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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE

Nak³ad 25.000 egz.

PANELE
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

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

Chirurgia jednego
dnia – otwarta
W zasadzie precyzyjniejsze bêdzie okreœlenie –
oficjalnie otwarta, bo pierwszych pacjentów przyjmie
za kilka, mo¿e kilkanaœcie dni. Chodzi o d³ugo oczekiwany, bo od prawie dwóch lat supernowoczesny
oddzia³ tzw. chirurgii jednego dnia, który mieœci siê
na II piêtrze budynku A Szpitala Praskiego.
Cztery dwu³ó¿kowe sale, klin, wyrostków, znamion –
ka¿da z ³azienk¹ (jedna przy- krótko mówi¹c, te zabiegi, któstosowana do potrzeb osób re przeprowadza siê metod¹
niepe³nosprawnych) z pe³nym laparoskopow¹, pozwalaj¹c¹
monitoringiem, na który pod- na szybki powrót pacjenta do
gl¹d znajduje siê w punkcie sprawnoœci.
pielêgniarskim, dwie sale opePowstanie tego oddzia³u
racyjne – to ju¿ naprawdê XXI kosztowa³o 4,2 mln z³ (³¹cznie
wiek. Zgodnie z planem, maj¹ z wyposa¿eniem). Na dziœ trwa
tu byæ przeprowadzane zabie- dyskusja, kto go zmonopolizugi operacyjne nie wymagaj¹ce je. Zamach chc¹ przeprowad³ugiego pobytu pacjanta w dziæ urolodzy – których odszpitalu – usuwanie przepu- dzia³, bezpoœrednio s¹siaduje
z chirurgi¹ jednego dnia chcieliby go dla siebie, zw³aszcza,
¿e ich oddzia³ od lat czeka na
OŒRODEK SZKOLENIA
remont. Wed³ug naszych inforKANDYDATÓW NA KIEROWCÓW
macji, tak siê jednak nie staul. £ABISZYÑSKA 20
dokoñczenie na str. 5
tel. 022 811-91-19, 0606-809-152
Nowe samochody szkoleniowe
TOYOTA YARIS;
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
Cena kursu kat. „B” wynosi:

Zapisy pon.-pt. w godz. 8.00-18.00
wwwcross.w.interia.pl

wiêcej strona 7

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PROMOCJA NA MARZEC!
Przy jednoczesnym wykonaniu skalingu
i piaskowania zêbów - fluoryzacja GRATIS!
(pon.-pt. w godz. 9-13, ul. Bia³ostocka 7 i ul. Targowa 2)

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

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

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

Uwierzyli w siebie
Osoby d³ugotrwale bezrobotne (czêsto od kilkunastu lat),
w tym osoby nie zarejestrowane w Urzêdzie Pracy, a wiêc
pozbawione ubezpieczenia spo³ecznego; osoby bezdomne,
przebywaj¹ce w noclegowniach i oœrodkach dla osób bezdomnych, ale tak¿e zagro¿one eksmisj¹; osoby, pozostaj¹ce
w szczególnie trudnej kondycji ¿yciowej; wyniszczone psychicznie i zdrowotnie, z problemami emocjonalnymi, uzale¿nione od alkoholu i innych u¿ywek; niezdolne do aktywnoœci
w ¿yciu spo³ecznym; osoby zad³u¿one na du¿e kwoty i uciekaj¹ce przed konsekwencjami d³ugów – dla grupy takich beneficjentów Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” opracowa³o i
realizuje Warszawski Program Reintegracji Spo³ecznej „Powrót”, wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego.
28 lutego podsumowano zdecydowanie przewa¿a³y
drug¹ edycjê Programu „Po- kobiety.
wrót”. Wœród 57 uczestników
Kompleksowy Program
obejmowa³ dzia³ania z ró¿nych
sfer ¿ycia: szkolenie zawodowe, zagadnienia ogólnorozwojowe i spo³eczne, zajêcia komputerowe, zajêcia rekreacyjne
– wspólne wyjœcia do kina, te2
wierzchni (70 tys. km ) mo¿na atru, Sejmu, wyjazdy w góry;
tu zaobserwowaæ strefy krajo- najaktywniejsi uczestnicy
brazowe od wilgotnych nad- ukoñczyli kurs na prawo jazdy.
morskich subtropików a¿ do
Sekretarz Projektu, Aneta
wiecznych œniegów i lodowców Wi¹cek, powiedzia³a w podsu-

Wyprawa do Gruzji
Chocia¿ w kalendarzu panuje jeszcze zima, warto pomyœleæ ju¿ o letnich wakacjach i zaplanowaæ urlop. Na przekór
deszczowej aurze, móg³by to byæ urlop w jakimœ s³onecznym miejscu, pod palmami. Kto z nas nie marzy o dalekich
podró¿ach do egzotycznych krajów? Jednak tylko niewielu
udaje siê te marzenia zrealizowaæ.
Jednym z takich entuzjaGruzja - przepiêkny, górzystów jest m³ody mieszkaniec sty kraj, odznaczaj¹cy siê barTarchomina, Andrzej WoŸniak, dzo star¹ i oryginaln¹ kultur¹,
student pedagogiki Uniwersy- bogat¹ w arcydzie³a architektetu Warszawskiego. Wraz ze tury i sztuki. Sakartwelo, czyli
swoj¹ dziewczyn¹, Natali¹ Ziemia Gruzinów, zosta³a
Oniœk, studentk¹ polonistyki, w szczodrze wyposa¿ona przez
lipcu, sierpniu i wrzeœniu ze- naturê. Ciep³y klimat, urodzajsz³ego roku odby³ rowerow¹ ne ziemie sprawiaj¹, ¿e dojrzewyprawê do Gruzji. Nowa Ga- waj¹ tu winogrona, herbata i
zeta Praska by³a patronem owoce cytrusowe. Gruzja jest
medialnym tego przedsiêwziê- nie tylko krajem wielkich bocia. Przedstawiamy relacjê z gactw naturalnych, ale te¿ obtej wyprawy, maj¹c nadziejê, szarem o niezwyk³ym zró¿ni¿e stanie siê ona inspiracj¹ dla cowaniu krajobrazów. Na stonaszych Czytelników.
sunkowo niewielkiej po-

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Jacek Kaznowski
wraz Rad¹ i Zarz¹dem,
Wydzia³ Kultury
zapraszaj¹ mieszkañców

9 marca o godz. 19.00
na Koncert Pasyjny
Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca

MAZOWSZE
im. Tadeusza Sygietyñskiego
do Koœcio³a NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100.

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

dokoñczenie na str. 6

dokoñczenie na str. 2
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MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

Uwierzyli w siebie

dokoñczenie ze str. 1

mowaniu, ¿e na pocz¹tku by³o
wiele pytañ i w¹tpliwoœci; potem - poznawanie siebie i innych osób, nawi¹zywanie
przyjaŸni, satysfakcja z aktywnoœci. Stres – wartoœciowy, konstruktywny – pozwala³ siê zmobilizowaæ, skoncentrowaæ na osi¹ganiu celu.
Program pozwoli³ uczestnikom na odkrywanie ich talentów, odkrywanie wartoœci
trudno mierzalnych, na przyk³ad marzeñ. Uczy³ postawy
wobec siebie i wobec œwiata.
Pozwoli³ odkryæ radoœæ z
tego, ¿e wspólnie z kimœ mo¿na kreowaæ dobro. Realizacja
Programu nie by³a ³atwa z
powodu pieniêdzy i trudnoœci
formalnych. Zdarza³y siê po-

KREDYT
GOTÓWKOWY

od 500 z³ do 50000z³
• 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

ra¿ki: powrót do uzale¿nienia,
powrót do pracy na czarno.
Jednym z zadañ uczestników
by³o opracowanie 3-letniego
planu rozwoju zawodowego i
osobistego.
„Ka¿dy, kto dotrwa³ do koñca – jest sukcesem” – podsumowa³ S³awomir Kamela,
uczestnik I edycji Programu,
moderator podsumowania II
edycji.
Uczestnicy Programu
otrzymali teczki z certyfikatem, dyplomem i zaœwiadczeniami. Niektórzy mogli ju¿ pochwaliæ siê efektami, np., zatrudnieniem w Zak³adzie Doskonalenia Zawodowego,
prac¹ scenografa w teatrze,
w³asn¹ firm¹ remontow¹, sta¿em w Urzêdzie Targówka,
przygotowaniem poczêstunku dla uczestników spotkania. Efektem pracy Wieœka
Jankowskiego, Brygidy Denisiuk i grona wspó³pracowników jest wydanie gazety „Nasza Ulica”, w której znalaz³y
siê opowieœci o losach ludzi,
wiersze, krzy¿ówka.

O swoim udziale w Programie „Powrót” opowiedzia³
nam 22-letni Patryk. „Trafi³em
tu, jak 99% beneficjentów,
gdy by³em bez roboty, bez
wiêkszych mo¿liwoœci pójœcia
do pracy czy samozaparcia
do pracy. Pani El¿bieta, psycholog, wyt³umaczy³a mi,
któr¹ drog¹ powinienem pod¹¿aæ, jak walczyæ ze swoim
niedoskona³oœciami, z brakiem wytrwa³oœci, brakiem
d¹¿enia do celu. Ona to zapocz¹tkowa³a. Nauczy³em
siê panowaæ nad swoimi nerwami (choæ nie do koñca, ale
staram siê ca³y czas). Wielu
innych rzeczy jeszcze siê nauczy³em, od kursów zawodowych, po wytrwa³oœæ. Pracujê ju¿ spory czas. Odk¹d jestem w Projekcie, pracujê bez
przerwy, prawie 7 miesiêcy –
to dla mnie bardzo du¿y wynik. Zmieni³em firmê, ale nie
dlatego, ¿e zosta³em wyrzucony, lecz znalaz³em lepsz¹
propozycjê. Myœlê, ¿e Stowarzyszenie, nie jako pojedyncze osoby, lecz jako sztab ludzi tutaj pracuj¹cych – ma tak
du¿y wp³yw, tak du¿o pomaga, emocjonalnie, w nastawieniu psychicznym (nie mówiê o rzeczach materialnych,
kursach zawodowych, najró¿niejszych wyjazdach). Wa¿na
jest sama dobroæ tych ludzi;
wiêkszoœæ nie zarabia tu kokosów, a jednak przychodzi i
pomaga innym, tak jak nie
pracuj¹ca tu ju¿ Madzia Zawistowska, która znalaz³a mi
pierwsz¹ pracê. Ta dobroæ
bardzo przyci¹ga, pomaga.
Porady psychologiczne,

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 siedziby MWP przy ul. Targowej 45 w ka¿dy czwartek w godz.
15-18, tel. 022 741-31-97, muzeumpragi@op.pl.

ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!
prawne – we wszystkim mi tu
pomogli. W pokaŸnej czêœci
wyprostowa³em swoje ¿ycie.
Mo¿na powiedzieæ: odnalaz³em drogê, któr¹ mam zamiar d¹¿yæ.”
W obu edycjach Programu
„Powrót” uczestniczy³o 116
osób. Projekt bêdzie kontynuowany w formie Centrum Integracji Spo³ecznej.
Inne projekty, realizowane
przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, to: „Partner” (rehabilitacja spo³eczna i zawodowa m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹),
„Aktywni bezdomni” (program
prac spo³ecznie u¿ytecznych,
po³¹czonych z budownictwem
mieszkaniowym), „Ma³y ksi¹¿ê” (program socjoterapeutyczny dla dzieci i m³odzie¿y
z rodzin dysfunkcyjnych), Galeria „Apteka Sztuki” – Zak³ad
Aktywnoœci Zawodowej Osób
Niepe³nosprawnych.
W realizacji kolejnych
programów pomóc mo¿e
ka¿dy, przekazuj¹c 1% podatku na rzecz organizacji
pozarz¹dowej Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, nr
KRS 00000 800 10.
K.
Foto Magdalena Kaczmarek
Sk³adamy serdeczne podziêkowania
dla osób, które podczas
styczniowej zbiórki ofiarowa³y
czêœæ swoich zakupów na rzecz
potrzebuj¹cych dzieci z domów
opieki spo³ecznej na Bia³o³êce
i œwietlicy œrodowiskowej w Pruszkowie.
Dziêkujemy równie¿
hipermarketowi Real za pomoc
w przygotowaniu i przeprowadzeniu
akcji „Pomó¿ ubogim dzieciom”.

XXI sesja Bia³o³êki zosta³a zwo³ana w trybie nadzwyczajnym i dotyczy³a zmian w bud¿ecie na 2008 rok. Zmiana w
planie dochodów dzielnicy to zwiêkszenie œrodków finansowych o kwotê 4,6 mln z³. Œrodki owe zostan¹ rozdysponowane na wydatki bie¿¹ce – 148 tys. z³ – ochrona œrodowiska –
25 tys. z³, promocja dzielnicy – 23 tys. z³, kultura – 100 tys. z³.
Pozosta³a kwota – 4,4 mln z³ zostanie przeznaczona na inwestycje. W projekcie uchwa³y znalaz³ siê równie¿ zapis o zwiêkszeniu œrodków dla Bia³o³êki w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na 2009 o 8,1 mln z³. Uchwa³a przesz³a jednog³oœnie.
XXII sesjê, która odby³a siê wczoraj, zrelacjonujemy szczegó³owo w nastêpnym wydaniu NGP. W trakcie obrad pojawi³y siê wa¿ne dla dzielnicy tematy – m.in. sprawozdanie z
wykonania bud¿etu w 2007 roku, projekty uchwa³ dotycz¹ce nazewnictwa ulic i poparcie inicjatywy rady dzielnicy Ursus w sprawie stworzenia muzeum ks. Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego.
(egu)

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

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

Dyrektor Biura Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Ewa Gawor przekaza³a na rêce burmistrz
Jolanty Koczorowskiej ca³kowicie zautomatyzowane
urz¹dzenie do defibrylacji serca, które stanie siê elementem wyposa¿enia praskiego Wydzia³u Obs³ugi
Mieszkañców. W nied³ugim czasie do obs³ugi urz¹dzenia przeszkoleni zostan¹ cz³onkowie Oddzia³u
Przedmedycznego z³o¿onego z pracowników Urzêdu.
Defibrylacja jest to zabieg wygaszenia zaburzeñ rytmu
medyczny, stosowany pod- serca - migotania komór oraz
czas reanimacji. Polega na czêstoskurczu komorowego.
zastosowaniu impulsu elek- Defibrylator u¿yty przed przytrycznego poprzez powierzch- byciem lekarza mo¿e uratowaæ
niê klatki piersiowej w celu choremu ¿ycie. Obs³uga defibrylatora jest ca³kowicie
zautomatyzowana –
urz¹dzenie samo wydaje polecenia ratownikowi, instruuj¹c krok po
kroku, jakie czynnoœci
nale¿y wykonaæ. Mo¿e
siê nim pos³u¿yæ ka¿dy
bez obawy zaszkodzenia choremu. Defibrylator przypomina te¿ o koniecznoœci wezwania
karetki pogotowia. Jest
to jeden z pierwszych
defibrylatorów w warszawskich WOM-ach.
Wczeœniej Ratusz wyposa¿y³ w te urz¹dzenia
pogotowie ratunkowe
oraz stacje metra.
bbj

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

Naszym klientom oferujemy:

♦ meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie
♦ meble pokojowe ♦ sypialnie ♦ wypoczynki

XX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Zmiany w bud¿ecie

Defibrylator dla WOM

www.peres.pl

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA
Sta³a ekspozycja 600 m2 , dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

Rock’owa Droga Krzy¿owa
W niedzielê 2 marca w Koœciele p.w. Œw. Mateusza
Aposto³a i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172, odby³
siê koncert pt. „Rock’owa Droga Krzy¿owa” w wykonaniu zespo³u BEJOTTE (B.J.T.), czyli rozwa¿anie dŸwiêkiem i s³owem o Celowoœci, Sensownoœci, Wartoœci,
Codziennoœci, a nade wszystko Mi³oœci ¯ycia.
Na „Rock’ow¹ Drogê
Zespó³ BEJOTTE, jak sam
Krzy¿ow¹” z³o¿y³y siê utwo- podkreœla, gra „muzykê z przery muzyczne g³ównie autor- s³aniem”, bêd¹c¹ fuzj¹ ró¿nych
stwa zespo³u, multimedia z stylów muzycznych. Na swoim
kolejnymi stacjami oraz roz- koncie ma ponad 30 autorskich
wa¿ania. Pomys³ takiej dro- piosenek, jest laureatem wielu
gi krzy¿owej powsta³ w Wielkim Poœcie 2003 r. i od tego
czasu co roku zespó³ BEJOTTE gra od kilku do kilkunastu Dróg Krzy¿owych.
Nazwa rockowa nawi¹zuje
do pierwotnego pomys³u widowiska z mocn¹ muzyk¹
skierowanego g³ównie do
m³odzie¿y. Jednak z czasem klimat uleg³ zmianie na
bardziej nastrojowy i refleksyjny. Droga skierowana jest
do odbiorców w ka¿dym
wieku.

ogólnopolskich konkursów,
planuje nagranie p³yty.
Organizatorem przedsiêwziêcia „Rock’owa Droga
Krzy¿owa” w Bia³o³êce by³
burmistrz dzielnicy Jacek Kaznowski wraz z rad¹ i zarz¹dem, proboszcz Parafii p.w.
Œw. Mateusza Aposto³a i
Ewangelisty, ks. Zdzis³aw
Konkol oraz Wydzia³ Kultury
dla Dzielnicy Bia³o³êka.

