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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

PANELE
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

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

Stomatologia
dla ca³ej rodziny
czytaj na str. 5

Razem czy osobno?
Warszawa i województwo mazowieckie – razem czy osobno?
- pod takim has³em w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim
odby³a siê debata na temat metropolitalnoœci Warszawy, w której udzia³ wziêli przedstawiciele ministerstwa infrastruktury,
w³adz samorz¹dowych oraz zaproszeni eksperci.
Problem nie jest b³ahy, bo- œredniej pensji UE) Mazowsze
wiem w Warszawie i okolicach mo¿e straciæ status tzw. regiomieszka 8 proc. ludnoœci kra- nu celu pierwszego, czyli otrzyju, która wytwarza 1/6 PKB, muj¹cego najwiêksze dotacje
maj¹c 10 proc. udzia³u w ryn- z Unii Europejskiej. Oznaczaku pracy. Wynagrodzenie w ³oby to utratê nawet 2/3 dotadokoñczenie na str. 2
rejonie warszawskim to 144
proc. œredniej krajowej. Zaznacza siê przy tym wyraŸny podzia³ województwa na bogat¹ Szpital Praski
stolicê i biedn¹ resztê województwa, co zaciera obraz ca³oœci. Poniewa¿ warszawiacy
coraz wiêcej zarabiaj¹ (zbli¿amy siê do granicy 75 proc.

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
PROMOCJA NA KWIECIEÑ!
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
Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ
równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

Gdzie jest 14 milionów?
Rozmowa z dr Paw³em Obermeyerem, dyrektorem szpitala

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!

Ochota
na Pradze
Towarzystwo Inicjatyw
Spo³ecznych „Troska” zaczê³o dzia³alnoœæ na Ochocie w
2004 roku, od zorganizowania
spotkania miko³ajkowego dla
dzieci. Od niedawna zapuszcza korzenie na Pradze, niedaleko ronda Stefana Starzyñskiego. Przed œwiêtami
wielkanocnymi zaproszono
31 dzieci, g³ównie z praskiego OPS, ale tak¿e mieszkaj¹cych na ul. Darwina 3A, do
usytuowanej na parterze tego
budynku nowej siedziby TIS
„Troska”. Dzieci otrzyma³y
paczki ze s³odyczami.
Uroczyste otwarcie lokalu
nast¹pi³o 27 marca. Na skromnej powierzchni (prawie 16 m2)
wygospodarowano 2 pomieszczenia z zapleczem, gwarantuj¹c intymne warunki do trudnych rozmów z osobami potrzebuj¹cymi pomocy.
„Chcemy mocno pomagaæ
warszawiakom” – zadeklarowa³ prezes ITS „Troska” Maurycy Seweryn, dziêkuj¹c za
wsparcie wspólnocie mieszkaniowej Darwina 3A, pracownikom Oœrodka Pomocy Spodokoñczenie na str. 3

- Wiem, ¿e 19 marca – gdy
NGP by³a ju¿ w drukarni –
dosta³ Pan oczekiwane pismo od prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych, umo¿liwiaj¹ce kontynuowanie
budowy pawilonu A2. Czy to
zakoñczy³o problemy?
- Niestety, nie. W ostatnim
zdaniu tego doœæ d³ugiego pi-

sma stwierdzono - co dla nas
jest najwa¿niejsze - ¿e wprawdzie by³y pewne b³êdy w przeprowadzonej procedurze przetargowej, ale nie mia³y one
wp³ywu na jej legalnoœæ. I
wszystko by³oby w porz¹dku,
gdyby nie to, ¿e nie mamy pieniêdzy. Nie s¹ zap³acone faktury ani za ubieg³y rok, ani tego-

PO¯YCZKA GOTÓWKOWA
do 85 lat
Od 1000 z³ do 50 000 z³ w 2 minuty!
tel. 022

374-26-69 Dojazd do klienta - GRATIS!

roczne, oraz m.in. za zabezpieczenie budowy i zajêcie pasa
drogowego. To ponad 8 mln z³ i
to bez odsetek, o które wykonawca bêdzie wystêpowa³.
- Przecie¿ 20 grudnia ubieg³ego roku Rada Warszawy
uchwali³a Wieloletni Plan Inwestycyjny, w którym dla
szpitala na rok 2007 zapisano ponad 14 mln z³otych, na
ten rok – 18 i dalej kwoty te
siê zwiêkszaj¹. Czy nie mo¿e
Pan siêgn¹æ do tych 14 mln
ubieg³orocznych?
- Nie, bo ich nie ma.
- Jak to jest mo¿liwe?
dokoñczenie na str. 3

2 nowa gazeta praska

Razem czy osobno?
dokoñczenie ze str. 1

cji na lata 2014-2020. Rad¹ na
to mog³oby byæ wydzielenie z
Mazowsza Warszawy i okolicznych powiatów z ok. 3 mln
mieszkañców i utworzenie Obszaru Metropolitalnego. Wówczas biedna czêœæ Mazowsza
mog³aby bez przeszkód otrzymywaæ najwy¿sze dotacje. Takie rozwi¹zanie w imieniu swego ugrupowania zaproponowa³ pose³ PiS Pawe³ Poncyljusz. Uwa¿a on, ¿e utworzenie
Obszaru Metropolitalnego pozwoli³oby np. na budowê zintegrowanego systemu transportowego, stanowi³oby równie¿ ochronê terenów zielonych przed próbami rabunkowego zagospodarowania pod
budownictwo.
Inne spojrzenie na ten problem przedstawi³a rz¹dz¹ca
koalicja PO/PSL. Wojewoda
mazowiecki Jacek Koz³owski

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

opowiedzia³ siê dobitnie przeciwko wydzielaniu Warszawy,
ale przy lepszym wewnêtrznym wykorzystaniu œrodków.
Jego zdaniem nie nale¿y tworzyæ dodatkowych administracyjnych podzia³ów, by dostosowaæ siê do wymogów Unii,
ale aktywnie dzia³aæ na rzecz
zmiany podejœcia Unii do tej
kwestii. Powinno siê to staæ
podczas rozpoczynaj¹cych siê
wkrótce negocjacji kolejnego
okresu finansowania na lata
2014-2020. W tej kwestii Warszawê mo¿e wesprzeæ Budapeszt, który jest w bardzo podobnej sytuacji. Jest jeszcze
inny argument przeciwko podzia³owi. Warszawa na takiej
operacji równie¿ by straci³a.
Nie otrzymywa³aby dotacji,
wzros³oby tak¿e janosikowe,
czyli pieni¹dze odprowadzane
do bud¿etu z tytu³u wiêkszych
dochodów, które dziœ ju¿ stanowi¹ niebagateln¹ kwotê 700
mln z³ rocznie. Okazuje siê tak¿e, ¿e same dochody Mazowsza mog¹ byæ znacznie przeszacowane. Wypracowany
dochód dzieli siê na mieszkañców, ale tylko tych, którzy s¹
w stolicy zameldowani. W Warszawie i województwie mieszka wiele osób zameldowanych
w innych regionach kraju, co,
jak dowodz¹ kontrole unijne,
mo¿e oznaczaæ przeszacowania siêgaj¹ce nawet 10 proc.
A wiêc œrednie zarobki w Warszawie nie osi¹gaj¹ 75 proc.
œredniej unijnej i utrata œrodków nam nie grozi. Przeciwko
podzia³om wypowiadali siê
tak¿e eksperci. W dzisiejszym
œwiecie ani ludzie, ani kapita³,
ani nowe technologie nie
uznaj¹ granic.
I na koniec refleksja nieweso³a. Problemem Warszawy
jest brak wizji. Rozwój powinno siê planowaæ w perspektywie nawet 25-letniej, zaœ u nas
wci¹¿ pokutuje niebezpieczna
dla miasta zabarwiona politycznie doraŸnoœæ.
Kr.

Requiem W. A. Mozarta w III rocznicê
œmierci Papie¿a Jana Paw³a II

30 marca 2008 r. w koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny
Matki Piêknej Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej 100 odby³ siê
niezwyk³y koncert. Dla upamiêtnienia III rocznicy œmierci
Papie¿a Jana Paw³a II zabrzmia³o Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Organizatorzy koncertu, burNied³ugo po œmierci Mozarmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Ja- ta wyjaœni³a siê tajemnica
cek Kaznowski wraz z rad¹ i zwi¹zana z Requiem. Zlecezarz¹dem, wydzia³ kultury oraz niodawc¹ okaza³ siê amator
proboszcz parafii NMP Matki muzyczny, który przyw³aszcza³
Piêknej Mi³oœci ksi¹dz dziekan sobie cudze kompozycje, wyTadeusz Olaczek zaprosili do daj¹c je pod swoim nazwiwykonania tego wspania³ego skiem, hrabia Franciszek Walutworu znakomitych muzyków: segg zu Stuppach. PodnioBia³o³êck¹ Orkiestrê Romanti- s³ym Requiem hrabia pragn¹³
ca, Chór Miasta Siedlce oraz uczciæ pamiêæ swej m³odo
solistów, Katarzynê Trylnik – zmar³ej ¿ony.
sopran, Annê Lubañsk¹ – mezMozart pozostawi³ nuty frag- os¹dzeni. Dopiero „Lacrimosa” dostarczyli nam wielu wzruzosopran, Ryszarda Wróblew- mentów utworu w ró¿nym stop- przynosi pocieszenie, bo mówi szeñ, ale równie¿ sk³onili do
skiego – tenor i Romualda Te- niu zaawansowania. ¯ona o powstaniu z popio³ów.
g³êbokiej refleksji i wspomnieñ.
sarowicza – bas. Ca³oœci¹ dy- kompozytora, Konstancja zleW³aœnie ta najpiêkniejsza Wspominaliœmy pielgrzymki
rygowa³a Iwona Sowiñska.
ci³a ukoñczenie dzie³a uczniom „Lacrimosa” wzrusza nas za- Ojca Œwiêtego i s³owa, które
Nieprzypadkowo wybrano mê¿a, z których najwa¿niej- wsze do ³ez. Tak by³o te¿ pod- do nas kierowa³. Powracaliœmy
na tê okazjê w³aœnie Requiem szym by³ Franz Xaver Süs- czas koncertu w bia³o³êckim pamiêci¹ do tych kwietniowych
Mozarta, dzie³o uznane za jed- smayr. On to skomponowa³ koœciele NMP Matki Piêknej dni sprzed trzech lat, kiedy to,
no z najwybitniejszych osi¹- cztery ostatnie czêœci Sanctus, Mi³oœci. Artyœci, pewnie prowa- tak wyj¹tkowo solidarni i zgodgniêæ genialnego kompozytora Benedictus, Agnus Dei i Com- dzeni przez dyrygent Iwonê ni ¿egnaliœmy go na zawsze.
i zaliczane do najwiêkszych munio – Lux aeterna.
Sowiñsk¹, przepiêkn¹ muzyk¹
Joanna Kiwilszo
arcydzie³ wszechczasów. ReZdaniem muzykologów w
quiem to msza ¿a³obna, któr¹, utworach typu Requiem widaæ
od 500 z³ do 50000z³ choæ na zamówienie, Mozart stosunek kompozytorów do Z.P.U.H. EDYTA
KNA BEZO£OWIOWE
tworzy³ w przeczuciu w³asnej spraw ostatecznych. Requiem
SZYBKA PO¯YCZKA
DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
œmierci. S³uchaj¹c jej trudno nie d-moll nie wyra¿a, bynajmniej ,
zadumaæ siê zarówno nad niebiañskiego spokoju i nie poDLA KA¯DEGO
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
przedwczesn¹ œmierci¹ kom- ciesza. Bije raczej na trwogê
BEZ PORÊCZYCIELI
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
pozytora, jak i nad tak bolesn¹ przed œmierci¹ i ogniem piekielDU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
dla nas œmierci¹ Jana Paw³a II. nym. W sekwencji „Dies irae”
Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji 05-230 Koby³ka
NIE POBIERAMY OP£AT
Requiem d-moll, ostatnia Mozart odmalowuje bezlitosny
Warszawa
ul. Ceglana 10a
kompozycja Mozarta, jest dzie- obraz grozy S¹du OstateczneRÓWNIE¯ BEZ BIK
Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
³em wyj¹tkowym, otoczonym go, a w nastêpnej, „Tuba mitel./fax 786-41-09
SPECJALNA OFERTA DLA
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
legend¹, w której dziœ trudno rum” („Tr¹ba groŸnym zabrzmi
tel. kom. 508-381-229
ju¿ oddzieliæ wydarzenia au- tonem”) opisuje przebudzenie
EMERYTÓW I RENCISTÓW
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
tentyczne od mitu. Anonimowe zmar³ych, którzy maj¹ zostaæ
tel. kom. 508-381-228
Pomiar,
porada,
wycena
GRATIS!
DO 85 ROKU ¯YCIA!
zlecenie na napisanie mszy
www.zpuhedyta.pl
¿a³obnej Mozart otrzyma³ w lipWarszawa,
1791 roku przez tajemniul. Marymoncka 105 lok. 40 cu
dzielnicy Bia³o³êka i bia³o³êcczego pos³añca. Zajêty „Cza- XXIII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka
kiego Oœrodka Pomocy Spo(przy Szpitalu Bielañskim)
rodziejskim fletem” nie od razu
³ecznej. Do szczegó³ów XXIII
przyst¹pi³ do pracy. W listopasesji powrócimy w nastêpnym
dzie, kiedy komponowa³ Requtel.
wydaniu NGP.
(egu)
iem by³ ju¿ bardzo chory. Nie
Decyzja w 2 minuty,
zdo³a³ ukoñczyæ dzie³a, choæ
To by³a bardzo pracowita ku od mostu Grota Roweckiepieni¹dze tego samego dnia! pracowa³ nad nim do ostatnich sesja. Bia³o³êccy radni przyjêli go do Kowalczyka i w sprawie Przypominamy, ¿e w reswoich chwil, przekonany, ¿e kilkanaœcie uchwa³. Przeg³oso- wyposa¿enia bia³o³êckiego Zadakcji Nowej Gazety
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA
pisze mszê dla siebie.
wano nadanie urzêdowi dziel- k³adu Gospodarowania NieruPraskiej przy ulicy K³onicy nowych kompetencji z za- chomoœciami w maj¹tek nalepotowskiego 15 lok. 2
kresu gospodarki nieruchomo- ¿¹cy do m.st. Warszawy. Rad(tel. 022 618 00 80) jest
œciami dla nieruchomoœci znaj- ni wys³uchali sprawozdañ z
nadal dostêpna ksi¹¿ka
duj¹cych siê w granicach Bia- dzia³alnoœci i wykonania pla„Warszawska Praga.
³o³êki, wyra¿ono opiniê o wy- nów finansowych za rok 2007
Przewodnik” autorstwa
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
kazie miejsc, w których miasto – Bia³o³êckiego Oœrodka KultuMicha³a Pilicha.
Bezterminowa, bezp³atna opieka
dopuszcza prowadzenie han- ry, Biblioteki Publicznej w
dlu obwoŸnego. Radni odnieœli
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
siê do propozycji zmian w buDOM WESELNY „M£ODA PARA”
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
d¿ecie na 2008 rok i przeg³osowali zmiany w sk³adach osowesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe
Praga Pó³noc
Bródno
bowych sta³ych komisji rady
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10 ul. Wyszogrodzka 1
Zacisze, ul. Woliñska 20A
dzielnicy. Przyjêto równie¿
(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a) (róg Rembieliñskiej)
uchwa³ê w sprawie przebudotel. 022 678-67-32, 022 818-20-25
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60 tel. (022) 674-66-06, 674-19-02
wy ulicy Modliñskiej na odcin-

KREDYT
GOTÓWKOWY

O

22 425-01-60

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Pracowite obrady

Szpital Praski

Gdzie jest 14 milionów?
dokoñczenie ze str. 1

- Po prostu prawdopodobnie
nie zosta³y przeniesione do
tzw. œrodków niewygasaj¹cych,
czyli nie przesz³y na ten rok.
- Czy nie dzieje siê tak automatycznie?
-Nie. Wydaje mi siê, ¿e
prawdopodobnie powinno o to
wyst¹piæ Biuro Polityki Zdrowotnej, a Rada Warszawy –
zatwierdziæ.
- Dlaczego tak siê nie sta³o?
- Nie wiem.
- Co zamierza Pan w
zwi¹zku z tym zrobiæ?
- Na razie trwaj¹ rozmowy.
Praktycznie bez tych ubieg³orocznych pieniêdzy nie widzê
mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu. Firma 3 J, wykonawca, jest
doœæ przychylnie do nas nastawiona; deklarowa³a skrócenie o
rok terminu wykonania, co
zmniejszy³oby koszty inwestycji,
doœæ elastycznie te¿ podchodzi
do sprawy odsetek. Wartoœæ jej
robót w tym roku szacuje na 25

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

mln z³otych, aby zakoñczyæ du¿y
etap inwestycji. Mam jednak
wra¿enie, ¿e i miasto mog³oby
w³¹czyæ siê w obni¿enie kosztów, np. rezygnuj¹c z pobierania
op³aty za zajêcie pasa drogowego – to 1,3 mln z³otych rocznie.
- A jeœli te 14 milionów siê
nie znajdzie?
- Obawiam siê, ¿e po prostu
stracimy szansê. Na ¿¹danie
Biura Polityki Zdrowotnej zacz¹³em przygotowywaæ program
naprawczy dla szpitala. 25 marca dosta³em pismo od komendanta g³ównego stra¿y po¿arnej
z propozycj¹ w³¹czenia naszej
placówki do krajowego systemu
ratowniczo-gaœniczego. To wielkie wyró¿nienie, a przy tym
uznanie dla ca³ego szpitala, a
zw³aszcza toksykologii. Uzyskalibyœmy status podobny np. do
szpitala oparzeniowego w Siemianowicach Œl¹skich. Prawie
jednoczeœnie dosta³em pismo
od wojewódzkiego konsultanta
medycyny ratunkowej. Pozwolê sobie zacytowaæ fragment:
„Roczna hospitalizacja obejmuje blisko 15 tys. chorych przy 21
tys. badanych i diagnozowanych w izbie przyjêæ oraz 50 tys.
przyjmowanych w przychodniach przyszpitalnych.(…) W
szpitalu znajduje siê jedyny w
województwie i unikalny w skali
kraju oddzia³ leczenia ostrych
zatruæ (…) Szczególne znaczenie dla dzia³alnoœci jednostki ma
Du¿y oddzia³ intensywnej terapii (…) ciesz¹cy siê uznaniem
w warszawskim œrodowisku medycznym. (…) przedstawione

