
czy z³o¿yæ podpis na www.petycje.pl. Na tej stronie interneto-
wej trzeba w „Gor¹cej liœcie” wyszukaæ petycjê w sprawie „po-
wstania schroniska dla zwierz¹t Fundacji Azylu pod Psim Anio-
³em”. Do koñca stycznia zebrano ponad 800 podpisów.

Ile osób potrzeba, ¿eby przekonaæ urzêdników, ¿e Ozzi, Jor-
dan i Pikolina te¿ chcia³yby mieæ choæby namiastkê domu. Ale
same przecie¿ w swojej sprawie nie zawalcz¹. Wolontariusze
siê uparli – psom wyrzuconym i bitym przez ludzi tylko ludzie
mog¹ pomóc. Ale czy zrobi¹ to urzêdnicy?

Nie oszukujmy siê, jeœli nie bêdzie terenu na schronisko,
byæ mo¿e nie bêdzie te¿ i Ozziego, Salwadora i Miœka Otwoc-
kiego. Bo gdzie niby maj¹ siê podziaæ? Wiêkszoœæ podwar-
szawskich schronisk jest przepe³niona, wiêc nie przyjmie set-
ki psów z Falenicy. Pomó¿my im!

Na górze strony jest zdjêcie kolejnego psa z azylu. Mo¿e ktoœ
z czytelników Nowej Gazety Praskiej przygarnie go do domu?
Albo podpisze petycjê w jego imieniu?                  Ludmi³a Milc

Proszê Szanownych Pañstwa,
moje pierwsze odkrywanie Ame-
ryki kojarzy mi siê ze stonk¹  zrzu-
can¹ ponoæ (przepraszam z góry,
je¿eli ktoœ bêdzie mia³ inne sko-
jarzenie) na nasze kartofle. Owa-
dy zbiera³em sumiennie do toreb-
ki z moj¹ klas¹, i wszystko bym
zrobi³ dla Gierka, gdyby nie jego
permanentny brak racji.

 Ameryki nie odkry³em do tej
pory ale .... jest mi bliskoznacz-
na i  jêzykowo zachêcaj¹ca.

Proszê Mi³ych Pañstwa - in
God we trust, plus kilka dolców...
sformu³owania warte akceptacji.

Natomiast - „leæ”, „spadaj”,
„jak leci”, „obleci”, „poleci”, „jakoœ
zleci” przez najbli¿szy tydzieñ,
zmieniaj¹ znaczenie z powodu
nieobliczalnego sputnika. Wyj¹t-
kowo, przez najbli¿sze dni, bêdê
zaleca³ zadzieranie nosa.

Teraz coœ medycznego: bo-
relioza - choroba z Lyme. Ze
strony tej choroby realne zagro-
¿enie dla nas wzrasta. Choro-
ba roznoszona jest przez klesz-
cze, czyhaj¹ce w lasach, na

Amerykañski sputnik
a sprawa kleszczy

³¹kach, przydomowych ogród-
kach i wielu czêsto niespodzie-
wanych miejscach. Patogenem
jest krêtek Borrelia burgdorferi,
daj¹cy przewlek³¹ wielonarz¹-
dow¹ chorobê. Jeden z pierw-
szych profesjonalnych opisów
w piœmiennictwie medycznym
tego schorzenia pochodzi z
roku 1922.  Wymieniono w nim
objawy rumienia skórnego, za-
palenia korzonków nerwowych
i zespó³ zapalenia opon mózgo-
wych i powi¹zano z wektorem,
roznosz¹cym zarazê czyli
kleszczami z gatunku Ixodex
Ricinus. W 1997 w laboratorium
diagnostycznym w mieœcie Old
Lyme w stanie Connecticut wy-
izolowano wreszcie czynnik za-
kaŸny. Od tej w³aœnie miejsco-
woœci pochodzi drugi cz³on na-
zwy. W Polsce chorobê opisa-
no po raz pierwszy w 1948 roku.

Skuteczna diagnostyka i le-
czenie prowadzone jest od lat
osiemdziesi¹tych. Do zaka¿enia
dochodzi w czasie bezpoœred-
niego kontaktu zaka¿onego
kleszcza z cz³owiekiem i prze-
dostania siê krêtków wraz z wy-
miocinami do krwi. Aby klesz-
czyk odpad³ od krwiodawcy,
musi wykonaæ ruch odrzutowy i
zwróciæ czêœæ pokarmu z po-
wrotem. Wczesne usuniêcie pa-
so¿yta zmniejsza ryzyko zaka-
¿enia. Uwa¿a siê, ¿e potrzeba
36-48 godzin. Moje obserwacje
s¹ zgo³a odmienne. Kleszcze
trzeba usuwaæ natychmiast.
Najczêœciej zara¿aj¹ nimfy, któ-
re s¹ ma³ymi i trudnymi do za-
uwa¿enia, a przy tym najbar-
dziej agresywnymi formami roz-
wojowymi paso¿yta. W nimfach
stwierdza siê 10-20 razy wiêcej
krêtków ni¿ pozosta³ych posta-
ciach kleszczy. Z tego powodu
najwiêcej zachorowañ stwier-
dza siê w okresie ¿erowania
nimf, czyli od maja do sierpnia.
Objawy kliniczne to dolegliwo-
œci zwi¹zane z powstaniem wê-
druj¹cego rumienia skórnego,
zapalenia wielostawowego, za-
palenie miêœnia sercowego oraz
zapalenie opon mózgowych i
rdzenia krêgowego. Najbardziej
nara¿one s¹ osoby przebywa-
j¹ce w lasach, na ³¹kach, w po-
bli¿u rzek i jezior. S³owem - oso-
by aktywne i zwi¹zane tak¿e
zawodowo ze œrodowiskiem
naturalnym. Ten krótki opis
niech s³u¿y Pañstwu,  aby po
stwierdzeniu paso¿yta na swo-
jej skórze podj¹æ decyzjê o wi-
zycie u lekarza medycyny.
Schorzenie jest niezwykle groŸ-
ne, mog¹ce doprowadziæ do
œmierci. Od tygodnia kleszcze
s¹ ju¿ aktywne. Proszê uwa¿aæ
na siebie i na swoje zwierzaki.

Psi Azyl wzywa pomocy

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
Liczna grupa emerytów i

rencistów z racji ograniczo-
nych zasobów finansowych
zmuszona jest do wielu wyrze-
czeñ i ograniczeñ w zaspoka-
janiu swoich potrzeb ¿ycio-
wych. Jedn¹ z takich potrzeb
stanowi¹cych o jakoœci ¿ycia,
zdrowiu, rozwoju i równowa-
dze ¿ycia duchowego jest
mo¿liwoœæ czynnego uczest-
nictwa w ¿yciu spo³ecznym,
którego bardzo wa¿nym ele-
mentem jest kultura w ca³ej
swojej ró¿norodnoœci i bogac-
twie. Film jest niezwykle
wa¿n¹ i donios³¹ czêœci¹ ¿ycia
kulturalnego. Zapewni nam
chwilê bezstresowego wy-
tchnienia, a tak¿e udzieli od-

Dom Kultury ŒWIT zaprasza
do KINA Z£OTEGO WIEKU

powiedzi na wiele istotnych
pytañ o charakterze egzysten-
cjalnym. Pragn¹c przywróciæ
film jako trwa³y element udzia-
³u emerytów w ¿yciu kultural-
nym powo³aliœmy do ¿ycia
Kino Z³otego Wieku przy
Domu Kultury ŒWIT.  Specjal-
ne dobrany repertuar filmowy,
bêdziemy wyœwietlaæ codzien-
nie od poniedzia³ku do pi¹tku
o godzinie 13.45. Koniec se-
ansu przypadnie na porê dnia,
która pozwoli wróciæ do domu
na d³ugo przed zapadniêciem
zmroku.  Bêd¹ to seanse filmo-
we wy³¹cznie dla œrodowiska
seniorów. Cena biletu wynosiæ
bêdzie 8 z³ i bêd¹ to najtañsze
bilety w Warszawie. Bêdziemy

równie¿ otwarci na sugestie i
propozycje repertuarowe ze
strony widzów korzystaj¹cych
z Kina Z³otego Wieku. Wszel-
kie wnioski, pytania i ewentu-
alne rezerwacje prosimy kiero-
waæ do sekretariatu Domu Kul-
tury ŒWIT przy ul. Wysockie-
go 11 pod nr tel. 811-01-05 lub
droga mailow¹ swit@dk-
swit.com.pl. Poni¿ej pozwala-
my sobie przedstawiæ repertu-
ar na najbli¿sze trzy tygodnie.
Serdecznie zapraszamy!