XVII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Kolejna nadzwyczajna
XVII nadzwyczajna sesja
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
mia³a w porz¹dku obrad tylko
jeden merytoryczny punkt:
„Informacja Biura Polityki
Zdrowotnej m.st. Warszawy
na temat sytuacji w Szpitalu
p.w. Przemienienia Pañskiego na Pradze Pó³noc”. Zawiedli siê jednak ci wszyscy, którzy na sesji siê pojawili i oczekiwali merytorycznej debaty
na temat przysz³oœci szpitala.
Na sali obrad wœród mieszkañców dzielnicy, którzy przybyli niezbyt licznie mimo olbrzymiej akcji propagandowej
organizowanej wczeœniej
przez radnych PiS (jak poinformowa³ radny Lisiecki pod
petycj¹ w sprawie obrony

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

szpitala zebrano 3 tysi¹ce
podpisów) dominowa³o przekonanie, podsycane przez
tych¿e radnych, i¿ los tej placówki zosta³ ju¿ dawno przes¹dzony, proces likwidacji zacznie siê lada chwila, a w³aœciwie szpitala ju¿ nie ma.
Chodzi tylko o ustalenie winnych napiêtnowanie ich publicznie i... no w³aœnie - i co?
Tak w³aœciwie radnych PiS nie
interesowa³o to, z jakimi problemami boryka siê placówka.
Jakiekolwiek próby przedstawienia problemu ze strony
organu za³o¿ycielskiego, które próbowa³a przedstawiaæ w
imieniu Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy dyrektor El¿bieta Wierzchowska i
jej zastêpca Stanis³aw Kusak
spotyka³y siê z obstrukcj¹ sali.
Dochodzi³o do sytuacji, w których na zadane pytania mimo
chêci odpowiedzi ze strony
zainteresowanych nie udzielano im g³osu. Pada³y ze strony radnych PiS pytania kolejne ... i kolejne ... i kolejne, na
które tak naprawdê ¿aden z
nich nie oczekiwa³ odpowiedzi. Wa¿ne by³o, aby postawiæ tezy o nieumiejêtnoœci za-

rz¹dzania przez prezydent
Hannê Gronkiewicz-Waltz
m.st. Warszawa, czego przyk³adem jest Szpital Praski, a
nie s³uchaæ rzeczowych argumentów o przyczynach trudnej sytuacji tej placówki. Trwa³o to prawie trzy godziny, w
trakcie których sala powoli
pustosza³a, odjecha³y kamery, wyszli prawie wszyscy
dziennikarze. Dyskusja jeszcze bardziej oklap³a po
opuszczeniu sali przez przedstawicieli BPZ. Pomimo ¿e nie
by³o ju¿ kogo atakowaæ, debata trwa³a nadal, siêgaj¹c
absurdów. Szef PiS na Pradze Ryszard Kêdzierski, ojciec jednego z radnych dzielnicy, wyra¿a³ g³êbokie oburzenie, jak mo¿na by³o dopuœciæ do takiego zad³u¿enia
placówki zapominaj¹c, i¿
g³ówna kwota 40 milionowego d³ugu powsta³a za prezydentury w Warszawie Lecha
Kaczyñskiego. Radna Sosnowska - PWS (¿ona by³ego burmistrza z PiS – wyrzuconego z tej partii) odczyta³a
publicznie anonim (który znalaz³a w swojej skrytce radnej)
ujawniaj¹cy korupcyjny uk³ad

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

Z Bródna do centrum
Z Bródna znikn¹³ kolejny autobus. Tym razem ZTM zabra³
siê za trasê 416. Powodem jej zamkniêcia jest zbyt ma³e obci¹¿enie oraz fakt, ¿e autobus sta³ w korku na ulicy Odrow¹¿a. Có¿, chcia³oby siê zapytaæ, który z bródnowskich autobusów jad¹cych rano w stronê centrum nie stoi w korkach?
500 i 127 tkwi¹ najpierw przed rondem ¯aba, a póŸniej przed
i za rondem Starzyñskiego. Mo¿e te¿ je skasujmy?
Podobnie superekspreso- nie panowa³ tam okropny
wy E3, który zosta³ wycofany œcisk i nawet na trzecim przyz Miodowej i centrum. Jedzie stanku za pêtl¹ mo¿na by³o
zaledwie do Arkadii, w dodat- trafiæ miejsce siedz¹ce! Nikt
ku dubluj¹c trasê „piêæsetki”. z zarz¹dzaj¹cych transporTo ZTM nie przeszkadza. Au- tem nie patrzy, ¿e linia ta,
tobusów linii 500 miêdzy 7 a zaledwie po kilku miesi¹cach
8 rano s¹ zaledwie cztery. kursowania by³a coraz lepiej
Dlaczego? Bo Zarz¹d Trans- wykorzystana. Ludzie nie zaportu Miejskiego lubi, jak ta- wsze czytaj¹ komunikaty w
bor jest wykorzystany. Czyli, gazetach i na przystankach.
kiedy pasa¿erowie gniot¹ siê Przyzwyczajenie siê do nowych tras musi potrwaæ.
jak sardynki w puszce.
W infolinii ZTM powiedziaW zwi¹zku z tym wycofano równie¿ 416. Poniewa¿ no mi, ¿e ulic¹ Odrow¹¿a

Wirtualne Muzeum Warszawskiej Pragi
Na internetowych stronach Przystanku Praga –
www.przystanekPraga.pl uruchomione zosta³o Wirtualne Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest to projekt, który
ma pomóc budowaæ prask¹ to¿samoœæ zarówno tê zbiorow¹, jak i indywidualn¹.
Ju¿ pierwsze zamieszczone tam skany dokumentów pokazuj¹ jak du¿y ³adunek emocjonalny zawieraj¹ w sobie stare
wycinki, zdjêcia czy te¿ og³oszenia.
Twórcy muzeum bêd¹ umieszczaæ w nim zdjêcia lub skany tych starych dokumentów, zdjêæ, pocztówek czy przedmiotów, które istniej¹ naprawdê. Licz¹ przy tym na szeroki
wspó³udzia³ spo³ecznoœci praskiej w tworzeniu muzeum zarówno na osoby aktualnie mieszkaj¹ce na Pradze, jak i
na tych, których losy rzuci³y gdzieœ daleko - czêsto w odleg³e kraje. Nie bêdzie problemu z rozstawaniem siê z rodzinnymi pami¹tkami. Muzeum bêdzie bowiem kolekcj¹ jedynie
cyfrowych zdjêæ i skanów, a eksponaty dalej bêd¹ spokojnie le¿a³y u w³aœcicieli.
www.przystanekpraga.pl – to Praska Gazeta Internetowa dzia³aj¹ca od kilku miesiêcy. Zamieszcza aktualnoœci z
wszystkich dzielnic z prawego brzegu Wis³y.
Jacek Szczap
red. naczelny Praskiej Gazety Internetowej

je¿d¿¹ tramwaje i wystarczy.
No tak, a jeœli na przyk³ad jeden z nich siê zepsuje? Blokuje ca³y dojazd do ronda
¯aba. Niewa¿ne. Tramwaje
s¹ fajne, bo pe³ne ludzi. Rzeczywiœcie, magiczne liczby
wykorzystania metra kwadratowego tramwaju s¹ pora¿aj¹ce. Mniej istotny chyba dla
planistów jest komfort jazdy
pasa¿erów.
„Czwórka” jest bardzo obleganym tramwajem. Nie zachêca³abym do przejazdu ni¹
rano, zw³aszcza z baga¿em.
W tej pouczaj¹cej przeja¿d¿ce nie chodzi o siedzenie.
Miejsc siedz¹cych brak ju¿ na
Kondratowicza. Warto spróbowaæ wyrwaæ siê z tramwaju przy trasie WZ, razem ze
wspomnian¹ torb¹.
No, ale nie ka¿dy musi jeŸdziæ „czwórk¹”. Jak równie¿
poinformowano mnie w infolinii, tramwaj nr 1 kursuje co
trzy minuty. Œwietnie. Ale jeœli komuœ nie pasuje trasa?
Rozumiem, ¿e zarz¹d
transportu stawia na linie
tramwajowe, w wiêkszoœci
nie koliduj¹ce z ruchem samochodowym. Niemniej jednak nie ka¿dy ma szansê
dojechaæ wszêdzie tramwajami. Poza tym, nasze osiedle
jest raczej rozleg³e. A mo¿e
jednak daæ mieszkañcom
Bródna wybór?
Wszystkie wnioski dotycz¹ce transportu miejskiego
warto zg³aszaæ do ZTM. Mailowo ztm@ztm.waw.pl lub listownie ZTM ul. Dzielna 78,
01-128 Warszawa. Jest jeszcze telefon (022) 636-36-80
wew. 113
Ludmi³a Milc

PiS-SLD (sic!!!) ¿eruj¹cy na
warszawskich placówkach
s³u¿by zdrowia.
Pod sam koniec sesji g³os
zabra³ przewodnicz¹cy rady
spo³ecznej Szpitala Praskiego
radny dzielnicy Ireneusz Tondera i by³o to chyba najbardziej merytoryczne wyst¹pienie tego dnia. Radny Tondera
wniós³ o powstrzymanie siê od
prób politycznego rozgrywania sprawy szpitala dla dobra
placówki. Poinformowa³ o podejmowanych dzia³aniach
przez radê spo³eczn¹ oraz
przedstawi³ swoje oceny w
sprawie mocno artyku³uj¹c, ¿e
wiele decyzji podejmowanych
do tej pory przez poprzednich
dyrektorów oraz sprawa nadzoru nad t¹ placówk¹ przez organ za³o¿ycielski pozostawia³o wiele do ¿yczenia. Wyrazi³
te¿ przekonanie, ¿e Szpital
Praski by³, jest i bêdzie.
DCH

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
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

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

Kto jest na tym zdjêciu? Fotozagadka
Do organizuj¹cego siê Muzeum Warszawskiej Pragi Oddzia³u Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy trafi³ niezwyk³y zbiór archiwum zak³adu fotograficznego przy ul. Targowej
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 siedzibie Muzeum przy ul. Targowej 45
(tel. 022 741-31-97) codziennie 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.

4 nowa gazeta praska

Jo¿in z Ba¿in na Targówku!
23 lutego w Domu Kultury ŒWIT na Bródnie odby³ siê
jedyny w Warszawie koncert Ivana Mladka i Banjo Band.
Zapowiadaj¹c koncert Jacek Mo¿na by³o zapoznaæ siê z
Bia³ek dyrektor Domu Kultury nimi w bardzo wielu artyku³ach
„ŒWIT” zadedykowa³ go inter- i relacjach, które ukaza³y siê
nautom, którzy odkurzyli i wylan- nazajutrz po koncercie. Takim
sowali piosenkê o niejakim Jó- najczêœciej wspólnie wyra¿azefie z Bagien w wykonaniu nym pogl¹dem by³o zaskoczesympatycznych weteranów cze- nie, zauroczenie, zachwyt wyskiej estrady. Zwróci³ równie¿ konaniem, który w swej stylistyuwagê, ¿e wybór ten znajduje ce, interpretacji tak zdecydowaswoje uzasadnienie w popular- nie odbiega od wspó³czesnej
noœci, jak¹ od wielu lat cieszy popkulturowej papki zalewaj¹siê w Polsce czeska literatura, cej nas na ka¿dym kroku. Jefilm i czescy artyœci estradowi.
¿eli na³o¿ymy na to komiczny
Wystêp cieszy³ siê ogromn¹ kontrast pomiêdzy Ivanem
popularnoœci¹, choæ na jego zor- Mladkiem i ekstatycznie tañganizowanie by³y tylko dwa tygo- cz¹cym Ivo Pesakiem oraz
dnie. Zainteresowanie by³o tak uœmiech sympatii, jaki zawsze
du¿e, ¿e trzeba by³o umówiæ siê wywo³uje u Polaków jêzyk czez zespo³em na dwa koncerty.
ski, to mamy przyczynê pozyOprócz widzów przyby³o tywnej energii, jak¹ wyzwoli³
wielu dziennikarzy prasowych, Józef z bagien i ogólnonarodoradiowych i telewizyjnych, któ- wej sympatii dla Czechów.
Dla nas mieszkañców Pragi
rzy pragnêli rozwi¹zaæ zagadkê fenomenu niejakiego J¿ina jest jednak jeszcze jeden dyz Ba¿in. Nie by³o to proste. Wi- lemat wart rozstrzygniêcia.
dzowie udzielali dziennikarzom Otó¿, jak wiadomo, sprawca
bardzo ró¿nych odpowiedzi. ca³ego zamieszania Józef z

bagien ¿ywi³ niczym nieskrywan¹ niechêæ do pra¿an, zapuszczaj¹cych siê na Orawê.
Nie jest do koñca jasne, czy
dzia³aj¹cy w afekcie Józef jest
w stanie rozró¿niaæ mieszkañców czeskiej Pragi od Pragi
warszawskiej. Wydaje siê to
bardzo wa¿ne na wypadek,
gdyby mieszkañcy praskiej
czêœci Warszawy zechcieli
zwiedziæ w czasie wakacyjnych woja¿y piêkn¹ Orawê.
Podczas konferencji prasowej Ivan Mladek oznajmi³, ¿e
piosenka o Józefie powsta³a
m.in. dlatego, by daæ odrobinê
satysfakcji prowincjuszom,
którym wynios³oœæ i zarozumia³oœæ wielkomiejskich Pra¿an mocno dawa³a siê we znaki. Wyraz swojej niechêci dawali, zarysowuj¹c karoserie
lub dziurawi¹c opony samochodom z prask¹ rejestracj¹.
Po ponad 30 latach od premierowego wykonania Józefa
z bagien nauka dla warszawiaków (nie tylko dla tych z praskiej strony) jest taka, ¿eby
udaj¹c siê poza stolicê byli mili,
¿yczliwi i nie zadzierali nosa, bo
zawsze znajdzie siê jakiœ Józek
(niekoniecznie z bagien), który
zechce siê odp³aciæ za demonstracyjnie okazywan¹ wynios³oœæ. Wtedy nawet samolot na
opryski nie pomo¿e.
Prywatnie Ivan Mladek i Ivo
Pesak s¹ niezwykle ujmuj¹cymi, ciep³ymi, sympatycznymi
panami. Pochodz¹ z Pragi i
je¿eli wszyscy Pra¿anie s¹
tacy, to Józef z bagien nie mia³
powodów, by siê ich czepiaæ.
No, ale wyj¹tek podobno po-

twierdza regu³ê. Nadal zamierzamy obserwowaæ preferencje artystyczne internautów i
udostêpniaæ scenê artystom,
którzy przypadli im do gustu.
W najbli¿szym czasie tj. 27
marca o godz. 20 planowany jest
nastrojowy koncert akustyczny
Pete Mortona, okrzykniêtego
„brytyjskim Bobem Dylanem”, a
9 maja o 19.30 wyst¹pi krakowski kabaret Pod Wyrwigroszem.
Zapraszamy i czekamy na kolejne propozycje internautów.

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

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

KREDYTY

♦ 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

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

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

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

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

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

7, 14, 21, 28.03 - Otwarte Turnieje szachowe w systemie szwajcarskim; w ka¿dy pi¹tek w godz. 17-20.
5.03-30.03 godz. 13.30 - Wystawa Fotografii - FotoPortret Praski 1910-1970
6, 7.03 godz. 9-15 - XIV Miêdzyszkolny Konkurs Zespo³ów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego „Maska 2008”
10.03 godz. 12.30-14 - Spektakl teatralny pt: „Zejœcie do œwiata
podziemnego” w wykonaniu Teatru „Pocz¹tki”, Re¿yseria
K.Trznadela.
11.03 godz. 18.30 - Nabór do Dzieciêcego Zespo³u Folklorystycznego MAZOVIACY (dzieci w wieku 6-13 lat)
12.03 godz. 18.30 - Program kabaretowy Formacja Chatelet
15, 16.03 godz. 10-15 - XV Otwarty Turniej szachowy poœwiêcony pamiêci Dariusza Pêskiego
16.03 godz. 11 - Seans bioenergoterapeutyczny Jerzego Mruga³y
17.03 godz. 17.30 - Ceremonia wrêczenia nagród laureatom
XIV Miêdzyszkolnego Konkursu Zespo³ów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego „Maska 2008”
27.03 godz. 20 - Koncert Muzycznay Pete Morton
29.03 godz. 17-21 - Wieczorek taneczny dla doros³ych – z muzyk¹ na ¿ywo w wykonaniu zespo³u KRESZ.
IMPREZY ŒRODOWISKOWE
11.03 godz. 9-16 - Wydzia³ Oœwiaty Dzielnicy Targówek - III Miêdzyszkolny Konkurs Recytatorski Humor i Refleksja w poezji
13.03 godz. 11-13.30 - Œrodowiskowy Dom Samopomocy dla
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Spektakl teatralny
„BARWY I RYTMY MAZOWSZA”
BRÓDNOWSKI UNIWERSYTET III WIEKU - WYK£ADY
12 III - Historia Warszawy „Warszawa kolebk¹ powstañ narodowych”, Karol Mórawski - historyk wieloletni dyrektor Muzeum Woli
19 III - Historia sztuki cykl: Pocz¹tki sztuki Chrzeœcijañskiej „O
koœcio³ach wznoszonych daleko od Rzymu”, Marek Machowski
historyk sztuki wyk³. Akademii Sztuk Piêknych
26 III - Film, pierwsza dama polskiego filmu. Historia wielkiej gwiazdy - Danuta Szaflarska; Wies³awa Czapiñska historyk filmu
BRÓDNOWSKI UNIWESYTET III WIEKU - SEMINARIA
10 III godz. 11-12 - Seminarium Poetyckie „Panie, które wdar³y
siê na ska³ê Kaliopy”, „Odesz³y boleœnie”- Dorota Chróœcielewska, Halina Korfanty, prof. Wojciech Siemion aktor i wyk³adowca Akademii Teatralnej
17 III godz. 11-12 - Seminarium „JAPONIA” kultura i sztuka japoñska - teatr, sztuki piêkne. Dr Krystyna Okazaki, t³umaczka
wspó³czesnej i klasycznej literatury japoñskiej, d³ugoletni pracownik Zak³adu Japonistyki i Koreanistyki Instytuty Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