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

ZTM nie ma litoœci
Minê³o pó³tora miesi¹ca bez
autobusu 416. I bez odpowiedzi ZTM na nasz list w tej sprawie. „Nowa Gazeta Praska”
dosta³a informacjê od rzecznika ZTM, Igora Krajnowa, ¿e linia zosta³a zawieszona z powodu niskiej frekwencji. W zamian za ni¹ na Mokotowie
zwiêkszyliœmy czêstotliwoœæ
kursowania linii 501, natomiast
po prawej stronie Wis³y liniê
416 maj¹ zast¹piæ dwie nowe
linie autobusowe, które uruchamiamy od 1 marca: 202 i 204.
Na Mokotowie, zgoda. Autobus 501 rzeczywiœcie ³¹czy Stegny z centrum Warszawy. Wspomniane minibusiki 202 i 204 równie¿ chodz¹. Tylko nie dowioz¹
mieszkañców Bródna do Œródmieœcia. To s¹ jedynie linie peryferyjne (Bródno - Targówek Bia³o³êka). W jaki sposób mog¹
zast¹piæ liniê 416, która jeŸdzi³a
na drug¹ stronê Wis³y?
Mail na ten temat zosta³ wys³any przez NGP do ZTM 12

marca. Odpowiedzi na to pytanie Zarz¹d Transportu nie
udzieli³ do dziœ. Mieszkañcy
Bródna dalej skazani s¹ na zat³oczony do niemo¿liwoœci
tramwaj nr 4. Któregoœ dnia
„czwórka” po prostu pêknie w
szwach i nie bêdzie w tym nic
dziwnego. Co prawda tramwaj
w szczycie jeŸdzi w miarê czêsto, œrednio co 6 minut. Ale i
tak jest wy³adowany po dach.
Pasa¿erowie dos³ownie wisz¹
na sobie, drzwi z trudem siê
domykaj¹. A czêœæ osób ko³o
Dworca Wileñskiego zostaje na
przystanku, bo w tramwaju nie
ma ju¿ miejsca. Rzecznik pisze
o niskiej frekwencji w autobusie 416. Tramwaj nr 4 zdecydowanie ma wysok¹. Upiornie
wysok¹. Czy o takie warunki
dla pasa¿erów chodzi?
Od czerwca w œrodkach
masowej komunikacji dro¿ej¹
bilety. Czyli bêdziemy jeŸdziæ
dro¿ej i równie niewygodnie?
Ludmi³a Milc

mo¿liwoœci Szpitala Praskiego
sk³aniaj¹ do ostatecznej decyzji o realizacji od lat zamierzanego projektu powo³ania i zorganizowania szpitalnego oddzia³u ratunkowego (…).”
- Nie wspomina Pan o tym,
¿e spor¹ czêœæ pisma zajmuj¹ komplementy pod
Pana adresem. Stworzy³ Pan
w P³oñsku jeden z najlepszych oddzia³ów ratunkowych w województwie.
- Bo to ma znaczenie tylko
w kontekœcie mojego doœwiadczenia w tej dziedzinie.
- W myœl planów, to w³aœnie w budynku A2 mia³by
znaleŸæ siê ten oddzia³….
- Tak. Tam w³aœnie chcia³bym,
¿eby zosta³y przeniesione
wszystkie sale operacyjne,
OIOM, radiologia, toksykologia,
oddzia³y zabiegowe. Wtedy w
obecnym g³ównym budynku A
zwolni³yby siê 4 poziomy i mo¿na by zacz¹æ przede wszystkim
remont. Wyobra¿am sobie, ¿e w
budynku B (najstarszym, gdzie
obecnie jest ginekologia, po³o¿nictwo, noworodki, chirurgia
ogólna i jedna interna), po po³¹czeniu go z budynkiem A2, mo¿na by³oby zrobiæ supernowoczesn¹ ginekologiê i po³o¿nictwo. W œwietle udzia³u naszego
szpitala w systemie ratowniczogaœniczym mo¿na by kupiæ komorê hiperbaryczn¹, która pozwala na ³atwiejsze leczenie
oparzeñ, stóp cukrzycowych,
zatruæ i owrzodzeñ. Za te procedury w ca³oœci p³aci Narodowy
Fundusz. Taka komora kosztuje
wprawdzie oko³o 150 tys. dolarów, ale przy wielkoœci zapotrzebowania na ni¹ s¹dzê, ¿e ten wydatek zwróci³by siê w ci¹gu roku.
Tak¿e w kontekœcie oddzia³u ratunkowego i wspó³pracy ze
stra¿¹ mo¿na by zainstalowaæ
komorê dekontaminacyjn¹….
- Co to takiego?
- Urz¹dzenie do oczyszczania osób ska¿onych œrodkami
chemicznymi. Taka by³a sugestia doradcy ministra spraw
wewnêtrznych i administracji
ds. medycyny ratunkowej. W
Warszawie nie ma w pe³ni profesjonalnej takiej komory,
gdzie usuniête zanieczyszczenia by³yby utylizowane, a nie
zrzucane do Wis³y.
- Rozmawiamy o tym tak, jak
gdyby pieni¹dze ju¿ by³y. Czy
ma Pan czyjeœ deklaracje?
- Nie, ale nie jestem w stanie
uwierzyæ, ¿e po tylu wysi³kach i
maj¹c takie perspektywy, znajdzie siê w mieœcie ktoœ, kto ska¿e szpital na zag³adê. Jestem w
trakcie przygotowywania programu medycznego i naprawczego.
- Co przewiduj¹?
- Przede wszystkim ich realizacja stanie siê mo¿liwa po zakoñczeniu inwestycji. Chcê bardziej
otworzyæ szpital dla pacjentów –
w pomieszczeniach, które dotychczas zajmowa³a dyrekcja, zamierzam uruchomiæ punkt konsulta-

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
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cyjny w którym bêd¹ przyjmowaæ
chirurdzy, urolodzy, ortopedzi i interniœci. To skróci drogê pacjentów do szpitala. Bêdzie tam USG,
bêdzie tak¿e mo¿liwoœæ np. biopsji cienkoig³owej, która da odpowiedŸ na pytanie, czy pacjent wymaga operacji. Niezale¿nie jestem po rozmowach z firm¹ Siemens, jak wykorzystaæ nasz tomograf komputerowy do badañ nieinwazyjnych, które dotychczas
by³y bardzo bolesne dla pacjenta
–kolonoskopii czy bronchoskopii.
Nasz komputer jest dostosowany
do takich wirtualnych badañ. Planujê spotkania z przedstawicielami praskich publicznych i niepublicznych placówek s³u¿by zdrowia, bo czêsto nie znamy wzajemnie swoich mo¿liwoœci. Mo¿e to
bêdzie nawet coœ na kszta³t „praskiego bia³ego szczytu”. Sprawy
s¹ tak wa¿ne, ¿e nie waham siê
u¿yæ tego okreœlenia. Tylko wspólnie mo¿emy coœ zrobiæ.
- Ale przecie¿ uzyskanie
skierowania na bezp³atn¹ tomografiê graniczy z cudem?
- Parê tygodni temu zmieni³y
siê przepisy, o czym nawet nie
wiedz¹ niektórzy moi koledzy.
Poprzednio koszty wykonania
badania tomograficznego obci¹¿a³y przychodniê, która kierowa³a pacjenta. Teraz p³aci za to NFZ.
- To otwiera znacznie lepsze
mo¿liwoœci diagnostyczne…
- Tak. Ponadto bêdzie mo¿na u nas przeprowadzaæ badania przesiewowe nowotworów, chorób serca itd.
- Brzmi to jak bajka, ale
czy tych cudów rzeczywiœcie
doœwiadczy pacjent?
- Czêsto siê zdarza, ¿e barier¹
w dostaniu siê do lekarza jest np.
wci¹¿ zajêty telefon w rejestracji. Bêdê wy³apywa³ takie przypadki i je eliminowa³. Wiem, ¿e
miasto ma napiêty bud¿et. Ale
zdrowie jest priorytetem nie tylko jako has³o wyborcze.
- Dziêkujê za rozmowê. Do
tych spraw bêdziemy stale
wracaæ.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Z ostatniej chwili
Ju¿ od dziœ w Szpitalu Praskim mo¿na - tylko komercyjnie - przeprowadziæ nieinwazyjn¹ bronchoskopiê i kolonoskopiê. Niestety bowiem
procedury Narodowego Funduszu Zdrowia nie przewiduj¹ dla nas bezbolesnych
tego rodzaju zabiegów.

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

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do 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)

Ochota na Pradze
dokoñczenie ze str. 1

³ecznej i Wydzia³u Pomocy
Spo³ecznej Urzêdu Pragi Pó³noc, zastêpcy burmistrza Jaros³awowi Sarnie i radnemu
Mariuszowi Borowskiemu.
W lokalu na Darwina 3A prowadzone bêdzie Biuro Porad
Prawnych – ta forma okaza³a
siê najbardziej potrzebna w dotychczasowej dzia³alnoœci na
Ochocie. Bezp³atne porady
prawne bêd¹ udzielane 3 razy
w tygodniu. Na konkretny dzieñ
i godzinê nale¿y umówiæ siê
telefonicznie, dzwoni¹c przez
centralê TIS „Troska”, nr 022
659 21 25. Trzeba byæ przygotowanym na oczekiwanie ok. 2

tygodni. W trudnych sytuacjach
porady mog¹ byæ przekazane
poczt¹ elektroniczn¹.
Na Pradze tak¿e jest ogromne zapotrzebowanie na porady prawne – potwierdzi³a Gra¿yna Auguœcik z praskiego
OPS.
„Wszystkie organizacje witamy z otwartymi ramionami’ –
powiedzia³a El¿bieta Guzikiewicz, naczelnik Wydzia³u
Spraw Spo³ecznych, zapraszaj¹c TIS „Troska” na najbli¿sze Forum Praskich Organizacji Pozarz¹dowych 15 kwietnia
o 10, w Punkcie InformacyjnoKonsultacyjnym przy ul. Jagielloñskiej 60.
K.

Po¿egnanie
16.03.2008 r. odszed³ od nas nagle
nasz kolega i wspó³pracownik

Waldemar Ostrowski
Z Domem Kultury ŒWIT zwi¹zany by³ od blisko 10
lat. Zajmowa³ siê techniczn¹ obs³ug¹ imprez i zajêæ.
Nie by³o takiego koncertu, programu kabaretowego,
spektaklu teatralnego czy jakiegokolwiek innego wydarzenia, któremu by nasz Waldek nie towarzyszy³.
By³ obdarzony wieloma talentami technicznymi, z
których pe³nymi garœciami korzystaliœmy. Maj¹c Go
u boku zawsze mo¿na by³o stawaæ twarz¹ w twarz
z nowymi wyzwaniami. Nawet tymi niezwyczajnymi i nie³atwymi z technicznego
punktu widzenia. Turnieje rycerskie, miêdzyszkolne konkursy teatralne MASKA
i DEBIUTY, projekt Bródno 2000 Paw³a Althamera, wyk³ady i seminaria Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku, ujarzmienie nowej i skomplikowanej aparatury
cyfrowej naszego kina, to tylko niektóre przyk³ady dzia³alnoœci Domu Kultury ŒWIT
na których Waldek odcisn¹³ swoje piêtno. Ci¹gle coœ modernizowa³ i naprawia³.
Wype³nia³ swoj¹ osob¹ ca³y Dom Kultury. Nie ma w nim ani jednego miejsca, które
nie kojarzy³oby siê z Waldkiem. Wiedzieliœmy, ¿e mamy w nim oparcie. Ale dopiero
gdy Go zabrak³o, uœwiadomiliœmy sobie jak by³o ono dla nas nieodzowne.
W przysz³ym roku obchodziæ bêdziemy jubileusz 50-lecia dzia³alnoœci Domu
Kultury ŒWIT. Jestem przekonany, ¿e Waldek Ostrowski swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem na trwale zapisa³ siê w jego historii. Trudno bêdzie Go zast¹piæ.
W naszych sercach i pamiêci pozostanie na zawsze.
Dyrektor Domu Kultury ŒWIT
Jacek Bia³ek
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Z prologiem i epilogiem
Przed przyjêciem porz¹dku obrad g³os
zabra³ p³k Czes³aw Lewandowski, prezes
Zarz¹du Rejonu Praga Pó³noc Zwi¹zku
Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, przewodnicz¹cy Kombatanckiej
Rady Dzielnicy Targówek. Poinformowa³,
¿e za patriotyczno- organizatorsk¹ dzia³alnoœæ, za pomoc i u³atwianie dzia³alnoœci kombatantów, za wspó³udzia³ w patriotycznym wychowaniu m³odzie¿y, dba³oœæ
o Miejsca Pamiêci Narodowej – Zarz¹d
G³ówny Zwi¹zku przyzna³ 4 osobom z Targówka najwy¿sze odznaczenie „Za zas³ugi dla ZK RP i BWP”. Odznaczenie to
wrêczy³: przewodnicz¹cemu Rady Dzielnicy, Zbigniewowi Poczesnemu; burmistrzowi Grzegorzowi Zawistowskiemu i wiceburmistrzowi S³awomirowi Antonikowi
oraz dyrektorowi SZPZLO Warszawa
Bródno Micha³owi Kaweckiemu.
Pierwszym punktem jednomyœlnie
przyjêtego porz¹dku dziennego obrad
26 marca by³y interpelacje i wnioski. Witold Harasim zg³osi³ 3 sprawy, zasygnalizowane przez mieszkañców: niedro¿noœæ studzienki przy ul. Piotra Skargi 6,
z³y profil jezdni przy ul. Witebskiej i Radzymiñskiej pod wiaduktem przy Tesco
oraz koniecznoœæ poprawy obs³ugi mieszkañców Zacisza i Targówka Mieszkaniowego przez Pocztê Polsk¹. Anna Kuczyñska podnios³a sprawê z³ego kursowania
linii 145 – jedynego autobusu na Zaci-
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szu. Maciej Danko poprosi³ o informacje
o pracy komisji ds. statutu m.st. Warszawy i statutu dzielnic. Komisja, z³o¿ona z
radnych Targówka odby³a 2 posiedzenia, wkrótce spotka siê kolejny raz. Statut powtórnie bêdzie przedstawiony radom dzielnic do zaopiniowania.
Jednomyœlnie, 20 g³osami, radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z dzia³alnoœci Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targówek za 2007 rok. W tym roku
pomoc z OPS otrzyma³y 5493 rodziny, tj.
11 780 osób w formie pomocy socjalnej,
pomocy finansowej i rzeczowej, w tym 2862
rodziny (6046 osób) wy³¹cznie pomoc finansow¹ lub rzeczow¹. Osoby korzystaj¹ce z pomocy Oœrodka stanowi¹ 9,85% ogó³u
mieszkañców dzielnicy. OPS zatrudnia 130
pracowników na 115 etatach.
Przy ul. Chodeckiej 2 dzia³a Filia nr
1 OPS (dla mieszkañców Bródna), Dom
Dziennego Pobytu, Dzia³ Pomocy Specjalistycznej i Dzia³ Œwiadczeñ Rodzinnych, Dzia³ ds. Uzale¿nieñ, us³ugi opiekuñcze, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi oraz punkt przyjmowania i wydawania rzeczy u¿ywanych.
Filia nr 2 OPS ma siedzibê przy ul.
Stojanowskiej 12/14 (dla mieszkañców
Targówka Mieszkaniowego, Targówka
Fabrycznego i Zacisza). Jest tam równie¿ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie z problemem uzale¿nienia.
OPS prowadzi tak¿e : Œrodowiskowy
Dom Samopomocy dla osób z upoœledzeniem umys³owym przy ul. Suwalskiej 11,
œwietlicê opiekuñczo-wychowawcz¹ przy
ul. Mieszka I 7; œwietlice socjoterapeutyczne przy ul. Wêgrowskiej 1/3 i Kra-

snobrodzkiej 11 oraz Klub Pracy przy
ul. Œw. Wincentego 85.
Po zaopiniowaniu przez Radê Dzielnicy dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej sk³ada roczne sprawozdanie prezydentowi m.st. Warszawy.
Równie¿ jednomyœlnie, 20 g³osami,
radni przyjêli Lokalny Program Profilaktyki Uzale¿nieñ dla Dzielnicy Targówek
na rok 2008, wczeœniej pozytywnie zaopiniowany przez komisjê zdrowia i pomocy spo³ecznej. Programem objêtych
jest 16 szkó³ podstawowych, 7 gimnazjów, 7 szkó³ ponadgimnazjalnych oraz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
17 placówek s³u¿by zdrowia, 8 klubów
osiedlowych, Ogród Jordanowski, Oddzia³
Bródno TPW, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe. Program jest kontynuacj¹ realizacji zadañ z lat poprzednich i stanowi
czêœæ miejskiego programu na rok 2008.
14 radnych popar³o, 4 wstrzyma³o siê
od g³osu w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii o przed³o¿onym przez zarz¹d
dzielnicy Targówek wykazu miejsc, na
których dopuszcza siê prowadzenie handlu obwoŸnego, na gruntach stanowi¹cych w³asnoœæ m.st. Warszawy, po³o¿onych poza pasami dróg publicznych oraz
po³o¿onych na terenie m.st. Warszawy,
stanowi¹cych pasy drogowe dróg publicznych. Lista obejmuje 26 miejsc, okreœla
liczbê i powierzchniê stanowisk, asortyment i okres prowadzenia handlu (ca³y
rok – sezonowy – okolicznoœciowy).
Ostatni¹ na tej sesji uchwa³¹, jednomyœlnie (18 g³osami) zmieniono za³¹cznik Dzielnicy Targówek do bud¿etu m.st.
Warszawy, przenosz¹c z dz. 854 (edukacja) do dz. 852 (pomoc spo³eczna)
kwotê 183 139 z³ na do¿ywianie uczniów.

Przewodnicz¹cy rady poinformowa³, ¿e
9 kwietnia o godz. 17 odbêdzie siê spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt. inwestycji
Budowa obwodnicy od Ronda Wiatraczna do
po³¹czenia z Dzielnic¹ Targówek. W programie: informacje, dyskusja i wyra¿enie przez
mieszkañców opinii poprzez ankietê.
Po zakoñczeniu obrad przewodnicz¹cy rady Zbigniew Poczesny udzieli³ wywiadu dla TVP INFO na temat terenu przy
ul. Radzymiñskiej, na którym, zgodnie z
uchwa³¹ rady dzielnicy, ma powstaæ hala
widowiskowo-sportowa na 20 tysiêcy widzów. Na ten teren chc¹ siê jednak przenieœæ kupcy ze Stowarzyszenia „Stadion”.
Zbigniew Poczesny przypomnia³, ¿e
uchwa³a Rady Dzielnicy zosta³a przekazana do Rady Warszawy w czerwcu 2007
roku. Protesty kupców, a potem wybory
parlamentarne wstrzyma³y dzia³ania na
rzecz realizacji planów rady, zgodnych z
wol¹ mieszkañców, wyra¿on¹ 20 tysi¹cami podpisów. Postulaty te maj¹ poparcie
prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych,
jak równie¿ Ministerstwa Sportu. Gdy teren, który zosta³ przekazany Ministrowi
Sportu, wróci do ANR, w³adze Targówka
wyst¹pi¹ o przekazanie go dzielnicy.
Zbigniew Poczesny podkreœla, ¿e teren nie zosta³ przekazany protokó³em
zdawczo-odbiorczym, a wiêc sprawa jest
„w zawieszeniu”.
Dzielnica Targówek czeka na akceptacjê swej decyzji przez Radê Warszawy.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz
wyraŸnie powiedzia³a, ¿e miasto szykuje teren dla kupców – przy ul. Marywilskiej. Teren jest ju¿ sprz¹tany za pieni¹dze warszawiaków.
„Jestem przekonany, ¿e Minister
Sportu nie podejmie decyzji wbrew woli
zarówno Pani Prezydent, jak i organów
ni¿szego szczebla – radnych Dzielnicy
Targówek. Jestem przekonany, ¿e bez
konsultacji z nami nic tu siê nie bêdzie
dzia³o” – podsumowa³ sw¹ wypowiedŸ
Zbigniew Poczesny.
K.