Jacek Bia³ek
Dyrektor Domu Kultury „ŒWIT”

Repertuar kina „Z³otego wieku”
22-28.02 „Butelki zwrotne”
komedia, Czechy/Wielka Bry-
tania, 2007, re¿. Jan Sverak,
obsada Zdenek Sverak, Tatia-
na Vranova.
29.02-6.03 „Jeszcze raz” ko-
media romantyczna, Polska,
2008, rez. Mariusz Malec, ob-
sadaDanuta Stenka, Jan Frycz.
7-13.03 „Dziewczyna moich
koszmarów” komedia roman-
tyczna, USA, 2007, re¿. Bob-
by Farrelly, obsada Ben Stiller,
Malin Akerman.

Dom Kultury „ŒWIT” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Wysockiego 11, tel: 022 811-01-05, 022 811-11-09

e-mail: swit@dkswit.com.pl , www.dkswit.com.pl
zaprasza na:

23 lutego o godz. 19.30 - Koncert: Ivan Mladek i Banjo Band
„Józef z bagien atakuje”.
24 lutego o godz. 20 - Kabaret Moralnego Niepokoju, pt: „Babi-
lon Tour”. Koncert specjalny przed realizacj¹ telewizyjn¹.
25 lutego o godz. 19 - Koncert Krzysztofa Krawczyka pt: „¯ycie
jak wino”

GROTA SOLNO - JODOWA
Seans jednorazowy 45 min.                www.grotasolna.org

Centrum Handlowe „Targowa”, ul. Targowa 33, tel. 022 670-24-14
Zapraszamy poniedzia³ek-pi¹tek 800 - 2000, sobota 800 - 1500.

W sprzeda¿y du¿y wybór lamp, œwieczników i kosmetyków z Morza Martwego.

Posiadamy nowoczesne urz¹dzenia do wytwarzania areozoli solnych,

wspomagaj¹cych w leczeniu: chorób górnych i dolnych dróg oddechowych,

nie¿ytów nosa, gard³a, oskrzeli, niedoczynoœci tarczycy.

Z TYM KUPONEM WSTÊP TYLKO 8 z³

�

„Przy drzwiach zamkniêtych”, od lewej:

Maja Jakuszko, Aneta Muczyñ, Mariusz Abramowicz „Bolero Artura”, Eliza Kaliñska i Leszek S³u¿ewski

„Bolero Artura”, Magda Wiczyñska i Mariusz Abramowicz „Przy drzwiach zamkniêtych”, scena wizyjna
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Lewa strona medalu

Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

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

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Wydawa³oby siê, ¿e trudno o mniej
polityczn¹ sprawê, ni¿ przedszkola. Ot,
po prostu urzêdnicy postanowili zlikwi-
dowaæ kilka placówek przedszkolnych,
a tak¿e przenieœæ kilka grup szeœciolat-
ków do szkó³ podstawowych. Nikt nie
pyta³ rodziców o zdanie, wiêc protestuj¹.

Radni PiS stwierdzaj¹, ¿e trzeba spra-
wê przedyskutowaæ, poprosiæ Ratusz o
wyjaœnienia i wys³uchaæ rodziców. Zwo-
³uj¹ wiêc nadzwyczajn¹ sesjê Rady War-
szawy, która odby³a siê 14 lutego. Pod-
czas obrad g³os zabiera szef PO w Ra-
dzie oraz radna SLD Miros³awa K¹tna. I
wtedy okazuje siê, ¿e mamy do czynie-
nia z polityk¹. Nie chodzi ju¿ o dobro
dzieci i respektowanie zdania rodziców
(podatników, wyborców), których wolê
powinien wykonywaæ samorz¹d. Radni
koalicji zaczynaj¹ polityczne pyskówki.
Zamiast o przedszkolu „Wiatraczek”
mówi¹ o poprzedniej kadencji. Zamiast
o dzieciach z Pragi Po³udnie, mówi¹ o
z³ym PiS-ie.

PO - K¹tna likwidacja przedszkoli
Koalicja PO/SLD odrzuci³a apel PiS o

pozostawienie szeœcioletnich dzieci w
przedszkolach, zamiast nag³ego przeno-
szenia ich do nieprzystosowanych szkó³.
Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e urz¹d mia-
sta nie dysponuje ¿adnymi badaniami,
którymi powinien poprzedziæ tak¹ de-
cyzjê. Wiêkszoœæ psychologów uwa¿a, ¿e
skutki dla psychiki dzieci bêd¹ bardzo
negatywne. Szko³a to bowiem zupe³nie
inny œwiat ni¿ przedszkole, obcy dla ma-
lucha i brutalny.

Hanna Gronkiewicz – Waltz nie ra-
czy³a pojawiæ siê na nadzwyczajnej se-
sji. Dziêki temu wysz³o na jaw, ¿e Ra-
tusz nie zaplanowa³ nawet œrodków w
bud¿ecie na obni¿enie toalet w szko³ach,
do których maj¹ trafiæ nasze dzieci. A
przecie¿ tak¿e inne pomieszczenia po-
winny byæ specjalnie przystosowane i
bezpieczne!

Biuro Edukacji urzêdu miasta ujaw-
ni³o tak¿e, ¿e ma zamiar stawiaæ nowe
przedszkola z baraków dla robotników

budowlanych. Takie kontenery s¹ rze-
komo du¿o tañsze ni¿ budowa normal-
nych budynków. Pomys³ ten popiera PO
i LiD.

Opozycja nie doczeka³a siê ¿adnego
pomys³u Ratusza na zapewnienie dosta-
tecznej iloœci miejsc w przedszkolach w
Bia³o³êce. Miasto jednoczeœnie likwiduje
przedszkola w Œródmieœciu i planuje tam
budowê nowych osiedli.

Na zakoñczenie przyznam, ¿e w ca-
³ym problemie jest jeden aspekt politycz-
ny. Jako konserwatysta uwa¿am, ¿e
dzieci s¹ wychowywane przez rodziców.
Dopiero kiedy rodzicom trzeba pomóc
(lub czasem z koniecznoœci ich zast¹piæ)
do akcji wkracza administracj¹ publicz-
na. Natomiast zarówno lewica, jak i ³¿e-
libera³owie z PO uwa¿aj¹, ¿e urzêdnicy
wiedz¹ lepiej od rodziców, co dobre dla
dzieci.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Nowe Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 371-91-81

(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)

Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

Szpital Praski - dramat
w kilku aktach (czêœæ III)

Ostatnie dwa felietony poœwiêci³em
sytuacji Szpitala Praskiego. Dziœ tak¿e
pozwalam sobie kontynuowaæ ten w¹-
tek, skupiaj¹c siê na sytuacji finansowej
tej placówki. W roku 2007 strata netto
szpitala wynios³a prawie równo 9 milio-
nów z³otych i by³a o prawie 3 miliony
wiêksza od straty w roku 2006. W roku
2007 wzros³a sprzeda¿ us³ug, która wy-
nios³a ponad 34 miliony (w roku 2006 -
31,6 miliona) nie pokrywa³a ona jednak
lawinowo rosn¹cych kosztów dzia³alno-
œci, które w 2007 w porównaniu do 2006
wzros³y o 8,1 miliona z³otych. Drama-
tem tej placówki jest to, ¿e 98% przy-
chodów szpitala z NFZ wydatkowane jest
na wynagrodzenia i ubezpieczenia spo-
³eczne pracowników. Wynika z tego wiêc,
¿e szpital leczy i utrzymuje pacjentów z
zaci¹ganych zobowi¹zañ.

