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UWAGA!

Decyzja prezydenta Kaczyñskiego o utrzyma-
niu oddzia³u zapad³a na pewno tak¿e pod wp³y-
wem mieszkañców, którzy niezwykle siê zjed-
noczyli w jego obronie. Teraz to owocuje. Przy-
k³adem mo¿e byæ fakt, ¿e je¿eli w roku ubie-
g³ym w oddziale odby³o siê 850 porodów, to te-
raz, tylko do koñca lipca, by³o ich ju¿ 700. Ro-
dz¹ siê u nas zdrowi, uœmiechniêci i rozkrzy-
czani warszawiacy.

Zapewne tych porodów by³oby jeszcze wiê-
cej, gdyby nie obawa, czy oddzia³ przetrwa.

Problemy s¹ nadal

By czas nie zaæmi³ i niepamiêæ

W 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Pragi

sk³ada wszystkim ¿yj¹cym
i tym którzy odeszli

na wieczn¹ s³u¿bê ¯o³nierzom
Powstañczej Warszawy

oraz ich Rodzinom
wyrazy g³êbokiego szacunku

za Ich heroiczn¹ walkê i poœwiêcenie.

Nie szczêdz¹c krwi ani ¿ycia stanêliœcie do nierównej walki o
wolnoœæ Polski. Byliœcie i pozostaniecie wzorem patriotyzmu i
poœwiêcenia dla umi³owanej Ojczyzny.

Surowo obesz³a siê z Wami historia ale czyny Wasze przetrwa³y w
pamiêci i sercach Narodu.

D³ugo - zbyt d³ugo czekaliœcie na upamiêtnienie swego bohater-
stwa i cierpieñ - niewielu doczeka³o. Wreszcie po 60 latach miasto
w którym tak mê¿nie walczyliœcie  oddaje Wam i spo³eczeñstwu
szczególny pomnik jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego
- symbol walki, poœwiêcenia i umi³owania Ojczyzny.

Towarzystwo Przyjació³ Pragi w swoim programie rozwija wœród
praskiej m³odzie¿y prawdê i pamiêæ o historii i wspania³ym poko-
leniu „Kolumbów”. Robi i robiæ to bêdzie by pamiêæ o ludziach i
ich bohaterskich czynach nigdy nie zaginê³a a patriotyczne posta-
wy by³y wzorem zachowañ i postaw m³odego pokolenia Polaków.

Mieczys³aw Wojdyga

                                                                               Prezes TPP
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tel. 678-19-29, 678-29-34
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DEMETER E.Z. Cierpisz
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STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres -
równie¿ IMPLANTY
oferujemy karty gwarancyjne i karty sta³ego pacjenta
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

WAKACYJNE PROMOCJE
uszczelnianie  bruzd  (lakowanie) 20%  lub 30% zni¿ki
kolorowe  wype³nienia  (plomby) uwalniaj¹ce  fluor 20%  zni¿ki
przegl¹dy  stomatologiczne  i konsultacje  protetyczne  bezp³atnie

ciep³e
aluminium

POMIAR I WYCENA GRATIS

Zapewne nasi Czytelnicy pamiêtaj¹ akcje, jaka przy naszym udziale mia³a miejsce pod
koniec ubieg³ego roku. Wówczas prawie ¿e pewna by³a decyzja o zamkniêciu oddzia³u gine-
kologiczno-po³o¿niczego i noworodków Szpitala Praskiego. Wraz z dwiema radnymi – Hann¹
Mocheck¹ (PiS) z Targówka i Danut¹ Kubiak (SLD) z Pragi Pó³noc zbieraliœmy podpisy pod
apelem o zachowanie oddzia³ów. Jerzy Œwitalski, radny Rady Warszawy z naszego terenu
z³o¿y³ te podpisy na rêce ówczesnej wiceprezydent Warszawy, Doroty Safjan, wraz z odpo-
wiedni¹ interpelacj¹. Niepokój trwa³ niemal do ostatniego dnia roku. Ostatecznie jednak kon-
trakt zosta³ przed³u¿ony, oddzia³ ocala³.