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

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

Nowoczesnych szk³ach okularowych
W ostatnich czasach w wielu dziedzinach ¿ycia obserwujemy szybki postêp. Udoskonalone pod wzglêdem technologicznym i funkcjonalnym produkty sprawiaj¹, ¿e
mo¿emy z nich korzystaæ d³u¿ej i z wiêkszym zadowoleniem. Dotyczy to tak¿e rynku
optycznego. Ku radoœci klientów rynek ten dysponuje coraz bogatsz¹ ofert¹ szkie³
optycznych, opraw i innych akcesoriów.
Okulary to zakup niezwykle wa¿ny. Kupujemy je na kilka lat, dlatego nasz wybór
musi byæ œwiadomy. Niektóre zak³ady pozwalaj¹ na samodzielne dobranie oprawek, lecz
nie informuj¹ o mo¿liwoœci wyboru szkie³. To b³¹d. Przecie¿ soczewki s¹ równie wa¿ne,
jak tworzywo oprawy. Przybli¿aj¹c Pañstwu ofertê rynkow¹ dotycz¹c¹ soczewek, chcemy
te¿ uœwiadomiæ, ¿e odpowiednio dobrane szk³a wp³ywaj¹ na zwiêkszenie komfortu u¿ytkowania, poprawê wygl¹du, a co za tym idzie - lepsze samopoczucie.
Szk³a optyczne generalnie mo¿emy podzieliæ na szklane i plastikowe. Soczewki
plastikowe s¹ lepsze od szklanych. Ich niew¹tpliw¹ zalet¹ jest to, ¿e wa¿¹ o 40 proc.
mniej ni¿ soczewki szklane oraz to, ¿e siê nie t³uk¹. Zwyk³e soczewki plastikowe charakteryzuj¹ siê jednak¿e mniejsz¹ odpornoœci¹ na zarysowania (plastik jest bardziej
miêkki ni¿ szk³o). Znaleziono jednak na to radê - s¹ soczewki plastikowe utwardzone.
Wówczas sw¹ zewnêtrzn¹ pow³ok¹ uzyskuj¹ tak¹ twardoœæ, ¿e nie jest ³atwo je zarysowaæ (np. nie uda siê to p³ask¹ stron¹ œrubokrêta).
Soczewki plastikowe s¹ nieznacznie grubsze od szk³a. Musimy zatem zasiêgn¹æ rady
fachowca w sprawie wyboru zarówno oprawek, jak i szkie³. Specjalista pomo¿e nam dobraæ
szk³a i oprawki tak, by ich gruboœæ, a co za tym idzie - waga, by³y odpowiednie.
Zarówno soczewki szklane, jak i plastikowe wystêpuj¹ w ró¿nych wersjach, a mianowicie:
1. Fotochromy - soczewki, które pod wp³ywem promieni s³onecznych same siê
przyciemniaj¹. Niezaprzeczaln¹ zalet¹ fotochromów jest to, ¿e jednoczeœnie koryguj¹ wzrok i chroni¹ nasze oczy przed s³oñcem. Mog¹ byæ zarówno szklane, jak i
plastikowe. Plastikowe s¹ l¿ejsze, ale wiêcej kosztuj¹.
2. Soczewki pocienione - soczewki stworzone g³ównie z myœl¹ o ludziach o
wiêkszej wadzie wzroku, którzy kiedyœ skazani byli na noszenie grubych i ciê¿kich
okularów. Szk³a o mocy np. 5 dioptrii bêd¹ w wersji pocienionej wygl¹daæ (i wa¿yæ)
jak 1,5 dioptrii. Trzeba wspomnieæ, ¿e s¹ ró¿ne stopnie pocienieñ, a co siê z tym
wi¹¿e - ró¿ne ich ceny. Gruboœæ zale¿y od wielu parametrów, takich jak kszta³t soczewki, materia³, z którego s¹ zrobione oraz wielkoœæ oprawki. Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e najlepiej poradzi nam naprawdê dobrze przygotowany fachowiec.
3. Soczewki wieloogniskowe - soczewki, które ³¹cz¹ w sobie okulary zarówno
do dali, jak i do bli¿y. Soczewki te dziel¹ siê na dwuogniskowe i progresywne. Dwuogniskowe mo¿emy bardzo ³atwo rozpoznaæ, widaæ bowiem wyraŸn¹ liniê podzia³u miêdzy
ogniskami (niestety, mo¿e to nas postarzeæ). Szk³a te nie s¹ w pe³ni doskona³e. Widaæ w
nich ostro tylko w dwóch zakresach przez dolne ognisko na odleg³oœæ ok. 35 cm, przez
górne - powy¿ej 4,5 m. Podczas patrzenia linia podzia³owa mo¿e wchodziæ w pole naszego widzenia i przeszkadzaæ. W soczewkach progresywnych wszystkie te wady s¹
wyeliminowane. Nie ma ¿adnych linii podzia³u, a u¿ytkownik widzi ostro na ka¿d¹ odleg³oœæ. Soczewki progresywne s¹ znacznie wygodniejsze.
Na ka¿de szk³a optyczne mo¿na nanieœæ ró¿nego rodzaju pow³oki uszlachetniaj¹ce:
• antyrefleks - powoduje, ¿e w szk³ach nie ma niepotrzebnych i przeszkadzaj¹cych odbiæ
œwiat³a zewnêtrznego (zarówno po zewnêtrznej, jak te¿ wewnêtrznej stronie soczewki). Warto, by Panie kupuj¹ce okulary pamiêta³y o tej pow³oce, bowiem dziêki niej makija¿ oczu

jest dobrze widoczny (nie ma refleksów œwietlnych). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pow³oka antyrefleksyjna nie s³u¿y do zabezpieczenia oczu przed promieniowaniem z monitorów;
• pow³oka antywodna - powoduje, ¿e szk³a s¹ mniej podatne na zaparowania;
• pow³oka antystatyczna - zmniejsza osadzanie siê kurzu i py³u na okularach;
• blueblocker (czyt. blubloker) - najlepiej zabezpiecza przed szkodliwym promieniowaniem z monitorów komputerowych oraz dziury ozonowej. Chroni oczy przed
zmêczeniem. Poprawia widzenie przez podniesienie kontrastu. Znacznie polepsza
widzenie we mgle. Pow³oka ta posiada wszelkie zalety soczewek fotochromatycznych. Warto wspomnieæ, ¿e daje zabarwienie szkie³ o kolorze fioletowo-niebieskim.
Najlepiej nadaje siê dla kierowców i ludzi pracuj¹cych przy komputerze.
Pow³oki uszlachetniaj¹ce s¹ prawdziwym hitem ostatnich lat. Niezaprzeczalnie
poprawiaj¹ komfort u¿ytkowania okularów. Sprawiaj¹, ¿e wygl¹damy w okularach
modnie i ciekawie. Podkreœlaj¹ te¿ fakt, ¿e troszczymy siê o swój wzrok, zdrowie i
wygl¹d zewnêtrzny. Warto nadmieniæ, ¿e nie musimy decydowaæ siê tylko na jedn¹
pow³okê, gdy¿ mo¿na dokonywaæ dowolnych kombinacji pow³ok uszlachetniaj¹cych.
Zanim wybierzecie siê po okulary, spróbujmy razem zastanowiæ siê, jak dokonaæ najtrafniejszego zakupu. Bior¹c pod uwagê przeznaczenia okularów, pozwolimy sobie udzieliæ Pañstwu kilku wskazówek:
• okulary dla dzieci - bezwzglêdnie powinniœmy zdecydowaæ siê na szk³a plastikowe, gdy¿ tylko takie zapewniaj¹ dzieciom bezpieczeñstwo (plastik siê nie t³ucze).
Najlepszy bêdzie plastik utwardzony;
• okulary dla ludzi z wiêksz¹ wad¹ - polecamy szk³a pocienione, gdy¿ uwolni¹
nas od zmory noszenia ciê¿aru na nosie oraz umo¿liwi¹ noszenie ³adnych oprawek,
np. metalowych, w których na ogó³ wygl¹da siê korzystniej;
• okulary dla ludzi, którzy du¿o czytaj¹ i pisz¹, a maj¹ wadê dotycz¹c¹ zarówno
dali, jak i bli¿y - proponujemy dwie pary okularów;
• okulary dla ludzi, którzy czêsto zmieniaj¹ odleg³oœæ patrzenia - najlepsze bêd¹
soczewki wieloogniskowe, a najwygodniejsze bezsprzecznie soczewki progresywne;
• okulary dla kierowców i ludzi pracuj¹cych przy komputerze (z wyj¹tkiem grafiki komputerowej) - polecamy szk³a z pow³ok¹ blueblocker;
• okulary dla ludzi, którzy nie lubi¹ okularów - proponujemy dobre soczewki kontaktowe.
Okulary wybraæ samemu jest bardzo trudno i nie polecamy tego robiæ. Pamiêtajmy, oprawki
mo¿emy wybraæ sami. Jednak dla naszych oczu wa¿ne s¹ prawid³owo dobrane soczewki, a
takiego wyboru dokonaæ mo¿e jedynie kompetentny, s³u¿¹cy fachow¹ rad¹ pracownik.
W naszym Centrum Optyki Okularowej „OPTOKAN” znajd¹ Pañstwo fachowców dobrze przygotowanych by s³u¿yæ sw¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Nasza firma stara siê, by
na progu wejœcia do Unii Europejskiej Zachód móg³ uczyæ siê od nas, a nie my od Zachodu.
Serdecznie zapraszany do naszego salonu - kupuj w firmie polskiej.

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

NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO
WARSZAWA PRAGA
zaprasza
w dniu 19.04.2008r. w godzinach 10:00-14:00
do siedziby Urzêdu przy ul. Jagielloñskiej 15

na DZIEÑ OTWARTY DLA PODATNIKÓW
W tym dniu w Sali Obs³ugi Klienta bêdzie mo¿na:
- uzyskaæ niezbêdne informacje w zakresie rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok,
- pobraæ formularze zeznañ podatkowych,
- z³o¿yæ zeznanie podatkowe,
- uzyskaæ informacje na temat specyfiki pracy urzêdów skarbowych
i obowi¹zuj¹cych procedur – spotkanie o godz. 11 i o godz. 13.

XVIII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Krucha równowaga si³
Sesja, na której radni podsumowuj¹
roczn¹ pracê zarz¹du, opiniuj¹c realizacjê bud¿etu w roku ubieg³ym, zwykle z
racji wagi tego punktu jest zazwyczaj
jedn¹ z najwa¿niejszych w roku. W praskiej radzie nie to jednak wywo³ywa³o najwiêksze emocje. Du¿o d³u¿sza debata
odby³a siê w trakcie omawiania sprawozdania komisji rewizyjnej w sprawie kontroli inwestycji pod nazw¹ budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej 127
przy ulicy Kowieñskiej 12/20. Obydwa te
punkty zakoñczy³y siê jednakowo. Rada
nie podjê³a w nich ¿adnych decyzji. Zawa¿y³a tu nieobecnoœæ jednej radnej z PO.
Pocz¹tkowo sesja zaczê³a siê wyj¹tkowo spokojnie. Rada przychyli³a siê do
zdjêcia z porz¹dku obrad sprawy lokalizacji salonu gier na automatach w budynku przy Jagielloñskiej 78, wprowadzaj¹c w to miejsce wyst¹pienie do Rady
Warszawy o skorelowanie miejskiej
uchwa³y w zakresie udzielania bonifikat
za u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci gruntu do przepisów ustawowych.
Schody dla radnych PO i SLD zaczê³y siê
przy realizacji kolejnych punktów porz¹dku obrad. Ju¿ na samym pocz¹tku przegrali wybór wiceprzewodnicz¹cego rady.
Poleg³y te¿ na fali emocji w pierwszym g³osowaniu zmiany w bud¿ecie dzielnicy, gdzie
przewidziano œrodki na dokoñczenie wlok¹cej siê od lat nadbudowy szko³y przy Jagielloñskiej 7, a tak¿e wyst¹pienie do miasta o dodatkowe œrodki na realizacjê pilota¿owego programu „ System wspierania
uczniów zagro¿onych niedostosowaniem
spo³ecznym – piêciolatki w szko³ach Pragi
Pó³noc”. Dopiero riposta radnego Tondery,
który zapowiedzia³, ¿e w takim wypadku
ufunduje na budynku szko³y przy Jagielloñskiej 7 tablicê z napisem „Pomnik nieudacznictwa PiS” otrzeŸwi³a niektórych radnych tego ugrupowania. Po zarz¹dzonej reasumpcji g³osowania, wnioski zarz¹du o korekty w bud¿ecie dzielnicy nieznaczn¹ wiêkszoœci¹ przesz³y. Rada nie wyrazi³a ¿adnej
opinii na temat sprawozdania opisowego

Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy z
realizacji bud¿etu za 2007, co dziwne, zbytnio nie sil¹c siê na debatê w tej materii.
Radni PiS i PWS najwyraŸniej wszystkie si³y
skoncentrowali na odrzuceniu sprawozdania komisji rewizyjnej, które w osobach by³ych burmistrzów PiS Sosnowskiego i Marczewskiego wskazywa³o odpowiedzialnych
za zaniedbania przy budowie hali sportowej przy Kowieñskiej 12/20. W gor¹cej i
d³ugotrwa³ej dyskusji gêsto pada³y cytaty
z dokumentów prokuratury i miejskich audytorów. Radni SLD pytali, ¿e skoro ani firma wykonawcza, co stwierdzi³a prokuratura, ani urzêdnicy PiS - jak argumentuj¹
obecnie radni PiS i PWS - s¹ bez winy, to
dlaczego hala stoi nadal nie u¿ywana. Po
wielogodzinnej debacie, w rezultacie g³osowania jawnego imiennego, zarz¹dzonego na wniosek radnego Tondery, radni PiS i
PWS odrzucili przyjêcie sprawozdania komisji rewizyjnej.
Dalej by³o ju¿ z górki: radni zajêli siê
sprawami wewn¹trzorganizacyjnymi. Rozwi¹zano dwie nie dzia³aj¹ce komisje - Bezpieczeñstwa i Polityki Spo³ecznej - tworz¹c
w jej miejsce jedn¹ Komisjê Polityki Spo³ecznej, Bezpieczeñstwa, Prawa i Samorz¹du - jej przewodnicz¹cym zosta³ radny SLD
Mariusz Borowski. Bez dyskusji, jednog³oœnie, radni poparli wniosek o przekazanie
pod zarz¹d dzielnicy nieruchomoœci przy
ulicy Targowej 76. Rada popar³a te¿ wniosek dzielnicy Ursus o utworzenie muzeum
ks. Kardyna³a Wyszyñskiego. Ponownie
debata rozgorza³a przy omawianiu sytuacji lokatorów kamienic zwróconych by³ym w³aœcicielom, oraz tych, w stosunku
do których tocz¹ siê postêpowania roszczeniowe. Ten punkt porz¹dku obrad nie
zakoñczy³ siê przyjêciem ¿adnej uchwa³y lub stanowiska, postanowiono, i¿ zostanie ono wypracowane w jednej z komisji rady. Dalej w³aœciwie nie dosz³o do
realizacji standartowych punktów jak interpelacje i wolne wnioski, bowiem z racji stosunkowo póŸnej pory radni siê rozeszli i zabrak³o kworum.
DCH

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

og³asza
na dzieñ 9 maja 2008 r.
PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
(na okres nie d³u¿szy ni¿ 10 lat)
Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do przetargu
wywieszone bêdzie na tablicach informacyjnych: Urzêdu
m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warszawy
dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/1
i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.
Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159 lub
u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

Zapraszamy do naszej nowo otwartej kliniki na Bia³o³êce przy ulicy Skarbka z Gór 142.
Przygotowaliœmy niespodzianki i rabaty rodzinne.

nowa gazeta praska
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STOMATOLOGIA DLA CA£EJ RODZINY
Dlaczego nasz gabinet nazywany jest przez pacjentów
rodzinnym?
To proste – lecz¹ siê u nas ca³e rodziny.
Zapewniamy mi³¹ i przyjazn¹ atmosferê, co zapobiega
powstawaniu uczucia lêku przed stomatologiem, nasz zespó³
to m³odzi lekarze, stale doskonal¹cy sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci.
Stosujemy doskona³e znieczulenia, dla dzieci s¹ to smakowe
¿ele znieczulaj¹ce.
U¿ywamy najnowszych materia³ów i systemów, m.in.
system nowej generacji do leczenia kana³owego (stosowany
m.in. w Stanach Zjednoczonych) - umo¿liwiaj¹cy nam leczenie
trudnych przypadków. Czêsto ratujemy zêby, które inni lekarze
spisali ju¿ na straty - w naszej placówce usuniêcie zêba
to naprawdê ostatecznoœæ.
¯eby zapewniæ naszym pacjentom leczenie na jak
najwy¿szym œwiatowym poziomie wprowadziliœmy do
praktyki system laserowy do wybielania zêbów (szczegó³y
na naszej stronie www.perfektdent.pl).
Z powodzeniem wszczepiamy implanty w ró¿nych systemach, co daje nam pewn¹ elastycznoœæ w dostosowaniu siê
do mo¿liwoœci finansowych pacjenta.
W dziedzinie protetyki stawiamy na jakoœæ i funkcjonalnoœæ
uzupe³nieñ, zadowolenie pacjentów jest dla nas najwa¿niejsze.
Ortodontycznie lecz¹ siê u nas z powodzeniem dzieci i doroœli.
Z myœl¹ o naszych najm³odszych pacjentach stosujemy system profilaktyki przeciwpróchniczej. Dzieci s¹ leczone przez

cierpliwe i doœwiadczone „ciocie”. ¯eby mali pacjenci czuli
siê zrelaksowani podczas wizyty, maj¹ mo¿liwoœæ obejrzenia
swojej ulubionej bajki. Na ich ¿yczenie zak³adamy wype³nienia w ulubionym kolorze.
O zadowoleniu naszych najm³odszych pacjentów œwiadcz¹
liczne rysunki i laurki, przynoszone do gabinetu.
Jeœli jeszcze Pañstwo nie zdecydowali siê czy i dlaczego warto
nas odwiedziæ, myœlê, ¿e te kilka zdañ pomo¿e podj¹æ decyzjê.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
pon. – pt. w godz. 9 – 21, sob. w godz. 9 – 15

ul. Odkryta 44W, tel. 022 889-70-80
(wejœcie od ul. Œwiatowida naprzeciw pêtli autobusowej Nowodwory)

ul. Skarbka z Gór 142, tel. 022 741-58-88
www.perfektdent.pl

Nowe

zaprasza
ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 371-91-81
(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)
Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

Wygraæ ze skolioz¹
We wczesnym stadium mo¿na powstrzymaæ postêp
choroby, która - nie leczona - prowadzi do trwa³ego
kalectwa. O skoliozie rozmawiamy z Jackiem Twarowskim,
dyplomowanym rehabilitantem i masa¿yst¹.