Czym to grozi dla placówki? Wstrzy-
maniem dostaw leków, jednorazowego
sprzêtu medycznego i ¿ywnoœci, a tym
samym zagro¿eniem ¿ycia i zdrowia pa-
cjentów, sprawami s¹dowymi, a w kon-
sekwencji interwencj¹ komornicz¹, któ-
ra np. uniemo¿liwi wyp³atê wynagro-
dzeñ. Skutkiem bêdzie ca³kowity brak
mo¿liwoœci dzia³ania tej placówki. Ten
w¹tek nie obejmuje w ogóle spraw sp³at
kredytów i zwi¹zanych z nimi kosztów
finansowych (zad³u¿enie placówki to
prawie 39 milionów z³otych, z czego
ponad 5 milionów to zobowi¹zania krót-
koterminowe). Czy Szpital Praski ma
szansê na poprawê swojej sytuacji? Spra-
wa jest z³o¿ona i wielow¹tkowa. Jako
przewodnicz¹cy rady spo³ecznej, orga-
nu opiniuj¹cego i doradczego dyrektora
placówki, uwa¿am ¿e szanse na ratunek
dla szpitala s¹, wymagaj¹ jednak zde-
cydowanych i radykalnych dzia³añ.

Po pierwsze, ze strony dyrektora
placówki, który zacz¹³ je ju¿ podejmo-
waæ zmniejszaj¹c na przyk³ad o 2/3

koszty obs³ugi prawnej placówki, wpro-
wadzaj¹c nowe zasady obiegu doku-
mentów i rejestru umów oraz pilnuj¹c,
aby wszystkie wewnêtrzne procedury
realizowane by³y zgodnie z przepisa-
mi prawa. Problemem s¹ te¿ przero-
sty kadrowe. W czerwcu 2006 w szpi-
talu pracowa³o 659 osób, dziœ s¹ to 733
osoby i 80 zatrudnionych na umowy
zlecenia, przy czym 31 grudnia wyga-
s³o ponad 20 umów, które nie zosta³y
przed³u¿one. Potrzebny jest w³aœciwy
nadzór finansowy w placówce, za jego
dotychczasowy brak stanowiskiem za-
p³aci³a dyrektor ekonomiczna – g³ów-
na ksiêgowa.

Po drugie, pomocy ze strony organu
za³o¿ycielskiego, którym jest m.st. War-
szawa oraz determinacji ze strony za³o-
gi, która jest widoczna i na posiedzeniach
rady spo³ecznej mocno artyku³owana.
Kluczem do sukcesu jest koniecznoœæ
zwiêkszenia przychodów z podstawowej
dzia³alnoœci jednostki, czyli kontraktu z
NFZ. Bêdzie to mo¿liwe tylko i wy³¹cz-
nie w przypadku dalszej modernizacji
placówki. Przypominam, i¿ trwaj¹ tam
dwie inwestycje przebudowa i rozbudo-
wa 2. piêtra szpitala na potrzeby sal za-
biegowych chirurgii jednego dnia oraz
budowa nowego pawilonu szpitalnego,
czyli budynek A2. Pierwsza inwestycja,
z ostatnich informacji, które otrzyma³em,
dosta³a wreszcie zgodê na dzia³anie ze
strony PINB i w ci¹gu miesi¹ca zacznie
przyjmowaæ pacjentów. Wa¿niejsza jed-
nak dla przysz³oœci szpitala jest realiza-
cja budynku A2 i zapewnienie œrodków
na dalsze remonty placówki. Tylko bo-
wiem szpital nowoczesny i dobrze wy-
posa¿ony z odpowiedni¹ kadr¹ mo¿e  re-
alizowaæ wysoko p³atne procedury z ko-
rzyœci¹ dla siebie i dla pacjentów. W tej
sprawie rada spo³eczna przyjê³a ju¿ dwa
stanowiska. W ostatnim piszemy wprost

„Po analizie dokumentacji finansowo -
ksiêgowej za rok 2007 Rada Spo³eczna
Szpitala Praskiego wyra¿a g³êbokie nie-
zadowolenie z dzia³añ Biura Polityki
Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy w
stosunku do SP ZOZ Szpitala Praskiego
w zakresie:

* braku nadzoru finansowego nad
prowadzonymi inwestycjami w Szpitalu
Praskim w 2007 r.;

* braku nadzoru i monitorowania
wyniku finansowego Szpitala Praskiego
w 2007 r.

Rada Spo³eczna wnioskuje o zainte-
resowanie radnych m.st. Warszawy pro-
blemami szpitala, a g³ównie jego trudn¹
sytuacj¹ finansow¹.

Rada Spo³eczna wnosi o pilne usto-
sunkowanie siê przez Biuro Polityki
Zdrowotnej Urzêdu m.st. Warszawy do
kwestii, jak zamierza  pomóc placówce
w pokonaniu trudnoœci jako organ za³o-
¿ycielski, bêd¹cy gwarantem zobowi¹-
zañ finansowych szpitala.

Dalsze prawid³owe funkcjonowanie
Szpitala Praskiego jest niezbêdne w celu
zabezpieczenia udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych dla mieszkañców z terenu
prawobrze¿nej Warszawy. Rada Spo³ecz-
na oczekuje niezw³ocznej pomocy w roz-
wi¹zaniu tych problemów placówki.”
Nikt z nas bowiem - i nie myœlê tu tylko
o cz³onkach rady spo³ecznej -  nie wy-
obra¿a sobie, aby Szpital Praski zaprze-
sta³ swojej dzia³alnoœci. Na razie jestem
optymist¹.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

SLD-Lewica i Demokraci

ireneusztondera@aster.pl

Milo Minderbinder, amerykañski ofi-
cer aprowizacyjny z „Paragrafu 22”,
który ws³awi³ siê dowodzeniem akcj¹
zbombardowania swojej w³asnej jednost-
ki, by³by dumny z Warszawy. Jedn¹ z
jego spektakularnych transakcji by³ eks-
port wêgla do Newcastle, czyli - w bar-
dzo swobodnym przek³adzie - wo¿enie
drzewa do lasu. A w³adze Warszawy roz-
poczê³y w³aœnie intensywn¹ promocjê
stolicy... wœród jej mieszkañców.

Myœla³em naiwnie, ¿e promocja mia-
sta powinna przyci¹gaæ do niego turystów
i m³odzie¿ studiuj¹c¹, zachêcaæ nowych in-
westorów. W naszym mieœcie jest inaczej.
Prawdopodobnie, ¿eby ratowaæ Warsza-
wê przed ucieczk¹ z niej warszawiaków,
na Pa³acu Kultury zawis³ wielki baner z
dramatycznym apelem: „Zakochaj siê w
Warszawie!” Baner widoczny jest od stro-
ny Marsza³kowskiej. Od strony Dworca
Centralnego baneru nie ma - nic dziwne-
go, gdy warszawiak ju¿ kupi bilet, sku-
tecznoœæ apelu staje siê znikoma.

W odpowiedzi na apel, za kilka dni w
najbardziej ruchliwych miejscach miasta
pojawi¹ siê billboardy z wyznaniem:
„Warszawo, kocham Ciê bardziej ni¿ Ir-

landiê!”. Wyznanie jest pora¿aj¹co traf-
ne - billboardy zobacz¹ wszak ci, którzy
do Irlandii z Warszawy nie wyjechali.

Nawiasem mówi¹c, uwa¿am za ab-
solutny skandal, ¿e oficjalnym parterem
miasta w tej akcji jest firma reklamy ze-
wnêtrznej, wspó³odpowiedzialna za prze-
kszta³cenie naszego miasta w jeden wiel-
ki œmietnik reklamowy.