O tym, jaka jest sytuacja na dziœ mówi jego ordynator dr W³adys³aw Fidziñski.

Zw³aszcza w pierwszych tygodniach tego roku

taki niepokój, drêczy³ nie tylko nas – lekarzy, pie-
lêgniarki, po³o¿ne, ale i pacjentki, które nie by³y

pewne, czy mog¹ podj¹æ decyzjê, by rodziæ w³a-
œnie u nas, bo przecie¿ wszêdzie s³ychaæ by³o,

ze oddzia³ ma byæ zamkniêty.

Wiele siê zmieni³o od czasu, gdy zapad³a de-

cyzja o dalszym istnieniu oddzia³u. Zreszt¹ Nowa

Gazeta Praska ju¿ o tym pisa³a. Przypomnijmy
jednak: w szpitalu powsta³a centralna tlenow-

nia, mamy w³asny zak³ad utylizacji odpadów

dokoñczenie na str. 7

Zapraszamy na G³êbock¹
Zakupy z Edisonem – Ma³e i Du¿e Wynalazki,Zakupy z Edisonem – Ma³e i Du¿e Wynalazki,Zakupy z Edisonem – Ma³e i Du¿e Wynalazki,Zakupy z Edisonem – Ma³e i Du¿e Wynalazki,Zakupy z Edisonem – Ma³e i Du¿e Wynalazki,

Wielcy i Mali OdkrWielcy i Mali OdkrWielcy i Mali OdkrWielcy i Mali OdkrWielcy i Mali Odkrywcyywcyywcyywcyywcy

Przez dwa kolejne weekendy 28-29 sierpnia i 4-5 wrzeœnia
Centrum Handlowe Targowek przy ul. G³êbockiej zupe³nie siê zmieni. Pasa¿e udekorowane

zostan¹ banerami ilustruj¹cymi s³awne dokonania naukowe oraz takimi obrazkami, które kojarz¹

siê ze œwiatem odkryæ naukowych i wynalazków, np.: prototyp gramofonu, telefonu, rakiety

kosmicznej, samolotu, ³odzi podwodnej itp. oraz portretami s³awnych naukowców

m.in. Einsteina, Curie-Sk³odowskiej, Edisona (z ¿arówk¹).

W sali

konferencyjnej

ratusza

 Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20

mo¿na ogl¹daæ

wystawê

„Kobiety

w Powstaniu

Warszawskim”

dalej czytaj strona 8
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Jubileusz 10-letniej wspó-

³pracy pomiêdzy Procter &

Gamble a Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej sta³

siê okazj¹ do spotkania w
siedzibie firmy na Targów-

ku Przemys³owym.

Przypomnijmy, ¿e P&G istnie-
je na polskim rynku ju¿ kilkana-
œcie lat. W 1993 rozpoczê³a
budowê fabryki na Targówku,
któr¹ w rok póŸniej uroczyœcie
otwarto w obecnoœci prezyden-
ta RP L. Wa³êsy. Przez nastêp-
ne lata firma rozwija³a siê, po-
wiêksza³a swoje inwestycje,
czego rezultatem jest zatrudnie-
nie oko³o 1000 pracowników
bezpoœrednich.

Od pocz¹tku swojej dzia³al-
noœci inwestycyjnej na polskim
rynku P&G na równi prowadzi
dzia³alnoœæ filantropijn¹, nasta-
wion¹ przede wszystkim na
pomoc dzieciom i m³odzie¿y.
Bierze udzia³ w akcji telewizji
Polsat „Podaruj Dzieciom S³oñ-
ce”, jest jednym z g³ównych
partnerów w programie dzieciê-
cej olimpiady specjalnej, a tak-
¿e od lat wspó³pracuje z Cari-
tas Polska.