Czym jest skolioza?
- Tradycyjnie skoliozê okreœla siê jako boczne skrzywienie krêgos³upa, które zniekszta³ca go czo³owo, zaœ
krzywizna przekracza 10
stopni. Mierzy siê tê krzywiznê metod¹ Cobba, posi³kuj¹c siê zdjêciem rentgenowskim. Nowa definicja skoliozy okreœla j¹ jako trójp³aszczyznow¹ deformacjê krêgos³upa. Nie bêdê wchodzi³ w
skomplikowany podzia³ skolioz. Najkrócej rzecz ujmuj¹c
dziel¹ siê na te, które dotycz¹
p³aszczyzny czo³owej - tu
przewa¿a prawostronne
skrzywienie piersiowe. Skolioza dotycz¹ca p³aszczyzny
strza³kowej przejawia siê nieprawid³owoœciami w³aœciwych krêgos³upowi krzywizn
- kyfozy piersiowej i lordozy
lêdŸwiowej. Skolioza w p³aszczyŸnie horyzontalnej przejawia siê skrêceniem ca³ego
krêgos³upa tzw. rotacj¹ i
zniekszta³ceniem w obrêbie
krêgu tzw. torsj¹, która to deformacja manifestuje siê w
postaci garbu ¿ebrowego - w
przypadku skrzywieñ piersio-

wych i wa³u lêdŸwiowego - w
przypadku skrzywieñ lêdŸwiowych.
Kiedy powstaje skolioza
i czy mo¿na j¹ rozpoznaæ
we wczesnym stadium?
- Na ogó³ w dzieciñstwie i
w wieku m³odzieñczym. Wi¹¿e siê to po czêœci z przyspieszonym wzrostem. Jeœli do³¹czyæ do tego wady postawy i zaniechanie leczenia i rehabilitacji – recepta na powstanie skoliozy gotowa. Bardzo dok³adne badanie jest
podstaw¹ diagnostyki skolioz. Wed³ug mnie rolê nie do
przecenienia we wczesnym
wykrywaniu deformacji krêgos³upa odgrywa lekarz pediatra czy te¿ lekarz pierwszego kontaktu, szczególnie
podczas badañ bilansowych
dziecka czy te¿ badania okresowego m³odego cz³owieka.
Badanie powinno siê odbywaæ wed³ug okreœlonych kryteriów. Jestem pewien, ¿e
ka¿dy lekarz zna te kryteria.
Czy skoliozê mo¿na wyleczyæ?
- Leczenie polega na zatrzymaniu progresji skrzywie-

Biuro Ubezpieczeñ

nia – dlatego w³aœnie tak wa¿ne jest wczesne wykrycie deformacji. Moich pacjentów diagnozujê wy³¹cznie na podstawie aktualnego zdjêcia rentgenowskiego. Indywidualnie dobieram zestawy æwiczeñ,
ustalam stopieñ ich trudnoœci
i intensywnoœæ, wykonujê
masa¿ wzmacniaj¹cy. To o
czym mówiê dotyczy jedynie
pacjentów, u których wartoœæ
skrzywienia nie przekracza 25
stopni. Tym mogê pomóc.
Wartoœæ powy¿ej 25 stopni
kwalifikuje siê do leczenia gorsetem, zaœ wartoœci skrzywienia u pacjentów rosn¹cych powy¿ej 40 stopni i u pacjentów, którzy osi¹gnêli dojrza-

³oœæ szkieletow¹ - 50 stopni,
kwalifikuje siê do zabiegu operacyjnego. Nieodpowiednio
leczone skoliozy prowadz¹ do
ograniczenia sprawnoœci fizycznej pacjentów, mog¹ powodowaæ zaburzenia neurologiczne i trwa³e kalectwo.
Pos³uchajmy opinii pacjentów Jacka Twarowskiego. – U mojego syna zdiagnozowano skoliozê kiedy
mia³ piêæ lat. Wartoœæ skrzywienia jego krêgos³upa wynosi³a 15 stopni. Od trzech lat
odwiedzamy gabinet Jacka
Twarowskiego. Syn ma dobrany specjalny zestaw æwiczeñ i co tydzieñ jesteœmy na
masa¿u. Odetchnê³am z ulg¹
kiedy po wykonaniu zdjêcia
rentgenowskiego okaza³o
siê, ¿e skolioza nie postêpuje. Mogê ze spokojem pole-

ciæ wszystkim rodzicom –
mówi Anna Wójcicka,
mama oœmioletniego Maæka. – Nigdy nie zauwa¿y³am
u siebie ¿adnego skrzywienia
krêgos³upa, ale podczas badania kontrolnego lekarz
pierwszego kontaktu zauwa¿y³, ¿e jedno z moich ramion
jest wy¿ej ni¿ drugie. By³am
przera¿ona kiedy okaza³o
siê, ¿e moja skolioza ma a¿
20 stopni odchylenia. Lekarz
poleci³ mi zabiegi u pana Jacka Twarowskiego. Na masa¿
chodzê od roku, mam te¿
specjalnie dobrane æwiczenia.

Niedawno znów zrobi³am
zdjêcie krêgos³upa i na szczêœcie odchylenie nie postêpuje. Bardzo siê z tego cieszê –
mówi siedemnastoletnia
Kinga Kowalczyk.
Rozmawia³a El¿bieta Gutowska
Warto poddaæ siê dobroczynnemu wp³ywowi r¹k
Jacka Twarowskiego. To
znakomita, niezawodna
profilaktyka chorób – m.in.
skoliozy.
Ze szczegó³ami terapii mo¿na siê zapoznaæ na stronie
www.gabinet.strona.pl

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

Siêgnij do Ÿróde³ - przyjdŸ na
terapie naturalne do ALMONIS!
„Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie, jako smakujesz,
a¿ siê zepsujesz…” Jan Kochanowski - jakie to jest wspó³czesne i nieprzemijaj¹ce. Czêsto poch³aniaj¹ nas sprawy
codzienne, praca, znajomi, obowi¹zki i nie starcza nam
czasu, aby zaplanowaæ coœ dla siebie i dla swojego cia³a.
Wszystko jest dobrze, dopóki czujemy siê dobrze. Nagromadzenie stresu, zmêczenie i intensywny tryb ¿ycia odbijaj¹ siê na naszym zdrowiu. Robimy badania, spotykamy
siê z lekarzem, ale okazuje siê, ¿e wyniki s¹ dobre, a my
czujemy siê ci¹gle Ÿle.
A mo¿e by tak siêgn¹æ do Ÿróde³, do sposobów u¿ywanych
przez naszych przodków, przez staro¿ytne cywilizacje. Zdrowe cia³o to fascynuj¹ca maszyna ze wszystkimi czêœciami pracuj¹cymi w równowadze. Jeœli tylko jeden uk³ad nie dzia³a, nasz
organizm przestaje dzia³aæ prawid³owo. Czas najwy¿szy popracowaæ na naszych refleksach. Czas najwy¿szy skorzystaæ
z dobroczynnego dzia³ania olejków naturalnych. Czas najwy¿szy regularnie korzystaæ z dobrodziejstw jaskini solnej.
Refleksologia to nauka o refleksach, które znajduj¹ siê w
stopach i d³oniach i maj¹ bezpoœrednie po³¹czenie ze wszystkimi gruczo³ami, organami i czêœciami cia³a. Zabiegi maj¹ na
celu doprowadzenie naszego systemu do równowagi, usprawnienie kr¹¿enia krwi, wyciszenie uk³adu nerwowego, likwidowanie bólów, odblokowanie zatorów w organizmie poprzez wykorzystanie w³asnego systemu obronnego. Praca na refleksach stóp i r¹k jest pe³na uzdrawiaj¹cej si³y. Nie znaczy to, ¿e
eliminuje rolê medycyny, jest to forma profilaktyki i wykorzystania systemu obronnego organizmu.

REFLEKSOLOGIA STÓP I D£ONI, TWARZY I G£OWY
1. obni¿a stres i napiêcie nerwowe
2. poprawia kr¹¿enie i wspomaga odblokowanie impulsów nerwowych
3. pomaga w naturalnym przywracaniu równowagi
AROMATERAPIA
Masa¿ z olejkami dobieranymi indywidualnie szybko ³agodzi napiêcia, bóle, objawy stresu, co prowadzi do zrównowa¿enia cia³a i
umys³u. Aromaterapiê wykorzystuje siê od ponad piêciu tysiêcy lat,
ze wzglêdu na jej w³aœciwoœci lecznicze, jak i poprawiaj¹ce nastrój.
W czasie masa¿u nastêpuje najpe³niejsza penetracja olejku
w g³¹b skóry i cia³a poprzez system naczyñ krwionoœnych i limfatycznych. Kontakt olejków z zakoñczeniami nerwowymi w skórze powoduje natychmiastow¹ reakcjê systemu nerwowego i
efekt relaksu oraz odprê¿enia pacjenta. Olejki maj¹ równie¿ zastosowanie w masa¿ach na cellulite, odm³adzaj¹cych, ujêdrniaj¹cych biust, dekolt, szyje i przynosz¹ wyœmienite efekty.
Korzystanie z Jaskini Solnej przy masa¿ach i zabiegach jest
w cenie promocyjnej 12 z³. Zaleca siê pobyt w jaskini przed
albo po zabiegach, dziêki temu zabieg jest skuteczniejszy.

Kupon Rabatowy 10%
Tylko do 17 maja 2008 z tym kuponem otrzymasz 10%
rabatu na masa¿e z grupy refleksologii i aromaterapii

w Jaskini Solnej Almonis; ul. Œwiatowida 47
tel.: 022 497 78 84, www.almonis.pl, info@almonis.pl

6 nowa gazeta praska

Zacisze luksus wœród willi!

124 lata na Bródnie

Ryszard Szo³wiñski cieszy siê, ¿e jego dzie³o ujrza³o œwiaOptymistycznym akcentem
t³o dzienne - tymi s³owami, wyraŸnie wzruszona, zakoñczy- spotkania promocyjnego by³a
³a swe wyst¹pienie Regina G³uchowska, prezes Oddzia³u zapowiedŸ dyrektor Danuty
 metra¿e od 45-88 m2
Bródno Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, na promocji Trzaski: niewykluczone, ¿e uka cena na dziœ
ksi¹¿ki „Cmentarz Bródnowski”, wydanej przez Bibliotekê ¿e siê poszerzone wydanie
od 7000 z³/m2
Publiczn¹ w dzielnicy Targówek. 27 marca inicjatorzy i re- „Cmentarza Bródnowskiego”
alizatorzy marzenia zmar³ego 21 marca 2003 r. prezesa Ko³a lub II tom tego wydawnictwa.
 kameralny,
Mi³oœników Bródna spotkali siê z w³adzami Targówka, dyPromocji towarzyszy³a wystachroniony budynek
rektorem Cmentarza Bródnowskiego ksiêdzem Jerzym Go- wa „Anio³y Cmentarne”: fotogra gara¿ podziemny
³êbiewskim, bibliotekarkami Pragi Pó³noc i Targówka oraz fie Krystyny Bachanek i prace
m³odzie¿¹ i nauczycielami miejscowych szkó³.
m³odych malarzy, m.in. akware w³asnoœæ hipoteczna
Grono tych, którym dziêkowa- wspó³autorem tej ksi¹¿ki” – po- le uczniów szkó³ podstawowych.
no na promocji, a tak¿e na kar- wiedzia³ pan Pawe³, mimo ¿e
Ksi¹¿kê „Cmentarz Bródtach ksi¹¿ki, jest bardzo liczne. przyjmuj¹c propozycjê wspó- nowski mo¿na nabyæ za 25 z³
Nale¿¹ do niego m.in.: Czes³aw ³pracy spodziewa³ siê wydania w siedzibie Biblioteki PubliczCzarkowski, przewodnik wycie- albumowego i zrobi³ prawie nej przy ul. Œw.Wincentego 85
0501-273-333
czek, który dokona³ wyboru gro- 600 zdjêæ. Mo¿na je obejrzeæ od poniedzia³ku do pi¹tku w
zarz¹d Oddzia³u Bródno w p³ytowym wydaniu „Cmen- godz. 8 – 19, w soboty 9 -15,
www.poltop.waw.pl bów;
TPW: Krystyna Bachanek, Ry- tarza Bródnowskiego”.
tel. 022 814 24 07.
K.
szard Zysek; pracownicy Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek: Danuta Trzaska (dyrektor),
Marcin Paw³owski (ju¿ nie pracuje w bibliotece, ale deklaruje chêæ
wyró¿nienie za re¿yseriê i za wspó³pracy) i grono bibliotekarek.
Pierwsze prace dokumentakostiumy. Nagrody za grê aktorsk¹ przypad³y: Ignacemu cyjne Oddzia³ Bródno TPW
Abramowiczowi z zespo³u podj¹³ w 2003 roku; w lutym
1.04 godz. 18 - Program kabaretowy: Kabaret Paranienormalni
„Kropelki” z SP nr 52 (przed- zarz¹d Oddzia³u podpisa³ z dy4, 11, 18 i 25.04 godz. 17-21 - Otwarte Turnieje szachowe w systemie
stawienie „Nie ma tego z³ego”) rektorem Biblioteki umowê o
szwajcarskim w ka¿dy pi¹tek.
oraz Ali Chocholskiej i Wero- wspó³pracy przy wydaniu ksi¹¿5, 12, 19 i 26.04 godz. 17-21 - Wieczorek taneczny dla doros³ych - z munice Ratajczak z „Jêdrusiów” ki. Nawi¹zano wspó³pracê z
zyk¹ na ¿ywo w wykonaniu zespo³u KRESZ.
prof. Janem Kieniewiczem i Maz SP nr 114 („Pampilio”).
8, 10 i 15.04 godz. 10-15 - DEBIUTY 2008 r. - XIV Miêdzyszkolny Konkurs
W kategorii „dzieci starsze rianem Piotrem Romaniukiem,
Wokalno-Muzyczny
klasy IV-VI” SP nr 52 za przed- który zacz¹³ gromadziæ dane od
12 i 13.04 godz. 9-15 - Warsztaty wokalne prowadzone przez Violettê Brzestawienie „Rozmowy o mi³oœci” rodzin i bliskich osób zmar³ych.
ziñsk¹, organizowane przez Fundacjê AVE.
Tak powsta³a 270-stronicootrzyma³a III miejsce, a Tomek
13.04 godz. 11 - Seans bioenergoterapeutyczny Jerzego Mruga³y
Bartkowski (Papkin) i Agniesz- wa „Ksiêga Pami¹tkowa Cmenka Doczyñska (Klara) – nagro- tarza Bródnowskiego”, zawie16.04 godz. 19 - Wieczorek Jazzowy w wykonaniu Micha³a Burzyñskiegody za grê aktorsk¹; Anna raj¹ca kilka tysiêcy biogramów
pianino elektryczne oraz Bogdana Jezierskiego- saksofon altowy. W programie:
Strzelczyk (tancerka), Artur pochowanych tu osób. W trakStandardy Jazzowe lat 40-tych
Zab³ocki (Ma³y Ksi¹¿ê) i Wik- cie prac nad jej przygotowa20.04 godz. 12 - Poranek teatralny w wykonaniu Teatru Art.-Re „Kubuœ Puszatek”
toria P³ocha (ró¿a) – wyró¿nie- niem wykonano te¿ kwerendê
23.04 godz. 19 - Scena Teatrów Niezale¿nych - Monodram w wykonaniu Wojnia. II miejsce przypad³o SP nr w 10 archiwach; szczególnie
ciecha Pszoniaka p.t. „ BELFER!” re¿. Jean-Pierre Dopagne
11 STO za „Dziewczynkê z za- przydatne okaza³y siê: Archi24, 25 i 29.04 godz. 9-10.30 i 10.30-11 - Agencja Verum - Przedstawiepa³kami”, a wyró¿nienie za grê wum Akt Dawnych Archidiecenia Teatralne dla szkó³ organizowane w kategoriach klas I-III, IV-VI.
aktorsk¹ – Mai Mateckiej. I zji Warszawskiej i Archiwum
25.04 godz. 18 - Program kabaretowy pt: „Co siê dzieje, co siê dzieje…”, w
miejsce zajê³y „Jêdrzejowe za- Pañstwowe m.st. Warszawy.
wykonaniu Zenona Laskowika
kamarki” z SP nr 114 za przedW pierwszej, 70-stronicowej
28.04 godz. 17 (przedszkolaki i kl. I-III) i godz. 18.30 (kl. IV-VI kl.
stawienie „Semper invicta”. czêœci ksi¹¿ki, kilku autorów opigimnazjalne, licealne) - Ceremonia wrêczenia nagród laureatom XIV MiêdzyszPatryk JóŸwik (Ksi¹¿ê Mazo- suje historiê czêœci Warszawy,
kolnego Konkursu Wokalno-Muzyczny DEBIUTY 2008r.
wiecki) otrzyma³ nagrodê ak- na której w 1884 roku za³o¿ono
IMPREZY ŒRODOWISKOWE
torsk¹, a Anna Gorzelak (Han- Cmentarz Bródnowski i miasto3.04 godz. 11 - Urz¹d Miasta Dzielnicy Warszawa Targówek - Projekcja filmu
ka) i Ola Piegat (Tuwim) wyró¿- twórcz¹ rolê tej inwestycji: prof.
fabularnego „Katyñ” dla œrodowisk Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Komnienia. Za wykorzystanie œrod- Jan Kieniewicz, Ma³gorzata
batantów.
ków multimedialnych w przed- Ustymowicz, Iwona Zbroszczyk,
17.04 godz. 10.30-13.30 - Dzieñ Inwalidy - Impreza organizowana przez
stawieniu „Warszawa w s³owie Marian Piotr Romaniuk.
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
i piosence” wyró¿nienie otrzyOsobne rozdzia³y Iwona
ma³ zespó³ „Izydor” z SP nr 84 Zbroszczyk poœwiêci³a koœcio17.04 godz. 14.30-16.30 - XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. p³k. L.Lisa-Kuli
i Jakub Urbañski za rolê pre- ³om Cmentarza BródnowskieMiêdzyszkolne Dni Kultury „Pude³ko zwane wyobraŸni¹”
zydenta Starzyñskiego oraz go, a tak¿e obyczajom, obrzêBRÓDNOWSKI UNIWESYTET III WIEKU - WYK£ADY
Bartosz Szafrañski z „Dziecia- dom i tradycji chowania zma02.04 - Muzyka „Muzyka i s³owo” - El¿bieta Artysz, muzykolog
ków z Targówka” z SP nr 28.
r³ych. Nie zabrak³o l¿ejszych
09.04 - Historia Warszawy „Non omnis moriar- czyli dzieje dawnych i wspó³czeW kategorii m³odzie¿owej I akcentów, takich jak wsposnych nekropoli warszawskich.” - Karol Mórawski, historyk, wieloletni dyrektor
miejsce jury przyzna³o kabare- mnienie o usytuowanej na
Muzeum Woli
towi „Osmolona Gêœ” z XLVI wprost bramy g³ównej restau16.04 - Historia sztuki, cykl: Pocz¹tki sztuki chrzeœcijañskiej. „Jak chrzeœcijanie
LO za przedstawienie „Tylko racji, zwanej „Krañcow¹”,
zdobili swoje pierwotne budowle” - Marek Machowski, historyk sztuki, wyk³. Akanie pomyl pokoju”, a Grand Prix „Ostatnim Przystankiem” lub
demii Sztuk Piêknych
Grupie Teatralnej „Punkt” z XIII „Barem pod trupkiem”. Jest te¿
23.04 - Kultury œwiata „Kobiety czarnej Afryki.” - Jolanta Koziorowska, kustosz
LO za „Opowieœæ z pestk¹”. piosenka:
Muzeum Etnograficznego
Wyró¿nienia otrzymali: Diana Na Œwiêtego Wincentego
SEMINARIA
Stalewska, £ukasz Rejchert i Wprost Cmentarza BródnowMariusz Kurek z XLVI LO oraz skiego
7.04 godz. 11-12 - Seminarium „PROFILAKTYKA ZDROWIA”, „Nadciœnienie
têtnicze-przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka”,dr Dariusz W³odarek, lekarz
Ewelina Wojtkowska, Jakub
Piwko siê w butelkach pieni
medycyny, kierownik Katedry Dietetyki SGGW
Kazimierczak i Bart³omiej BoW budce z piwem panny Gieni.
janowski z XIII LO.
14.04 godz. 11-12 - Seminarium Poetyckie „Panie, które wdar³y siê na ska³ê
Kaliopy”, „Piêkna Hala, m¹dra Ewa”- Halina Poœwiatowska, Ewa Lipska, prof.
Ceremonia og³aszania wer- Po pogrzebie, kto ¿yw rusza
Wojciech Siemion aktor i wyk³adowca Akademii Teatralnej
dyktu jury i wrêczania nagród Do Gieni na haberbusza
odbywa³a siê przy dŸwiêkach Tu s¹ zdrówka wszystkich pite
21.04 godz. 11-12 - Seminarium „JAPONIA” Tokio i Kioto- dwie stolice, dr
fanfar. Zespo³y otrzyma³y dy- Tych, co odwalili kitê.
Krystyna Okazaki, t³umaczka wspó³czesnej i klasycznej literatury japoñskiej, d³uplomy i ufundowane przez Wygoletni pracownik Zak³adu Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego
Pod¹¿anie tropem historii
dzia³ Oœwiaty Dzielnicy Targó- u³atwiaj¹ zdjêcia z czasopism
Uniwersytetu Warszawskiego
wek i Dom Kultury „Œwit ”, na- z koñca XIX wieku. Autorem
S£YNNE MUZEA - SEMINARIA W MUZEUM NARODOWYM
grody w postaci czeków, lau- wielu zdjêæ jest te¿ Pawe³ Elsz12.04 godz. 10.30 - Victoria & Albert Museum w Londynie
reaci indywidualni - s³odycze.
tein, który na promocji wspo26.04 godz. 10.30 - Museums Quartier w Wiedniu - Dzielnica Muzeów w stoliZwyciêzcom gratulowali ju- mina³ swoje zwi¹zki z Cmency Austrii.
rorzy oraz wiceburmistrz Tar- tarzem Bródnowskim, datuj¹Prowadz¹: Katarzyna Weso³owska i Przemys³aw G³owacki
gówka Krzysztof Bugla i dyrek- ce siê od pogrzebu dziadka
PRZEGL¥D KINEMATOGRAFII EUROPEJSKIEJ: KANON 2008
tor Domu Kultury „Œwit ” Jacek Antoniego w 1927 roku. „Je11 – 20 kwietnia
Bia³ek.
K. stem szczêœliwy, ¿e by³em
Adresatem przegl¹du s¹ mi³oœnicy dobrego kina. Celem imprezy jest prezentacja
najciekawszych filmów pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Uwa¿amy, ¿e ka¿dy
cz³owiek pragn¹cy byæ na bie¿¹co i autentycznie uczestniczyæ w wartkim nurcie
¿ycia kulturalnego, powinien koniecznie obejrzeæ niektóre obrazy z bogatej europejskiej palety produkcji filmowych. Przegl¹d Kinematografii Europejskiej - Ka√ GOTÓWKA do 80 000 z³
non 2008 jest w³aœnie takim subiektywnym zestawem filmów, które naszym zdaniem uwa¿amy za szczególnie wartoœciowe i których obejrzenie pozwoli wielu
Na oœwiadczenie do 10 000 z³
zagonionym osobom nadrobiæ kulturalne zaleg³oœci.
√ KONSOLIDACJA Po³¹cz wszystkie
Dyr. DK ŒWIT Jacek Bia³ek
kredyty w jedn¹ mniejsz¹ ratê
Kier. Programowy KANON 2008 - Szymon Mioduszewski
√ Bez BIK (do 15 000)
Bilety w cenie 8 z³, karnet na ca³y przegl¹d 30 z³.
Dla
ka¿dego
czytelnika Nowej Gazet Praskie który, zg³osi siê do kasy
DU¯A przyznawalnoœæ, nie pobieramy op³at
kina Domu Kultury „ŒWIT” przy ul. Wysockiego 11 z tym egzemplaAgencja Finansowa ul. Dru¿backiej 8 lok. 2 (od Potockiej)
rzem gazety jedna podwójna wejœciówka na dowolnie wybrany film
Przegl¹du Kinematografii Europejskiej KANON 2008.
tel. 022 357 70 45, 0503 897 009