ZAPROSZENIE
Zespó³ Hospicjum Domowego oraz Sekcja Pielêgniarek Opieki Paliatywnej zaprasza 15 marca o godz. 10 na wyk³ad dr.
n. med. Zygmunta Bohdana pediatry onkologa z Akademii
Medycznej w Gdañsku pt. „Œmieræ dziecka w rodzinie”.
Spotkanie odbêdzie siê w Oœrodku Hospicjum Domowego.
Organizacja Po¿ytku Publicznego
Oœrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Ks. Marianów
Warszawa ul. Tykociñska 27/35.
tel./fax 022 679 68 48, tel. 022 679 67 00, 022 679 68 85
www.hospicjum-domowe.waw.pl ; NIP 113-20-31-587;
REGON 040000463-00067; KRS 0000218644
Konto: PKO BP IV O/Warszawa 73 1020 1042 0000 8502 0115 9532
Dojazd autobusami linii: 517, 160, 162 i 156.
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 Szpitala 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 nale¿nego (z rubryki 112) Podobnie wype³niamy: PIT-36, PIT-36L,
PIT-38, PIT-28
Dziêkujemy za Pañstwa pomoc.
Dyrektor Naczelny Szpitala Praskiego

Pawe³ Obermeyer
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Pan Franciszek Pieczka, aktor Teatru Powszechnego, niezapomniany Gustlik
z „Czterech Pancernych i Pies”, odtwórca wielu ról teatralnych i filmowych. Podziwialiœmy
jego kreacje miêdzy innymi w „Requiem” Witolda Leszczyñskiego oraz w „Quo Vadis”
Jerzego Kawalerowicza. Doœwiadczony u¿ytkownik aparatów s³uchowych.
Wiele osób nie decyduje osób postronnych. Równie¿ cicha rozmowa wzmacniane
siê na korzystanie z apara- ich walory techniczne i aku- s¹ bardziej, a ha³asy t³umiotu s³uchowego z powodu styczne s¹ bezdyskusyjne.
ne. W dawnych czasach suwstydu i skrêpowania. Czy
Czy aparat s³uchowy fler siedzia³ w swojej budce z
warto siê wstydziæ?
wp³yn¹³ na Pana ¿ycie przodu sceny i mia³ wzrokowy kontakt z aktorem, teraz
Franciszek Pieczka: Z zawodowe?
ca³¹ pewnoœci¹ nie. Wada
F.P. Na ¿ycie zawodowe w znajduje siê za kulisami i przy
s³uchu powinna byæ trakto- mniejszym stopniu natomiast pewnym ubytku s³uchu konwana tak samo jak wada towarzyskie w bardzo znacz- takt z nim bez aparatu s³uchowzroku. Nawet w przypadku nym. Wczeœniej czu³em siê wego jest niemo¿liwy.
du¿ej wady wzroku ludzie nie skrêpowany prosz¹c rozCzy korzystanie z aparatu
odczuwaj¹ wstydu ani skrê- mówców o ci¹g³e powtórze- s³uchowego zwi¹zane jest
powania. Przed osob¹ nie- nia, zmêczony koniecznoœci¹ z uci¹¿liw¹ obs³ug¹?
dos³ysz¹c¹ stoi wybór: albo sta³ej koncentracji aby ze
F.P. Wydaje mi siê, ¿e nie.
wycofaæ siê z ¿ycia zawodo- strzêpów rozmowy, które do Gdy zdecydowa³em siê na
wego i towarzyskiego albo mnie dociera³y, zbudowaæ aparat s³uchowy, by³em zduzdecydowaæ siê na aparat sens wypowiedzi. To by³a nie- miony, ¿e przebieg³o to tak
s³uchowy.
z³a gimnastyka intelektualna. bezboleœnie. Po prostu poCo jest bardziej krêpuj¹ce,
Aparat s³uchowy, z które- szed³em do punktu firmy Auwada s³uchu czy aparat go Pan obecnie korzysta to diofon zrobiæ wstêpne rozes³uchowy?
najbardziej nowoczesny, ca- znanie z jednoczesn¹ œwiaF.P. Zanim zacz¹³em ko- ³kowicie cyfrowy, niewidocz- domoœci¹, ¿e bêdê musia³
rzystaæ z aparatu s³uchowe- ny z zewn¹trz model. Czy zwróciæ siê równie¿ do lekago, jako aktor ³atwiej mog³em taki aparat u³atwia na przy- rza, a okaza³o siê, ¿e wszystmaskowaæ swój niedos³uch, k³ad us³yszenie cichej pod- ko mo¿na by³o za³atwiæ na
ale zwyk³y cz³owiek obarczo- powiedzi suflera w teatrze? miejscu. Od razu zbadano mi
F.P. Oczywiœcie, zale¿y to s³uch, okreœlono stopieñ jego
ny wad¹ s³uchu jest w obliczu rozmówców zupe³nie ob- zreszt¹ od tego, jak aparat ubytku i jednoczeœnie pobrana¿ony. Dzisiaj, dziêki minia- jest ustawiony. Aparat s³ucho- no wycisk kszta³tu mojego
turyzacji, aparaty s³uchowe wy komputerowo dopasowy- przewodu s³uchowego, aby
s¹ tak ukryte, ¿e praktycznie wany jest do ubytku s³uchu. wed³ug niego wykonaæ indystaj¹ siê niewidoczne dla Dziêki temu dŸwiêki takie jak widualn¹ obudowê aparatu

wewn¹trzusznego. Poza tym
moje aparaty s³uchowe objête s¹ wieloletni¹ opiek¹. Nie
jest wiêc tak, ¿e po up³ywie
gwarancji jest siê pozostawionym samemu sobie i trzeba siê dopominaæ aby ktoœ
zechcia³ pomóc. Wrêcz przeciwnie, stale mam mo¿liwoœæ
dokonania regulacji ustawieñ
aparatu, tak wiêc w tej kwestii mam pe³en komfort. A
obs³uga aparatu sprowadza
siê do tego, ¿e go w³¹czam i
wk³adam do ucha, a aparat
sam dostosowuje siê do warunków otoczenia, w których
jest u¿ywany.
Dziêkujê za spotkanie,
¿yczê wszystkiego najlepszego i nowych, ciekawych ról.
F.P. Dziêkujê bardzo. Có¿,
mam ju¿ swój wiek ale ca³a
przysz³oœæ przede mn¹, a
skoro mam tak doskona³e
aparaty, to dlaczego nie?

Mo¿esz dobrze s³yszeæ. Po prostu.

AUDIOFON APARATY S£UCHOWE
ul. Okrzei 34, 03-710 Warszawa
tel. 022 618-47-57, www.audiofon.com.pl

Nowa przychodnia na Poborzañskiej
Ulica Poborzañska 6 – to adres znany mieszkañcom Targówka, którzy od 30 lat robili tu zakupy, m.in. mebli i artyku³ów spo¿ywczych. Ostatnio mogli obserwowaæ prace przy
gruntownej przebudowie obiektu. Dobudowano do niego
czêœæ, dope³niaj¹c bry³ê budynku, przerobiono elewacje,
wymieniono okna i windy. Ca³oœæ przystosowano na potrzeby powstaj¹cej tu placówki s³u¿by zdrowia – Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej.

Uroczyste otwarcie przychodni odby³o siê 29 lutego z
udzia³em wiceministra zdrowia
Andrzeja W³odarczyka, przedstawicieli w³adz miasta i dzielnicy, duchowieñstwa, placówek s³u¿by zdrowia i organizacji pozarz¹dowych.
Przychodnia RejonowoSpecjalistyczna powsta³a dziêki prowadzonym od 10 lat (od
4 lat – bardzo intensywnym)
staraniom wielu osób i instytucji – przypomnia³ dyrektor
SZPZLO Micha³ Kawecki, wymieniaj¹c m.in. przewodnicz¹cego Rady Spo³ecznej Grzegorza Olszewskiego, b. wice-

burmistrza Jacka Wojciechowicza, w³adze Dzielnicy Targówek, Biuro Polityki Zdrowotnej,
Urz¹d m.st. Warszawy. Prace
budowlane kosztowa³y 7 mln
z³, sprzêt i aparatura 2,3 mln
z³ – ze œrodków Urzêdu Miasta i Ministerstwa Zdrowia.
Symboliczn¹ wstêgê przeciêli wspólnie: El¿bieta
Wierzchowska – dyrektor
Biura Polityki Zdrowotnej
Urzêdu m.st. Warszawy, dyrektor Wojewódzkiego Oddzia³u Mazowieckiego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna i burmistrz Targówka
Grzegorz Zawistowski.

Przychodni w stylu europejskim pogratulowa³ w³adzom
Targówka arcybiskup Warszawsko-Praski S³awoj Leszek
G³ódŸ, który zwróci³ siê do dyrektor El¿biety Wierzchowskiej,
by otworzy³a serce na Szpital
Praski. Dokonuj¹c poœwiêcenia
obiektu, Jego Ekscelencja powiedzia³ m.in.: „Niech to miejsce, ta lokalna przychodnia,
dziêki ³asce Ducha Œwiêtego
bêdzie domem b³ogos³awieñstwa i ogniskiem mi³oœci.”
W placówce na Poborzañskiej 6 maj¹ siedzibê: Przychodnia Specjalistyczna dla
dzieci i M³odzie¿y (poradnie:
preluksacyjna, otolaryngologiczna, kardiologiczna, okulistyczna, zdrowia psychicznego, wad budowy i postawy
oraz dermatologiczna) i Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, której gabinety po³o¿one s¹ na parterze (m.in. ga-

binet zabiegowy, Poradnia
Stomatologiczna i Poradnia
Geriatryczna) oraz na I piêtrze
(m.in. poradnie: ortopedyczna,
okulistyczna, diagnostyka; pracownie: mammografii, RTG,
USG).
Powstanie Poradni Geriatrycznej z salami terapeutycznymi cieszy szczególnie Oddzia³
Bródno Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
to spe³nienie postulatu, od kilku
lat stawianego przez tê organizacjê. Dyrektor Micha³ Kawecki
zapowiada, ¿e w roku 2008
dzia³ania na rzecz osób trzeciego wieku bêd¹ priorytetem w
SZPZLO Warszawa Bródno.
O tym, co siê dzieje w
bródnowskim SZPZLO, o
pracy w przychodniach i poradniach, mo¿na siê dowiedzieæ ze strony internetowej
www.zoz-brodno.waw.pl
K.

KREDYTY

√ 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

5

Chirurgia jednego
dnia – otwarta
dokoñczenie ze str. 1

nie. Oddzia³ ma byæ wykorzystany zgodnie z nazw¹. Nie
da siê jednak ukryæ, ¿e sukces ca³ego przedsiêwziêcia –
tak, jak by³o to planowane
wczeœniej – w du¿ej mierze
zale¿y od oddania do u¿ytku
rozpoczêtej w sierpniu ub.
roku inwestycji, polegaj¹cej
na budowie pawilonu A2, w
którym, zgodnie z planem,
mia³o znaleŸæ siê 8 sal operacyjnych, oddzia³ ratunkowy,
oddzia³ intensywnej terapii i
diagnostyka obrazowa. Inwestycja, która po negocjacjach
mia³a zakoñczyæ siê za rok,
zosta³a wstrzymana przez
Biuro Polityki Zdrowotnej
Urzêdu Miasta, które jest w³aœcicielem szpitala. Teraz
wszystko zale¿y od dalszych
decyzji – póki co, procedurê
przetargow¹ na budynek A2
bada Urz¹d Zamówieñ Publicznych. Dopiero oba te

przedsiêwziêcia przynios¹
po¿¹dane efekty – godziwe
warunki dla pacjentów i godne warunki pracy dla lekarzy
i pielêgniarek.
Miejmy nadziejê, ¿e zapadnie pozytywna decyzja, tym
bardziej, ¿e tylko tego rodzaju dzia³ania s¹ w stanie uratowaæ ten ponad 200-letni
szpital, po³o¿ony w strategicznym punkcie Warszawy.
Na dodatek, o czym pisaliœmy
ju¿ i bêdziemy to powtarzaæ,
dodatkow¹ szans¹ dla szpitala i jego finansów jest planowane w bezpoœrednim s¹siedztwie EURO 2012 – z kierownictwem placówki ju¿ rozmawiali przedstawiciele
UEFA i PZPN, poszukuj¹c
ewentualnego zaplecza medycznego na mecz otwarcia i
fina³owy.
Do tematu wrócimy w nastêpnym wydaniu.
(T)
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Wyprawa do Gruzji
dokoñczenie ze str. 1

wysokich gór Kaukazu. Widoki s¹ tu pe³ne
kontrastów: palmy, eukaliptusy i olchowe
lasy Kolchidy s¹siaduj¹ z okrytymi œniegiem
wysokogórskimi obszarami Swanetii.
Zdumiewaj¹ce bogactwo i zró¿nicowanie przyrody Gruzji wynika przede
wszystkim z jej po³o¿enia geograficznego i urozmaiconej rzeŸby, ale Gruzini
maj¹ w tym wzglêdzie inne zdanie. Opowiadaj¹ nastêpuj¹c¹ anegdotê:
Kiedy Pan Bóg przydziela³ ziemiê poszczególnym narodom, wszyscy t³oczyli
siê i przepychali, ¿eby dostaæ najlepszy
kawa³ek. Tylko Gruzini siedzieli pod
drzewem, umilaj¹c sobie czas winem i
œpiewaniem. Kiedy wreszcie zg³osili siê
do Boga, wszystko by³o ju¿ rozdane,
wszystkie ludy mia³y ju¿ swoje miejsce.
¯al siê Panu Bogu zrobi³o sympatycznych Gruzinów „bez przydzia³u”, postanowi³ wiêc, ¿e odda im najpiêkniejszy zak¹tek, który zamierza³ zostawiæ sobie.
Gruzja to rzeczywiœcie jeden z najbardziej malowniczych zak¹tków œwiata - ziemia wybrana przez Boga. Nic wiêc
dziwnego, ¿e wielu ludzi chce j¹ zobaczyæ. Podobnie by³o z Andrzejem. Ponad
dwa lata temu spotka³ we Lwowie trzech
Polaków wracaj¹cych z Gruzji. Opowiadali o niej i o goœcinnoœci jej mieszkañców z takim zachwytem, ¿e zacz¹³ siê
tym krajem interesowaæ. Rok póŸniej
pozna³ Nataliê. Natalia by³a na festiwalu filmowym we Wroc³awiu, gdzie zafascynowa³y j¹ filmy ormiañskiego re¿ysera, tworz¹cego w Gruzji, Siergieja Parad¿anowa. Wtedy narodzi³ siê pomys³
wyjazdu do Gruzji. Jako œrodek transportu wybrali rowery. Wiosn¹ 2007 r.
kupili dobry sprzêt i zaczêli trenowaæ.
¯eby sprawdziæ swoje mo¿liwoœci, pojechali rowerami na Suwalszczyznê. Test
wypad³ pomyœlnie, zajêli siê wiêc organizacj¹ wyprawy.
Zwrócili siê do Fundacji Uniwersytetu
Warszawskiego, która wspiera ró¿ne
projekty studenckie, o dofinansowanie
wyprawy. W zamian zobowi¹zali siê wykonaæ dokumentacjê fotograficzn¹ i zaprezentowaæ j¹ po powrocie. Niestety,
projekt nie wyda³ siê komisji doœæ interesuj¹cy i dotacji nie przyznano, nie podaj¹c ¿adnego uzasadnienia odmowy. Za
to podró¿nicy mogli cieszyæ siê niezale¿noœci¹. Opracowali nastêpuj¹c¹ trasê:
Warszawa – Przemyœl – Lwów –
Odessa (poci¹giem); Odessa – Poti (promem); Poti – Batumi – Achalcyche –
Achalkalaki – Erewañ –Tbilisi (rowerami) –Kazbek – Tbilisi (stopem) - Baku
– Tbilisi (rowerami); Tbilisi – Batumi (poci¹giem); Stambu³ – Suczawa – Przemyœl – Warszawa (autobusem).
W sumie trasa liczy³a ok. 7500 km,
w tym na rowerach zrobili ok. 2400 km.
Dzisiaj Andrzej WoŸniak podzieli siê z
nami wra¿eniami z tej dalekiej podró¿y.
- Jak dotarliœcie do Gruzji, jakie
by³y wasze pierwsze wra¿enia?
- Do Gruzji dotarliœmy promem. P³ynêliœmy z Odessy 2 i pó³ doby do gruziñskiego portu Poti. Z Poti pojechaliœmy
ju¿ rowerami do Batumi. Nasz¹ wyprawê rozpoczêliœmy od zielonej, wilgotnej
Ad¿arii, z bujn¹, subtropikaln¹ roœlinnoœci¹. Ka¿dy, kto przybywa do Ad¿arii, nie
mo¿e oprzeæ siê urokowi wzgórz, pokrytych krzewami herbaty. W miarê jednak,
jak posuwaliœmy siê na po³udniowy
wschód, krajobraz siê zmienia³. Wjechaliœmy w góry, krajobraz sta³ siê suchy,
surowy. To D¿awachetia, kraina o stosunkowo niedawnej dzia³alnoœci wulkanicznej z centrum w Achalkalaki. Z Achalkalaki udaliœmy siê do Armenii, zwiedzi-