W dzia³alnoœci spo³ecznej
pos³uguje siê strategi¹ „bycia
dobrym s¹siadem” st¹d te¿ od
chwili zaistnienia na Targówku
niesie pomoc lokalnym szko³om
i instytucjom. Dziêki organizo-
waniu konkursów na najlepiej
wyposa¿ona sale informatycz-
ne, œwietlice czy najlepszy sa-
morz¹d szkolny, mo¿na by³o
zakupiæ dobrej jakoœci sprzêt
komputerowy z dostêpem do
Internetu, sfinansowaæ dodat-
kowe zajêcia szkolne. Przy
znacznej pomocy dyrekcji
szkó³, rodziców i m³odzie¿y
przeprowadzono gruntowne re-
monty boisk szkolnych.

Po raz  15.  Caritas Polska
organizuje letnie kolonie dla 4
tys. dzieci i m³odzie¿y z  bied-
nych rodzin. Tak¿e w  tym przy-
padku P&G nie zawiód³: funda-
cja otrzyma³a od swego partne-
ra 80 tys. z³otych ze wskaza-
niem, aby czêœæ sumy przeka-
zana by³a na rzecz Caritas Die-
cezji Warszawsko-Praskiej.
Dyrektor  Caritas DWP ksi¹dz
Krzysztof Ukleja podkreœli³, i¿
coraz trudniej jest organizowaæ

Najstarsze, powsta³e na po-
cz¹tku lat 50. kino prawobrze¿-
nej Warszawy -kino Praha po-
dzieli los zburzonego ju¿ kina
Moskwa, na jesieñ tego roku
planowana jest rozbiórka bu-
dynku, a na jego miejsce ma
zostaæ wybudowany nowocze-
sny biurowiec.

Praha by³o najnowoczeœniej-
szym i najwiêkszym kinem w
stolicy, mog³o pomieœciæ 1120
widzów - 730 na parterze i 390
na balkonie. Powsta³o wed³ug
projektu Mieczys³awa Pipreka,
projektanta takich warszaw-
skich kin jak  Moskwa, Stolica
czy Ochota. Budynek Prahy
zachowa³ prawie w ca³oœci cha-
rakterystyczny dla epoki socre-
alizmu styl elewacji i wystrój
wnêtrz. To jednak nie powstrzy-
ma³o  Mazowieckiego Woje-

Bezp³atne badania
profilaktyczne

Do koñca listopada br. przychodnia Medi-system „Kijow-
ska” Sp. z o.o. przy ul. Kijowskiej 11 zaprasza na bezp³at-
ne badania spirometryczne, kardiologiczne oraz badania
cytologiczne. Badania realizowane s¹ w ramach Programów
Promocji Zdrowia finansowanych przez Mazowiecki Oddzia³
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badania kardiologiczne obejmuj¹ce miêdzy innymi badanie
poziomu cholesterolu kierowane s¹ do osób w wieku od 35 do
59 lat. Z badañ cytologicznych (profilaktyka raka szyjki maci-
cy) mog¹ skorzystaæ kobiety w przedziale wiekowym 30-59 lat,
które w ci¹gu ostatnich 3 lat nie wykonywa³y badania cytolo-
gicznego. Natomiast z badañ spirometrycznych, czyli badañ
wydolnoœci oddechowej, od dziœ do koñca listopada mog¹ sko-
rzystaæ osoby w wieku 45-65 lat, które nie leczy³y siê wcze-
œniej na przewlek³e chorób p³uc.

Zadbaj o swoje p³uca!

1. Czy niemal codziennie kaszlesz?
2. Czy niemal codziennie odkrztuszasz plwocinê?
3. Czy trudniej Ci oddychaæ ni¿ innym osobom w twoim wie-

ku, szybko siê mêczysz i masz zadyszkê przy wysi³ku?
4. Czy masz ponad 40 lat?
5. Czy palisz lub pali³eœ papierosy?
Jeœli odpowiedŸ na co najmniej trzy pytania brzmi TAK zg³oœ

siê na badania spirometryczne!
Zachorowalnoœæ na choroby p³uc, takie jak przewlek³a obtu-