KLIMATYZACJA GRATIS!

Sprzeda¿
POL-TOP

Od przedszkola do liceum
445 dzieci, uczestników z 4 przedszkoli, 10 szkó³ podstawowych i 2 liceów - tak w liczbach wygl¹da XIV Miêdzyszkolny Konkurs Zespo³ów Teatralnych „Maska 2008” im. Piotra
Grabowskiego. Prezentowane spektakle ocenia³o jury z 2 przewodnicz¹cymi: Wojciechem Siemionem (kategorie: klasy IIII, kl. IV-VI i licealne) i Marcinem Kwaœnym (przedszkola i klasy 0); wiceprzewodnicz¹c¹ Jolant¹ Starowicz- Grabowsk¹; aktork¹ Katarzyn¹ Chrzanowsk¹, Bart³omiejem W³odkowskim
(Fundacja AVE) oraz przedstawicielkami placówek uczestnicz¹cych w konkursie. Wyniki og³oszono 17 marca br. w Domu
Kultury „Œwit”. Sala kinowa by³a wype³niona; m³odym wykonawcom jak zwykle towarzyszy³y rodziny.

„Poziom by³ wysoki - ocenia debiutuj¹cy w roli jurora
aktor Marcin Kwaœny - bez
¿enuj¹cych przedstawieñ . Ku
mojemu mi³emu zaskoczeniu
by³o kilka objawieñ aktorskich.
Udzia³ w jury by³ dla mnie ciekawym doœwiadczeniem. Dobrze, ¿e takie przedsiêwziêcia
powstaj¹; ¿e nauczyciele dok³adaj¹ starañ, by dzieci rozwija³y siê teatralnie, nie ba³y
siê wyst¹pieñ publicznych, podejmowania nawet trudnych
tematów. Dziêki temu przegl¹dowi uœwiadomi³em sobie, ¿e
ka¿dy aktor powinien mieæ w
sobie coœ z dziecka: naturalnoœæ, spontanicznoœæ, wyobraŸniê. Na scenie dzieci by³y
pozbawione kompleksów: po
prostu wychodzi³y, gra³y mniej
lub bardziej umiejêtnie, ale to
by³o szczere.”
W kategorii „Przedszkolaki i
klasy 0” trzecie miejsce jury
przyzna³o zespo³owi „Pod
Têcz¹” z Przedszkola nr 113
za „Têczow¹ Akademiê Pana
Kleksa”. Wyró¿nienia za grê
aktorsk¹ otrzymali: Mateusz
Rejlich (za rolê brudasa), Natalia Nagórka (rola pieska) i Mateusz Ko³akowski (Pan Klesk).
Dwa równorzêdne pierwsze
miejsca otrzyma³y: „Leœne ludki” z Przedszkola nr 103 za
„Kopciuszka” i „Szanajki” z
Przedszkola nr 164 za „Zabawê w œpi¹c¹ królewnê”. Laureatami nagród aktorskich zostali:
z Przedszkola nr 103 Magda
Bejnarowicz (macocha) i Kuba
Kokoszkiewicz; z Przedszkola
nr 164: Martyna Uznañska
(wró¿ka), Wiktoria Œliwiñska
(królowa), Kacper Brzozowski
(król). Ponadto wyró¿nienie indywidualne otrzyma³a Zosia
Kostrzewska z zespo³u „Pszczó³ki” z Przedszkola nr 123.

Doœwiadczona w roli jurorki
Jolanta Starowicz-Grabowska
ocenia „Przegl¹d fantastycznie
ewoluuje, nareszcie nie ogl¹damy kilku „Czerwonych Kapturków”. Bardzo podoba³a mi
siê ró¿norodnoœæ repertuaru:
przedstawienie, musical, kompilacja ro¿nych bajek. Wiele
kontrowersji wzbudzi³a pantomima; to by³o coœ nowego, objawienie. „Dziewczynka z zapa³kami” by³a dla mnie wzruszaj¹c¹ opowieœci¹ bez s³ów.
To przedstawienie bardzo mi
siê podoba³o. W kategorii
przedszkolaki poziom bardzo
siê podniós³ – i tanecznie i muzycznie. Ogl¹daliœmy przedstawienia wnosz¹ce coœ nowego, edukacyjne. W m³odszych
kategoriach by³a zabawa w
teatr: dzieci œwietnie siê bawi³y i uczy³y. Trochê szkoda, ¿e
nie zg³osi³o siê ¿adne gimnazjum i tylko 2 licea. Dobrze, ¿e
to, co pokaza³y licea, to nie
by³y „akademie ku czci”, ale
przedstawienia przygotowane
celowo do tego konkursu.”
W kategorii „dzieci m³odsze
klasy I-III” II miejsce zaj¹³ zespó³
„S³oneczne nutki” z SP nr 285
za „Szewczyka Dratewkê”, wyró¿nienia za grê aktorsk¹ otrzymali: Natalia Tymiñska, Ula Jab³oñska, Natalia Galon, Paulina
Bartuœ, Wiktoria Czerniatyñska
i Micha³ Wyszomirski.
,
Zespó³ „Zróde³ko” z SP nr
275 uzyska³ I miejsce za
przedstawienie „Z³ota kaczka
czyli warszawskie cuda” oraz
wyró¿nienie za re¿yseriê, a
Jakub Kisieliñski (Lutek) nagrodê za kreacjê aktorsk¹.
Grand Prix w tej kategorii
wiekowej, za przedstawienie
„Ma³a ksiê¿niczka” zdoby³ zespó³ „Ma³e Conieco” z SP nr
277, który otrzyma³ równie¿

KREDYTY

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

NFZ

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

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

ul. D¹browszczaków 5A

Y!
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A
R

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

022

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

KUPON
R A B AT O W Y

Warszawa frontem do rzeki?
27 marca w nowo wyremontowanej sali Domu Spotkañ z Histori¹ przy ul. Karowej 20 odby³a siê debata Forum Obywatelskiego Piêkna Architektura dla Warszawy FOPA na temat: Warszawa frontem do rzeki - jak zagospodarowaæ brzegi Wis³y?

Przysz³o na ni¹ ponad 100
osób, zarówno tych merytorycznie zainteresowanych tematem, jak wodniacy, jak i
zwyk³ych mieszkañców. W
spotkaniu brali udzia³ m.in. wiceprezydent Jacek Wojciechowicz i Marek Piwowarski – pe³nomocnik prezydent m.st.
Warszawy ds. Wis³y. Pani prezydent w ostatniej chwili odwo³a³a swój udzia³ z powodu choroby. Spotkanie poprowadzi³
prof. Eugeniusz Cezary Król.
Po przedstawieniu przez Tomasza Markiewicza rysu historycznego na temat warszawskiego odcinka Wis³y w XIX i
XX wieku, wyniki swoich badañ
na temat recepcji Wis³y wœród
studentów warszawskich
uczelni zaprezentowa³y studentki psychologii UW. Tu
zdaj¹ siê obowi¹zywaæ podobne mechanizmy, jak w odbiorze Pragi przez mieszkañców
lewobrze¿nej Warszawy: kto
zna te miejsca i czêsto w nich
bywa, ma odczucia pozytywne,
kto ich nie zna, ocenia negatywnie, jako miejsca nieciekawe, niebezpieczne lub nudne.
Po tym wstêpie architekci
prof. Jacek Damiêcki i dr
Krzysztof Domaradzki przedstawili propozycje swoich pra-

cowni na zagospodarowanie
obu brzegów Wis³y.
Prof. Jacek Damiêcki z
SGGW zaprezentowa³ kilka
wariantów rozwi¹zañ hydrologicznych na praskim brzegu i
w nurcie rzeki, jego zdaniem
koniecznych, aby wzmocniæ i
poszerzyæ Wis³ê w strukturze
przestrzennej Warszawy. Za³o¿ono, ¿e poziom wody zostanie podniesiony do przedwojennego – o ok. 1,80 m. Wymaga³oby to jednak budowy
przynajmniej trzech progów
spiêtrzaj¹cych, a byæ mo¿e
tak¿e jazu pow³okowego, piêtrz¹cego wodê przy bardzo niskim stanie. Aby koryto Wis³y
poszerzyæ do stanu z roku
1939, kiedy to mia³o 400 m
szerokoœci (podczas gdy dziœ
œrednio 220), od praskiej strony projektant postuluje wyciêcie u nasady fragmentów betonowych ostróg w poprzek
rzeki, wybudowanych niegdyœ,
aby ograniczaæ szerokoœæ jej
nurtu. W ten sposób mia³yby
powstaæ niewielkie sztuczne
wyspy dla ptaków i boczny nurt
rzeki przeznaczony dla warszawiaków uprawiaj¹cych
sporty wodne.
Na wysokoœci Saskiej Kêpy
mog³yby powstaæ tê¿nie od-

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

dzielaj¹ce akustycznie teren
nadwiœlañski od ruchliwego
Wa³u Miedzeszyñskiego i
oczyszczaj¹ce powietrze. Przy
ZOO jezdnie Wybrze¿a Helskiego mo¿na by schowaæ w
tunelu, ³¹cz¹c w naturalny sposób ZOO z brzegiem rzeki (tam
przewidziano miejsce na dwukondygnacyjny budynek, np. z
ogólnodostêpnymi saunami,
termami, i wisz¹cymi ogrodami
na zewn¹trz). Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich w opracowanym samodzielnie projekcie postulowa³ utworzenie w tym miejscu Muzeum Przyrodniczego.
Wizjê lewego brzegu przedstawi³ dr Krzysztof Domaradzki. Architekt chcia³by zró¿nicowaæ jego zagospodarowanie.
W okolicach mostu Siekierkowskiego maj¹ powstaæ parki sportów wodnych. Przy Pomniku Sapera by³oby miejsce
m.in. na park sportów - tych
ekstremalnych (chodzenie po
linach), jak i spokojnych (szachy, latawce), w czêœci naukowej (tu chodzi np. o obszar
wokó³ Centrum Naukowego
Kopernik przy moœcie Œwiêtokrzyskim) by³by park odkrywców, w czêœci poœwiêconej
sztuce (ko³o mostu Œl¹sko-D¹browskiego) - park nowoczesnej rzeŸby i ³¹ka warsztatów
plenerowych. Przy Cytadeli
znalaz³aby siê czêœæ poœwiêcona historii i historycznym inscenizacjom plenerowym.
Choæ propozycja podzielenia
lewobrze¿nego bulwaru na obszary tematyczne z zachowaniem du¿ej dba³oœci o przestrzeñ publiczn¹, wyda³a siê
ciekawa, to im d³u¿ej architekci przedstawiali swoje koncepcje, tym bardziej twarze obecnych powa¿nia³y - Czy pañstwu
siê te propozycje nie podobaj¹,
czy jeszcze jesteœcie pod wra¿eniem?- ¿artowa³ wiceprezydent Jacek Wojciechowicz.
Zaczêto artyku³owaæ w¹tpliwoœci, których przedstawiciele miasta nie potrafili rozwiaæ.
Pytano o koszty i czas realizacji planowanych inwestycji.
Kwota 87,5 miliona z³, która
jest zapisana na ten cel w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
starczy tylko na wybrane realizacje do 2012 (choæ nie wiadomo które). Druga data, d³ugofalowa, wynikaj¹ca ze Strategii Rozwoju Warszawy to rok
2020, ale te¿ nie wiadomo, co
do tego czasu w³adze miasta
zamierzaj¹ zrealizowaæ.
Na lata 2013-2016, jako integraln¹ czêœæ zagospodarowania brzegów Wis³y, zaplanowano schowanie Wis³ostrady
w tunelu na odcinku miêdzy
mostem Œl¹sko-D¹browskim a
Gdañskim. Zwa¿ywszy, ¿e ju¿
istniej¹cy tunel kosztowa³ miasto ponad 200 milionów z³,
pytania o kwoty, jakie miasto
zamierza na ten cel przeznaczyæ w perspektywie roku 2020
wydaj¹ siê byæ jak najbardziej
uzasadnione.
Pe³nomocnik ds. Wis³y nie
potrafi³ odpowiedzieæ na wiêkszoœæ pytañ, t³umaczy³, ¿e

konkretne wyliczenia kosztów
bêd¹ mo¿liwe dopiero po powstaniu projektów.
W odpowiedzi na pytanie,
czemu projekty obejmuj¹ tylko
œródmiejski odcinek Wis³y, pe³nomocnik stwierdzi³ jedynie,
¿e zagospodarowanie brzegów jest kosztowne. Ale ile
konkretnie mia³oby to kosztowaæ, te¿ nie wiedzia³. Powsta³a równie¿ w¹tpliwoœæ: po co
zmieniaæ dzik¹ prask¹ czêœæ
Wis³y, skoro taka w³aœnie najbardziej podoba siê zagranicznym turystom?
Ostro skrytykowa³ przedstawione projekty szef fundacji Ja
Wis³a Przemek Pasek przewodnicz¹cy Komisji Dialogu
Spo³ecznego Warszawskiej
Wis³y, która ma wspó³pracowaæ z ratuszem nad wiœlanymi koncepcjami. Stwierdzi³, ¿e
propozycje Marka Piwowarskiego to sabota¿. Popar³ go
hydrolog dr Janusz ¯elaziñski.
Pasek pyta³, dlaczego tak wa¿ne projekty powsta³y po cichu.
Powinny byæ udostêpnione do
oceny ludziom z komisji Wis³y,
poniewa¿ po to j¹ powo³ano.
Stwierdzi³, ¿e przedstawione
warianty nie realizuj¹ ¿adnego
z zadañ postawionych przed
projektantami, stwarzaj¹ bowiem przede wszystkim du¿e
zagro¿enie powodziowe. Ptasie wyspy na praskim brzegu
bêd¹ fikcj¹, poniewa¿ nie mo¿na ludziom ograniczaæ dostêpu do rzeki. Ze wzglêdu na
³atwoœæ wywrotki, przewidziany na sporty wodne boczny
nurt by³by bardzo niebezpieczny. Tak¿e koszty realizacji tych
planów s¹ niewyobra¿alnie
wysokie. Nie pomyœlano natomiast o podstawowych problemach, którymi w pierwszej kolejnoœci trzeba siê zaj¹æ, czyli
ukróceniu rabunkowego wydobycia piasku i kruszyw z dna
Wis³y oraz wywiezieniu znad
rzeki zalegaj¹cych tam ton
œmieci i gruzu. Te wypowiedzi
wzbudzi³y aplauz sali. Pe³nomocnik prezydenta Warszawy
ds. Wis³y Marek Piwowarski
próbowa³ uspokajaæ atmosferê stwierdzaj¹c, ¿e to tylko pocz¹tek debaty, propozycje s¹
wstêpne i maj¹ byæ przyczynkiem do dalszej dyskusji. Wtórowali mu projektanci.
Na opracowanie obu koncepcji ratusz wyda³ 100 tys. z³otych.
Pytanie z sali, dlaczego do ich
opracowania wybrano tylko
dwie pracownie, pozosta³o praktycznie bez odpowiedzi.
Kr.
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Dobra Oferta
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki
Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej
o Dobrej Ofercie
dowiesz siê u agenta

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

Kupcy nadal
protestuj¹
Kupieckie Stowarzyszenie Stadion zorganizowa³o konferencjê prasow¹ nt. lokalizacji i budowy centrum handlowego
w rejonie „Bramy Bia³ostockiej” przy ul. Radzymiñskiej w Warszawie w ramach projektu przygotowania infrastruktury na
Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012. Nie dopisali
zaproszeni goœcie: prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, minister sportu Miros³aw Drzewiecki, pose³ El¿bieta Jakubiak.
Przedstawiciele stowarzyUtrzymywali, ¿e po przyznaszenia wylewali swe ¿ale, niu terenu przy Radzymiñskiej
prezentuj¹c historiê sporu z s¹ gotowi sami wybudowaæ
w³adzami.
czêœæ handlow¹ oraz partycypoPrzedstawiono stanowisko waæ w budowie czêœci sportowej
stowarzyszenia i list wystoso- w ramach partnerstwa prywatwany do premiera Tuska, w no-publicznego. Pomimo ugodoktórym pojawia siê ¿¹danie wych deklaracji nazajutrz jednak
„bezzw³ocznego rozpoczêcia nast¹pi³a eskalacja konfliktu.
prac przy budowie centrum Wzburzeni wypowiedziami
handlowego przy ul. Radzy- urzêdników w programie TVP
miñskiej”. Przewodnicz¹ca Info Kontrowersje kupcy sparastowarzyszenia Lucyna Kwia- li¿owali ruch na Moœcie Poniatek podkreœla³a, ¿e a¿ 93% towskiego. Na razie skoñczy³o
kupców odrzuci³o alternatywn¹ siê na spisaniu przez policjê.
Wypada chyba postawiæ
lokalizacjê terenu handlowego
przy Marywilskiej na rzecz re- pytanie: Czy na pewno warto
kreacyjno-handlowego przy domagaæ siê bezwzglêdnego
Radzymiñskiej, ze wzglêdu na respektowania w³asnej woli,
s³ab¹ komunkacjê, zanie- jeœli jest ona sprzeczna z wol¹
czyszczenie terenu wymagaj¹- nie tylko wojewody, w³adz
ce ogromnych nak³adów na Warszawy, Rady Dzielnicy Tarjego uprz¹tniêcie, a nawet za- gówek, ale nade wszystko samych mieszkañców?
Kr.
gro¿enie dla zdrowia i ¿ycia.