liœmy Erewañ, objechaliœmy jezioro Sewan, a nastêpnie wróciliœmy do Gruzji.
- Stolic¹ Gruzji jest Tbilisi – „ciep³e miasto”. Sk¹d pochodzi ta nazwa? Czy Tbilisi przypomina stare
miasto Wschodu, czy jest to raczej
nowoczesna, europejska metropolia?
- Tbilisi le¿y na stokach gór, nad rzek¹
Kur¹. Na jej kilkudziesiêciometrowych
urwistych brzegach widaæ przyczepione
domki Starego Miasta. Przystrojone balkonami, kolumienkami i kru¿gankami
tworz¹ niezwykle malowniczy widok.
Niestety, malowniczo wygl¹da to tylko z
daleka. Prezydent Micheil Saakaszwili
jest bardzo prozachodni i wiele rzeczy
zrobi³ na pokaz. Kaza³ odnowiæ fasady,
¿eby osoba wje¿d¿aj¹ca do miasta z zagranicy zobaczy³a odrestaurowane budynki. Wystarczy jednak wejœæ na podwórka staromiejskich zabudowañ, aby
przekonaæ siê, ¿e wiele domów jest zaniedbanych.
Centrum miasta jest super wystawne,
jak w wielkiej europejskiej metropolii.
Najbardziej elegancka ulica to Prospekt
Rustaweli, nosz¹cy imiê najwiêkszego
poety gruziñskiego Szoty Rustaweli, autora narodowego eposu „WiteŸ w tygrysiej skórze”.
Na stra¿y starej i nowych czêœci miasta, na urwisku skalnym nad Kur¹ stoi
wykuty w kamieniu pomnik za³o¿yciela
Tbilisi, króla Wachtanga Gorgasali. On to
w roku 458, jak g³osi legenda, bêd¹c na
polowaniu odkry³ ciep³e Ÿród³a w tej okolicy – st¹d nazwa miasta, („tbili” oznacza w jêzyku gruziñskim „ciep³y”) – i,
wykorzystuj¹c dogodne po³o¿enie w kotlinie nad rzek¹, postanowi³ tu w³aœnie
za³o¿yæ stolicê, przeniesion¹ z Mcchety.
Dzisiaj nad miastem góruje te¿ srebrzysty pos¹g kobiety. To Matka Gruzja. W jednej rêce trzyma czarê z winem dla przyjació³, a w drugiej – miecz dla wrogów.
- Gruzja to kraj po³o¿ony miêdzy ³añcuchami Ma³ego i Wielkiego
Kaukazu. W rejonie Wielkiego Kaukazu le¿¹, niegdyœ niedostêpne,
górskie krainy, Swanetia i Chewsuretia. Czy uda³o siê wam do nich
dotrzeæ? Czy tamtêdy przechodzi
s³ynna Gruziñska Droga Wojenna?
- Pó³nocna granica Gruzji biegnie
grzbietem Wielkiego Kaukazu. Wieñcz¹
go pokryte wiecznym œniegiem szczyty,
jak Szchara (5058 m n. p. m.) i niewiele
ni¿szy Kazbek (5047 m n. p. m.). Ka¿dy z nich przewy¿sza znacznie Mont
Blanc. Odbyliœmy dwie wyprawy z Tbilisi
na pó³noc, pod sam¹ granicê z Czeczeni¹. Pierwszy raz wybraliœmy siê w stronê Kazbeku „marszrutk¹”, czyli d¿ipem
wo¿¹cym turystów, bo rowerami by³oby
bardzo ciê¿ko.
Droga, któr¹ jechaliœmy, to w³aœnie
Gruziñska Droga Wojenna. Od niepamiêtnych czasów w tym rejonie wa¿n¹ rolê odgrywa³y prze³êcze kaukaskie, którymi
wiod³y szlaki ³¹cz¹ce Gruzjê z krajami tzw.
Przedkaukazia, czyli terenami po³o¿onymi na pó³noc od Kaukazu. Jedna z tych
dróg zyska³a najwiêksz¹ s³awê. Gruziñska Droga Wojenna, nazwana tak ze
wzglêdu na swe strategiczne znaczenie,
prowadzi przez Prze³êcz Krzy¿ow¹ (2388
m n. p. m.), nieopodal Kazbeku a¿ do
Mcchety, dawnej stolicy Gruzji.
Do XIX w. by³ to tylko w¹ski, górski
szlak, doœæ przy tym niebezpieczny dla
podró¿nych. JeŸdzili nim Puszkin, Gribojedow i Aleksander Dumas. Dzisiaj
prowadzi têdy asfaltowa szosa, ci¹gle
niezmiernie wa¿ny szlak komunikacyjny, a zarazem bardzo atrakcyjny dla
turystów. Wzd³u¿ drogi na ska³ach wi-

Szatili - twierdza

daæ ruiny twierdz i wie¿ wartowniczych.
Dotarliœmy do miejscowoœci Kazbegi,
sk¹d roztacza siê wspania³y widok na
oœnie¿ony Kazbek oraz na star¹ cerkiew
Cminda Sameba.
Po³o¿one w rejonie Kaukazu krainy,
Swanetia i Chewsuretia, z powodu trudnego do nich dostêpu, zachowa³y oryginaln¹ kulturê i zwyczaje. My chcieliœmy
zobaczyæ przypadaj¹ce na 28 sierpnia
œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny – Mariamoba, gdzie w obrz¹dku chrzeœcijañskim zachowa³y siê jeszcze w¹tki pogañskie. Pojechaliœmy w tym
celu stopem do Chewsuretii. Okaza³o siê,
¿e du¿o wsi w tym rejonie jest opuszczonych. Surowy wysokogórski klimat i brak
ziemi, nadaj¹cej siê do uprawy, zmusi³y
wielu Chewsurów do porzucenia swoich
osad i przesiedlenia siê na ¿yzne ziemie
Kachetii i Kartlii. Dlatego nie zobaczyliœmy obchodów œwiêta Mariamoba. Natomiast dotarliœmy do wioski Szatili,
gdzie widzieliœmy star¹ twierdzê izolacyjn¹. Podobno przetrzymywano w niej
chorych na d¿umê.
- Twierdze stra¿nicze, domytwierdze œwiadcz¹ o skomplikowanej historii tych regionów, historii
ci¹g³ych walk zbrojnych i waœni poszczególnych klanów. Ale w Gruzji
s¹ te¿ ca³e miasta wykute w skale. Czy widzieliœcie takie miasto?
- Widzieliœmy, chyba najs³ynniejsze,
skalne miasto Wardzia. Zosta³o ono zbudowane w czasie panowania królowej
Tamary, a wiêc na prze³omie XII i XIII
wieku. Mieœci³ siê tam klasztor. Wardzia
znajduje siê naprzeciw wsi Gogaszeni.
Na d³ugoœci prawie jednego kilometra
wzd³u¿ lewego brzegu Kury ci¹gn¹ siê
strome ska³y, gdzie w warstwach miêkkich tufów wy¿³obiono ponad 600 komnat, sal i przejœæ, pomieszczeñ gospodarczych, magazynów do przechowywania
¿ywnoœci i wina. By³y tam te¿ biblioteka, ³aŸnie, jadalnie i skarbiec. Zachowa³y siê te¿ resztki wodoci¹gu i systemu
nawadniaj¹cego. Poszczególne pomieszczenia ³¹czy³y tajne przejœcia. W przypadku napaœci nieprzyjaciela Wardziñski klasztor dawa³ schronienie miejscowej ludnoœci. Ta monumentalna budowla mog³a pomieœciæ 20 tysiêcy ludzi.
W Wardzia by³o kilka cerkwi. Najlepiej zachowa³a siê g³ówna œwi¹tynia po³o¿ona w centrum miasta. Jej œciany i
strop pokrywaj¹ piêkne freski. Najwiêksz¹ grot¹ w Wardzia jest tzw. Sala
Œwiata, maj¹ca 10 m d³ugoœci, ponad 4
m szerokoœci i 7 m wysokoœci.
- Gruzini odznaczaj¹ siê ogromnym przywi¹zaniem do swojej kultury. S³yn¹ z dumy i odwagi. Mimo
licznych najazdów i wielu lat pod
obcym panowaniem potrafili ocaliæ kulturê narodow¹ i zwyczaje.
Ta stara kultura przejawia siê w
¿yciu codziennym w s³awnych gruziñskich biesiadach. Czy mieliœcie
okazjê w nich uczestniczyæ? Jak to
siê odbywa³o?
- Niejednokrotnie byliœmy zapraszani na takie biesiady. Zawsze odbywaj¹
siê one wed³ug odwiecznego rytua³u.
Przede wszystkim musi byæ tamada –
mistrz ceremonii. Tê funkcjê sprawuje
najczêœciej gospodarz, a czasem najstarszy lub najdowcipniejszy z obecnych.
Zawsze jest to ktoœ ciesz¹cy siê ogólnym
szacunkiem i autorytetem oraz umiej¹cy piêknie mówiæ. On bowiem wznosi
toasty, a nie s¹ one podobne do naszych.
Przy gruziñskim stole nie mo¿na siê
wykpiæ jednym s³owem, wyg³aszanie toastów jest powszechnie kultywowan¹
sztuk¹ krasomówstwa.

Zwykle wznosi siê toasty „za spotkanie”, „za przyjaŸñ”, „za gospodyniê
domu” i „za Gruzjê”. Raz byliœmy goszczeni w gruziñskim domu, gdzie tamad¹
zosta³ m³ody cz³owiek imieniem Koba.
Abyœmy wszystko rozumieli wznosi³ toasty w jêzyku angielskim. Wœród oœmiu
wyg³oszonych przez niego toastów pamiêtam „za spotkanie, przyjaŸñ rodziców i Matkê Bosk¹”.
- Te biesiady, toasty za spotkanie i przyjaŸñ wi¹¿¹ siê z niezwyk³¹ goœcinnoœci¹ Gruzinów.
Czy byliœcie ni¹ zaskoczeni?
- Tyle s³yszeliœmy o gruziñskiej goœcinnoœci, ¿e w³aœciwie nie byliœmy zaskoczeni, oczekiwaliœmy jej. Wszystkie wieœci o
tej tradycyjnej cnocie Gruzinów siê potwierdzi³y. W Tbilisi mieszkaliœmy u Laszy,
który jest re¿yserem teatralnym, a poza
tym pracuje z niewidomymi dzieæmi. Przez
ca³y czas naszego pobytu dba³ o to, abyœmy dobrze siê czuli w jego domu. Wczeœniej jeszcze, jad¹c z Batumi na wschód,
trafiliœmy do Ramazina. Ramazin, prosty góral, mieszka³ z ¿on¹ i rodzin¹ siostry w drewnianym domu i, chocia¿ widaæ
by³o, ¿e sam ¿yje skromnie, zaofiarowa³
nam wszystko, co mia³ najlepsze.
Najczêœciej, kiedy w drodze pytaliœmy
o mo¿liwoœæ rozbicia namiotu w ogrodzie, byliœmy zapraszani do domu, dostawaliœmy najlepszy pokój z najpiêkniejszym widokiem. Byliœmy zapraszani na
biesiady czêsto przez przypadkowo poznanych ludzi.
Przyznam siê, ¿e po pewnym czasie
sta³o siê to trochê nu¿¹ce. Pod koniec
pobytu chcieliœmy spaæ ju¿ tylko pod
namiotem, ¿eby mieæ trochê spokoju. Bo
zaproszenie przez Gruzina do domu jest
równoznaczne z biesiad¹, a ta, z kolei,
oznacza kilka godzin przy suto zastawionym stole. Nie ma takiej mo¿liwoœci,
¿eby przy tym nie piæ wina, bo by³oby
to wielkim nietaktem.
- Mówi¹c o goœcinnoœci i biesiadach nie sposób nie zapytaæ o kuchniê, z której przecie¿ Gruzja s³ynie.
- Sztuka kulinarna Gruzji mo¿e z powodzeniem konkurowaæ z najlepszymi
kuchniami œwiata. Co prawda, zarówno
Natalia, jak i ja, jesteœmy wegetarianami, wiêc nie mo¿emy wypowiadaæ siê na
temat potraw miêsnych. W naszym przypadku odpada³, np. charakterystyczny
gruziñski szasz³yk z baraniny.
Mimo to, mogê powiedzieæ bez przesady, ¿e w Gruzji nie brak niczego. Maj¹
wspania³e owoce. Dojrzewaj¹ tam przecie¿ cytrusy, winogrona, granaty, brzoskwinie, morele, oraz nieznane u nas karalioki i hurmy. Melony i arbuzy s¹ tam
najlepsze. W kuchni gruziñskiej stosuje
siê ogromne iloœci œwie¿ych warzyw i zieleniny. Wspania³e s¹ zw³aszcza potrawy
z bak³a¿anów.
Gruzini, którzy s¹ wielkimi smakoszami, twierdz¹, ¿e prawdziwa smaczna kuchnia nie istnieje bez orzechów w³oskich,
czosnku i aromatycznych przypraw. Wœród
tych ostatnich szczególnie popularna jest
„ad¿ika”, ostra przyprawa przyrz¹dzana
z ró¿nych gatunków ucieranej papryki z
kolendr¹ i orzechami.
Na gruziñskim stole nie mo¿e zabrakn¹æ „chaczapuri”- placka pieczonego z serem owczym. Nam te¿ bardzo smakowa³a
esencjonalna zupa z fasoli-„lobio”. Gruzini przepadaj¹ za pikantnymi sosami,
znacznie ró¿ni¹cymi siê od naszych. Sosy
przygotowuje siê tam ze œliwek, derenia,
pomidorów, czosnku, orzechów, czerwonej papryki a nawet soku z winogron.
Sok z winogron jest te¿ podstaw¹ innego smako³yku - „czurczcheli”- tzw. gruziñskich snikersów, przypominaj¹cych
d³ugie ciemne sople. S¹ to nawleczone
na nitkê orzechy laskowe, oblane gêstym
sokiem z winogron i ususzone na s³oñcu.

Skalne miasto Wardzia

- W zetkniêciu z inn¹ kultur¹ i
odmienn¹ obyczajowoœci¹ ³atwo
mo¿e dojœæ do niezamierzonych nieporozumieñ i zabawnych sytuacji.
Czy wam zdarzy³o siê coœ takiego?
- Z Gruzinami raczej dobrze siê dogadywaliœmy i nie dochodzi³o do ¿adnych
spiêæ. Na naszej drodze spotykaliœmy ludzi niezwykle ¿yczliwych i taktownych,
mo¿e poza pewnym Ormianinem ko³o
Erewania, który chcia³ wymieniæ ¿onê na
Nataliê.
Natomiast prze¿yliœmy ma³o zabawny
incydent na granicy z Azerbejd¿anem. Zostaliœmy pozbawieni naszego przewodnika turystycznego z powodu jego niepoprawnoœci politycznej. Celnicy azerscy zainteresowali siê naszym przewodnikiem i
okropnie siê zdenerwowali, poniewa¿ by³o
tam napisane, ¿e Karabach nale¿y do Armenii. Karabach by³ od wieków przedmiotem sporu pomiêdzy Armeni¹ i Azerbejd¿anem. Obecnie, niby niepodleg³e pañstwo, de facto kontrolowany jest przez Armeniê. Azerowie nie mog¹ siê z tym pogodziæ. Celnicy zabrali nam przewodnik,
i jedyne, co nam siê uda³o, to uzyskaæ za
niego zwrot kosztów.
Mimo to pojechaliœmy do Baku, aby
póŸniej, w po³owie wrzeœnia wróciæ do
Gruzji, do Kachetii, krainy winnic i winoroœli. Chcieliœmy trafiæ na winobranie i
spróbowaæ m³odego wina. Okaza³o siê, ¿e
jesteœmy o tydzieñ za wczeœnie. Niewielu
gospodarzy zrobi³o ju¿ wino. Niestety, nie
mogliœmy czekaæ. Musieliœmy wracaæ, aby
zd¹¿yæ na rozpoczêcie roku akademickiego. Kachetia ¿egna³a nas zabawnymi banerami reklamowymi, umieszczonymi gêsto nad szos¹, zachêcaj¹cymi przeje¿d¿aj¹cych kierowców do picia wina.
- Poza incydentem z celnikami
azerskimi, jakie problemy napotykaliœcie w trakcie waszej wyprawy?
- Paradoksalnie, najwiêcej problemów
mieliœmy z rowerami. Generalnie poruszanie siê rowerem w górzystym terenie
jest trudne. Mieliœmy dobre górskie rowery, ale bardzo obci¹¿one wy³adowanymi sakwami. Z drugiej strony, s¹ w
Gruzji drogi nieprzejezdne dla samochodów i wtedy rower bardzo siê przydawa³.

Du¿ym problemem w Gruzji jest brak
serwisów rowerowych. Po prostu mieliœmy
zbyt nowoczesny sprzêt, jak na tamte warunki. W Tbilisi s¹ warsztaty, gdzie mo¿na taki rower naprawiæ, ale ju¿ w mniejszych miejscowoœciach - nie. Dlatego trzeba by³o mieæ przy sobie zapasowe czêœci.
Poza tym w Gruzji turystyka rowerowa
nie jest bardzo rozpowszechniona i chyba
nie ma jasnych przepisów, reguluj¹cych
przewo¿enie rowerów innymi œrodkami lokomocji. W Tbilisi nie chcieli nas wpuœciæ z
rowerami do poci¹gu. Uda³o nam siê to dopiero po d³ugich pertraktacjach.
- Jako podró¿nik z pewnym doœwiadczeniem, jakich rad udzieli³byœ osobom, które marz¹ o zobaczeniu Gruzji i chcia³yby zorganizowaæ podobn¹ wyprawê? Do jakich instytucji mog¹ siê zwróciæ z
proœb¹ o pomoc?
- Je¿eli s¹ to studenci, mog¹ zwróciæ
siê do swojej uczelni. Trzeba napisaæ dobry, konkretny projekt badawczy, najlepiej poparty przez jakiœ autorytet naukowy. Wyci¹gaj¹c wnioski z naszego niepowodzenia w tym wzglêdzie, myœlê, ¿e najlepiej, jak wyprawê organizuje wiêksza
grupa osób, nie jedna czy dwie. Jest wtedy wiêksza szansa na dofinansowanie.
Mo¿na szukaæ sponsorów wœród firm
sportowych i turystycznych. My napisaliœmy do wydawnictwa „Bezdro¿a” i dostaliœmy od nich przewodnik.
Kontakt z ludŸmi bardzo u³atwi znajomoœæ jêzyka rosyjskiego, który jeszcze
niedawno by³ w Gruzji powszechnie znany. Dzisiaj ju¿ nie wszyscy m³odzi ludzie
siê nim pos³uguj¹, ale ci¹gle jest podstaw¹
do porozumienia siê. Polecam te¿ zapoznanie siê z histori¹ i kultur¹ Gruzji jeszcze przed wyjazdem. Bêdzie to ogromnym
atutem w rozmowach i kontaktach z Gruzinami, zakochanymi w swoim kraju.
Je¿eli ktoœ chcia³by uzyskaæ wiêcej informacji na temat Gruzji, podajê mój
adres mailowy:
klaudiusz.i.meskalina@gmail.com
Dziêkujê w imieniu naszych czytelników.
rozmawia³a Joanna Kiwilszo
zdjêcia: Andrzej WoŸniak

Andrzej WoŸniak na tle krajobrazu Ad¿arii

Tbilisi - panorama

Gruziñskie snikersy

Pokonaæ rwê kulszow¹
Rwa kulszowa – bardzo przykry, ostry, bezlitoœnie przeszywaj¹cy ból, który pocz¹tkowo mo¿e byæ odczuwany
na wysokoœci pleców, stopniowo przemieszczaj¹cy siê
wzd³u¿ poœladków i bioder, by po tylnej czêœci nogi dotrzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszowa powoduje ca³kowite unieruchomienie, czasem na kilka tygodni. O schorzeniu i sposobach zapobiegania rozmawiamy z Jackiem Twarowskim, profesjonalnym masa¿yst¹ i rehabilitantem.