racyjna choroba p³uc (POChP), czy astma jest bardzo wyso-
ka. Wiele osób cierpi przez lata i umiera przedwczeœnie z po-
wodu POChP i jej powik³añ. Choroba ta zajmuje obecnie 4.
miejsce wœród przyczyn zgonów na œwiecie. Bez w¹tpienia,
obok braku w³aœciwej higieny ¿ycia, np. palenia papierosów,
tak¿e zagro¿enia œrodowiskowe maj¹ ogromny wp³yw na roz-
wój tej grupy chorób. W tej sytuacji najwiêksze znaczenie ma
wczesna diagnostyka i profilaktyka. Nale¿y w porê poddaæ siê
badaniom i sprawdziæ faktyczny wiek swoich p³uc. S³u¿¹ temu
w³aœnie badania spirometryczne, które wykrywaj¹ szereg nie-
prawid³owoœci uk³adu oddechowego.

Bardzo czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e kaszel,
odkrztuszanie, dusznoœæ, nawet po ma³ym wysi³ku, to za-

cz¹tki bardzo groŸnej i powszechnej w Polsce choroby PO-
ChP, której wykrywalnoœæ pozostawia niestety wiele do ¿ycze-
nia. Dlatego te¿ tak wa¿ne s¹ regularne, profilaktyczne bada-
nia.

Zapisy na bezp³atne badania przyjmowane s¹ osobiœcie

w rejestracji przychodni Medi-system „Kijowska” Sp. z o.o.
mieszcz¹cej siê przy ul. Kijowskiej 11, pod numerem tele-

fonu 618.65.57 czynnym od poniedzia³ku do pi¹tku w go-

dzinach: 8.00 – 19.30 oraz w soboty w godzinach 9-15.

P&G  dobry
s¹siad

tego typu wyjazdy, gdy¿ chêt-
nych maluchów jest du¿o, ale
niestety z powodu narastaj¹cej
biedy, rodziców nie staæ na po-
s³anie pociechy nawet za 100
z³otych plus dodatkowe koszty
np. ma³e kieszonkowe. Dlatego
ka¿da z³otówka od darczyñcy
jest na wagê z³ota, jest to szan-
sa dla dziecka, aby mog³o
wspaniale spêdziæ czas waka-
cji.

Oczywiœcie 10-letnie partner-
sko-s¹siedzkie stosunki pomiê-
dzy P&G i Caritas DWP nie koñ-
cz¹ siê na dotowaniu letnich
kolonii, to tak¿e pomoc mate-
rialna dla hospicjów, jad³odajni,
stacji opieki Caritas dla bied-
nych i bezdomnych, czy nawet
pomoc w ukoñczeniu budowy
centrum interwencji kryzysowej.
To tak¿e dostarczanie, w zale¿-
noœci od potrzeb, œrodków czy-
stoœci i produktów pierwszej po-
trzeby, takich jak pieluszki, œrod-
ki pielêgnacyjne dla niemowl¹t,
szampony, pasty do zêbów,
myd³a.

Na koniec spotkania przed-
stawiciel P&G wrêczy³ na rêce
ks. Krzysztofa Uklei kluczyki do
osobowego samochodu marki
ford, który u³atwiæ ma pracê pla-
cówki.

Podziêkowania
Opiekunowie i m³odzie¿

uczestnicz¹ca w akcji Lato w

mieœcie zorganizowanej przez

gimnazjum nr 32 z Otwockiej 3
pragn¹ za naszym poœrednic-

twem podziêkowaæ Marianowi
Pozorkowi, w³aœcicielowi pie-

karni z ulicy Jadowskiej 2. Pan

Marian dostarczy³ dzieciom bu-
³ki i jest otwarty na dalsz¹ po-

moc. To rzadka dziœ cecha, tym
wiêksze nale¿¹ siê podziêko-

wania.