Radoœæ dzieciom

Oko³o 300 dzieci z rodzin pozostaj¹cych m.in. pod opiek¹
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej na Targówku dobrze bawi³o siê
na spotkaniu w DK „Œwit” 28 marca. Ogl¹da³y wystêpy sceniczne Grupy Cyrkowej, bra³y udzia³ w konkursach i zabawach. Ten
mi³y wieczór zorganizowa³y im wspólnie: rada i zarz¹d dzielnicy
Targówek, Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Bródno” i Robotnicza
Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Praga”.

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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Zoonozy: Œwierzb
Proszê Szanownych Pañstw, a dziœ we
wstêpie s³owo o pañstwie. Pañstwo to organizator naszej rzeczywistoœci. Pañstwo
to decydent naszych pieniêdzy. Widzimy
lub z czasem dowiadujemy siê, jak s¹
wydawane na inwestycje i reformy, których wci¹¿ nie widaæ. P³acimy podatki

Festiwal chemii
Zapraszamy do programu maj¹cego na celu propagowanie chemii poprzez zabawê, który kierowany jest g³ównie
do m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych.
Wœród wielu atrakcji proponujemy: gry i zabawy chemiczne z
nagrodami; rewiê mody chemicznej; wystêpy artystyczne; walki
wschodnie; konkurs pierwszej pomocy; stoiska chemiczne z ciekawymi i praktycznymi eksperymentami (kryminalna chemia,
kosmetyczna chemia, analiza œrodków spo¿ywczych, magia chemiczna, otwarte laboratorium); rozstrzygniêcie konkursu na nietypowy uk³ad okresowy; wystawa prac nades³anych na powy¿szy konkurs; kuchnia polowa; najwiêkszy uk³ad okresowy (namalowany na boisku szkolnym)
Zapraszamy m³odzie¿, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich
którzy lubi¹ dobr¹ zabawê.
Festiwal Chemii odbêdzie siê w dniu 11 kwietnia 2008 r. o
godzinie 14.00 w Zespole Szkó³ Nr 21 przy ul. Saskiej 78.

Kto przygarnie

DUŒKÊ

Szczeniê, pewnie nie ma jeszcze roku - przeurocza. Jest
psem ³agodnym i nieœmia³ym. Oceniliœmy j¹ jako psa nieufnego,
ale bardzo szybko robi postêpy i piêknie chodzi na smyczy.
To m¹dry, dobry, pe³en mi³oœci pies. Szukamy dla niej cierpliwych
i odpowiedzialnych opiekunów.
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.

NIP- 3 dla Bia³o³êki
W³adze Bia³o³êki zachêcaj¹ niezameldowanych mieszkañców
do p³acenia podatków na terenie dzielnicy. Aby pieni¹dze z ich
podatków trafi³y do bud¿etu tej dzielnicy, osoby bez meldunku
musz¹ zadeklarowaæ swoje miejsce zamieszkania na terenie Bia³o³êki, wype³niaj¹c druk NIP-3. Mog¹ to zrobiæ przy okazji rozliczania siê z fiskusem za 2007 r. Podatnicy nie musz¹ obawiaæ
siê sankcji za brak meldunku, po prostu deklaruj¹, gdzie mieszkaj¹ i tam Urz¹d Skarbowy odprowadza czêœæ ich podatku.
Obecnie na Bia³o³êce zameldowanych jest ponad 75 tysiêcy
osób, ale wed³ug szacunków urzêdu mieszka tu oko³o 100 tysiêcy osób. Gdyby wszyscy p³acili podatki w dzielnicy, do bud¿etu
wp³ywa³oby z ich podatków dodatkowo kilka milionów z³otych.
Aktualnie Bia³o³êka jest jedn¹ z najbardziej dynamicznie rozwijaj¹cych siê dzielnic Warszawy. To tutaj najszybciej powstaj¹ nowe
osiedla mieszkaniowe. Potrzebna jest zatem sta³a rozbudowa
infrastruktury, aby mieszkañcom ¿y³o siê wygodniej. To podatki
mieszkañców stanowi¹ najwiêksze Ÿród³o dochodów dzielnicy,
które s³u¿¹ inwestowaniu m.in. w drogi, szko³y i przedszkola.
Druk NIP-3 mo¿na pobraæ ze strony internetowej dzielnicy
www.bialoleka.waw.pl lub w punkcie informacyjnym Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka. Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka w porozumieniu z Urzêdem Skarbowym Warszawa-Targówek udostêpnia równie¿ druki
PIT 37, PIT 0 (informacja o odliczeniach od dochodu/przychodu i
od podatku) oraz oœwiadczenie o korzystaniu z ulgi z tytu³u wychowywania dzieci. Druki mo¿na otrzymaæ punkcie informacyjnym na parterze Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñskiej 197.

Centrum dla cudzoziemców
Od 25 marca w Ogólnomiejskim Punkcie Obs³ugi Mieszkañców na stacji Metra Centrum ruszy³ dodatkowy punkt przyjmowania wniosków od cudzoziemców zamierzaj¹cych
zalegalizowaæ pobyt na Mazowszu.
Cudzoziemcy mog¹ sk³adaæ wnioski o udzielenie zezwoleñ na: osiedlenie siê;
zamieszkanie na czas oznaczony; pobyt rezydenta d³ugoterminowego WE.
Wnioski sk³adaæ bêdzie mo¿na od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12–20.
Wojewoda Mazowiecki rozpatruje 40% wszystkich spraw zwi¹zanych z legalizacj¹ pobytu cudzoziemców w Polsce. W 2007 roku wniosków takich by³o 26 619. W zwi¹zku z
tak ogromn¹ iloœci¹ spraw oraz w celu usprawnienia procesu legalizacji pobytu, zosta³o
podpisane porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Mazowieckim a Miastem st. Warszawy w
sprawie przejêcia przez Miasto czêœci zadañ polegaj¹cych na przyjmowaniu wniosków.
Wojewoda Mazowiecki Jacek Koz³owski rozpoczynaj¹c pe³nienie swojej funkcji, zapowiedzia³ rozwi¹zanie problemu kolejek przed Wydzia³em Spraw Cudzoziemców przy
ul. D³ugiej w Warszawie. Z dniem 3 stycznia 2008 r. wojewoda przywróci³ mo¿liwoœæ
obs³ugi obcokrajowców w piêciu delegaturach Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego
(Radom, P³ock, Ciechanów, Ostro³êka, Siedlce). Stworzono równie¿ system telefonicznego umawiania. Uruchomiono tak¿e dodatkowe okienka obs³uguj¹ce klientów - jeszcze w paŸdzierniku dzia³a³y tylko trzy, w tej chwili dzia³a ich osiem.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
2 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek Taneczny Seniorów, Prezentacja
wokalna SOLO Senior. Wstêp 8 z³ (dla s³uchaczy UTW – 4z³)
3 kwietnia (czwartek) godz. 9 - Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” - Eliminacje dzielnicowe dla uczniów klas 0-I oraz II-III szkó³ podstawowych
5 kwietnia (sobota) godz. 11-13 - „Dni Przedszkolaka”. Prezentacja zespo³ów dzieciêcych z Domu Kultury „Zacisze” w Centrum Handlowym „Targówek”
7 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 11 - 53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
- Eliminacje dzielnicowe
9 kwietnia (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga Pó³noc
13 kwietnia (niedziela) godz. 17 - Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
pt. „Co mnie bawi?” oraz Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
14 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 12 - Wyk³ad dla s³uchaczy UTW. Prezentacja ksi¹¿ki, manifestu przeciw kultowi m³odoœci pt. „Alt heißt schön” RFN 1980 Esthér Vilar
15 kwietnia (wtorek) godz. 17.30 - Spotkanie muzyczno-literackie „Czy
m³odzi polscy poeci i pisarze umiej¹ zdobyæ Zachód?”. Goœæ specjalny spotkania:
Bo¿ena Intrator (autorka wierszy, opowiadañ, sztuk teatralnych)
16 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek Taneczny Seniorów. Wstêp 8 z³
(dla s³uchaczy UTW – 4z³)
19 kwietnia (sobota) godz. 10 - IV Scena Ma³ego Aktora – przegl¹d teatrów
dzieciêcych oraz warsztaty teatralne
20 kwietnia (niedziela) godz. 17.30 - Wernisa¿ wystawy Emilii i Marii
Krajewskich „Moja córka i ja”. Gobeliny, hafty, patchworki, robótki szyde³kowe,
fotografie, malarstwo
20 kwietnia (niedziela) godz. 17.30 - Koncert uczniów Szko³y Artystycznej
w Kamieñcu Podolskim na Ukrainie
21 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 12 - „Po³udnie z muzyk¹ i poezj¹”.
Koncert dla s³uchaczy UTW
23 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek Taneczny Seniorów. Wstêp 8 z³
(dla s³uchaczy UTW – 4z³)
24 kwietnia (czwartek) godz. 10-12 - Wystawa „Mam przyjaciela psa”.
Têczowe Przedszkole zaprasza
26-27 kwietnia (sobota-niedziela) godz. 12-15.30 - CAPOEIRA.
Warsztaty taneczno-muzyczne po³¹czone ze sztuk¹ walki dla m³odzie¿y i
doros³ych. Obowi¹zuj¹ zapisy telefoniczne. Op³ata za dwa dni warsztatów:
10 z³ od osoby. Warsztaty dofinansowane przez Dom Kultury „Zacisze”
28 kwietnia (poniedzia³ek) godz. 12 - Wyk³ad dla s³uchaczy UTW. Prof.
Jerzy Artysz (Akademia Muzyczna) – „Rzecz o œpiewie”
30 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek Taneczny Seniorów. Wstêp 8 z³
(dla s³uchaczy UTW – 4z³)

Kwietniowy kalejdokop
25 kwietnia, dwadzieœcia lat
temu, zmar³ Clifford Donald
Simak (1904-88), amerykañski
autor science-fiction. Nietypowe nazwisko zawdziêcza czeskim przodkom, którzy wyemigrowali do Stanów. Czêœæ krytyków literackich uwa¿a Simaka za zbyt ³agodnego. Rzeczywiœcie, w jego ksi¹¿kach brakuje czarnych wizji najazdu z
kosmosu i krwawych wojen z
obcymi cywilizacjami. Mimo to,
a mo¿e w³aœnie dlatego, niektórzy czytelnicy ceni¹ „W pu³apce czasu” czy „Cmentarn¹
planetê”.
W tym roku obchodzimy
180. rocznicê urodzin Juliusza
Verne’a (1828-1905). Verne
by³ prawnikiem z wykszta³cenia, ale prawo nie by³o mu
przeznaczone. S³awê przynios³a pierwsza powieœæ „Piêæ tygodni w balonie”. Zachêcony
sukcesem, zaj¹³ siê wy³¹cznie
pisaniem. Ludzie chêtnie kupowali ksi¹¿ki Verne’a, bo akcja toczy³a siê wartko, a jej
t³em by³y niezwyk³e na owe
czasy podró¿e w przestworza
i morskie g³êbiny. „Tajemnicza
wyspa”, „Kurier carski”, „Dzieci kapitana Granta” czy „W 80
dni dooko³a œwiata” by³y wielokrotnie filmowane.
Mija równie¿ dziesi¹ta rocznica œmierci zapomnianego
dziœ nieco Hallora Laxnessa
(1902-1998), laureata literackiej Nagrody Nobla z 1955 r.

H. Gudjonsson wymyœli³ swój
pseudonim Laxness, czyli „pó³wysep ³osia” przebywaj¹c na farmie
o tej w³aœnie nazwie. Pierwsz¹
ksi¹¿kê napisa³ jako 17-latek, nie
ukoñczywszy szko³y œredniej.
D³ugo szuka³ swojej drogi ¿yciowej, wiele podró¿owa³. W klasztorze benedyktynów, w Luksemburgu, przeszed³ na wiarê katolick¹. Œwiatow¹ karierê przyniós³
mu „Dzwon Islandii”, dzie³o przet³umaczone na wiele jêzyków.
Ludmi³a Milc

za zaniechania, za niezrobienie, za brak
odwagi i fachowoœci w podejmowaniu decyzji. Mamy jednak raz w roku mo¿liwoœæ zadecydowania o przekazaniu 1%
ze swoich dochodów na finansowanie
dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych.
Mo¿emy wspomóc ludzi, których wra¿liwoœæ i entuzjazm przez pañstwo nie
zosta³y uœpione. Wyk³adaj¹ swoje pieni¹dze i pracê i prosz¹ o wiêcej. Ka¿dy z
nas us³yszy o potrzebach na konaj¹ce i
ciê¿ko chore dzieci, zwierzêta, dewastacjê œrodowiska, naukê, oœwiatê, pomoc
dla innych pañstw. Proszê, nie zapominajcie o tej mo¿liwoœci i tym geœcie.
¯ebyœcie Pañstwo zbyt szybko nie zapomnieli, napiszê dziœ o œwierzbie. Je¿eli coœ Was zaswêdzi za uchem to niech
kojarzy siê z owym jednym procentem.
Œwierzb wywo³uj¹ roztocza z gatunku Sarcoptes. Robaczki dochodz¹ do d³ugoœci 0,4 mm. Posiadaj¹ charakterystyczne odnó¿a i przyssawki. Para, aliœci s¹ samce i samice, po krótkiej znajomoœci na powierzchni skóry ¿ywiciela
rozstaje siê na dwa tygodnie. On wyczerpany, zajmujê siê zjadaniem powierzchniowych komórek skóry, ona - ze skarbem powsta³ym po zap³odnieniu - wgryza siê g³êbiej i dr¹¿y korytarze oraz komory. Potomstwo przychodzi na œwiat po
4 dniach w postaci jajeczek. Œrednio co

dwa, trzy dni w ró¿nych miejscach skóry pozostawiane s¹ 2 jajeczka, z których
wykluwaj¹ siê larwy. Larwy lubi¹ mieszki
w³osowe - to jest biologiczne miejsce ich
dojrzewania. Po wylince z larw powstaj¹
samce i nie..., nie, jeszcze nie - nimfy
drugiego stopnia. Dopiero po ich wylince - prawdziwe samice. W cyklu czternastodniowym ca³e doros³e towarzystwo
d¹¿y, czyli dr¹¿y, ku powierzchni skóry,
aby... siê trochê wyczerpaæ. Resztê historii ju¿ znacie.
U zwierz¹t znana jest forma uszna i
forma skórna. Formy usznej, najczêœciej
wystêpuj¹cej u kotów i królików, nie nale¿y siê baæ. Oczywiœcie, ka¿dy przypadek przewlek³ego œwi¹du czy objawów
stanu zapalnego ma³¿owin usznych nale¿y skonsultowaæ z lekarzem weterynarii. Inwazyjne mog¹ okazaæ siê uogólnione postacie skórne, wystêpuj¹ce u
dowolnego gatunku zwierzêcia, a maj¹cego kontakt z cz³owiekiem. Widzia³em
dwa przypadki tej zoonozy: jeden u starszej kobiety, opiekuj¹cej siê stadkiem
kotów w ma³ym mieszkanku, drugi u
myœliwego, którego pies zarazi³ siê tropi¹c lisy w ich norach. Po trafnej diagnozie, leczenie b³yskawicznie eliminuje
paso¿yty.
PS. Darowizny koœcielne podatnicy
mog¹ w ca³oœci odliczyæ od dochodu. Nie
dotyczy ich bowiem 6-procentowy limit,
o którym mowa w ustawie o PIT. Daj¹
wiêc mo¿liwoœæ znacznego zmniejszenia
podatku.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
2 kwietnia (œr.), godz. 19.30 - Koœció³ pw. Matki Boskiej Loretañskiej ul.
Ratuszowa 5a; Koncert z cyklu „Mistrzowskie dzie³a na smyczki i nie tylko”, „W
ho³dzie Janowi Paw³owi II”; Aneta £ukaszewicz - alt, Zespó³ Wokalny „La Tempesta”, Barbara Œwiderska - organy, Nowa Orkiestra Kameralna, Pawe³ Kos-Nowicki
- dyrygent; J. S. Bach - Sinfonia do kantaty BWV 146, G. B. Pergolesi - Salve
Regina f-moll, J. S. Bach - Kantata “Christ lag in Todesbanden“ BWV 4
Do 4 kwietnia - Wystawa fotograficzna Irlandzkie klimaty - Mieczys³aw Motyliñski Wystawa czynna od godz.10 do 18.00
3 kwietnia (czw.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert klasy fortepianu prof. Aleksandry Kowalik-Burdzy ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
8 kwietnia (wt.) godz. 10 - Eliminacje dzielnicowe XXXI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
9 kwietnia (œr.), godz. 18 - „Wieczory poetycko-muzyczne”
„Pamiêæ KATYNIA” - Program poœwiêcony Polakom w ³agrach sowieckich; Danuta
Nagórna, Bogdan Œmigielski, Katarzyna Kostrzewa
10 kwietnia (czw.), godz. 18 - Recitale Praskie „DWA OCEANY” - recital
wokalny œpiewaczki amerykañskiej DAWN WOLSKI, akompaniament - Robert
Morawski, prowadzenie - Marcin Wolski
od 14 kwietnia do 9 maja 2008 - wystawa rysunku, malarstwa, ceramiki
„KOBIETA i WIOSNA” - Beata Popiel, Magdalena Hajnosz, Piotr Trzebiñski
14 kwietnia (pon.) godz. 17.30 - Impreza krasnoludkowa Calineczka
15 kwietnia (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹”
EWA B£ASZCZYK oraz Marianna Janczarska, Andrzej e-moll Kowalczyk – gitara,
Fundacja „Akogo?”; gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
17 kwietnia (czw.), godz. 18 - Recitale Praskie - „Elektroniczna gitara klasyczna”, recital gitarowy ALEKSANDRA KABACIÑSKIEGO
21 kwietnia (pon.) godz. 17 - Spotkanie z pisarzem w ramach Klubu Praskich Twórców
23 kwietnia (œr.), godz. 18 - Praskie wieczory jazzowe „Ada, to nie wypada”, Iza
Zaj¹c – œpiew, Jaros³aw Ma³ys – fortepian, prowadzenie – Ma³gorzata Korczyñska
24 kwietnia (czw.), godz. 18 - „Bardowie na Pradze” - PATRYCJA KACZMARSKA
29 kwietnia (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - koncert klasy skrzypiec prof. Anny Wódka-Janikowskiej ZPSM nr 1 w Warszawie, przy ul. Miodowej

Zapraszamy po bilety na koncert
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy zaprasza chêtnych po odbiór
bezp³atnych zaproszeñ na koncert rocznicowy poœwiêcony trzeciej rocznicy
œmierci Jana Paw³a II, który odbêdzie siê w dniu 2 kwietnia o godz. 21.37, w
Koœciele p.w. Matki Boskiej z Lourdes, ul. Wileñska 69. Do rozdysponowania
jest 30 zaproszeñ do odbioru 2 kwietnia w godz. 8-16, pok. nr 433 (IV p.).
Kontakt: tel. 022 59 00 021, Beata Bieliñska.