Jakie s¹ przyczyny ataku
rwy kulszowej?
- Mo¿e to byæ wada postawy, nieprawid³owe podnoszenie czegoœ ciê¿kiego, wykonanie nag³ego ruchu czy
skrêtu tu³owia, zmiany zwyrodnieniowe stawów, osteoporoza, ci¹¿a. Ból powstaje
na skutek ucisku na nerw kulszowy. Mo¿e to byæ spowodowane wypadniêciem kr¹¿ka miêdzykrêgowego lub
obrzêkiem objêtych stanem
zapalnym powierzchni stawowych. Nerw mo¿e byæ równie¿ dra¿niony wskutek

zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa. W czasie ci¹¿y rosn¹cy p³ód mo¿e przyciskaæ
nerw do krêgos³upa. Bywa,
¿e przewlek³a rwa kulszowa
mo¿e byæ spowodowana
przez ucisk na nerw fragmentu chrz¹stki od³amanej z
uszkodzonego kr¹¿ka miêdzykrêgowego, ale to rzadki
przypadek.
W jaki sposób organizm
reaguje na ból?
- To zale¿y od stopnia nasilenia bólu. Jeœli jest ostry i
gwa³towny nastêpuje unieruchomienie tu³owia, najczê-

œciej w niewygodnej i przymusowej pozycji. Jeœli ból jest
s³abszy pacjent porusza siê
z trudem, utyka. Miêœnie pleców s¹ napiête – to reakcja
obronna organizmu na ból,
pacjenci narzekaj¹ równie¿
na os³abienie si³y miêœni nóg.
Silny ból, spowodowany
nim stres i niepokój. Jakie zachowania zaleca³by Pan by
zminimalizowaæ konsekwencje ataku rwy kulszowej?
- Jeœli to mo¿liwe nale¿y
po³o¿yæ siê na brzuchu, z rêkami wzd³u¿ cia³a, pod
brzuch po³o¿yæ poduszkê.
Bezwzglêdnie nale¿y przyj¹æ
zalecan¹ dawkê leków przeciwbólowych – najlepsze s¹
te, które ³¹cz¹ w sobie sk³adniki uœmierzaj¹ce ból i przeciwzapalne. Trzeba zachowaæ spokój, zdenerwowanie
jedynie pogarsza stan chorego. Warto zwróciæ uwagê w
jakich pozycjach ból jest
mniejszy i staraæ siê utrzymywaæ takie w³aœnie pozycje.
Pod ¿adnym pozorem nie
nale¿y siê schylaæ, podnosiæ
przedmiotów z pod³ogi. Nie
powinniœmy pozwoliæ by osoby niepowo³ane dotyka³y naszych pleców. Oczywiœcie nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem i masa¿yst¹.
Pacjenci chwal¹ pañski
profesjonalizm i ciep³y do

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

25 lutego w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs przy
ul. Brzeskiej 7 zosta³a otwarta wystawa malarstwa Julii Junosza-Szaniawskiej pt. „Ronda”. Artystka ju¿ po raz drugi
goœci w galerii fabs. We wrzeœniu ubieg³ego roku mieliœmy
okazjê uczestniczyæ w pokazie jej filmów animowanych,
a wœród nich nagrodzonego na festiwalu „Ofafa” w Krakowie obrazu „Ktoœ, kto by³”.
Julia Junosza-Szaniawska przy ul. Markowskiej. Mieszka
(ur. 1978 r.) jest przede wszyst- i pracuje na Pradze.
kim malark¹. Ukoñczy³a WyW malarstwie Julii Junoszadzia³ Grafiki Akademii Sztuk Szaniawskiej widaæ zami³owaPiêknych w Warszawie. Swo- nie do form geometrycznych.
je prace prezentowa³a m.in. w Szczególnie interesuje j¹ ko³o,
Galerii Zapiecek, w Klubie Pol- jako figura zbli¿ona do doskoskim w Pradze Czeskiej, a na³oœci. Artystka przyzna³a, ¿e
ostatnio w Teatrze Wytwórnia ko³o jest dla niej z jednej stro-

Na
œwi¹teczne
wydatki
Wiosenny kredyt
GE Money Banku
• szybka gotówka
- bez zaœwiadczeñ o zarobkach
- przy dochodzie od 600 z³ netto
- w kwocie od 1000 z³ netto do 6000 netto
• kredyt gotówkowy
- na wiêksze wydatki
- przy dochodzie ju¿ od 470 z³ netto
- w kwocie od 1000 z³ netto do 60000 z³ netto
• kredyty konsolidacyjne
• kredyty samochodowe AutoOkazja
• karty kredytowe
Wiêcej dowiesz siê u agenta:

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

ul. D¹browszczaków 5A

NFZ

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

Ronda

7

Przychodnia Specjalistyczna

APARATY S£UCHOWE

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

nowa gazeta praska

Zapisy do Gabinetu „Zdrowie”
Jacka Twarowskiego
przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79
pod nr telefonu - 022 610 06 73

Firma „Fonem”

4 masz problem ze s³uchem

nich stosunek. Wspó³pracuje Pan z kilkoma warszawskimi szpitalami. Jest
Pan dyplomowanym masa¿yst¹ i rehabilitantem. W
jaki sposób pomaga Pan
osobom cierpi¹cym na rwê
kulszow¹? Czy mo¿na zapobiegaæ temu schorzeniu
przy pomocy masa¿u?
- Od kilkunastu lat pracujê
jako masa¿ysta i rehabilitant,
wci¹¿ doskonalê swoje umiejêtnoœci. Odwiedzam chorych
w domach, jeœli jest taka potrzeba, doradzam w doborze
odpowiedniego rodzaju æwiczeñ do indywidualnego wykonywania. Lekarze bez wahania powierzaj¹ mi swoich
pacjentów. A jeœli chodzi o
rwê kulszow¹ to jej atak poprzedzaj¹ pewne zwiastuny,
o których mówiê pacjentom.
Jeœli uda siê uprzedziæ atak
mo¿na go ca³kowicie wyeliminowaæ, w³aœnie przy pomocy
odpowiedniego masa¿u. Systematyczny masa¿, który wykonujê mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy kulszowej nie wyst¹pi¹
w ogóle.
Rozmawia³a E. G.
Warto poddaæ siê dobroczynnemu wp³ywowi r¹k
Jacka Twarowskiego. To znakomite wsparcie dla leczenia
farmakologicznego, niezawodna profilaktyka chorób –
m.in. rwy kulszowej.
Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie
www.gabinet.strona.pl
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gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

618-88-84
www.fonem.waw.pl
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ny poszukiwaniem, a z drugiej
– dope³nieniem drogi.
Julia Junosza-Szaniawska
ma zdolnoœæ patrzenia z góry,
postrzegania jakby od razu
rzutów przedmiotów, a przy
tym lubi ogl¹daæ mapy.
Wszystko zaczê³o siê od zajezdni kolejowej na Pradze. To
w³aœnie jej odwzorowanie na
mapie sta³o siê dla Julii inspiracj¹ do cyklu obrazów, przedstawiaj¹cych ronda, place warszawskie oraz obiekty w kszta³cie ko³a.
Na obecnej wystawie artystka zaprezentowa³a 14 rond, 4
place i 2 wizerunki Stadionu
Dziesiêciolecia. Widzimy Rondo ¯aba, Rondo Starzyñskie-

go, Plac Unii Lubelskiej, Plac
Na Rozdro¿u i wiele innych.
Prace malowane by³y w ci¹gu
ostatnich dwóch lat, najnowsze s¹ odwzorowania stadionu. Ronda nie zosta³y podpisane. Artystka ponumerowa³a
je tylko i zaprosi³a wszystkich
obecnych do wspólnej zabawy
w zgadywanie, które ronda
przedstawiaj¹ poszczególne
obrazy. Dla u³atwienia na œcianie wisia³ równie¿ plan Warszawy z zaznaczonymi rondami i placami, prezentowanymi
na wystawie.
Zagadka okaza³a siê doœæ
trudna. Tylko niektóre obrazy
maj¹ jakiœ charakterystyczny
szczegó³, pozwalaj¹cy na
identyfikacjê. Przyk³adowo, na
jednym obrazie, widnieje zielona kropka, która niew¹tpliwie
oznacza palmê. £atwo wiêc
zgadn¹æ, ¿e chodzi o Rondo
de Gaulle’a. Wiêcej nie powiem, aby nie psuæ zabawy
nastêpnym widzom.
Ronda, choæ podobne w
kszta³cie, maj¹ ró¿ne kolory. I
w³aœnie o te kolory, dlaczego
w³aœnie takie, a nie inne, najczêœciej pytano artystkê. Okazuje siê, ¿e ka¿de rondo, równie¿ ze wzglêdu na swoje otoczenie, odznacza siê charakterystyczn¹ dla niego barw¹.
Przyk³adowo, jedno z prezen-

towanych w galerii fabs rond
przedstawione zosta³o w kolorze ciemnoniebieskim i w granacie. Oczywiœcie, jest to Rondo Jazdy Polskiej, bo gmachy
wokó³ niego, a przede wszystkim akademik Politechniki
Warszawskiej „Riwiera” s¹ w
takim w³aœnie kolorze! Rondo
Starzyñskiego prezentuje siê
w niebiesko-zielonych barwach. Kolorem ró¿ni¹ siê te¿
wizerunki Stadionu Dziesiêciolecia. Opuszczony stadion jest
czarno-bia³y, a Jarmark Europa mieni siê feeri¹ barw.
Ronda Julii Junosza-Szaniawskiej s¹ statyczne, nie ma
na nich ulicznego ruchu. Artystka powiedzia³a, ¿e na razie ruch jej nie interesuje. Jednak na wystawie mo¿na zobaczyæ obraz ronda „w ruchu”
dziêki prezentacji multimedialnej, jaka towarzyszy obrazom.
Nale¿y pogratulowaæ Julii
Junosza-Szaniawskiej oryginalnego pomys³u, innego spojrzenia na miasto. „Ronda” powinni zobaczyæ nie tylko ludzie

interesuj¹cy siê sztuk¹, ale
równie¿ urbaniœci oraz wszyscy
ci, którzy lubi¹ studiowaæ plan
Warszawy i chc¹ siê przekonaæ, czy dobrze znaj¹ stolicê.
Wystawa malarstwa Julii Junosza-Szaniawskiej pt. „Ronda” w galerii Stowarzyszenia
Artystów fabs przy ul. Brzeskiej
7 czynna jest do 14 marca, w
czwartki, w godz. 18-19, oraz
w niedziele, w godz. 13-15.
Joanna Kiwilszo

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

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

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

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

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

Bia³o³êcka - prywatna?
Chcia³bym siê podzieliæ
ciekaw¹ informacj¹, która
mo¿e byæ interesuj¹ca dla
czytelników.
Od mieszkañców uzyska³em informacjê, co sam póŸniej
potwierdzi³em, ¿e w po³owie
zesz³ego tygodnia na ul. Bia³o³êckiej – obok skrzy¿owania
z ulic¹ Zdziarsk¹ - stan¹³ metalowy szlaban uniemo¿liwiaj¹cy przejazd ulic¹ Bia³o³êk¹.
Dodatkowo na œrodku drogi
wysypana zosta³a ha³da ziemi
uniemo¿liwiaj¹ca przejazd.
Mieszkañcy mieszkaj¹cy
przy ul. Bia³o³êckiej lub buduj¹cy tam domy musz¹ jeŸdziæ
przez mostek na Kobia³ce (kilka kilometrów wiêcej) ¿eby

dojechaæ do domów. Osobiœcie by³em œwiadkiem sytuacji,
gdy m³ode ma³¿eñstwo z
dzieckiem mieszkaj¹ce przy
Bia³o³êckiej nie mog³o przejechaæ t¹ drog¹. Dosz³o prawie
do rêkoczynów z osob¹ blokuj¹c¹ drogê. Osoba ta twierdzi,
¿e jest w³aœcicielem tego odcinka - co jest zastanawiaj¹ce
w œwietle artyku³u 73 ustawy z
13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹
(Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze
zm.) - przewiduj¹cy odszkodowanie dla w³aœcicieli nieruchomoœci zajêtych pod drogi publiczne, które sta³y siê z mocy
prawa w³asnoœci¹ Skarbu

Liga Kobiet Polskich Zarz¹d Wojewódzki w Warszawie
wspólnie z Instytutem Wspó³pracy Miêdzynarodowej
Niemieckiego Zwi¹zku Uniwersytetów Ludowych Przedstawicielstwo w Polsce

ZAPRASZA
Panie i Panów po 50. do uczestnictwa w projekcie: „Akademia Starszego Cz³owieka = Namaluj swoj¹ Jesieñ ¿ycia”
Proponujemy: poradnictwo prawne i psychologiczne; wyk³ady
lekarzy; dyskusja z wyk³adowcami; zajêcia plastyczno-techniczne, tworzenie kola¿y, malarstwa i inne zajêcia manualne
odpowiednie do zainteresowañ uczestników; wieczorki integracyjne przy œwiecach „poka¿ co potrafisz”(muzyka, œpiew,
taniec, poezja) rozwijanie pasji i talentów uczestników, promocja ich umiejêtnoœci; rechabilitacja i gimnastyka, æwiczenia
grupowe, zabawy, treningi oddechowe i relaksuj¹ce; wycieczka turystyczna „dla ka¿dego coœ mi³ego”. Na zakoñczenie –
uroczysta kolacja z wernisa¿em i wystaw¹ najlepszych prac.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od 15.03.-15.05. w Klubie
Z³otego Wieku przy Pl.Hallera oraz w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeska 4. Zapisy przyjmujemy
pod numerami telefonów: 0504 185 301, 022 818 64 02,
022 619 55 09.

Zapraszamy dziœ
I Festiwal Filmów nakrêconych przez prask¹ m³odzie¿Pierwszy Praski Festiwal Filmów M³odzie¿owych pod patronatem Burmistrz Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
Jolanty Koczorowskiej, odbêdzie siê 5 marca o godzinie 18
w NovymKinie Praha przy ul.
Jagielloñskiej 26. Swoje filmy
poka¿¹ wychowankowie i podopieczni Ogniska Praga, Stowarzyszenia GPAS i Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci.
Od kilku lat dzieci i m³odzie¿
w trzech praskich organizacjach robi filmy. Zgromadzi³a
siê ju¿ pokaŸna kolekcja, obejmuj¹ca zarówno dokumenty
jak i fabu³y. Z jednej strony jest
to forma pracy z m³odymi ludŸmi, z drugiej niesamowita
przygoda i zabawa. Czasem
siê nawet zastanawiam, kto
siê przy nich lepiej bawi – m³odzi twórcy czy towarzysz¹cy
im doroœli. Produkcje te kr¹¿y³y na p³ytach wœród realizatorów i ich kolegów, by³y tak¿e takie, które pokazywane
by³y na krajowych i miêdzynarodowych festiwalach amatorskiej sztuki filmowej.