Ca³kiem niedawno, miejskie biuro
promocji zafundowa³o nam za trzydzie-
œci tysiêcy z³otych kolorow¹ wk³adkê re-
klamow¹ do jednej z gazet codziennych,
z osobistym przekazem od Hanny Gron-
kiewicz-Waltz. Wk³adka informowa³a
m.in., ¿e trzy miliony ludzi obejrza³y w
telewizji relacjê z Mistrzostw Europy w
£y¿wiarstwie Figurowym w Warszawie,
które mia³y miejsce wkrótce po objêciu
w³adzy przez pani¹ prezydent, a tak-
¿e, ¿e w czerwcu 2007 roku zaczê³y siê
wakacje, w lipcu tego¿ roku kawalerzy-
œci maszerowali (sic!) Traktem Królew-
skim, a zwyk³y warszawiak móg³ wte-
dy wzi¹æ koc lub le¿ak i pójœæ do par-
ku. Wszystko to, okraszone licznymi
zdjêciami Hanny Gronkiewicz-Waltz,
s³u¿y³o - jak twierdzi biuro promocji

miasta - informowaniu mieszkañców o
dzia³aniach podejmowanych na ich
rzecz przez w³adze samorz¹dowe.

Wk³adkê reklamow¹, podobnie jak
billboardy, mieli okazjê przeczytaæ tyl-
ko mieszkañcy Warszawy. Tego typu
promocja miasta w mieœcie ma tyle
samo sensu, co bo¿onarodzeniowe
drzewka, które w tym roku w drug¹ nie-
dzielê Wielkiego Postu nadal ozdabia-
³y ulicê Nowy Œwiat.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Woziæ drzewo do lasu

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Show
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e  trzy mie-

si¹ce po zakoñczeniu kampanii wybor-
czej skoñczy siê pieniactwo, awantury i
krasomówcze popisy radnych Prawa i
Sprawiedliwoœci na sesjach Rady Warsza-
wy. Tym bardziej, ¿e jak pokaza³ wynik
wyborów,  wieczne ataki na Hannê Gron-
kiewicz - Waltz oraz porozumienie PO-
LiD nie przynios³y ¿adnego efektu, a
wrêcz przeciwnie - przyczyni³y siê do
pora¿ki PiS-u w Warszawie.

Jednak nic bardziej mylnego. Mimo
wymiany warszawskiego kierownictwa
tej partii, styl jej dzia³ania siê nie zmie-
ni³ i dalej zamiast zwyk³ej pracy na rzecz
miasta - dla radnych Prawa i Sprawie-
dliwoœci liczy siê tylko polityka i dzia³a-
nia na pokaz. W skrócie wygl¹da to tak:
dzia³acze PiS wyszukuj¹ (lub czêœciej wy-
myœlaj¹) sztuczne problemy i robi¹ z
tego awanturê – g³ównie na u¿ytek
mediów.  Stawiaj¹ siê w roli obroñców
wszystkich pokrzywdzonych, bez wzglê-
du za co i przez kogo. Gdy medialny
szum mija, PiS przestaje zajmowaæ siê
problemem i o nim zapomina (o poszko-
dowanych te¿). Tak by³o ostatnio cho-
cia¿by ze znajduj¹cym siê w du¿ych k³o-

potach Szpitalem Praskim. Przedstawi-
ciele PiS pojawili siê na konferencji pra-
sowej zorganizowanej przez zwi¹zkow-
ców ze szpitala i g³oœno krzyczeli, ¿e nie
dadz¹ zlikwidowaæ placówki – czego
zreszt¹ nikt nie zamierza³. Jednak gdy
kilka dni póŸniej – ju¿ bez udzia³u me-
diów – odby³o siê posiedzenie Rady Spo-
³ecznej szpitala, to oprócz jej cz³onków i
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych,
obecni byli tylko radni Lewicy i Demo-
kratów oraz Platformy Obywatelskiej.
Dzia³aczy Prawa i Sprawiedliwoœci zabra-
k³o, bo po co siê fatygowaæ, skoro nie
ma kamer.

Kilka dni póŸniej historia siê powta-
rza. Radni PiS za¿¹dali zwo³ania nad-
zwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie
przenoszenia zerówek z przedszkoli do
szkó³ oraz likwidacji przeszkoli. W trak-
cie sesji grzmieli z mównicy do kamer,
¿e to skandal, bo odbiera siê dzieci ro-
dzicom bez ich zgody, ¿e przenosiny s¹
nieprzemyœlane, nieprzygotowane itp.
Dla wiêkszego efektu na sesjê Rady Mia-
sta œci¹gnêli zaniepokojonych mieszkañ-
ców, przed którymi roztoczyli apokalip-
tyczne wizje przysz³oœci ich dzieci.

Tymczasem znów okaza³o siê, ¿e jest
to kolejne show i burza w szklance wody.
Chodzi³o o to, ¿e zwi¹zku z deficytem
miejsc w przedszkolach miejskie Biuro
Edukacji rozes³a³o do dzielnic pismo, w
którym sugerowa³o, ¿e je¿eli w przed-

szkolach brakuje miejsc dla 3-latków,
burmistrzowie powinni rozwa¿yæ prze-
niesienie zerówek do szkó³, co zreszt¹
robione jest ju¿ od lat. W chwili obecnej
322 zerówki funkcjonuj¹ w przedszko-
lach a 234 w szko³ach. Gdyby wszystkie
tzw. oddzia³y zerowe przenieœæ do szkó³,
zwolnionych miejsc starczy³oby dla
wszystkich trzylatków. Takiego zamiaru
ratusz jednak nie mia³, bo nie wszystkie
szko³y s¹ do tego przystosowane. Tego
jednak rodzicom przedszkolaków radni
PiS „zapomnieli” ju¿ powiedzieæ. Tak
samo jak nie poinformowali ich, ¿e to
nie teraz, lecz za rz¹dów Prawa i Spra-
wiedliwoœci w mieœcie zlikwidowano 11
przedszkoli, nie proponuj¹c w zamian
nic. Krótka pamiêæ, czy ob³uda? Oceñcie
Pañstwo sami.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(SLD - Lewica i Demokraci)

www.sebastianwierzbicki.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI matura
0609-631-186
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI dojazd 022
670-39-78, 0602-748-254

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samocho-
dowej, schniêcie 4 godziny,
dojazd gratis
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118

HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

PRALKI - 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
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tanio, 0605-726-258
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Sko-
czylasa 10/12 lok. 82
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl

WYKONAM tanio, solidnie
szybko, prace remontowo-
wykoñczeniowe (gipsowanie,
malowanie, zabudowa wnêk)
0697-666-513

WYKOÑCZENIE, malowanie,
gipsowanie, panele
0606-464-453
WYKONAM tanio, solidnie,
szybko, prace remontowo-
wykoñczeniowe (gipsowanie,
malowanie, zabudowa wnêk)
0697-666-513

ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
WYNAJMÊ samodzielnej
fryzjerce lokal ok. 20 m2 (ul.
Targowa), tel. 0502-048-531
ZAMIENIÊ mieszkanie M4,
60m2 (Targówek) na mniejsze
oko³o 40m2, 022 678-42-55

DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wyna-
grodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

Na BOK-u

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Bajor w „Innej bajce”
Ostania szansa, ¿eby do-

staæ siê na sobotni koncert
Micha³a Bajora. Z puli 350-ciu,
zosta³a tylko garstka biletów.
Nic dziwnego – Micha³ Bajor
to sprawdzona marka. Wielbi-
ciele jego talentu i niepowta-
rzalnej ekspresji zawsze t³um-
nie przybywaj¹ na recitale ar-
tysty, a on co roku odwiedza
ich na scenie BOK-u. Tym ra-
zem wokalista zaprezentuje
program z najnowszej p³yty
„Inna Bajka”(23.02 godz.
18.00, bilety 30 pln).

Œpieszmy siê po ostatnie
bilety.