Lewa strona medalu

Absolutorium
Jak co roku o tej porze, radni Warszawy otrzymali sprawozdanie z wykonania bud¿etu miasta za rok poprzedni.
By³ to pierwszy bud¿et przygotowany w
ca³oœci przez ekipê Hanny Gronkiewicz
– Waltz przy wsparciu radnych PO oraz
Lewicy. Na analizê sprawozdania i jego
przyjêcie, czyli udzielenie absolutorium
prezydentowi, Rada Warszawy ma czas
do koñca kwietnia. Jeœli Hanna GronkieStacja obs³ugi samochodów
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wicz – Waltz absolutorium nie uzyska,
wówczas przeprowadzone bêdzie referendum w sprawie jej odwo³ania. Przyjrzyjmy siê wiêc, jak w 2007 roku gospodarowa³a naszymi pieniêdzmi pani
prezydent i jej urzêdnicy.
Do najlepszych wiadomoœci nale¿y to,
¿e dochody miasta ogó³em osi¹gnê³y
kwotê 9 771 842 tysiêcy z³, czyli by³y o
5% wy¿sze od zak³adanych i a¿ 13,9%
wiêksze w stosunku do 2006 roku. Przyczyn¹ tego by³y g³ównie wiêksze wp³ywy z podatków: od osób fizycznych, od
czynnoœci cywilno-prawnych, od osób
prawnych, spadków i darowizn, nieruchomoœci oraz dochodów z maj¹tku. Z
drugiej strony martwi¹ jednak a¿ o 67
mln z³ mniejsze od zaplanowanych wp³ywy z tytu³u sprzeda¿y lokali i nieruchomoœci oraz nieuzyskanie 150 mln dotacji unijnych na dokoñczenie pierwszej
linii metra.
Wydatki miasta zamknê³y siê kwot¹
9 097 978 tys. z³, co stanowi 92,7%
tego, co planowano. Jest to zarazem a¿
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- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
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Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

o 12,5% wiêcej, ni¿ w roku 2006. Zaoszczêdzono g³ównie na zimowym
oczyszczaniu ulic (ze wzglêdu na
³agodn¹ zimê), zmniejszeniu kosztów
gospodarki mieszkaniowej i pensjach
sto³ecznych urzêdników (tu a¿ 37 mln
z³otych). Niestety, ograniczenie wydatków nast¹pi³o równie¿ z przesuniêcia
terminów przetargów oraz przed³u¿enia odbioru prac remontowych. Wydatki inwestycyjne i maj¹tkowe osi¹gnê³y
poziom 81% planu, co nie zachwyca,
zw³aszcza w porównaniu chocia¿by z
Krakowem, który wydaje na inwestycje 98 procent planu.
Ostatecznie w 2007 roku m.st. Warszawa uzyska³o nadwy¿kê bud¿etow¹,
rozumian¹ jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami, w wysokoœci 673 864
tys. z³, wobec planowanego deficytu w
kwocie 503.123 tys. z³. Dodatkowe pieni¹dze maj¹ byæ ju¿ wkrótce rozdysponowane, a moim i innych radnych zadaniem jest, aby ich du¿a czêœæ trafi³a na
praw¹ stronê Warszawy.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Wiêcej œwiat³a!
Chc¹c st³umiæ w zarodku rachityczne
zainteresowanie turystów stolic¹, w
pierwszy ciep³y s³oneczny weekend, w
sobotê punktualnie o godzinie 20.00,
w³adze Warszawy wy³¹czy³y oœwietlenie
murów Starego Miasta, Zamku Królewskiego, Pa³acu Kultury i Nauki, katedry
Œw. Floriana i kilku innych koœcio³ów oraz
mostów: Gdañskiego, Œl¹sko-D¹browskiego, Œwiêtokrzyskiego, Poniatowskiego i Siekierkowskiego. Do akcji zaciemniania Warszawy przy³¹czy³ siê te¿ zapewne Prezydent i Marsza³ek Sejmu,
gdy¿ solidarnie znik³y w ciemnoœciach
Pa³ac Prezydencki i Sejm RP.
Wszystko to dzia³o siê w ramach akcji „Godzina dla Ziemi”, bêd¹cej rzekomo - jak napisa³ jeden z dzienników ogromnym spo³ecznym zrywem przeciwstawiaj¹cym siê zmianom klimatu.
Ogromny spo³eczny zryw polega³ na
tym, ¿e jedna z organizacji ekologicznych namówi³a do w³¹czenia siê do akcji
kilka firm i urzêdów. Urzêdnicy, politycy i producenci towarów boj¹ siê jak
ognia pos¹dzenia o negatywny stosunek
„do œrodowiska”, szanta¿ moralny ekologów jest wiêc bardzo skuteczny.
„Symbolicznym gestem zgaszenia
œwiate³ chcemy daæ sygna³ politykom” mówi dzia³acz organizacji ekologicznej,
przemilczaj¹c, ¿e na wy³¹czenie œwiate³
zdecydowali siê g³ównie dbaj¹cy o swój
wizerunek politycy. A dba³oœæ o wizerunek jest przecie¿ ³atwiejsza ni¿ zorganizowanie systemu gospodarki odpadami
czy choæby segregacji indywidualnych
œmieci komunalnych, którego Warszawa
nadal nie ma.
Dziêki takim akcjom ekologia przestaje byæ nauk¹ œcis³¹, opart¹ na biologii, chemii i fizyce, a staje siê rodzajem
religii. Je¿eli podaje siê nam do wierze-

nia, ¿e za zmianê klimatu odpowiada
spowodowana przez ludzi emisja dwutlenku wêgla (czemu sk¹din¹d zaprzecza wielu naukowców), to gdzie s¹ te
demonstracje ekologów przeciwko ministrowi œrodowiska, deklaruj¹cemu niechêæ
do budowy elektrowni j¹drowych? Elektrownie j¹drowe s¹ wszak jedyn¹ alternatyw¹ dla technologii emituj¹cych dwutlenek wêgla i inne gazy cieplarniane.
Drodzy ekolodzy, gdy znudz¹ siê
Wam protesty przeciwko klimatowi, podsuwam kolejny temat. Podobno ludzie
w wyniku globalizacji czêœciej podró¿uj¹
z zachodu na wschód ni¿ odwrotnie (nawet Fileas Fogg swoj¹ podró¿ odby³ w
tym kierunku). Powoduje to zak³ócenie
ruchu obrotowego Ziemi, maj¹ce fatalny wp³yw na wêdrówki ptaków... Proponujê zabraæ siê za organizacjê marszu
solidarnoœci ze wschodu na zachód zwróæcie uwagê na hiperpoprawnoœæ
polityczn¹ tego projektu! - maj¹cego
temu przeciwdzia³aæ. Nawet siê przy³¹czê, zostawcie tylko w spokoju moj¹
lampkê na biurku.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

nowa gazeta praska
Rada wielu

Dzieci równe i równiejsze
W Polsce ka¿de dziecko, które ukoñczy trzy lata, ma prawo uczêszczaæ do
publicznego przedszkola. Ale nie w ca³ej Polsce.
W Krakowie, gdzie rz¹dzi czerwony
prezydent Majchrowski, oraz w Warszawie, gdzie za oœwiatê odpowiada czerwony wiceprezydent Paszyñski, prawo
jest ³amane. Do publicznego przedszkola mo¿na zapisaæ dziecko trzyletnie, pod
warunkiem, ¿e urodzi³o siê przed dniem
31 sierpnia danego roku. Dlaczego akurat 31 sierpnia? Bo nastêpnego dnia
zaczyna siê rok szkolny. Tylko ¿e nie ma
to nic do rzeczy.
„Ministerstwo Edukacji Narodowej
twierdzi, ¿e ustawa wyraŸnie mówi, ¿e
do przedszkoli mog¹ chodziæ dzieci w
wieku od 3 do 6 lat. - Trzylatkiem jest
dziecko urodzone w danym roku kalendarzowym - powiedzia³a Anna ¯dan z

biura prasowego MEN. - Inna interpretacja jest niezgodna z prawem.” (Dziennik Polski).
Informacja, ¿e prawo do przedszkola maj¹ tylko dzieci urodzone do 31
sierpnia pojawi³a siê na stronie internetowej warszawskiego ratusza. Kiedy
media podnios³y krzyk, ¿e to ³amanie
Konstytucji, informacja zosta³a zdjêta.
Zamiast niej stworzono system punktowy, którego kryteria utajniono. Jednak
¿adne dziecko urodzone póŸniej ni¿ w
sierpniu nie ma szans na uzyskanie wystarczaj¹cej liczby punktów.
Jest taki stary dowcip: Czym ró¿ni siê
nauczyciel od pedofila? Pedofil naprawdê kocha dzieci. Lewica te¿ kocha dzieci
– i mo¿e tego powinniœmy siê baæ. W
Warszawie koalicjanci zdecydowali ju¿ o
przymusowym przenoszeniu szeœciolatków do szkó³ i budowie przedszkoli z

kontenerów. Dlatego powiedzmy POK¹tnej koalicji wymierzonej w prawa i
zdrowy rozwój naszych dzieci: nie!
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Poœwi¹teczne
reminiscencje
Mój ostatni felieton w NGP „PiS siê
sypie” wywo³a³ wyj¹tkowo gwa³towne
reakcje wœród niektórych z Pañstwa. Z
jednej strony aprobatê i wyrazy zachêty
do dalszych tego typu analiz, z drugiej
strony g³êbokie oburzenie - zapewne zagorza³ych zwolenników PiS. „Dosta³o” siê
mnie, a tak¿e innym przedstawicielom
mego œrodowiska. Có¿, prze¿yjê, a przez
œwiêta praktycznie zapomnia³em. S¹dzi³em, ¿e okres poœwi¹teczny wyciszy trochê awantury medialne, ale gdzie tam.
Traktat Lizboñski zamiast ³¹czyæ Polskê
z Europ¹, na dobre dzieli polityków PiS i
PO. Obie strony mówi¹ o kompromisie,
ale ka¿da na swoich warunkach. Ostatnio „podoba³ mi siê” pose³ PiS Karol Karski, notabene kiedyœ doœæ sympatyczny
facet jako radny Gminy Centrum, który
nie waha³ siê powiedzieæ, ¿e do kompromisu dojdzie, gdy „powietrze zejdzie z
Donalda Tuska” i udowodni³, ¿e nie zna
jêzyka niemieckiego. Abstrahuj¹c od sytuacji, ¿e jemu - jak i innym przedstawicielom jego formacji - przez gard³o nie
przechodzi s³owo „premier” jest to przejaw prawdziwej buty i arogancji.
Z praskich utarczek i przepychanek,
zarówno w tej, jak i poprzedniej kadencji wiem, na czym polegaj¹ kompromisy
a la PiS. Albo bêdzie po naszemu, albo
nie bêdzie wcale. PO nie pozostaje d³u¿ne i na dziœ s³yszy siê buñczuczne zapowiedzi o g³osowaniu nad traktatem we
wtorek 1 kwietnia. Ciekawe, kto komu
zrobi primaaprilisowy kawa³. PO ³ami¹c
czêœæ klubu PiS czy te¿ PiS g³osuj¹c blo-

kiem za traktatem i odtr¹biaj¹c swoje
zwyciêstwo. Jakie? Jeszcze nie wiem, felieton ten bowiem powstaje w pi¹tkowy
wieczór 28 marca. W³aœnie wróci³em z
kolejnego posiedzenia rady spo³ecznej
Szpitala Praskiego i spieszê siê podzieliæ
najnowszymi oficjalnymi wiadomoœciami. Bardzo bym chcia³ napisaæ, i¿ rusza
wstrzymana kilka tygodni temu inwestycja w praskiej placówce pawilon A-2,
co centralne media kilka dni temu nag³oœni³y. Korzystna opinia Urzêdu Zamówieñ Publicznych w tej sprawie spowodowa³a, ¿e dyrektor szpitala wezwa³ wykonawcê robót do kontynuowania prac.
Dawa³oby to mo¿liwoœæ ukoñczenia ich
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Mój niepokój, a tak¿e ca³ej rady,
jednak nie zosta³ rozwiany. Burzy go
pismo skierowane na moje rêce przez
zastêpcê dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Pana Kusaka, w którym czytam
m.in. „Dyrektor szpitala nie konsultowa³
swej decyzji o wznowieniu robót z BPZ”.
Pojawia siê pytanie, o co tak naprawdê
chodzi. Czy¿by znów kolejne ura¿one
urzêdnicze ambicje? Radzie nie pozosta³o nic innego, jak tylko w kolejnym stanowisku za¿¹daæ podjêcia w tej sprawie konkretnych decyzji przez BPZ i realizacji finansowania inwestycji, która
rodzi ju¿ zobowi¹zania na prawie 9 milionów z³otych. A tak na marginesie,
po co by³o jeœæ tê ¿abê i inwestycjê
wstrzymywaæ?
Rzeczywistoœæ wyje jak wiatr za szybami. Na Mazowszu w ubieg³ym tygo-

POzytywnie

Nowe ¿ycie Syrenki
W zesz³ym roku Premier Jaros³aw Kaczyñski zakwestionowa³ w przes³anym do
jego akceptacji statucie Warszawy legalnoœæ Syrenki jako herbu stolicy, tym samym brat Prezydenta przy³apa³ go na
³amaniu prawa. Wszak Lech Kaczyñski
jako prezydent Warszawy pos³ugiwa³ siê
przez ponad trzy lata nielegaln¹ Syrenk¹.
W zesz³ym miesi¹cu lider klubu PiS w
Radzie Warszawy Marek Makuch wytropi³, a nastêpnie przedstawi³ na antenie
Radia Maryja „dzia³ania maj¹ce na celu
zmianê wielu bardzo wa¿nych atrybutów
zwi¹zanych z Warszaw¹”, w tym w szczególnoœci zmianê twarzy pomnika sto³ecznej Syrenki, która ma twarz Krystyny
Krahelskiej. Có¿, Premier Donald Tusk zatwierdzaj¹c statut Warszawy zalegalizowa³ herb Warszawy – teraz wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do jakiejkolwiek zmiany tego bardzo wa¿nego atrybutu stolicy
to co najmniej przestêpstwo.
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Tak na powa¿nie, za ciekawy nale¿y
uznaæ pomys³, który mo¿e tchn¹æ w Syrenkê nowe ¿ycie. Francuzi maj¹ swoj¹
Mariannê wywodz¹c¹ siê z rewolucyjnej
alegorii Wolnoœci, która jest przedstawiana na niebiesko-bia³o-czerwonym tle
z czapk¹ frygijsk¹ na g³owie. Symbol ten
u¿ywany jest jako logo na oficjalnych
dokumentach administracyjnych.
Co wa¿ne - do oficjalnego wizerunku Marianny pozowa³y s³awne kobiety, bêd¹ce w
danym okresie francuskim symbolem nie
tylko urody. By³y to Brigitte Bardot (1970),
Mireille Mathieu (1978), Catherine Deneuve (1985), Inés de La Fressange (1989), Laetitia Casta (2000}, Évelyne Thomas (2003).
Trochê pogody ducha, Panowie rewolucjoniœci IV RP, bierzcie przyk³ad z innych
tradycji. Kieruj¹c siê s³owami Radnego
Marka Makucha wypowiedzianymi na antenie Radia Maryja wierzê, ¿e „obronimy
siê, przetrwamy i przysz³e pokolenia bêd¹

dumne z tego, ¿e s¹ Polakami, ¿e uda³o
nam siê obroniæ przed zalewem tego, co
jest niezgodne z naszym charakterem narodowym, kultur¹ i tak naprawdê prowadzi do zag³ady kultury europejskiej.”
Jedno jest najwa¿niejsze - w obliczu
taniej propagandy PIS, której przyk³ad
mieliœmy tak¿e przy ratyfikacji Traktatu Lizboñskiego - nie dajmy siê zwariowaæ i myœlmy pozytywnie.
Piotr Jaworski
Przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
pjaworski@pobialoleka.waw.pl
www.jaworski.waw.pl

dniu powrót zimy, oby chwilowy, bo drogowców jakby lekko zaskoczy³o. Mo¿e
to powoduje ¿e Pan Premier mia³ problem spotykania siê z Panem Prezydentem lub odwrotnie. Nie mog¹ „spotkaæ
siê” przedstawiciele rz¹du i zwi¹zkowcy ze s³u¿by zdrowia. Bia³y szczyt nie
okaza³ siê byæ wielkim hitem. Na tak¹
sam¹ ocenê zas³uguj¹ dzia³ania komisji weryfikacyjnej WSI. Obecna awantura wokó³ niej to dopiero - moim zdaniem - preludium przed tym, co bêdzie
siê dzia³o po 30 czerwca, czyli po ustawowym terminie koñca weryfikacji.
Trwaæ bêdzie jeszcze d³ugo zamieszanie wokó³ publicznego radia i telewizji.
Próba przejêcia tych mediów przez PO
to dla zainteresowanych d³uga droga
przez mêkê, na której znajdzie siê zarówno prezydent jak i Trybuna³ Konstytucyjny oraz prezes PiS Jaros³aw Kaczyñski, krzycz¹cy g³oœno o koñcu demokracji. Ten sam prezes, który dwa
lata temu jako premier wraz z Samoobron¹ i LPR dok³adnie i doszczêtnie
wymiót³ z tych mediów poprzedników.
Wymiana ekip to osobny temat. Mo¿e
by tak po amerykañsku skatalogowaæ
stanowiska i urzêdy, które wraz ze
zmian¹ w³adzy przechodz¹ w nowe
rêce. W USA jest to ponad 4 tysi¹ce stanowisk. W Polsce dymisja premiera wywo³uje tylko dymisjê ministrów i wojewodów, ale ju¿ nie ich zastêpców. Tych
ostatnich siê odwo³uje czêsto bardzo
d³ugo, bo niektórzy robi¹ siê bardzo
chorowici. Na innych szefów agencji w
randze ministrów i rozmaitych kadencyjnych rzeczników czêsto stosuje siê
inny patent - zmiana przepisów prawa
na u¿ytek bie¿¹cy. Tylko po co? Patent
amerykañski jest du¿o prostszy, szybszy w realizacji, nie wywo³uje tyle medialnych emocji, a skutek taki sam.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

0608-087-936
022 811-10-85
www.bialaroza.prv.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 022 676-75-40
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
ADWOKAT, karne, cywilne
0514-081-710
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
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
MEBLE na wymiar, kuchnie,
garderoby, ³azienki i inne, tel.
0697-346-160, warmo@vp.pl

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¿
Transport i obmiar gratis!