Przegl¹d rozpocznie siê 5
marca o godzinie 18 w sali nr 3.
Mamy do dyspozycji ograniczon¹ liczbê miejsc – tylko 160.
Bilety wstêpu w cenie 5 z³ bêd¹
do nabycia przed pokazem. Zapraszamy wszystkich chêtnych. Informacja na podstawie:
www.ffm.org.pl
bbj

Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego.
Bia³o³êcka na ca³ej swojej
d³ugoœci jest drog¹ powiatow¹
(utwardzona pospó³k¹) i jest w
gestii ZDM, a nie Dzielnicy Bia³o³êka. Telefoniczne interwencje
Burmistrza Piotra Smoczyñskiego i moje osobiste w ZDM u Pani
Gra¿yny Lendzion (22 620-1001) Naczelnik Wydzia³u Utrzymania Dróg ZDM nic nie pomog³y, a ZDM nie podj¹³ w tej sprawie ¿adnych kroków - poza wys³aniem pisma do Dzielnicy Bia³o³êka! Us³ysza³em w ZDM, ¿e
Wydzia³u Utrzymania Dróg jest
od ³atania dziur w drogach a nie
blokowania drogi!
ZDM chyba chce, aby ktoœ
jad¹c w nocy uderzy³ w nieoznaczony, metalowy szlaban
lub ha³dê ziemi i dosz³o do tragedii! Ciekawe, jak ma tam
przejechaæ karetka pogotowia?
Piotr Jaworski
Radny Dzielnicy Bia³o³êka

Proszê Szanownych Pañstwa, tytu³em wstêpu pragnê
poruszyæ temat najwa¿niejszy
dla ka¿dego cz³owieka. Dzieci. Niedawno media poinformowa³y, ¿e co 4 dziecko w
naszym kraju cierpi g³ód i biedê. Wstrz¹saj¹ce. Jako spo³eczeñstwo zrobiliœmy „yhm” i
wraz z mediami przeszliœmy
do swoich zajêæ. Ja tê informacjê czytam inaczej. W co
czwartej rodzinie nie ma dostatecznych œrodków na zapewnienie potomstwu godziwych
warunków ¿ycia. Dzieci s¹
przecie¿ zale¿ne od swoich
rodziców. One same nie podejmuj¹ decyzji o g³odówkach tak
modnych w naszym kraju
wœród doros³ych. Dlatego tak
potrzebne s¹ reformy i porz¹dkowanie naszego kraju. Nie
zjadajmy naszych mózgów Ÿle
podanymi informacjami i naciskajmy na napuszonych polityków, by podejmowali konkretne dzia³ania zamiast nieustannej czczej gadaniny o
tym, kto co Ÿle zrobi³. Do czego mo¿e doprowadziæ konsumowanie tkanki nerwowej proszê przeczytaæ poni¿ej.
Do pewnego czasu wiadomo
by³o, ¿e choroby zakaŸne wy-

wo³ywane s¹ przez wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby. S¹
to mikroorganizmy, które, bez
wzglêdu na to, jak s¹ obrzydliwe, zawieraj¹ w³asny materia³
genetyczny, a atak na ofiarê jest
zwi¹zany z chêci¹ zwiêkszenia
jego puli. Od ponad 200 lat obserwowano u owiec i ludzi chorobê o podobnych objawach, w
której nie mo¿na by³o ustaliæ
czynnika zakaŸnego. Objawy
dotyczy³y uk³adu nerwowego:
rozwijaj¹cy siê brak koordynacji ruchowej , drgawki, napady
sza³u, œwi¹d i pora¿enia.
Sekcje zw³ok nieodmiennie
wykazywa³y znaczne uszkodzenie tkanki mózgowej, która wygl¹dem przypomina³a
g¹bkê. Nazwano j¹ g¹bczast¹
encefalopati¹. Wykazano, ¿e
chorobê mo¿na przenieœæ na
inne owce za pomoc¹ wyci¹gów mózgowych. Podobne
objawy opisano u ludzi, ale
tylko u cz³onków plemienia
Fore z Nowej Gwinei.
Co ³¹czy³o owce ze Szkocji i
kolesi z Fore? Owce by³y ¿ywione dodatkiem m¹czki kostnomiêsnej z …owiec. Podobny
mechanizm przenoszenia siê

Kto przygarnie
Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
8 marca (sobota) godz. 16 - Turniej Boogie Woogie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
9 marca (niedziela) godz. 17.30 - „Moja twórczoœæ” - Wernisa¿ wystawy rysunku i malarstwa Franciszka Maœluszczaka. Wstêp wolny.
9 marca (niedziela) godz. 17.30 - Koncert Soyka Trio Koncert Stanis³awa Sojki z towarzyszeniem Przemys³awa
Gregera oraz Jakuba Sojki. Wstêp wolny.
11 marca (wtorek) godz. 17.30 - „Wokó³ twórczoœci Zbigniewa Herberta” - Otwarte spotkanie z literatur¹. Goœæ specjalny - Piotr Matywiecki (poeta, pisarz, bibliofil). Wstêp wolny.
15 marca (sobota) godz. 16 - GITARERRA - Gitara klasyczna – przegl¹d solistów i zespo³ów.
16 marca (niedziela) - „Palmowa Niedziela” - Kurpiowskie
œwi¹teczne tradycje: smako³yki i dekoracje, œwi¹teczne zaj¹czki, prezenty, malowanie jaj.
17 marca (poniedzia³ek) godz. 12 - Œwi¹teczne spotkanie
s³uchaczy UTW - W programie: koncert, jajeczko, spotkanie integracyjne.
19 marca (œroda) godz. 16 - Wielkanocne spotkanie Ko³a
Sybiraków i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”.
27 marca (czwartek) - Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka” - Eliminacje dzielnicowe dla uczniów klas IV-VI
szkó³ podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
31 marca (poniedzia³ek) godz. 12 - Wyk³ad dla s³uchaczy
UTW „Znaczenie ¿ywego s³owa dla wiêzi miêdzyludzkich” Dr Jacek Wasilewski.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
6 marca (czw.), godz. 18 - Koncert na Dzieñ Kobiet „Dla
Was œpiewamy, Piêkne Damy!!!”, Iwo Or³owski - tenor; Witold Tomczyk – baryton; Jerzy Ostapiuk – bas; przy fortepianie – Monika Polaczek-Przestrzelska
11 marca (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” KRZYSZTOF KOLBERGER, gospodarz wieczoru – Jerzy
WoŸniak
12 marca (œr.), godz. 18 - „Recitale Praskie” - „Chopin w
barwach fioletu” recital fortepianowy w wykonaniu URSZULI FEDEROWICZ
od 14 marca do 11 kwietnia - Wystawa fotograficzna Irlandzkie klimaty - Mieczys³aw Motyliñski. Wystawa czynna
od godz.10 do 18.00
17 marca (pon) godz. 17.30 - Festiwal Wiosny: Konkurs
poezji o wioœnie i konkurs plastyczny pt. „Wiosna”
26 marca (œr.), godz. 18 - Koncert z cyklu „Praskie wieczory jazzowe”
31 marca (pon. ) godz. 12 - Eliminacje do 53 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego – w roku Zbigniewa Herberta

choroby by³ u ludzi. Fore s¹ kanibalami, a rytua³ grzebania
zmar³ych sprowadza siê do ich
zjadania. Najbardziej kultowe
jest zjadanie mózgów przodków. Nie mam informacji, co o
tych praktykach s¹dzi przesympatyczny mistrz Mak³owicz w
swoich podró¿ach kulinarnych,
ale pewne jest, ¿e zjadanie tkanki mózgowej w³asnego gatunku
powoduje scrapie (owce) i kuru
(ludzie). Pocz¹tkowo podejrzewano, ¿e czynnikiem wywo³uj¹cym jest wirus tzw. póŸny, czyli
daj¹cy objawy po kilku latach.
W latach 70. rozpoczêto badania nad prionami, by w 10 lat
póŸniej og³osiæ, ¿e przyczyn¹
encefalopatii g¹bczastych u
zwierz¹t i ludzi s¹ cz¹stki samonamna¿aj¹cego siê bia³ka, bez
materia³u genetycznego. Udowodniono te¿ zaka¿enia miêdzygatunkowe, czyli zara¿enia
siê ludzi od zwierz¹t zawieraj¹cych priony w ka¿dej tkance jadalnej . Mamy zatem kolejn¹
zoonozê. Od lat osiemdziesi¹tych szaleje BSE u byd³a i CDJ
u ludzi. Przyczyn¹ s¹ te nieszczêsne priony. Dlatego z pó³ek sklepowych zniknê³y
mó¿d¿ki i rdzenie nerwowe
zwierz¹t i powsta³y programy
monitoringu i wczesnej diagnostyki prionów u byd³a.

ZÊBATKA

Jestem szpetny! Muszê byæ, skoro przez tyle lat nikt mnie
nie pokocha³. Uroda mi nie dopisa³a, mam brzydki zgryz i atletyczn¹ budowê. A gdyby dusza odzwierciedla³a siê na zewn¹trz, wtedy wszyscy spogl¹daliby na mnie z zachwytem.
Od 6 lat jestem wychowankiem przytuliska dla zwierz¹t w Falenicy. I chocia¿ czasem ludzie przychodz¹ zaadoptowaæ pieska, na mnie nikt nie zwraca uwagi. A mam w sobie tyle mi³oœci, ¿e móg³bym ni¹ obdzieliæ wielk¹ rodzinê. Czy okrutny los
skaza³ mnie na do¿ywotni¹ samotnoœæ?
Moje zalety: jestem ³agodny, weso³y, œwietnie nadajê siê do
domu z dzieæmi, kocham byæ kochany, wierny, mimo niewysokiego wzrostu, œwietnie nadaje siê do pilnowania domu, m¹dry, nigdy Ciê nie zawiodê.
Moje wady: jestem brzydki...
Mi³y, niedu¿y piesek o krêpej budowie. Niestety na adopcje
czeka juz ponad 6 lat. Powodem tego jest jego wystaj¹ca szczêka, przez któr¹ wygl¹da na groŸnego psa i ludzie widz¹c go trac¹
nim zainteresowanie. Jest jednak bardzo sympatyczny. Jak siê
do niego podchodzi ³apkami zatrzymuje przy sobie cz³owieka.
Jest wdziêczny za ka¿dy dobry odruch. Potrzebuje wiêkszego
kontaktu z cz³owiekiem ni¿ mo¿emy zagwarantowaæ mu w azylu. Pragnie, aby ktoœ siê nim zaj¹³ i ju¿ go wiêcej nie zostawi³...
Osoby zainteresowane adopcj¹
prosimy o kontakt z Fundacj¹
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.

XII Turniej Boogie Woogie
8 marca (sobota) o godz. 16 w Domu Kultury „Zacisze”
ul. Blokowa 1 odbêdzie siê XII Turniej Boogie Woogie o
Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Boogie Woogie tañczono na 1997 r. sta³ siê wspó³organizatoprze³omie lat 20. i 30. w Sta- rem Turnieju Boogie Woogie w
nach Zjednoczonych. Do Eu- Domu Kultury „Zacisze”.
ropy przywêdrowa³o razem z
G³ównym celem Turnieju
¿o³nierzami amerykañskimi jest przegl¹d i konfrontacja
podczas II wojny œwiatowej. W umiejêtnoœci tanecznych oraz
Polsce od pocz¹tku lat 50. by³o aktualnych trendów i zjawisk.
bardzo popularne wœród mi³o- Uczestnicy ceni¹ sobie wysoœników jazzu, z którego siê wy- ki poziom, profesjonalizm i
wodzi. Tañczono je na prywat- mo¿liwoœæ spotkania siê w krêkach w czasach peerelu. Od gu mi³oœników boogie woogie.
1990 roku zaczê³o odradzaæ
W programie: wielkie show
siê w Polsce. Boogie Woogie Boogie Woogie, sportowa rywato starszy brat rock’n’rolla.
lizacja w kategoriach: dzieci, juW 1994 r. z inicjatywy Roberta niorów, seniorów B1 i B2 oraz
Kuleszy, jednego z propagatorów kategorii seniorzy OLD. Zawododrodzonego Boogie Woogie w nicy walczyæ bêd¹ o g³ówny
Polsce, powsta³ Klub Taneczny tytu³ – Puchar Burmistrza DzielBoogie Rock w Warszawie. Od nicy Targówek m.st. Warszawy.

Ostatnie mistrzostwa pokaza³y, ¿e m³odzie¿ te¿ kocha boogie woogie. Œwietnie czuje
rytm i doskonale oddaje klimat
tañca. Co fascynuje ich w boogie? Mo¿e zwariowana dzikoœæ, a mo¿e prawdziwe show,
które wytwarza siê podczas
tañca. Uczestnicy twierdz¹, ¿e
ka¿dy z tych elementów podnosi poziom adrenaliny. Czuj¹
boogie, bo to taniec m³odych,
energicznych i zbuntowanych,
który pozwala na bycie innym.
To te¿ taniec ich rodziców i klimat szalonych imprez peerelu.

Przypominamy, ¿e w redakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³opotowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa
Micha³a Pilicha.

nowa gazeta praska

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

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Lewa strona medalu

Nie przeszkadzajcie
W Szpitalu Praskim wreszcie zaczê³o siê coœ dziaæ. I nie chodzi tu o medialn¹ burzê, jak¹ wywo³ali radni Prawa i Sprawiedliwoœci próbuj¹c zbiæ polityczny kapita³ na trudnej sytuacji placówki. Mowa tu o otwarciu nowoczesnego bloku operacyjnego tzw. chirurgii
jednego dnia, które nast¹pi³o w miniony poniedzia³ek, choæ powinno mieæ
miejsce… ponad pó³tora roku temu.
Niestety, wtedy Warszaw¹ rz¹dzi³o Prawo i Sprawiedliwoœæ, a przedstawiciele
tej partii nie potrafili dopilnowaæ, aby
inwestycje przebieg³a sprawnie, zgodnie z prawem, a przede wszystkim z korzyœci¹ dla przysz³ych pacjentów. W
efekcie nowy oddzia³ powsta³, ale nie
spe³nia³ obowi¹zuj¹cych przepisów i
nadzór budowlany stwierdzi³, i¿ na
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

otwarcie obiektu nie zezwoli. Mimo to
miasto (ca³y czas PiS) wykonawcy za to
zap³aci³o. Science fiction? Nie, proszê Pañstwa. Tak nieudolnie prowadzi³ inwestycje warszawski samorz¹d za czasów Prawa i Sprawiedliwoœci. Z sytuacj¹ poradzi³
sobie i uprz¹tn¹³ ten ba³agan dopiero
nowy dyrektor Szpitala Praskiego Pawe³
Obermeyer – notabene z lewicy, a dok³adniej z SLD, co tak bardzo boli prawicowych
radnych – zreszt¹ nie tylko z PiS-u.
Ten prosty przyk³ad inwestycji, tak
istotnej dla mieszkañców Pragi, to kolejny dowód nieudolnoœci ekipy Lecha
Kaczyñskiego w Warszawie. I patrz¹c na
to nie powinniœmy dziwiæ siê, ¿e mimo
obietnic w poprzedniej kadencji nie przyby³ chocia¿by jeden most. Ma³o tego –
powinniœmy siê cieszyæ, bo znaj¹c ich
zdolnoœci ten most albo sta³by nieu¿ytkowany, albo by siê pod kimœ zawali³.
Oczywiœcie, za pieni¹dze nas wszystkich.
Dlatego zwracam siê do radnych Prawa i Sprawiedliwoœci z apelem. Ju¿ nic
wiêcej nie róbcie. Mo¿ecie sobie krzyczeæ, przypisywaæ sobie zas³ugi za
wszelkie cuda na tym œwiecie, jak to zrobiliœcie chocia¿by ze szko³¹ na Ho¿ej,
która nie zosta³a zlikwidowana tylko
dziêki radnym LiD, a nie Wam. Ale b³agam, sami nie dotykajcie siê do niczego. Wy ju¿ swoj¹ szansê mieliœcie i wystarczaj¹co du¿o w Warszawie napsuliœcie. Zmarnowaliœcie wiele pieniêdzy,

Biuro Ubezpieczeñ

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych
♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring
♦windykacja nale¿noœci

zaprasza

♦projekty testamentów

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

♦obs³uga prawna podmiotów

(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)
Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

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

Prosto z mostu

Widmo misia
Widmo kr¹¿y nad Warszaw¹, widmo
niechêci do podejmowania œmia³ych decyzji. Czasami pojawi siê w Warszawie
nieœwiadomy tego inwestor, który chce
tu coœ ³adnego zbudowaæ. Takiego inwestora szuka³ zarz¹d sto³ecznego klubu
sportowego Skra i naiwnie myœla³, ¿e go
znalaz³.
Ma³o kto pamiêta, ¿e zanim powsta³
bazar na Stadionie Dziesiêciolecia, w
stolicy dzia³a³ wielki bazar na stadionie
Skry. Handlarze wynieœli siê ze Skry 15
lat temu i dziœ straszy tam ksiê¿ycowy
krajobraz, taki, jaki mo¿e zobaczymy
za 15 lat na Stadionie Dziesiêciolecia
(to moja obsesja, odk¹d dowiedzia³em
siê, ¿e Stadion Narodowy bêdzie tam
budowa³ Micha³ Borowski, który przez
4 lata w ekipie Lecha Kaczyñskiego usi³owa³ zbudowaæ nowy stadion na Legii,
a dziœ sprawdza siê w ekipie Donalda
Tuska; niezorientowanym wyjaœniam,
¿e na Legii do dziœ nie powsta³ ¿aden
nowy stadion).
Inwestor znaleziony przez Skrê
przedstawi³ bardzo efektowny projekt.
Obieca³ odbudowê obiektów sportowych
w zamian za zgodê miasta na komercyjn¹ zabudowê pozosta³ej czêœci terenu klubu. Wtedy tzw. ekolodzy wszczêli

rejwach, ¿e budowa na Skrze czegokolwiek innego, ni¿ obiekty sportowe, doprowadzi do degradacji Pola Mokotowskiego. Skra znajduje siê na obrze¿u
tego wielkiego kompleksu parkowego,
jest jednak od niego wyraŸnie odgrodzona zardzewia³ym blaszanym p³otem.
W czasach kaczyzmu i jego sparodiowanej przez PO wersji, czyli piteryzmu, strach popieraæ firmê, a fe: prywatn¹, dlatego wszyscy stanêli w obronie rzekomo zagro¿onego Pola Mokotowskiego. Najodwa¿niejsza z urzêdników, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wyzna³a: „Projekt przedstawiony przez Global Partners jest kusz¹cy i ciekawy (...)
ale dla Pola Mokotowskiego jest ju¿ z³o¿ony plan zagospodarowania. Nie widzê mo¿liwoœci jego zmiany.”
Urzêdowa procedura jest zatem wystarczaj¹cym powodem, by na Skrze
przez kolejne dziesi¹tki lat straszy³y zrujnowane baraki - w³adze miasta przyznaj¹ otwarcie, ¿e same na odbudowê
Skry pieniêdzy nie dadz¹. Dodajmy: procedura niezakoñczona, gdy¿ plan zagospodarowania nie zosta³ jeszcze uchwalony, jest na etapie projektu.
Podobnie rzecz siê ma np. z inwestycj¹ na terenie klubu Olimpia przy ul.

I most, i k³adka:
PO-LIDy do roboty!
Praski samorz¹d dzielnicowy kompromituje siê w tej kadencji coraz bardziej. Od czasu puczu dokonanego przez
Hannê Gronkiewicz – Waltz i wprowadzenia komisarza, radnym wpadaj¹ do
g³ów coraz g³upsze pomys³y. Ostatnio zaprotestowali przeciwko budowie mostu
przez Wis³ê.
S³usznie skarci³y praskich radnych gazety. Most jest potrzebny wszystkim warszawiakom!
I to nie jeden, powinniœmy wszyscy
zakasaæ rêkawy i doprowadziæ do wybudowania co najmniej 4 mostów w ci¹gu najbli¿szych 8 lat. Jest to mo¿liwe i
finansowo, i logistycznie, ale radni musieliby zmusiæ Pani¹ Prezydent, by wziê³a
siê wreszcie do pracy.

Radni dzielnicy uchwalili, ¿e od mostu jest lepsza piesza k³adka. Ale s¹ to
dwie, zupe³nie oddzielne sprawy. Kiedy
podczas komisji ds. Euro 2012 walczy³em o wybudowanie przed mistrzostwami pieszej k³adki prowadz¹cej ze Starego Miasta do ZOO i w pobli¿e Stadionu
Narodowego, ¿aden radny PO ani LiD
mnie nie popar³. Tymczasem prezes Narodowego Centrum Sportu potwierdzi³
moje obawy. Je¿eli decyzja o budowie
k³adki nie zapadnie w tym roku, k³adka
nie powstanie nigdy.
£atwo jest radnym koalicji biæ polityczn¹ pianê. Trudniej zrobiæ coœ dla
mieszkañców. Trzeba by wtedy przestaæ
opowiadaæ k³amliwe bajeczki o z³ym PiS
i zacz¹æ wype³niaæ w³asne obowi¹zki.