Salonik z Trzepieciñsk¹
Antoni Muracki zaprasza na

kolejne spotkanie muzyczno-
kabaretowe w „Saloniku z
kultur¹” – tym razem z silnym
akcentem na muzykê. W luto-
wym „Saloniku” prawdziw¹
ucztê muzyczn¹ zaserwowa³
nam Stanis³aw Soyka, do mar-
cowego wystêpu zaœ gospo-
darz programu zaprosi³ trzech
interesuj¹cych artystów. Bêd¹
nimi: znany jazzman Bogdan
Ho³ownia – laureat „Jazzowe-
go Oscara” 2002 przyznawa-
nego corocznie przez Stowa-
rzyszenie Jazzowe „Meloma-
ni”, jeden z najwybitniejszych
polskich wirtuozów gitary kla-
sycznej Janusz Strobel w to-
warzystwie wokalistki Anny
Stankiewicz oraz popularna
aktorka Joanna Trzepieciñ-
ska. Ca³kiem niedawno podzi-

wialiœmy umiejêtnoœci wokalne
pani Joanny, kibicuj¹c jej przed
szklanym ekranem w telewizyj-
nym show „Jak oni œpiewaj¹”.
Ju¿ wkrótce bêdziemy mieli
przyjemnoœæ us³yszeæ i zoba-
czyæ artystkê „na ¿ywo”, na
scenie Bok-u.

Do zobaczenia w marco-
wym „Saloniku”. Bêdzie du¿o
wytrawnej muzyki i bêd¹ jak
zawsze gwiazdy (1.03 godz.
18.00, bilety 20 pln).

Dzielnicowy Festiwal

konkursów
Œwiêto naszej Dzielnicy prze-

obrazi siê w tym roku w œwiêto
nauki, sztuki i sportu, pod ha-
s³em twórczego wspó³zawod-
nictwa. Na drugie obchody Dni
Bia³o³êki bowiem, Rada Pro-
gramowa BOK,  pod przewod-
nictwem p. Barbary Nykowskiej
i przy udziale zaprzyjaŸnionych
bia³o³êckich instytucji i stowa-
rzyszeñ (Parafialny Klub
Sportowy AGAPE, Zespó³
Szkó³ Nr 106, Biblioteki Dziel-
nicy Bia³o³êka, Fundacja Ave,
Stowarzyszenie M³odzie¿y
Mundo Corde), przygotowa³a
szereg konkursów w zakresie
dziedzin artystycznych, sporto-
wych i umys³owych, adresowa-
nych do uczniów bia³o³êckich
szkó³. Spragnieni  konstruktyw-
nej rywalizacji i dobrej zabawy
mog¹ wybieraæ a¿ w szeœciu
kategoriach:
1. Turniej tenisa sto³owego

organizator – Jaros³aw Filipo-
wicz (PKS AGAPE); miejsce –
SP nr 314, ul. Porajów 3; ter-
min zg³oszeñ – przyjmowane
s¹ na pó³ godziny przed roz-
poczêciem rozgrywek w ka¿-
dej z kategorii (12:30 dla dzie-
ci i m³odzie¿y; 14:00 katego-
ria OPEN)

2. Turniej szachowy

organizatorzy – Maciej Bru-
dziñski (PKS AGAPE), Zespó³
Szkó³ Nr 106; miejsce – Zespó³
Szkó³ Nr 106 ul. van Gogha
1(foyer); termin zg³oszeñ –
06.03.2008

3. Multimedialny

konkurs szachowy

organizatorzy – Maciej Bru-
dziñski (PKS AGAPE), Biblio-
teki Dzielnicy Bia³o³êka; miej-
sce – „Nautilus” Multimedialna
Biblioteka dla Dzieci i M³odzie-
¿y nr 56, ul. Pancera 18, Czy-
telnia Naukowa nr 20, ul van
Gogha 1, Wypo¿yczalnia dla
Doros³ych i M³odzie¿y Nr 42,
ul. Antalla 5; termin zg³oszeñ
– 06.03.2008

4. Konkurs

muzyczny i poetycki

organizatorzy – Fundacja  AVE
i Jerzy Sznajder; miejsce –
sala widowiskowa BOK; termin
zg³oszeñ – 02.03.2008

5. Konkurs fotograficzny

„Bia³o³êka dziœ”

organizator – Stowarzyszenie
M³odzie¿y Mundo Corde; ter-
min zg³oszeñ – 29.02.2008;
Nagrodzone prace bêd¹ opu-
blikowane w witrynach
www.mundocorde.pl i
www.bok.waw.pl

6. Konkurs

historyczno-krajoznawczy

organizator – Krzysztof Madej
miejsce – BOK; termin zg³o-
szeñ – 02.03.2008

We wszystkich konkursach
obowi¹zuj¹ dwie kategorie:
szko³y podstawowe i ponad-
podstawowe. Regulaminy
wszystkich konkursów dostêp-
ne s¹ na stronie BOK.

Warto pochwaliæ siê swoj¹
wiedz¹ i umiejêtnoœciami, gdy¿
na zwyciêzców czekaj¹ atrak-
cyjne nagrody rzeczowe!

Czekamy na zg³oszenia in-
dywidualne.

Do zobaczenia na fina³ach
8 marca 2008.

Problemy komunikacji
Sytuacja mieszkañców osiedla Tarchomin, a na-

wet ca³ej dzielnicy Bia³o³êka jest katastrofalna. Oce-
na ta wynika ze stanu dróg i po³¹czeñ komunikacyjnych z pozo-
sta³¹ czêœci¹ stolicy. Tarchomin oraz inne czêœci Dzielnicy roz-
budowuj¹ siê bardzo szybko. W³adze Warszawy wydaj¹ decy-
zje na budowê kolejnych bloków bez opamiêtania i bez wyobraŸ-
ni, ¿e przecie¿ s¹ pewne granice komunikacji i parali¿u. Stan
istniej¹cych obci¹¿onych maksymalnie dróg i budowli in¿ynier-
skich prowadz¹cych do naszych domów, mo¿na oceniæ jako z³y.
Na przyk³ad wiadukt nad torami Elektrociep³owni ¯erañ i nad
Kana³em ¯erañskim od wielu lat jest projektowany do wymiany
ze wzglêdu na z³y stan techniczny. Ulica Modliñska jest w³aœci-
wie jedynym ci¹giem komunikacyjnym dla mieszkañców Tar-
chomina, Jab³onnej, Legionowa itd. Estakady Trasy Toruñskiej
nad ul. Modliñsk¹ i nad stacj¹ PKP Praga s¹ w z³ym stanie tech-
nicznym. Czêœæ ich jest nieczynna od pocz¹tku budowy. Jest to
realna wizja jazdy do centrum Warszawy przez Modlin, ponie-
wa¿ w¹ska i zat³oczona Marywilska nie podo³a.

Nasze w³adze lokalne, przedstawi³y swoj¹ koncepcjê roz-
woju w artykule pt. „Nadzieje spe³nione” NGP nr 1/2008. Za-
prezentowana koncepcja rozwoju, nie wybiega poza granice
dzielnicy, co jest zasadniczym b³êdem. Budowa trasy Mostu
Pó³nocnego nie rozwi¹¿e problemu komunikacji mieszkañców
naszej dzielnicy jak równie¿ rzeszy przeje¿d¿aj¹cych z kierun-
ku Legionowa i Jab³onnej, mo¿e je trochê polepszy.