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

MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
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
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
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 i solidnie
prace remontowo-wykoñczeniowe (gibsowanie, malowanie,
zabudowa wnêk, uk³adanie
glazury), tel. 0697-666-513
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

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

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
MEBLE na wymiar, kuchnie,
garderoby, ³azienki i inne,
tel. 0697-346-160
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
DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Wolna grupa
Bukowina
Z pocz¹tkiem wiosny do „Saloniku z kultur¹” zawita rozkochana w poezji, przyrodzie i
piosence Wolna Grupa Bukowina. (5.04). Ta polska grupa
muzyczna z nurtu poezji œpiewanej by³a gwiazd¹ niejednego festiwalu studenckiego czy
turystycznego. Jej liderem by³
Wojciech Belon, za³o¿yciel i legenda zespo³u oraz autor wiêkszoœci piosenek. Po jego œmierci w 1985 roku, grupa zawiesi³a dzia³alnoœæ. Powróci³a na
scenê po siedmiu latach i do
dziœ pozostaje wierna klimatowi, jaki stworzy³ jej lider.
Obecnie Wolna Grupa Bukowina wystêpuje w sk³adzie: Gra¿yna Kulawik - œpiew,
Wojciech Jarociñski - œpiew,
gitara, Wac³aw Juszczyszyn œpiew, gitara i Wojciech Maziakowski - gitara basowa. Mimo,
¿e od debiutu zespo³u minê³o
ponad 30 lat, jego wielbicieli
wci¹¿ nie brakuje.
Tego samego dnia w Saloniku wyst¹pi równie¿ znany
artysta Jerzy Filar od lat uprawiaj¹cy z powodzeniem gatunek piosenki autorskiej. Du¿a
osobowoœæ sceniczna, poczucie humoru i charakterystyczny, chrapliwy g³os powoduj¹,
¿e na jego koncertach trudno
siê nudziæ. Artysta wspó³pracuje na sta³e z autorem tekstów, Jackiem Cyganem.
Jerzy Filar doœæ czêsto goœci w programach radiowych i
telewizyjnych. Sympatiê publicznoœci zaskarbi³ sobie zak³adaj¹c z przyjació³mi znany
zespó³ Nasza Basia Kochana.

OG£OSZENIE
Dyrekcja Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pañskiego, 03-401 Warszawa, Al. Solidarnoœci 67 informuje, ¿e posiada pomieszczenie o powierzchni 12m2 przeznaczone do wynajêcia na okres do lat 3, znajduj¹ce
siê w holu g³ównym budynku A.
Przeznaczenie lokalu – prowadzenie kiosku dla pacjentów
Szpitala (prasa, czasopisma, gad¿ety, s³odycze, napoje itp.).
Bli¿sze informacja o przedmiocie najmu wywieszona jest
na tablicy og³oszeñ Szpitala (budynek A) oraz zamieszczona na stronach internetowych: www.zdrowa.warszawa.pl
i www.praski.waw.pl
Szczegó³owe materia³y informacyjne o formie i trybie sk³adania ofert oraz o wymaganych dokumentach mo¿na uzyskaæ w Dziale Zamówieñ Publicznych – budynek „D”, pokój
nr 4. Informacja telefoniczna w godzinach 8 – 15 pod numerami (022) 818 50 61 w. 1154 lub 0601 319 508.

P³aæ kart¹ w urzêdach
Od 3 marca w kasach Urzêdu Miasta oraz urzêdów dzielnic, oprócz dotychczasowej obs³ugi gotówkowej, mieszkañcy mog¹ dokonywaæ wp³at przy pomocy kart p³atniczych.
Mo¿liwoœæ dotyczy wszelkich nale¿noœci – zarówno op³at
jak i podatków.
Terminale, na podstawie umowy na testowy okres 5 miesiêcy, zosta³y zainstalowane przez Bank Pekao SA. Aktualnie udostêpnionych jest 50 okienek kasowych, wyposa¿onych w urz¹dzenia do dokonywania p³atnoœci bezgotówkowej.
W pocz¹tkowym okresie funkcjonowania system bêdzie obs³ugiwa³ karty MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro.
Mamy nadziejê, ¿e w nied³ugim czasie do³¹czy równie¿ VISA.
Wdra¿any projekt jest spe³nieniem licznych postulatów i oczekiwañ mieszkañców w tym zakresie.
Dane zebrane w ci¹gu pierwszych miesiêcy funkcjonowania
systemu, pozwol¹ na okreœlenie jego docelowych parametrów i
pos³u¿¹ do sporz¹dzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu maj¹cego wy³oniæ docelowego operatora.
W ci¹gu pierwszych dni marca ju¿ kilkadziesi¹t osób skorzysta³o z nowej mo¿liwoœci – najwiêcej na Targówku i Ochocie.

Uzupe³nienie
W poprzednim numerze Gazety, w artykule pt.: „Jak dobrze,
¿e taka szko³a istnieje”, pisz¹c o filmie przygotowanym przez
klasê integracyjn¹ L LO im. Ruy Bartosa poda³am tylko jedno
nazwisko re¿ysera. Okazuje siê, ¿e film re¿yserowa³y dwie osoby, Angelika Karczewska i Anna Pusto³a.

Zapraszamy wszystkich bukomaniaków i nie tylko…

Jubilaci w akcji
12 kwietnia bêdzie ostatnia
okazja do zobaczenia „Czecholandii”, czterech jednoaktówek Antoniego Czechowa w
nowoczesnej, zwariowanej
wersji. Spektakl uœwietnia³
marcowy jubileusz Teatru 13.
Pod nazw¹ „Czecholandia”
kryj¹ siê cztery jednoaktówki
Antoniego Czechowa. Choæ
wystawiono j¹ ju¿ w Teatrze 13
kilkakrotnie, Tomasz S³u¿ewski zapowiada, ¿e tym razem
bêdzie to raczej wariacja z
Czechowa, utrzymana w konwencji pastiszu klasycznych
interpretacji, urozmaicona dodatkowo projekcjami filmowymi. Okazji do pe³nego uœmiechu nie powinno zabrakn¹æ!
Dzieñ póŸniej „Trzynastka”
powtórzy bardzo entuzjastycznie przyjêty spektakl „Przy
drzwiach zamkniêtych”, g³oœnego francuskiego egzystencjalisty, Jean Paul Sartre`a –
mroczn¹ opowieœæ o ciemnej
stronie duszy ludzkiej.
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 przedstawienia jest scenografia inspirowana malarstwem, a tak¿e potêguj¹ca „duszn¹” atmosferê
muzyka, „oddychaj¹ca” wraz
ze spektaklem. To bêdzie
prawdopodobnie ostatni spektakl „Przy drzwiach zamkniêtych” w tym sezonie. Warto
zobaczyæ.

W rytmie folk
Ju¿ wkrótce II Festiwal
Otwartych •róde³ Ethnopolis – prawdziwe œwiêto muzyki folk. Po sukcesie pierwszej
edycji ruszamy z nastêpn¹!
Gwiazd¹ kwietniowego koncertu bêdzie kultowa Orkiestra
œw. Miko³aja – pionierzy muzyki folk w Polsce. Obecnie zespó³ nale¿y do elity zespo³ów
folkowych w kraju. Na festiwalu wyst¹pi równie¿ grupa Village Kollektiv ³¹cz¹ca brzmienie elektroniczne z tradycyjnymi instrumentami œpiewem, a
tak¿e zespó³ ¯ywio³ak, który
zrobi³ b³yskawiczna karierê w
œrodowisku muzyki folk. Zapowiada siê gor¹ca atmosfera.
Bilety ju¿ w sprzeda¿y! Do zobaczenia 19.04!

Wiosenny Art BOK
Z dniem 1 kwietnia ukaza³ siê nowy, trzeci z kolei,
numer Art Boku, bezp³atnego Kwartalnika Kulturalnego Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. Gazeta ma
na celu aktywizowaæ kulturalnie mieszkañców
Bia³o³êki, przybli¿yæ im dzia³ania artystyczne
i edukacyjne Oœrodka oraz wszelkie projekty
kulturalne Dzielnicy. Zapraszamy do lektury!

Widmo przy
Kondratowicza
Sta³y Czytelnik (nazwisko i adres znane redakcji) napisa³:
„Tu u nas na Bródnie przy ul. Kondratowicza – Krasiczyñska
stoi od 20 lat niedokoñczony wielki piêtrowy pawilon – widmo. Mo¿na go przecie¿ dokoñczyæ i zrobiæ dom kultury, kino,
dom handlowy, oœrodek zdrowia itp. Napiszcie o tym, mo¿e
coœ siê zmieni, bo nied³ugo te budynek siê rozleci.
A przy okazji mo¿na by przebiæ ul. Krasiczyñsk¹ do Kondratowicza.
O wyjaœnienie poprosili- posiadanych akt sprawy wyniœmy Janusza Janika, wice- ka, ¿e PINB przeprowadzi³ kilburmistrza Targówka, w któ- kakrotnie kontrole na tym
rego gestii le¿¹ m.in. sprawy obiekcie. Rezultatem tego by³o
uporz¹dkowanie terenu wraz z
inwestycyjne.
Nieruchomoœæ po³o¿ona w zabezpieczeniem (ogrodzeWarszawie przy ul. Kondrato- nie) przez u¿ytkownika wieczywicza 37 zosta³a oddana w stego ca³ego terenu budowy.
u¿ytkowanie wieczyste w roku Na pocz¹tku bie¿¹cego roku
1990. W okresie blisko 18 lat - ponownie zwróciliœmy siê do
z pierwotnej nieruchomoœci - Powiatowego Inspektora o
wydzielone zosta³y trzy odrêb- skuteczn¹ interwencjê, poniene nieruchomoœci oraz kilka- wa¿ zarówno zarz¹d dzielnicy,
krotnie nast¹pi³a zmiana u¿yt- radni dzielnicy jak i mieszkañkowników wieczystych. Obo- cy widz¹ koniecznoœæ zmiany
wi¹zek utrzymania omawianej istniej¹cego stanu zagospodanieruchomoœci w nale¿ytym rowania tej nieprawid³owoœci.
Propozycja przebicia ul.
stanie spoczywa na u¿ytkowniku wieczystym. M.st. War- Krasiczyñskiej do ul. Kondraszawa jako w³aœciciel gruntu towicza nie jest mo¿liwa - Proma do dyspozycji tylko przewi- jekt Miejscowego Planu Zagodziane prawem instrumenty spodarowania Przestrzennego
nadzoru nad wykonywaniem dla „Osiedla Bródno” nie przeprzez u¿ytkownika wieczyste- widuje takiej mo¿liwoœci.
go umowy i w tym zakresie
Kancelaria prawna
podjê³o stosowne dzia³ania.
Sumuj¹c: dzielnica - ze
wzglêdu na podzia³ zadañ - nie
ul. Lewinowska 7
ma jeszcze podstawy do ingerencji w tym zakresie.
♦ sporz¹dzanie pism procesowych
W zakresie prawa budowla♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
nego – zgodnie z podzia³em
♦sporz¹dzanie umów ♦ outscoring
kompetencji – w 2002 roku
ówczesna gmina Targówek
♦windykacja nale¿noœci
wystosowa³a wniosek do Po♦ projekty testamentów
wiatowego Inspektora Nadzo♦
obs³uga
prawna podmiotów
ru Budowlanego z proœb¹ o
przeprowadzenie kontroli na
gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
placu budowy, chodzi o „wielki
Infolinia: 0801-011-028
piêtrowy pawilon widmo”. Z
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Patroni naszych ulic

Dobek z Oleœnicy
(ur. ok. 1375, zm. 1440)
Dobies³aw (Dobek) z Oleœnicy i Sienna, herbu Dêbno (znany tak¿e
jako Oleœnicki Dobies³aw – nazwisko w tej epoce by³o jeszcze – w odró¿nieniu od imienia – spraw¹ p³ynn¹) jest patronem jednej z ulic na
Bia³o³êce. Godnoœæ wojewody sandomierskiego (od 1435 do œmierci)
by³a ukoronowaniem jego kariery pañstwowej, jednak s³awê zdoby³
jako jeden z najznakomitszych polskich rycerzy w XV w. Prawdopodobnie te¿ z tego powodu w³odarze Bia³o³êki uczcili go ulic¹.
Gniazdo rodowe Oleœnickich – Ole- nego nam spod Grunwaldu Ulryka) podœnica w Sandomierskiem – nie powinna czas turnieju zwyciê¿y³ wszystkich rycebyæ mylona z Oleœnic¹ na Œl¹sku, bêd¹c¹ rzy, którzy przeciw niemu stawali. Wlk.
miastem i w Œredniowieczu tak¿e sie- Mistrz wystawia³ kolejno nowych zawodników, których Dobies³aw powala³, turdzib¹ osobnego ksiêstwa.
W 1404 r. przebywaj¹c w Toruniu na niej zakoñczy³ siê w nocy przy œwietle
spotkaniu króla W³adys³awa Jagie³³y z pochodni.
Wzi¹³ udzia³ w wielkiej wojnie z ZaWlk. Mistrzem Zakonu Konradem von
Jungingen (bratem i poprzednikiem zna- konem Krzy¿ackim, walczy³ pod Grunwaldem, gdzie dowodzi³ rodow¹ chor¹gwi¹ Oleœnickich; tzn. wystawion¹ przez
ród, a nie przez rycerstwo z danej ziemi. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w chor¹gwiach
Stowarzyszenie artystów
rodowych s³u¿yli nie tylko cz³onkowie dafabs zaprasza na wystawê
nego rodu z pocztami, ale te¿ powi¹zaczeskiego fotografa i kurane z nimi (politycznie, ekonomicznie)
tora Jana Freiberga, pt. „Obdrobniejsze nie spokrewnione rycerstwo.
razy ¿ycia”.
Ze swoj¹ chor¹gwi¹ uczestniczy³ w obJan Freiberg (ur. w 1976 r.)
lê¿eniu Malborka, gdzie usi³owa³ nag³ym
zajmuje siê fotografi¹, tworzy
wypadem (obok Jana Kobylañskiego)
instalacje fotograficzne, któzdobyæ tê twierdzê. Akcja ta, podjêta bez
rych istota rozgrywa siê w rerozkazu królewskiego i nie wsparta
lacjach czy napiêciach poprzez si³y g³ówne, zakoñczy³a siê niepomiêdzy zdjêciami. Wystawa
wodzeniem.
„Obrazy ¿ycia jest jego drug¹
W 1411 r. zosta³ kasztelanem wojwystaw¹ w fabs.
nickim, rozpoczynaj¹c tym samym ci¹g
Mo¿na j¹ ogl¹daæ w gaawansów, w czym na pewno pomog³a mu
lerii fabs przy ul. Brzeskiej
kariera jego bratanka Zbigniewa Ole7 do 15 kwietnia, w niedzieœnickiego (bp krakowski, kardyna³, w³alê, w godz. 13-15, lub po
œciwy kierownik polityki pañstwa w ostatuzgodnieniu telefonicznich latach ¿ycia Jagie³³y i podczas panym, nr.: 0505-12-14-17.
nowania W³adys³awa III Warneñczyka).

Obrazy ¿ycia

Lata 60. na Pradze!
Jeœli posiadacie Pañstwo przedmioty, które skojarzyæ mo¿na z Warszawsk¹ Prag¹ w 60. latach (przedmioty codziennego
u¿ytku, dokumenty, fotografie elementy stroju itp.), prosimy o
informacjê telefoniczn¹ pod numerem (22) 617 31 97, kom:
0695 645 501 lub dostarczenie ich do tymczasowej siedziby
Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji przy ul. Targowej
45 codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00. Akcja zbierania
pami¹tek z lat 60. przewidziana jest do 15 maja 2008 roku.

Rytmy Nieskoñczonoœci
14 kwietnia 2008 r. w L Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ruy
Barbosa w Warszawie przy ul. Burdziñskiego 4 odbêdzie siê
fina³ III Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczoœci Poetyckiej im.
Jacka Kaczmarskiego „Rytmy Nieskoñczonoœci”.
Konkurs im. Jacka Kaczmarskiego przeznaczony jest dla m³odzie¿y szkó³ ponad-gimnazjalnych, a jego g³ównym celem jest
rozwijanie pasji poetyckiej m³odych ludzi. Wiersze ocenia jury
pod przewodnictwem o. Wac³awa Oszajcy. Utwory laureatów
bêd¹ opublikowane w antologii poezji.
Honorowy patronat nad konkursem objêli m.in. Ministrowie
Edukacji Narodowej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Dobies³aw by³ kolejno kasztelanem lubelskim (1433) sandomierskim (1435,
wkrótce potem wojewod¹ sandomierskim) a w 1438 tak¿e krótko starost¹ i
podczaszym krakowskim. Na tych stanowiskach wspiera³ politykê swojego
stryja-kardyna³a. Uczestniczy³ te¿ w wa¿nych wydarzeniach politycznych swojego czasu – jego pieczêæ jest pod aktem
Unii Horodelskiej (1413), a tak¿e przymierza polsko- duñskiego, zawartego z
królem krajów Unii Kalmarskiej (i ksiêciem s³upskim) Erykiem (1419). Uczestniczy³ te¿ w kolejnym spotkaniu Jagie³³y z cesarzem (1423), a tak¿e w zjeŸdzie w Jedlni (1430), gdzie Jagie³³o wystawi³ przywilej jedlneñsko – krakowski („Neminem captivabimus...”). Oleœniccy wówczas byli jednym z pierwszych
rodów Królestwa Polskiego.
Jednak Dobies³aw by³ przede wszystkim rycerzem – w 1412 r., bêd¹c na Wêgrzech z dworem Jagie³³y podczas zjazdu tego¿ z cesarzem Zygmuntem Luksemburczykiem, bra³ udzia³ w licznych
turniejach, z powodzeniem walcz¹c z najs³awniejszymi rycerzami Europy.
W 1431 r. wzi¹³ wraz ze swoj¹ chor¹gwi¹ udzia³ w wojnie przeciw Œwidrygielle, który bêd¹c Wlk. Ksiêciem Litewskim
po œmierci Witolda zerwa³ uniê polskolitewsk¹. Dobies³aw przyczyni³ siê do zdobycia £ucka. Zmar³ w rodowej miejscowoœci Sienno, gdzie zosta³ pochowany.
Dba³ o rozwój swoich dóbr rodowych
– nada³ Siennu prawa miejskie, ufun-

dowa³ tam koœció³ i klasztor, posiada³ te¿
Rymanów (uzyska³ go jako posag ¿ony),
gdzie wystawi³ nowy zamek.
Z ¿on¹ Katarzyn¹ z Goraja mia³ 11 synów i córkê. By³ protoplast¹ Sieneñskich.
Tomasz Szczepañski
Literatura:
S.M. Kuczyñski Wielka wojna z Zakonem Krzy¿ackim 1409-1411, Warszawa 1966
Polski S³ownik Biograficzny (tam jako
Oleœnicki Dobies³aw)
H. Samsonowicz Polska Jana D³ugosza, Warszawa 1984

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek
zapraszaj¹ 6 kwietnia o godzinie 19.30

na koncert symfoniczny
w III rocznicê œmierci
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
Koœció³ Chrystusa Króla ul. Tykociñska 27/35
Wyst¹pi Warszawska Orkiestra Symfoniczna
„SONATA” im. Bogumi³a £epeckiego
W programie: Koncert Fortepianowy f-mol op. 21
Fryderyka Chopina, I Maestoso, II Larghetto,
III Allegro Vivace

Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy Jolanta Koczorowska
oraz Marsza³ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

zapraszaj¹ 2 kwietnia na koncert poœwiêcony

PAMIÊCI PAPIE¯A JANA PAW£A II
W TRZECI¥ ROCZNICÊ ŒMIERCI
który odbêdzie siê w Koœciele p/w Matki Bo¿ej z Lourdes, ul. Wileñska 69.
Pocz¹tek koncertu o 21.37.
W programie Requiem K.V. 626 W. A. Mozarta w wykonaniu orkiestry
SINFONIA VIVA pod dyrekcj¹ Tomasza Radziwonowicza oraz Olsztyñski
Chór katedralny „Collegium Musicum”.
Soliœci: Izabela K³osiñska – sopran, Anna Lubañska – mezzosopran, Tomasz Grabarczyk – tenor, Robert Gerlach – bas. Fragmenty Testamentu
Papie¿a czyta Dariusz Jakubowski.