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

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

Nowe

Rada wielu

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA

zdrowia i czasu mieszkañców. I dziœ my:
Lewica i Demokraci oraz Platforma
Obywatelska po Was w tym mieœcie
sprz¹tamy tak, jak robi to chocia¿by dyrektor Szpitala Praskiego. Wy nam tylko nie przeszkadzajcie.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(SLD - Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Górczewskiej. Radni staj¹ tam na g³owie, by pod has³ami obrony przed degradacj¹ s¹siedniego parku zablokowaæ
budowê osiedla mieszkaniowego, po³¹czon¹ z budow¹ obiektów sportowych.
Oczywiœcie, nowa inwestycja nie naruszy³aby terenu parku, natomiast go rzekomo zdegraduje. Wed³ug radnych,
funkcjonuj¹cy obecnie na stadionie bazar parku nie degraduje.
Mimo tych absurdów, inwestorzy
przyje¿d¿aj¹ jeszcze do Warszawy. A
¿e zg³aszaj¹ siê do klubów sportowych? Ja siê nie dziwiê - w mieœcie, w
którym obowi¹zuj¹ regu³y znane z filmów Barei, najlepiej radz¹ sobie prezesi klubów.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Podobnie sprawa ma siê ze Szpitalem Praskim. PO i SLD g³oœn¹ krzycz¹,
¿e trzeba ratowaæ tê placówkê. Ale nie
zamierzaj¹ przeg³osowaæ ¿adnej uchwa³y w tej sprawie, bo nie chce tego ich Pani
Prezydent. Tylko PiS zbiera podpisy
mieszkañców i organizuje sprzeciw wobec skandalicznych decyzji Ratusza.
Mieszkañcy stolicy szybko poznaj¹
siê na tym oszustwie. Skoro koalicja ma
realn¹ w³adzê, to mo¿e uratowaæ Szpital Praski, mo¿e wybudowaæ i most, i
k³adkê, mo¿e nie likwidowaæ przedszkoli. Drogie kole¿anki i koledzy, przestañcie wreszcie mówiæ i weŸcie siê do
roboty!
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

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

022 679-36-30
0603-956-654

Ch³odnym okiem

Nie tylko o szpitalu
Ostatnie trzy felietony poœwieci³em
Szpitalowi Praskiemu. Stosy papierów,
które zaczynam otrzymywaæ w zwi¹zku
z sytuacj¹ w tej placówce, powoli zaczynaj¹ przerastaæ moje wyobra¿enie. Coraz trudniej jest mi w nat³oku informacji, które do mnie docieraj¹, zachowaæ
obiektywny pogl¹d na rzeczywist¹ sytuacjê tej placówki. Na dzieñ dzisiejszy sytuacja w telegraficznym skrócie wygl¹da nastêpuj¹co. Zad³u¿enie szpitala prawie 40 milionów, strata za rok ubieg³y
11 milionów. 98% œrodków z NFZ pokrywa jedynie p³ace i ich pochodne. Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy
podtrzymuje swoj¹ decyzjê o niewa¿noœci umowy na budowê nowego pawilonu
szpitala. Formalnie dyrektor szpitala
wyst¹pi³ do wykonawcy o wstrzymanie
prac, te jednak z przyczyn technologicznych trwaj¹ nadal. Sprawê przetargów
bada Urz¹d Zamówieñ Publicznych i od
jego decyzji wiele zale¿y. Problemy placówki by³y ju¿ dwukrotnie przedmiotem
obrad Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, a
obecnie zosta³y przeniesione na szczebel miasta pod obrady Komisji Zdrowia,
od której te¿ wiele zale¿y - miêdzy innymi zgoda na uzyskanie przez szpital
wsparcia finansowego od miasta. W poniedzia³ek, 3 marca, zosta³ otwarty d³ugo oczekiwany oddzia³ chirurgii jednego dnia. Nie jest to jednak istotny prze³om w sytuacji szpitala. Traktujê to jako
pierwsz¹ jaskó³kê nadziei na przysz³oœæ.
Na pi¹tek 7 marca wyznaczy³em kolejne posiedzenie Rady Spo³ecznej. O dalszej sytuacji w placówce bêdê stara³ siê
Pañstwa informowaæ na bie¿¹co.

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

0608-087-936
022 811-10-85
www.bialaroza.prv.pl

Gros jednak mojego felietonu chcê
poœwiêciæ innemu problemowi, chyba
coraz bardziej spo³ecznie dra¿liwemu,
który od d³u¿szego czasu systematycznie narasta tak¿e w naszej dzielnicy. W
wielu gazetach, a tak¿e telewizji, od lat
s³yszymy nawo³ywania do zwrotów nieruchomoœci warszawskich odebranych
by³ym w³aœcicielom tzw. dekretem Bieruta. Potrzeba wynagrodzenia krzywd,
historyczna sprawiedliwoœæ, moralne racje poszkodowanych to stwierdzenia, z
którymi trudno polemizowaæ.
Grupa by³ych w³aœcicieli jest stosunkowo nieliczna w Warszawie, tworzy jednak silne lobby mocno dopominaj¹ce siê
o swoje. Nie odbieraj¹c by³ym w³aœcicielom hipotecznym lub nastêpcom praw do
ich nieruchomoœci, trzeba jednak pamiêtaæ o drugiej stronie, czyli o mieszkañcach zwracanych kamienic. Od lat w
Warszawie prowadzona jest ma³a reprywatyzacja z wykorzystaniem istniej¹cych
narzêdzi prawnych w postaci przepisów
kodeksowych. Skutkiem ich jest przekazanie tylko na Pradze Pó³noc w latach
1997- 2007 – 38 zamieszka³ych nieruchomoœci, jednoczeœnie wobec 254 prowadzone s¹ postêpowania dotycz¹ce
ewentualnego ich zwrotu. To ponad 1/4
zasobu komunalnego dzielnicy, w których to nieruchomoœciach zamieszkuje
kilka tysiêcy mieszkañców. Dziœ ludzie,
mieszkaj¹cy w zwróconych kamienicach
czêsto od kilkudziesiêciu lat, znajduj¹ siê
w sytuacji bez wyjœcia. Ich niskie renty i
emerytury nie wystarczaj¹ do pokrywania stale rosn¹cych czynszów siêgaj¹cych
ponad 10 z³otych za m2. Staj¹ siê przedmiotem prawnych szykan ze strony nowych w³aœcicieli, którymi czêsto s¹ prywatne firmy, odkupuj¹ce kamienice od
przedwojennych w³aœcicieli lub ich spadkobierców. Dzieje siê tak w œwietle prawa, zezwalaj¹cego na podnoszenie czynszów do 4% wartoœci odtworzeniowej nieruchomoœci. Ustawodawca - niestety - nie
przewidzia³ skutków uwolnienia czynszów. Obowi¹zuj¹ca ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nie zapewnia najemcom - w mojej ocenie - wystarczaj¹cej ochrony prawnej, szczególnie przed

w³aœcicielami, którzy tak naprawdê dotychczasowych najemców chc¹ siê pozbyæ
poprzez ci¹g³e podwy¿ki czynszów, a
wskutek niemo¿liwoœci ich p³acenia uzyskuj¹ eksmisyjne wyroki s¹dowe. Gdzie
szukaæ rozwi¹zañ systemowych w takich
przypadkach? Dziœ obowi¹zek pomocy
dla mieszkañców spoczywa na gminie,
która „na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale
socjalne i lokale zamienne, a tak¿e zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.”
Tyle tylko, ¿e zasób mieszkaniowy Warszawy nie jest i nie bêdzie w stanie –
bez podjêcia radykalnych decyzji w sferze gospodarki mieszkaniowym zasobem komunalnym - wytrzymaæ takiej
presji ze wzglêdu na iloœæ spraw. Dziœ na
Pradze w kolejce mieszkaniowej czeka
kilkaset rodzin. Wniosków przybywa, a
lokali nie.
Rozwi¹zañ, moim zdaniem, nale¿y
szukaæ w bud¿ecie pañstwa, który przez
szereg lat za poœrednictwem terenowych
organów administracji pañstwa czerpa³ po¿ytki z wynajmowanych lokali. Reprywatyzacjê kamienic nale¿y wstrzymaæ. By³ym w³aœcicielom nale¿y rekompensowaæ
utracone mienie w postaci bonów, za które mog¹ nabywaæ inne mienie Skarbu
Pañstwa, tak jak to uczyniono w przypadku tzw. mienia zabu¿añskiego. W przypadkach przeprowadzonych wyw³aszczeñ,
tam, gdzie nie dosz³o do wysiedleñ, nale¿y pozwoliæ odzyskaæ by³ym w³aœcicielom
ich nieruchomoœci w naturze przez zasiedzenie. Byæ mo¿e, problemem bêdzie
chcia³ siê zaj¹æ pose³ Palikot w ramach
sejmowej komisji Przyjazne Pañstwo, któremu felieton ten dedykujê.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
SLD-Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 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, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej, schniêcie 4 godziny,
dojazd gratis

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

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

CZYSZCZENIE tapicerki
meblowej, pranie wyk³adzin,
dywanów, solidnie, ceny
przyzwoite, 022 498-76-47,
0514-353-731
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szczeniêta) sprzedam, karma PROFORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, 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
PRANIE dywanów, wyk³adzin, tanio, 0605-726-258
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 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 remontowowykoñczeniowe (gipsowanie,
malowanie, zabudowa wnêk)
0697-666-513
WYKOÑCZENIE, malowanie,
gipsowanie,
panele
0606-464-453
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
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 wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Jan Nowicki w Bok-u
15.03 na bia³o³êckiej scenie niema³a niespodzianka. Zobaczymy misterium muzyczno-poetyckie bazuj¹ce na „Drodze krzy¿owej” – filozoficznym dziele ks. Jana Twardowskiego. Poezjê bêdzie interpretowaæ wybitny aktor teatralny i filmowy Jan Nowicki, a o fantastyczn¹
oprawê muzyczn¹ spektaklu postara siê grupa
de Profundis. Ca³oœæ ma wyj¹tkowy, oryginalny wymiar i silnie nawi¹zuje do wspó³czesnoœci. Widowisko „Droga krzy¿owa” pokazywano w wielu miastach Polski i poza jej granicami
(m.in.: w koœcio³ach i œwi¹tyniach USA, Kanady, Anglii i Hiszpanii), dostarczaj¹c s³uchaczom
wielu wzruszeñ i emocji.
Ju¿ wkrótce i u nas - na Bia³o³êce.
Wstêp na koncert jest wolny za zaproszeniami dostêpnymi w sekretariacie BOK-u.

Sartre w „Trzynastce”
16.03 Teatr 13 powtórzy bardzo entuzjastycznie przyjêty spektakl „Przy drzwiach zamkniê-

tych”, g³oœnego francuskiego egzystencjalisty,
Jean Paul Sartre`a. Akcja sztuki intryguje od
samego pocz¹tku – troje bohaterów maj¹cych
sporo wystêpków na sumieniu trafia po œmierci
do dziwnego hotelu bêd¹cego czymœ w rodzaju... przedsionka do piek³a. Z czasem prawda
o nich coraz bardziej wychodzi na jaw...
Du¿ym atutem spektaklu jest scenografia inspirowana malarstwem, a tak¿e potêguj¹ca
„duszn¹” atmosferê muzyka, tworzona nowoczesn¹ metod¹ „live act”, dojrzewaj¹ca w procesie powstawania spektaklu i „oddychaj¹ca”
wraz z nim. W przedstawieniu pojawiaj¹ siê te¿
sceny wizyjne, z udzia³em statystów z zaprzyjaŸnionych teatrów.
Zapraszamy na pó³toragodzinny seans, w
trakcie którego odnajduj¹c wraz z aktorami
mroczne zakamarki w³asnych dusz, powiemy
za Sartrem – „Piek³o to inni”- i nie bêdzie to
mi³a konstatacja.
Wstêp na spektakl jest wolny, bezp³atne zaproszenia dostêpne s¹ w sekretariacie BOK-u.

Dni Bia³o³êki
Tegoroczne œwiêto naszej Dzielnicy, oprócz tradycyjnych uroczystoœci upamiêtniaj¹cych
bitwê Powstania Listopadowego na terenach Bia³o³êki, bêdzie mia³o charakter mocno edukacyjny.
To bêdzie prawdziwe œwiêto nauki, sztuki i sportu, pod has³em twórczego wspó³zawodnictwa.
Wszystko za spraw¹ Rady Programowej BOK, która przygotowa³a szereg konkursów artystycznych,
sportowych i umys³owych, adresowanych do uczniów bia³o³êckich szkó³.

Program drugich obchodów Dni Bia³o³êki:
8.03 fina³y konkursów
- Turniej tenisa sto³owego - SP nr 314, ul. Porajów 3
- Turniej szachowy - Zespó³ Szkó³ Nr 106 ul. van Gogha 1 (foyer)
- Multimedialny konkurs szachowy - „Nautilus” Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i
M³odzie¿y nr 56, ul. Pancera 18, Czytelnia Naukowa nr 20, ul van Gogha 1, Wypo¿yczalnia
dla Doros³ych i M³odzie¿y Nr 42, ul. Antalla 5
- Konkurs muzyczny i poetycki - sala widowiskowa BOK
- Konkurs fotograficzny „Bia³o³êka dziœ” - Nagrodzone prace bêd¹ opublikowane w witrynach
www.mundocorde.pl i www.bok.waw.pl
- Konkurs historyczno-krajoznawczy - Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
9.03 uroczystoœci upamiêtniaj¹ce przebieg Powstania Listopadowego na terenach Bia³o³êki
Msze Œwiête w intencji Powstañców Listopadowych w parafiach Zielonej Bia³o³êki:
10.00 – Koœció³ Œw. Micha³a Archanio³a, ul. G³êbocka 119
10.00 – Koœció³ Œw. W³odzimierza, ul. Kondratowicza 2
11.15 – Koœció³ Œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty, ul. Ostródzka 172
14.00 – rozpoczêcie oficjalnych uroczystoœci – dziedziniec Szko³y Podstawowej nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10
- Uroczyste przejœcie pod Kamieñ przy ul. Bia³o³êckiej, upamiêtniaj¹cy powstañców listopadowych,
modlitwa i z³o¿enie wi¹zanek
- Koncert Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego WP
Na imprezy i uroczystoœci zapraszaj¹:
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski, Rada Programowa Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury, Biblioteki dzielnicy Bia³o³êka, Parafialny Klub Sportowy AGAPE,
Zespó³ Szkó³ Nr 106, Fundacja Ave, Stowarzyszenie M³odzie¿y Mundo Corde,
Stowarzyszenie Zielona Bia³o³êka.

Monografia Cmentarza Bródnowskiego
360 lat Pragi - wystawa
10 lutego w Teatrze Powszechnym otwarta zosta³a
wystawa przygotowana z okazji 360 rocznicy nadania
Pradze praw miejskich. Ekspozycja, przygotowana
wspólnie przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy i Muzeum Warszawskiej Pragi bêdzie prezentowana w Sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc do 16 marca.
Z za³o¿enia, wystawa ma Targowej, wzniesion¹ we
byæ krótkim spacerem przez wrzeœniu 1939 r. Zamykaj¹stulecia. Autorom zale¿a³o na ce wystawê zdjêcia nowego
pokazaniu wybranych, klu- kina „Praha” i fragmentu odczowych wydarzeñ z dziejów nowionej ulicy Z¹bkowskiej
Pragi i zarysowaniu ewolucji symbolizuj¹ nowy etap w
jej oblicza urbanistycznego dziejach dzielnicy, oczekuj¹oraz architektonicznego.
cej na kompleksow¹ rewaloNa ekspozycji znalaz³o siê ryzacjê zabytków i kolejne
niepublikowane dotychczas inwestycje. Projekt plastyczzdjêcie, ukazuj¹ce barykadê ny wystawy przygotowa³a
u zbiegu ulic Wileñskiej i Alicja Ilgiewicz.

Konkurs wiedzy o Brazylii
10 i 11 marca w L Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ruy
Barbosa przy ul. Burdziñskiego 4 odbêdzie siê VIII edycja Konkursu Wiedzy o Brazylii.
Podobnie jak w latach poprzednich, konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch turach: 10 marca – konkurs
wewnêtrzny, dla uczniów L LO im. Ruy Barbosa i 11 marca
– konkurs ogólnopolski, na którym obecny bêdzie ambasador Brazylii w Polsce, Marcelo Jardim. Relacjê z przebiegu konkursu zamieœcimy w nastêpnym numerze.