W moim przekonaniu najbardziej korzystnym rozwi¹zaniem,
które znacznie polepszy stan komunikacji tej czêœci Warsza-
wy, wykorzystuj¹c maksymalnie istniej¹ce obiekty i teren mia-
sta, jest budowa nowej trasy tzw. Wis³ostrady bis po prawej
stronie Wis³y, ³¹cz¹cej Nowodwory i Tarchomin z Wybrze¿em
Helskim i dalej z Wa³em Miedzeszyñskim. Szeroka trasa 3, a
nawet miejscami 4-pasmowa w ka¿dym kierunku ruchu, od pó-
³nocnej do po³udniowej granicy miasta, powinna przebiegaæ
wzd³u¿ ul. Œwiatowida, Myœliborskiej, z koniecznoœci¹ budowy
niewielkiego mostu nad Kana³em ¯erañskim i dalej na ty³ach
Elektrociep³owni ¯erañ, pod istniej¹cymi niewykorzystanymi
wiaduktami Trasy Toruñskiej, równolegle do ul. Jagielloñskiej
wzd³u¿ Wis³y, pod mostem Gdañskim, ul. Wybrze¿e Helskie w
ci¹gu do Wa³u Miedzeszyñskiego. Zachodzi koniecznoœæ wy-
budowania zjazdów z ka¿dego mostu oraz jak najwiêcej

skrzy¿owañ bezkolizyjnych. Ta koncepcja prowadzi do maksy-
malnego wykorzystania istniej¹cych przepraw przez Wis³ê, a
w szczególnoœci najmniej wykorzystywanych obecnie mostów
Œwiêtokrzyskiego i Poniatowskiego. Bezkolizyjne zjazdy na dro-
gê z du¿¹ przepustowoœci¹ spowoduj¹ szybsze odkorkowanie
mostów, czego przyk³adem mo¿e byæ zjazd z mostu Gdañ-
skiego, po oddaniu do u¿ytku tylko jednej estakady nad Ron-
dem Starzyñskiego. Wszyscy wiemy, jak znakomicie spe³nia
siê Wis³ostrada po lewej stronie Wis³y, choæ jest ju¿ dostatecz-
nie obci¹¿ona i nie ma zbyt wiele rozwi¹zañ bezkolizyjnych.
Przeprowadzenie ruchu z Bia³o³êki oraz z kierunku Legionowa
mostem Pó³nocnym, spowoduje jej ca³kowite zakorkowanie.

Praga potrzebuje Wis³ostrady Bis XXI wieku, która rozwi¹¿e
bezkolizyjnie nastêpuj¹ce skrzy¿owania: z ul. Zwyciêzców, z
mostem Poniatowskiego, z mostem Œwiêtokrzyskim, z ul.
Okrzei/K³opotowskiego, z ul. Ratuszow¹, z mostem Gdañskim,
i Grota. Wybrze¿e Helskie wzd³u¿ ZOO wystarczy zabezpie-
czyæ ekranami i pasem gêstej zieleni, natomiast od strony wy-
brze¿a rzeki, teren powinien byæ uporz¹dkowany i sprzedany
inwestorom w bran¿y turystycznej i restauracyjnej, poniewa¿
jest to bardzo atrakcyjny dla turystów punkt widokowy na Sta-
re Miasto i centrum Warszawy. Nie zgadzam siê z koncepcj¹
projektantów zagospodarowania praskiego brzegu Wis³y, zgod-
nie z artyku³em „Praga bli¿ej Wis³y” NGP nr 1. Park Praski oraz
teren ZOO jest dostatecznie du¿ym obszarem rekreacyjnym.
Natomiast Wybrze¿e Helskie trzeba poszerzyæ w kierunku Wi-
s³y. Odcinek drogi pomiêdzy mostem Gdañskim, a mostem Gro-
ta budowany w bliskim s¹siedztwie wa³u wiœlanego, nie napo-
tka na trudnoœci ze wzglêdu na tereny wolne od zabudowy, a
raczej oczekuj¹ce na inwestowanie. Pomiêdzy ogrodzeniem
Elektrociep³owni ¯erañ, a Wis³¹ jest dostatecznie du¿o miej-
sca do poprowadzenia szerokiej arterii, prowadz¹cej wzd³u¿
ul. Myœliborskiej do Tarchomina. Inwestycja ta nie jest zbyt kosz-
towna i doprowadzi do nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

1. roz³adowanie ruchu komunikacyjnego mieszkañców Tar-
chomina, Bia³o³êki. Bródna i innych dzielnic prawej strony War-
szawy jak równie¿ terenów podmiejskich s¹siaduj¹cych;

2. mo¿liwoœæ prowadzenia robót remontowych istniej¹cych
tras i obiektów;

3. roz³adowanie ruchu komunikacyjnego centrum Pragi oraz
odci¹¿enie ul. Targowej;

4. udro¿nienie istniej¹cych przepraw przez Wis³ê - budowa
nowych jest bardzo kosztowna;

5. uporz¹dkowanie i rozwój zaniedbanych terenów wzd³u¿ pra-
wego brzegu Wis³y, co mo¿e byæ wizytówk¹ miasta na EURO 2012;

6. budowa jednego z g³ównych ci¹gów komunikacyjnych do
nowo budowanego Stadionu Narodowego;

7. mo¿liwoœæ wykorzystania terenu wolnego pod inwestycje
na ¯eraniu z dobrym dojazdem do Stadionu Narodowego –
baza noclegowa;

8. mo¿liwoœæ poprowadzenia wzd³u¿ trasy, komunikacji szy-
nowej z ¯erania do Tarchomina, bez koniecznoœci poniesienia
wysokich kosztów wzd³u¿ ul. Modliñskiej.

9. po³¹czenie autostrady A2 z prawobrze¿n¹ czêœci¹ War-
szawy.

Trasa Wis³ostrada Bis powinna posiadaæ ograniczenia dla
TIR-ów i tranzytu. Zjazd samochodów z mostu Grota – Ro-
weckiego bezpoœrednio na now¹ trasê w kierunku Tarchomi-
na, spowoduje odblokowanie pasa dla skrêcaj¹cych w kierun-
ku ul. Modliñskiej, gdzie wystêpuj¹ gigantyczne korki.

W innym rozwi¹zaniu bezkolizyjna trasa Wis³ostrada Bis mo-
g³aby siê ³¹czyæ z poszerzon¹ ul. P³ochociñsk¹ oraz z lokalnym
rozga³êzieniem na Tarchomin na wysokoœci ul. Miœliborskiej.

Równie wa¿nym elementem komunikacyjnym, który odblo-
kuje t¹ czêœæ Warszawy, jest zakoñczenie budowy Trasy To-
ruñskiej z wybudowaniem brakuj¹cych estakad i wiaduktów oraz
poszerzenie ul. G³êbockiej, w kierunku budowanych nowych
osiedli domów na terenie Bia³o³êki.

Zadaniem naszych lokalnych w³adz jest wypracowanie naj-
lepszej koncepcji skomunikowania mieszkañców Bia³o³êki z
centrum miasta, jako g³ówne zadanie rozwoju dzielnicy.

Oprócz budowy dróg, istotne znaczenie ma dla nas komuni-
kacja miejska. Najlepszym rozwi¹zaniem dla mieszkañców
dzielnicy jest po³¹czenie metrem ul. G³êbockiej przez Bródno
do centrum miasta, jako II linia metra oraz Tarchomina i Nowo-
dworów do centrum jako III linia metra lub odga³êzienie od I
linii metra. np. z Placu Wilsona na Tarchomin.

O tym trzeba mówiæ, o tym trzeba pisaæ i o to trzeba siê
upominaæ. Zachêcam mieszkañców dzielnicy do dyskusji na
te tematy.