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• przygotowanie samochodu do
  sprzeda¿y
ul. Œwiderska 115

róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

Ostatni seans w kinie Praha

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy

zawiadamia w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieru-
chomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e
w dniu 8 lipca 2004r. zosta³a wydana Decyzja Nr 548/2004 o
pozwoleniu na budowê przewodu wodoci¹gowego w uli-
cy Mehoffera na odc. od ul. Orchowieckiej do ul. Strzybnic-
kiej przebiegaj¹cego po nastêpuj¹cych dzia³kach: nr ew. 1/2,

1/3, 1 /4, 2/8, 2/10, 2/9, 2/1, 2/2 z obrêbu 4-04-24, nr ew. 3/1
z obrêbu 4-04-22, nr ew. 4/4, 1/3, 8, 9, 11 z obrêbu 4-02-18,
nr ew. 12, 13/4 z obrêbu 4-02-17, nr ew. 24 z obrêbu 4-02-16
w Warszawie jako I etap inwestycji z wy³¹czeniem odcinka
od pik. 98,5 do pik. 185,0 stanowi¹cego II etap inwestycji.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w pra-
sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji przys³uguje prawo wniesienia
odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za po-
œrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w
terminie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr  od ka¿dego za³¹czni-
ka (ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86, poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ
siê z treœci¹ w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 War-
szawa, tel. 67-67-670, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych lub zarz¹dców nierucho-

moœci znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiektu, ¿e
w dniu  26.07.2004r. wyda³ decyzjê nr 623/2004

o pozwoleniu na budowê przewodu wodoci¹gowego w ul.
Bieszczadzkiej (dz. nr ew. 1/4, 10, 24/1 i 24/2 z obrêbu 4-04-

24) w Warszawie,

inwestor: m. st. Warszawa – Dzielnica Bia³o³êka .

Zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia w prasie i na

tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m. st.

Warszawy, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (li-
cz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

POUCZENIE

Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Ma-

zowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê w
terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.

Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o-

³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 War-
szawa.

Op³ata skarbowa od wniesionego odwo³ania wynosi 5,00 z³
oraz 0,50 z³ za ka¿dy za³¹cznik.

Strony postêpowania mog¹ siê zapoznaæ z treœci¹ ww. decyzji
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dzielni-

cy Bia³o³êka, adres jw., pokój 305, w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st.Warszawy

zawiadamia

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u
Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowê wodoci¹gu DN 100 mm

w drodze dojazdowej stanowi¹cej dz. ew. nr 52/3 od ulicy
Olesin w Warszawie.

POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr tel. 676-
76-70 , fax: +22/ nr faxu 811 - 66-00.

ZARZ¥D
BIA£O£ÊCKIEGO

KO£A  PLATFORMY

OBYWATELSKIEJ

zaprasza

mieszkañców
na dy¿ury

cz³onków Zarz¹du

w ka¿d¹ œrodê
w godz. 19-20

ul. Porajów 5, kl. IV
wejœcie

od ul. Myœliborskiej

kontakt:
Jerzy Szewczak

 tel. 0503-857-833
 Anna WoŸniakowska

tel. 0693-280-192
Pawe³ Tyburc

tel. 0607-347-141
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MAMAMAMAMATERACETERACETERACETERACETERACE
(tak¿e na wymiar)

do nabycia równie¿

� ³ó¿ka

� stela¿e

� podg³ówki

� poduszki

� ko³dry

Kondratowicza 45

tel./fax 332-00-85

pon.-pt. 11-19

sob. 10-14
Transport gratis
na terenie W-wy

 przy zakupie
powy¿ej 2000 z³

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

wódzkiego Konserwatora Za-
bytków przed wydaniem zgody
na wyburzenie budynku. MWKZ
t³umaczy swoj¹ decyzjê tym, i¿
budynek, w którym mieœci siê
kino nie figuruje na liœcie zabyt-
ków. Aby mog³o dojœæ do  pla-
nowanych prac potrzebna jest
jeszcze zgoda Biura Naczelne-
go Architekta Miasta.

Kino prze¿y³o najwiêkszy
boom w latach 70. i na pocz¹t-
ku 80. Pod koniec lat 90., gdy
nadesz³a era multipleksów, po-
pularnoœæ kina bardzo spad³a.
Oprócz seansów organizowano
w sali dyskoteki, wynajmowano
j¹ na ró¿ne konferencje, spotka-
nia, prelekcje czy imprezy kul-
turalne, mieœci³a siê tu siedziba
Partii Przyjació³ Piwa, a tak¿e
kilka prywatnych firm.