Niedawno ukaza³a siê bardzo oczekiwana pozycja jak¹
jest monografia Cmentarza Bródnowskiego, wydana z
inicjatywy Towarzystwa Przyjació³ Warszawy Oddzia³
Bródno przez Bibliotekê Publiczn¹ w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Mo¿na bez przesady stwier- nowego tempa gdy wsparte
dziæ, i¿ powsta³a jedna z istot- zosta³y przez dzielnicow¹ Biniejszych publikacji poœwiêco- bliotekê Publiczn¹.
nych dziejom prawobrze¿nej
Zespo³em redakcyjnym,
Warszawy. Prace nad ca³o- zorganizowanym przez Biblioœciowym, a przez to pionier- tekê g³ównie z w³asnych praskim opracowaniem dziejów cowników, pokierowa³ histotej powszechnie znanej pra- ryk profesor Jan Kieniewicz.
skiej nekropolii, za³o¿onej w
Zgodnie z tym co napisano
1884 roku, a obejmuj¹cej we wstêpie do ksi¹¿ki, publikaobecnie ok. 114 hektarów, roz- cja ta jest owocem ¿mudnego
poczê³y siê przed szeregu laty wysi³ku wielu ludzi, ¿yciem lub
w gronie mi³oœników Bródna, prac¹ zwi¹zanych Bródnem i
jeszcze pod przewodnictwem Targówkiem. Ich wspólnym d¹Ryszarda Szo³wiñskiego, nie ¿eniem by³o wydobyæ z historii
¿yj¹cego ju¿ d³ugoletniego i zachowaæ dla przysz³oœci
prezesa Towarzystwa Przyja- swojej lokalnej ojczyzny to, co
ció³ Warszawy Oddzia³ Bród- w niej szczególnie cenne, zano. Od 2004 r. prace nad po- razem swoiste i uniwersalne.
wstaniem monografii nabra³y
Praca, oparta tak¿e na badaniach archiwalnych, ma
charakter popularnonaukowy.
MAGIEL PRASUJ¥CY
Spoœród 340 stron monograI NA ZIMNO
fii, pierwsze 70. poœwiecone
pranie bielizny, firan,
jest dziejom cmentarza, jego
zas³on, fartuchów, koszul
obu œwi¹tyñ (drewnianej z
PRALNIA CHEMICZNA
1888 r. i murowanej z lat 1958plac Hallera 9
i innych obiektów architektel. 022 618-96-52 60)
tonicznych, interesuj¹co opizapraszamy pon.-pt. 9-18
suje ewolucjê ró¿nych form
wejœcie od podwórka
obyczajowoœci cmentarnej,

zmieniaj¹c¹ siê rolê bródnowskiej nekropolii w strukturze
miasta, a tak¿e najbardziej
dramatyczne wydarzenia na
tle losów miasta i kraju. Jednak g³ówn¹ czêœæ publikacji
stanowi Ksiêga Pami¹tkowa –
uszeregowane wed³ug kolejnych alejek cmentarnych zestawienie kilku tysiêcy notek
biograficznych upamiêtniaj¹cych wa¿niejsze osoby tu pochowane wraz z podaniem
dok³adnego miejsca pochówku. Informacje o nich autorzy
czerpali z najró¿niejszych Ÿróde³ materia³ów archiwalnych, publikacji, tak¿e dokumentów przekazanych przez rodziny zmar³ych.
Do ksi¹¿ki do³¹czona jest mapa
cmentarza, a tak¿e p³yta CD z prezentacj¹ multimedialn¹ zawieraj¹ca
fragmenty tekstów
(w tym nie zamieszczony w
ksi¹¿ce tekst Paw³a Elsztejna prezentuj¹cy kszta³towanie siê na prze-

strzeni lat ró¿nych form pomników nagrobnych), wszystkie
biogramy ze wspomnianej
Ksiêgi Pami¹tkowej (umieszczenie ich na p³ycie umo¿liwia
szybkie odnalezienie w komputerze notki dotycz¹cej poszukiwanej osoby) oraz bogaty materia³ ikonograficzny.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w
przystêpnej cenie 25 z³ w siedzibie Biblioteki Publicznej
przy ul. Œw. Wincentego 85
(na rogu z ul. Budowlan¹) od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-19 oraz w soboty 915, tel. (022) 814 24 07.
Micha³ Pilich
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Na poczatku lutego, w rozmowie z pra¿ank¹ Teres¹ Sendor, obecn¹ prezydent Klubu
12
nowa gazeta praska
Rotary Warszawa-Józefów, zapowiadaliœmy doroczny Bal Walentynkowy, z nadziej¹, ¿e
uzyskany dochód pozwoli na realizacjê za³o¿onych celów. Poni¿ej przedstawiamy relacjê
z tej imprezy, przygotowan¹ przez jej uczestnika.

Oprócz b³êkitnego nieba,
nic mi wiêcej nie potrzeba...

Tymi s³owami, z przeboju
Marka Jackowskiego i zespo³u Maanam, chcia³bym rozpocz¹æ tegoroczn¹ relacjê z XVI
„B£ÊKITNEGO” Walentynkowego Charytatywnego Balu
Rotariañskiego, zorganizowanego przez Klub Rotary Warszawa-Józefów, w zgodnej
wspó³pracy z Hotelem InterContinental w Warszawie.
Has³em tegorocznego Balu
by³a „PRZYJA•Ñ” i w prawdziwie przyjaznej atmosferze znakomicie bawi³o siê na sali a¿
210 osób, w wiêkszoœci ubranych na niebiesko lub z akcentami w tym kolorze rotarian i
przyjació³ Rotary.
Goœciem specjalnym wieczoru by³ znakomity aktor Stefan Friedmann z ma³¿onk¹,
który dzielnie wspomaga³ nas
podczas fina³u „Loterii Towarów i Us³ug Luksusowych”.
Bawili siê z nami kole¿anki i
koledzy z innych klubów Rotary: RC Poznañ Puszczykowo, RC Bia³a Podlaska i (duchem) RC Jelenia Góra oraz
przedstawiciele a¿ szeœciu klubów warszawskich: RC
£omianki (wkrótce RC Belweder), RC Centrum-Wis³a, RC
City, RC Sobieski, RC Stare
Miasto i Warszawskiego Klubu Rotariañskiego. By³ te¿ licznie reprezentowany, niezwykle
pomocny, nasz Rotaract. Ponownie zmuszeni byliœmy dostawiæ dodatkowy stó³, ale i tak
nie wystarczy³o miejsca dla
wszystkich chêtnych.
G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru
by³, perfekcyjnie zaprezentowany przez modelki z agencji
Damart, pokaz kolekcji „Breeze of Colours”, sk³adaj¹cej

siê z kolekcji bi¿uterii – Ambermoda Mariusza Gliwiñskiego i
kolekcji sukien – Natashy Pavluchenko.
Ten punkt programu zachwyci³ wszystkich goœci balu.
Zwiewne, jedwabne suknie,
autorstwa jednej z najlepszych
polskich projektantek, Natashy
i bi¿uteria ze srebra i bursztynu wielokrotnie nagradzanego
na miêdzynarodowych pokazach Mariusza zachwyci³y
¿eñsk¹ czêœæ widowni, a piêkne modelki... pozosta³ych.
Osi¹ balu by³a, jak w ubieg³ym roku, wspomniana ju¿
„Loteria Towarów i Us³ug Luksusowych”.
W tym roku organizatorom
ponownie uda³o siê zgromadziæ
trzydzieœci niezwykle cennych
i oryginalnych fantów (np. koniak z 1945 roku!), bi¿uteriê, a
wœród niej zachwycaj¹c¹
srebrn¹ koliê z czarnym bursztynem od Ambermoda, 25-letni¹ whisky Mcallan, weekend z
Mercedesem Klasy S czy pobyt w hotelach w Kolonii, Bratys³awie i Bukareszcie, sprzêt
elektroniczny, rêcznie zrobiony
spinning z okazjonalnym rotariañskim monogramem oraz
cenne kosmetyki i luksusowe
zabiegi fryzjerskie i SPA).
Wszystko za spraw¹ 31 sponsorów indywidualnych i firm:
„Ambermoda” Mariusz Gliwiñski, Bank BPH, Bart³omiej Micha³owski - artysta plastyk,
„Exima” Wina Ba³kañskie,
Grand Cru, Grast & MTB, Grupa ¯ywiec, Hotel InterContinental, Jacek Frankowski – karykaturzysta, jubiler Andrzej Stanek, JVC, „La Bell“ Instytut
Kerastase, Mercedes-Benz
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Warszawa, Microsoft, „Mikado”
Agencja Konsultigowa, „Na
Piêterku” Galeria Wojciecha
Kielanowskiego, NERO-Development, Nespresso, Beauty
Centre Pearl & Spa, PTC ERA,
Restauracja „Florian”, Selcos
Distribution, dystrybutor marki
Roberto Cavalli, Selgros Cash
& Carry, Signal Iduna, Stachurska Ma³gorzata - Sprzeda¿ i
Naprawa Bi¿uterii, Tobacco
Factory, Wiadomoœci Wêdkarskie, Wiedza Net, V&S Luksusowa, Yarden Kosmetyki z
Morza Martwego i „Zeppelin
Cafe” Wojciecha Lejwody, któ-

re zdecydowa³y siê wspomóc
nas w realizacji charytatywnych
celów, takich jak:
• zakup konika polskiego do
hipoterapii dla Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD
Helenów;
• organizacja pracowni multimedialnej do nauki jêzyka
angielskiego dla dzieci z Domu
Dziecka w Gostyninie;
• zakup respiratora dla szpitala w Prabutach.
Za spraw¹ naszych znakomitych
i hojnych goœci wszystkie postawione cele zostan¹ zrealizowane.

Spektakularnym sukcesem
by³ fina³ „Loterii Towarów i Us³ug
Luksusowych”. Dwaj nasi znakomici goœcie, chc¹c zapewniæ
sobie los NR 1 zaoferowali fantastyczna kwotê - 20 tys. z³otych.
Ich wybór pad³ na 63-letni¹ kolekcjonersk¹ butelkê koniaku.
Ca³a loteria i „cicha” aukcja
obrazu artysty plastyka - Bart³omieja Micha³owskiego zakoñczy³a siê rekordowym wynikiem 56,5 tys. z³., a ca³kowity dochód z balu bêdzie z pewnoœci¹ o wiele wiêkszy.
Mimo niefortunnego w tym
roku terminu Walentynek (po
karnawale i w œrodku ferii),
kolejna impreza zorganizowana przez nasz klub zakoñczy³a siê spektakularnym sukcesem i to nie tylko finansowym.
Zawi¹zaliœmy wiele bezcennych przyjaŸni i ponownie udowodniliœmy, ¿e jesteœmy klubem, który ceni sobie nade
wszystko nasz¹, rotariañsk¹
ideê „Uczynnoœæ dla innych
ponad potrzeby w³asne”. RT

Patroni naszych ulic

Adam Cio³kosz
Adam Cio³kosz (1901-1978) wybitny dzia³acz PPS, polityk
emigracyjny i historyk jest patronem ulicy na Bia³o³êce.
Urodzony w Krakowie w ro- stycznego. Po upadku Francji
dzinie nauczyciela, patrioty i znalaz³ siê w Londynie, gdzie
socjalisty, by³ wychowywany w od stycznia 1941 r. wszed³ w
tych tradycjach. W 1918 r. sk³ad Komitetu Ministrów dla
wstêpuje do POW a nastêpnie Spraw Kraju. Krytykowa³ uk³ad
do WP. Bierze udzia³ w walkach Sikorski – Majski, ¿¹da³ jasneo Lwów, Wilno i w wojnie 1920 go potwierdzenia integralnoœci
r. Walczy jako ochotnik w III Po- terytorialnej pañstwa polskiewstaniu Œl¹skim (1921 r.) go, jednak wiêkszoœæ KomiteUczestniczy³ te¿ w akcji plebi- tu Zagranicznego PPS oposcytowej na Warmii i Mazurach. wiedzia³a siê za uk³adem. W
W 1921 r. wst¹pi³ na Uniwer- 1943 r. po œmierci gen. Sikorsytet Jagielloñski, gdzie studio- skiego, prezydent W. Raczkiewa³ prawo, udzielaj¹c siê te¿ wicz proponowa³ mu misjê
spo³ecznie – by³ m.in. wspó- sformowania nowego rz¹du,
³twórc¹ tzw. Wolnego Harcer- któr¹ jednak Cio³kosz odrzuci³,
stwa – organizacji harcerskiej m.in. z uwagi na brak poparo pogl¹dach bardziej lewico- cia wiêkszoœci swojego œrodowych ni¿ ZHP. Na studiach wiska politycznego. Potêpi³
wst¹pi³ do PPS, z któr¹ to par- uchwa³y ja³tañskie jako godz¹ti¹ bêdzie zwi¹zane jego dal- ce w interesy narodowe i pañsze ¿ycie polityczne. Pracowa³ stwowe Polaków. Krytykowa³
m.in. w redakcji krakowskiego te¿ politykê Stanis³awa Mikopisma PPS „Naprzód”, prze- ³ajczyka, id¹cego na ustêpwodniczy³ te¿ regionalnym stwa wobec ZSRR i PPR.
Po 1945 r. Cio³kosz – jako
strukturom tej partii (tzw. OKROkrêgowe Komitety Robotni- zwolennik niepodleg³oœci Polcze) w Tarnowie, a w latach ski i przeciwnik komunizmu
1936-39 OKR PPS Ziemi Kra- oraz ZSRR - pozosta³ na emikowskiej. W okresie 1928-30 gracji w Wielkiej Brytanii. By³
by³ pos³em na Sejm z okrêgu jednym z przywódców emigratarnowskiego, wybrano go te¿ cyjnej PPS, reprezentowa³ j¹
w 1930 r., ale w³adze uniewa¿- te¿ w strukturach miêdzynaroni³y listê Centrolewu. Od 1931 dowego ruchu socjalistyczner. a¿ do wojny wchodzi³ w sk³ad go. Wykorzystywa³ te kontakCKW PPS – g³ównego organu ty m.in. do przekonywania zawykonawczego tej partii. Nale- chodniej opinii publicznej dla
¿a³ wówczas do lewego skrzy- uznania polskiej granicy na
d³a partii, bêd¹c radykalnym Odrze i Nysie. Pamiêtajmy, ¿e
krytykiem sanacji i zwolenni- partie socjalistyczne (socjaldekiem czynnego obalenia tej¿e, mokratyczne) by³y wówczas i
co spowodowa³o jego uwiêzie- s¹ nadal jednym z g³ównych
nie wraz z innymi pos³ami Cen- elementów pejza¿u politycznetrolewu w 1930 r. i oskar¿enie go Europy Zachodniej, st¹d ta
o zbrojne przygotowanie zama- dzia³alnoœæ mog³a mieæ pewchu stanu. S¹d (w procesie od- ne znaczenie. Udziela³ siê te¿
powiada³ z wolnej stopy) uzna³ w strukturach rz¹du RP na Wygo winnym, karê wiêzienia od- chodŸstwie. By³ dwukrotnie
bywa³ w latach 1933-34. Pomi- przewodnicz¹cym Egzekutywy
mo daleko id¹cego radykalizmu Zjednoczenia Narodowego –
w l. 30. wypowiedzia³ siê prze- rz¹du powo³anego przez tzw.
ciwko wspó³pracy z komunista- Radê Trzech, pe³ni¹c¹ w lami, krytykuj¹c tych dzia³aczy tach 1954-72 funkcjê kolektywPPS, którzy tak¹ wspó³pracê nego prezydenta na emigracji,
w opozycji do dzia³aj¹cego w
podjêli.
W 1939 r. przekroczy³ gra- l. 1947- 72 prezydenta Augunicê rumuñsk¹, docieraj¹c w sta Zaleskiego. By³ wiêc de
1940 r. do Pary¿a, gdzie dzia- facto emigracyjnym premie³a³ w Komitecie Zagranicznym rem, choæ nale¿y odró¿niæ
PPS i wszed³ do Rady Naro- EZN od rz¹du RP powo³anedowej, czyli emigracyjnej na- go w ww. latach przez prezymiastki parlamentu. Utrzymy- denta Zaleskiego. Oba oœrodwa³ ³¹cznoœæ z dzia³aj¹c¹ w ki emigracyjne by³y zreszt¹
okupowanym kraju PPS-WRN, uznawane przez ma³¹ czêœæ
z któr¹ siê identyfikowa³, repre- emigracji, dobrowolnie opodatzentuj¹c j¹ na forum miêdzy- kowuj¹cej siê na Skarb Naronarodowego ruchu socjali- dowy, bêd¹cy materialn¹ pod-

staw¹ dla politycznych struktur wychodŸstwa. St¹d mimo
istotnych funkcji ¿y³ bardzo
skromnie.
Na tle stosunku do przemian
w Polsce i bloku sowieckim po
1956 r. wszed³ spór z t¹ czêœci¹ polskich socjalistów na
emigracji (skupionych we Francji wokó³ Zygmunta Zaremby),
którzy sk³onni byli uznaæ polski
PaŸdziernik 1956 za zmianê na
tyle znacz¹c¹, aby powróciæ do
kraju. Cio³kosz by³ jednak zwolennikiem pe³nej niepodleg³oœci
- czyli wyjœcia z Polski wojsk sowieckich, rozwi¹zania Uk³adu
Warszawskiego, a tak¿e demokracji parlamentarnej. Uwa¿a³
te¿, ¿e nale¿y powo³aæ federacjê pañstw œrodkowoeuropejskich, aby zabezpieczyæ je
przed mo¿liwym nawrotem imperializmu zarówno Rosji, jak i
Niemiec. Pogl¹dy te g³osi³ w
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- leczenie bezbolesne doros³ych
i dzieci
- stomatologia zachowawcza
- leczenie kana³owe pod
mikroskopem
- protetyka, ortodoncja, chirurgia
CENY PROMOCYJNE
DO KOÑCA KWIETNIA!!!
- implanty - pe³ny zakres
- leczenie w narkozie
- czyszczenie zêbów przez
piaskowanie
- laserowe wybielanie w 1 godz.
- RTG cyfrowe, pantomograf
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W RAZIE BÓLU CA£ODOBOWO
publicystyce i na falach Radia
Wolna Europa. Spór z grup¹
Zaremby doprowadzi³ do przejœciowego usuniêcia Cio³kosza
z PPS w 1960 r., uda³o mu siê
jednak odzyskaæ poparcie i od
1964 r. by³ przywódc¹ emigracyjnej PPS. W 1976 r. zaanga¿owa³ siê w akcjê pomocy dla
ofiar wydarzeñ czerwcowych,
nawi¹za³ te¿ kontakt z KOR.
Wobec pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia w 1977 r. przekaza³ kierowanie parti¹ T. Podgórskiemu, pozosta³ jednak honorowym przewodnicz¹cym PPS.
Zmar³ w Londynie.
Poza swoj¹ dzia³alnoœci¹
polityczn¹ i publicystyczn¹
pozostawi³ po sobie powa¿n¹
spuœciznê jako historyk.
Dzie³em jego ¿ycia jest (pisany wspólnie z ¿on¹ Lidi¹)
Zarys dziejów socjalizmu polskiego t I, II (Londyn 19661972). W kraju przed 1989 r.
niektóre jego prace by³y przedrukowane przez podziemne
wydawnictwa.
Tomasz Szczepañski