Jacek Komorowski
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OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824,

Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949

oraz biura og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280

Niestety, t³ustej cery nie
mo¿na zmieniæ, rodzimy siê z

pewnymi predyspozycjami.
Bywa i tak, ¿e po okresie doj-
rzewania problem skóry ³ojoto-
kowej mija albo cera staje siê
mieszana. Na pocieszenie war-

to zauwa¿yæ, ¿e t³ustej cery
mniej imaj¹ siê zmarszczki.
Niestety t³usta skóra jest bar-
dziej podatna na powstawanie
fa³d – ze swojej natury jest

grubsza ni¿ w przypadku cery
suchej czy normalnej. T³ustej
skórze towarzyszy czêsto
sk³onnoœæ do powstawania za-
skórników, zarówno tych otwar-

tych, ciemnych jak i zamkniê-
tych, maj¹cych postaæ grudek
w kolorze skóry lub nieco od
niej jaœniejszych. T³usta cera
zdecydowanie bardziej daje siê

we znaki zim¹ i wczesn¹
wiosn¹, kiedy mniej przebywa-
my na œwie¿ym powietrzu i nie
wystawiamy twarzy na dzia³a-
nie promieni s³onecznych, któ-

re – oczywiœcie nie w nadmia-
rze – osuszaj¹ skórê i sprzy-
jaj¹ zamykaniu siê porów. Po-
mimo i¿ wœród dermatologów
przewa¿a dziœ pogl¹d, ¿e zja-

wisko t³ustej cery nie jest uza-
le¿nione od tego co jemy, po-
zwolê sobie nie zgodziæ siê z
t¹ teori¹. Pytam moje klientki o

dietê i niemal zawsze okazuje
siê, ¿e nasilenie wyst¹pienia

przykrych nastêpstw ³ojotoko-
wej skóry zale¿y od tego, co
jedz¹. T³uste potrawy, s³odycze

w nadmiarze, brak warzyw i
owoców w diecie – to musi

skutkowaæ z³¹ kondycj¹ skóry
w ogóle, zaœ skóry twarzy w
szczególnoœci. Fatalny wp³yw

na skórê – z t¹ tez¹ nikt nie po-

Bohuszewiczówna pocho-

dzi³a z rodziny szlacheckiej
o tradycjach patriotycznych

osiad³ej w powiecie s³uckim

na Bia³orusi (tj. Litwie histo-
rycznej, jak jeszcze wtedy

okreœlano Litwê i Bia³oruœ);
jej rodzice przenieœli siê do

Warszawy po sprzeda¿y ma-

j¹tku. Ojciec uczestniczy³ w
Powstaniu Styczniowym.

Tego typu pochodzenie spo-
³eczne nie jest niczym dziw-

nym w dziejach ruchu socja-

listycznego w Polsce i w ogó-
le w Imperium Rosyjskim. Po

klêsce Powstania Stycznio-
wego ca³e rzesze œredniej i

drobnej szlachty, nierzadko

pozbawionej maj¹tku b¹dŸ
praw stanu za udzia³ w po-

wstaniu, wesz³y do rozwija-
j¹cych siê miast szukaj¹c

T³usty problem

Patroni naszych ulic

Maria Bohuszewiczówna
Po³o¿ona na Zaciszu w dzielnicy Targówek ul. Marii Bo-

huszewiczówny (1865-1887) upamiêtnia postaæ ostatniej

przywódczyni Socjalno Rewolucyjnej Partii „Proletariat”
(I Proletariat), czyli pierwszej socjalistycznej partii na zie-

miach polskich.
chleba zw³aszcza w zawo-

dach inteligenckich. Ale w
Warszawie mieliœmy w XIX-

XX w. zauwa¿aln¹ staty-

stycznie grupê robotników
pochodzenia szlacheckiego

– stan by³ pojêciem prawnym
i nie zale¿a³ od maj¹tku. W

szeregach I Proletariatu 25%

cz³onków to w sensie praw-
nym szlachta. Ci ludzie wno-

sili do œrodowiska robotni-
czego tradycje patriotyczne,

ale te¿ samego ducha buntu

– z racji lepszego wykszta-
³cenia i tym samym rozumie-

nia zagadnieñ spo³ecznych
lub choæby przez zrozumia-

³e poczucie krzywdy, jeœli nie

osobistej, to rodzinnej. Poza
tym œrodowisko inteligenckie

by³o podatne na oddzia³ywa-
nie idei socjalistycznych

przenikaj¹cych g³ównie z
Europy Zachodniej.

Z tymi ideami Bohuszewi-
czówna maj¹ca zdany ju¿ eg-

zamin nauczycielski, zetknê-
³a siê w œrodowisku radykal-

nej m³odzie¿y skupionej

wokó³ legalnie wychodz¹ce-
go „Przegl¹du Tygodniowe-

go” (organ pozytywistów war-
szawskich) i „Prawdy”. Po-

cz¹tkowo uczestniczy³a w

zbiórce funduszy na rzecz
wiêŸniów politycznych a od
1884r. by³a ju¿ cz³onkiem

„Proletariatu”, którym po
aresztowaniu Waryñskiego
kierowa³ Stanis³aw Kunicki.

Poniewa¿ by³ on zwolenni-
kiem taktyki terrorystycznej a

terrorystów policja carska œci-
ga³a szczególnie gorliwie (pa-
miêtajmy, ¿e jest to parê lat
po zabiciu cara Aleksandra II

przez cz³onka „Narodnej
Woli” Polaka Hryniewieckie-

go w 1881r.) partia ta zostaje
wprost rozbita aresztowania-

mi latem 1884r. Aresztowany

zostaje te¿ Kunicki. Ocala³e

resztki usi³uje zbieraæ w³aœnie
Bohuszewiczówna, która od

jesieni 1884r. stoi na czele
powoli odbudowywanego

„Proletariatu”. Uda³o jej siê

znów zorganizowaæ tajn¹
drukarniê i wznowiæ przemyt

literatury socjalistycznej
przez granicê do Królestwa

Polskiego.

Zosta³a aresztowana we

wrzeœniu 1885r. i osadzona w

s³ynnym X Pawilonie Cytadeli
Warszawskiej, gdzie znajdowa-

³o siê wiêzienie œledcze dla
politycznie podejrzanych. W

œledztwie trzyma³a siê dobrze,

wyrok w trybie administracyj-
nym wydany w maju 1887r.

opiewa³ na 5 lat zes³ania na
Syberiê Wschodni¹. Nale¿y

zaznaczyæ, ¿e – w przeciwieñ-

stwie do grupy Kunickiego – nie
odwo³ywa³a siê do taktyki ter-

roru indywidualnego, st¹d i pa-
ragrafy, z których j¹ oskar¿ano

przewidywa³y ni¿sze wyroki.

Jad¹c na zes³anie napisa-

³a pamiêtnik, bêd¹cy cieka-

wym Ÿród³em wiedzy o
dziejch socjalizmu polskiego.

Ciê¿ko zachorowa³a w dro-
dze i jesieni¹ 1887 r. umar³a

w wiêzieniu etapowym w Kra-

snojarsku.

Tomasz Szczepañski

W konkursie „Praski œlad”
mog¹ wzi¹æ udzia³ autorzy,
którzy nie przekroczyli 25.
roku ¿ycia i nadeœl¹ do 3
wierszy, dotychczas nie publi-

kowanych – o tematyce ogól-
nej oraz nawi¹zuj¹cej do

biografii i twórczoœci Patrona
konkursu.

W³adys³aw Seby³a urodzi³
siê 6 lutego 1902 roku w K³o-
bucku. By³ mieszkañcem Pra-
gi, mieszka³ przy ul. Brzeskiej
5. Chêtnie grywa³ na skrzyp-

cach. W „Atmie” pozna³ Ka-
rola Szymanowskiego i jemu

dedykowa³ wiersz. Od 1927

r. by³ cz³onkiem grupy literac-
kiej „Kwadryga”, w latach

1929-31 redaktorem i wspó-
³wydawc¹ pisma „Kwadryga”.

Od roku 1932 by³ wspó³pra-

cownikiem tygodnika „Zet”.
Debiutowa³ cyklem wierszy

„Modlitwa”(1927), wyda³ te¿
tomy: „Pieœni Szczuro³apa”,

„Koncert egotyczny”, „Obrazy

myœli”. W 1938 roku zosta³
odznaczony przez Polsk¹

Akademiê Literatury „Z³otym
Wawrzynem Akademickim”.

W³adys³aw Seby³a by³
¿o³nierzem kampanii wrze-

œniowej 1939 roku. Wziêty do

niewoli przez Armiê Czer-
won¹, by³ wiêziony na terenie

ZSRR, w kwietniu 1940 roku
zosta³ zamordowany strza³em

w ty³ g³owy w Charkowie.