W³aœciciel budynku - Max
Film, ma zamiar wy³o¿yæ ponad
30 mln z³otych na budowê sze-
œciopiêtrowego biurowca, w któ-
rym na pierwszym piêtrze znaj-
dowaæ siê bêd¹ trzy sale kino-
we mog¹ce pomieœciæ  w sumie
500 widzów. Reszta powierzch-
ni przeznaczona bêdzie na biu-
ra firmy Max Film, ma byæ tak-
¿e wybudowany dwupoziomo-
wy parking dla samochodów.

 A kiedy mo¿na bêdzie za-
si¹œæ w nowych salach? W³aœci-
ciel zapewnia, ¿e pierwsi widzo-
wie bêd¹ mieli tak¹ mo¿liwoœæ
ju¿ jesieni¹ 2006 roku.



3nowa gazeta praska

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

NEW
S

SUPERDENTYSTA

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja,

rtg i naprawa protez.

Dni powszednie 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

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

Wybielanie zêbów

- co nowego?
Wybielanie polega na rozjaœnieniu koloru zêbów które pociem-

nia³y - z wiekiem, od kawy, herbaty czy tytoniu. Jeœli wybielanie
wykonuje siê pod kontrol¹ stomatologa jest to zabieg w 100% bez-
pieczny Po wybieleniu zêby pozostaj¹ rozjaœnione przez okres 3
do 5 lat, póŸniej zabieg mo¿na powtórzyæ. Jest to zabieg czysto
kosmetyczny, aczkolwiek jeœli wzi¹æ pod uwagê poprawê samo-
poczucia czy samooceny pacjenta - mo¿na mówiæ o efekcie tera-
peutycznym. Pierwsze zabiegi wybielania zêbów przeprowadzi³em
oko³o 10 lat temu i prawdopodobnie jestem pionierem wybielania
zêbów w Polsce.

Historia profesjonalnego wybielania zêbów rozpoczê³a siê oko-
³o dwudziestu lat temu w USA i obecnie jest najszybciej rozwijaj¹-
c¹ siê dyscyplin¹ stomatologii.

Jeœli myœlisz o wybieleniu zêbów musisz najpierw okreœliæ przy-
czynê z powodu której zêby œciemnia³y lub dlaczego nie maj¹ sa-
tysfakcjonuj¹cego ciê koloru. W³aœciw¹ osob¹ zdoln¹ do oceny
jaki rodzaj przebarwieñ maj¹ twoje zêby bêdzie dobry stomatolog.

Poniewa¿ czasami s¹ to przebarwienia zewnêtrzne, które wy-
magaj¹ profesjonalnego czyszczenia, czasami s¹ to przebarwio-
ne wype³nienia, którym wybielanie na pewno nie pomo¿e .Bywa,
¿e trzeba wykonaæ zdjêcie rtg przebarwionego zêba i na jego pod-
stawie oceniæ w³aœciw¹ technikê wybielania. Dlatego jeœli myœlisz
o profesjonalnym wybielaniu to najlepiej odwiedŸ mój gabinet.
Najpopularniejsz¹ metoda wybielania to wykonanie plastikowych
nak³adek na zêby, do których pacjent nak³ada niewielk¹ iloœæ wy-
bielaj¹cego ¿elu. ¯el pozostaje w kontakcie z zêbami przez kilka
godzin, dlatego najwygodniej wybielaæ zêby podczas snu. ¯el ma
przyjemny smak a nak³adki s¹ idealnie dopasowane, dlatego nie
ma problemu ze spaniem. Ca³y zabieg trwa od 2 do 4 tygodni. W
Polsce s¹ ju¿ dostêpne ¿ele wybielaj¹ce 3 lub 4 firm , podczas gdy
w Stanach nie ma miesi¹ca by nie pojawia³ siê nowy produkt. Naj-
nowsza tendencja to zwiêkszanie stê¿enia ¿elu, nawet do 30 %
przez co skraca siê czas wybielania. W zale¿noœci od zastosowa-
nego œrodka nak³adki nosi siê tylko od 30 min do 2 godzin i ca³y
proces trwa poni¿ej 7 dni.