Jego poezja mia³a charak-

ter filozoficzno-mistyczny, na-
wi¹zywa³a do liryki romanty-
zmu, g³ównie do utworów Cy-

priana Kamila Norwida oraz
symbolizmu. Autor wyra¿a³

przejawy buntu spo³ecznego
i refleksje metafizyczne.

Utwory Seby³y s¹ bogate we
wspó³czucie dla ludzkiego

cierpienia. Jego twórczoœæ
stanowi³a inspiracjê dla po-

etów pokolenia Kolumbów.

Wiersze na Konkurs im.

W³adys³awa Seby³y nale¿y

nadsy³aæ do 1 wrzeœnia br.,
na adres Dzia³ Edukacji i

Promocji Muzeum Niepod-
leg³oœci w Warszawie, al.

Solidarnoœci 62, 00–240

Warszawa, z dopiskiem
„Konkurs Poetycki”.

Praski œlad
Towarzystwo Historyczne im. Szembeków i Muzeum

Niepodleg³oœci og³osi³y Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. W³adys³awa Seby³y. Inicjatywê wspiera Urz¹d

Dzielnicy Praga Pó³noc. Patrona konkursu przybli¿y
pra¿anom wieczór, poœwiêcony W³adys³awowi Sebyle

w Bibliotece na ul. Z¹bkowskiej i popularyzacja jego
twórczoœci w praskich szko³ach.

 1 lutego w Pañstwowej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 2 im. F.Chopina w

Warszawie przy ul. Namys³owskiej 4 odby³ siê koncert charytatywny zatytu-

owany „Dzieci-dzieciom”.

Koncert zosta³ zorganizowany we wspó³pracy Dyrekcji Szko³y z Rad¹ Rodziców pod

honorowym patronatem pani Burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc, Jolanty Koczorowskiej. Wy-
konawcami koncertu byli uczniowie i absolwenci szko³y wspierani przez swych profesorów.

Przed koncertem oraz w przerwie zosta³a przeprowadzona kwesta oraz loteria fantowa, z
których dochód przekazany zosta³ na wsparcie odbudowy Szko³y Podstawowej i Gimna-

zjum dla niewidomych w Laskach. Dziêki chojnoœci przyby³ych na koncert goœci zebrano

2.202,65 z³. Widzowie mogli wys³uchaæ kolêd i pastora³ek w wykonaniu chóru szkolnego
oraz popularnych utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej w wykonaniu indywidualnych

wykonawców oraz zespo³ów szkolnych. Koncert zakoñczy³ brawurowy wystêp szkolnego
zespo³u perkusyjnego „Marimbaki”.

Katarzyna Milewska - Przewodnicz¹ca Rady Rodziców przy PSM I Stopnia Nr 2 w Warszawie

Ziemista, b³yszcz¹ca, z rozszerzonymi porami, które s¹
widoczne pomimo zastosowania pudru – tak wygl¹da t³usta
skóra. Problem dotyka wielu kobiet, szczególnie m³odych,
w okresie dojrzewania i nieco starszych, w wieku oko³ome-
nopauzalnym. Zdarza siê, ¿e t³usta cera towarzyszy kobie-
tom przez ca³e ¿ycie. Czy mo¿na zmieniæ ten stan rzeczy,
jak walczyæ z efektami przet³uszczaj¹cej siê skóry twarzy –
pytamy Annê Milewsk¹ – Merrill, kosmetyczkê i wiza¿ystkê.

lemizuje – wywiera palenie pa-
pierosów i picie alkoholu. Dym

papierosowy pobudza do dzia-
³ania gruczo³y ³ojowe i nasila
siê efekt przet³uszczania.

Pielêgnacja t³ustej cery nie
jest prosta, wymaga szczegól-
nej dba³oœci. Warto zacz¹æ od

tego, by daæ skórze pooddy-
chaæ. Jeœli nie musimy stoso-
waæ ciê¿kich podk³adów i pu-
drów zrezygnujmy z tego. T³u-
sta skóra znacznie lepiej reagu-

je na lekkie podk³ady – w posta-
ci musu i pó³przepuszczalne
pudry translucentne. Jeœli w
weekendy mo¿emy zrezygno-
waæ z makija¿u zróbmy to. Skó-

ra odpocznie. T³usta cera wy-
maga oczyszczania, trzeba wiêc
stosowaæ dwa razy w tygodniu
maseczki peelinguj¹ce i kilka
razy w tygodniu zio³owe ma-

seczki od¿ywcze – mo¿na sko-
rzystaæ z gotowych, mo¿na do-
braæ sk³adniki samemu. Na ko-
niec podam kilka przyk³adów
maseczek odpowiednich dla

cery t³ustej. Do pielêgnacji u¿y-
wamy wy³¹cznie kosmetyków
przeznaczonych dla tego rodza-
ju skóry. Odpadaj¹ t³uste kremy
i mleczka, zatykaj¹ pory i sprzy-

jaj¹ powstawaniu zaskórników.
Tonik równie¿ musi byæ odpo-
wiednio dobrany. Nie polecam
stosowania toników na bazie al-
koholowej. Wprawdzie dzia³aj¹

bakteriostatycznie, jednak mog¹
nadmiernie wysuszaæ skórê i
sprzyjaæ powstawaniu odczy-
nów alergicznych. Odpowiednie
bêd¹ toniki zio³owe zawieraj¹-

ce krzemionkê, cynk, witaminê
B6 i wyci¹gi z wierzby bia³ej, cy-
prysu, arniki, jemio³y. T³usta
cera wymaga wizyt u kosme-

tyczki. Wprawdzie na rynku s¹
dostêpne plastry usuwaj¹ce za-
skórniki, ale s¹ one skuteczne
wy³¹cznie w przypadku zaskór-
ników otwartych i to te¿ nie do
koñca. Kosmetyczka fachowo
usunie wszystkie rodzaje za-
skórników i zastosuje zabiegi
zamykaj¹ce pory, dotleniaj¹ce
skórê, poprawiaj¹ce mikrokr¹-
¿enie, nawil¿aj¹ce, z³uszczaj¹-
ce naskórek . Nie próbujmy
same mechanicznie usuwaæ
zaskórników – mo¿e siê to za-
koñczyæ stanem zapalnym.
Warto rozwa¿yæ wizytê u derma-
tologa w celu zastosowania pe-
elingów chemicznych. Niestety,
wszystkie te zabiegi nie zapew-
niaj¹ pozbycia siê problemu za-
skórników raz na zawsze. Doœæ
szybko tworz¹ siê nowe i znów
musimy z nimi walczyæ. A teraz
obiecane przyk³ady maseczek,
które mo¿emy skomponowaæ
same. Wybielaj¹ca – dwie ³y¿ki
soku z ogórka mieszamy z 3 dag
dro¿d¿y, nak³adamy na twarz na
15 – 20 minut. Zamykaj¹ce pory
i bakteriobójcze – ³y¿kê roztar-
tego na proszek suszonego
skrzypu polnego mieszamy z
³y¿k¹ dro¿d¿y i niewielk¹ iloœci¹
wody, nak³adamy na twarz na
20 – 25 minut. Dok³adnie zmie-
lone p³atki owsiane mieszamy z
³y¿k¹ skrzypu roztartego na pro-
szek, odrobin¹ wody i kilkoma
kroplami soku z cytryny. Nak³a-
damy na 15 minut.

I na koniec kilka rad. Kosme-
tyki do codziennej pielêgnacji
t³ustej cery musz¹ byæ staran-
nie dobierane i przeznaczone

wy³¹cznie dla tego rodzaju skó-
ry. Polecam kremy nawil¿aj¹ce
na noc, emulsje nawil¿aj¹ce i
matuj¹ce na dzieñ. Zrezygnuj-
my ca³kowicie z t³ustych kre-

mów na bazie wazeliny, olejów
i wosków. Jak zawsze polecam
spacery, aktywnoœæ fizyczn¹ i
zmianê diety. Zamiast s³odyczy
i miês - owoce i warzywa.

Notowa³a El¿bieta Gutowska