„Power bleaching”
Wybielanie zêbów podczas jednego 1 - 1,5 godzinnego seansu

nie jest metod¹ now¹ ale ostatnio ten rodzaj wybielania sta³ siê w
USA popularny ,dziêki potê¿nym œrodkom przeznaczonym na re-
klamê. Po za³o¿eniu bariery ochronnej na dzi¹s³a, zêby pokrywa
siê ¿elem wybielaj¹cym na który kieruje siê œwiat³o ze specjalnej
lampy , która przyœpiesza wybielanie. Najpopularniejsze systemy
„power bleaching „ to Zoom, Saphire,  BriteSmile, a nied³ugo poja-
wi¹ siê nastêpne. Nie jest to metoda skuteczniejsza ni¿ wybielanie
w domu. Ale s¹ pacjenci którzy sk³onni s¹ zap³aciæ wiêcej aby
wybieliæ zêby szybciej.

Plastry wybielaj¹ce
Najpopularniejsze marki to White Strips - firmy Crest/Blenda-

med oraz Simple White - firmy Colgate. Przezroczyste paski nas¹-
czone œrodkiem wybielaj¹cym przykleja siê do zêbów na oko³o 30
min dziennie przez 2- 4 tygodnie. Jedyny sygnalizowany mi minus
to ¿e wybielanie ogranicza siê tylko do zêbów przednich. Paski
wybielaj¹ce s¹, jak do tej pory, jedynym œrodkiem ,dostêpnym poza
gabinetem dentystycznym, który naprawdê wybiela zêby. Pasty czy
p³yny reklamowane jako wybielaj¹ce, jak na razie, nie maj¹ ¿ad-
nych w³aœciwoœci wybielaj¹cych.

Technika ozonowa
O ile  skutecznoœæ ozonu  w leczeniu próchnicy (wg najnow-

szych badañ) jest raczej dyskusyjna.
To wykorzystanie go jako œrodka wybielaj¹cego zêby budzi pew-

ne nadzieje.
Wybielanie t¹ metod¹ trwa tylko 3 minuty.
Jeœli interesuje Ciê wybielanie zêbów, to odwiedŸ mój gabinet a

dowiesz siê która metoda jest najbardziej odpowiednia dla Twoich
zêbów.

O K A Z J A !
� oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe

      z urzêdów skarbowych i celnych

� koñcówki serii

� towary z likwidowanych firm
Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

Rodzice zastêpczy

Kampania informacyjna Ko-
alicji bêdzie adresowana m.in.
do potencjalnych rodziców za-
stêpczych. Jej podstaw¹  bêd¹
wyniki pierwszego w Polsce ba-
dania problematyki rodziciel-
stwa zastêpczego przeprowa-
dzonego przez instytut SMG/
KRC z inicjatywy Fundacji Ernst
& Young. Trudno przytaczaæ
wszystkie szczegó³owe zagad-
nienia tych badañ.

Jak siê okazuje, wiedza na
temat rodzicielstwa zastêpcze-
go jest w naszym spo³eczeñ-
stwie stosunkowo du¿a. Re-
spondenci dostrzegaj¹ niedo-
skona³oœæ opieki nad dzieæmi
osieroconymi i z ró¿nych powo-
dów pozbawionymi rodziców,
zauwa¿aj¹ równie¿, i¿ znacznie
bardziej korzystnym ni¿ dom
dziecka rozwi¹zaniem jest  wy-
chowanie w rodzinie zastêp-
czej. Osoby, które zaopiekowa-
³y siê dzieæmi pozbawionymi ro-
dziców naturalnych s¹ bardzo
dobrze oceniane. 13 proc. re-
spondentów rozwa¿a³o mo¿li-
woœæ przyjêcia pod swój dach
dziecka z domu dziecka - jako
barierê wskazywali czynnik fi-
nansowy. Respondenci lepiej
wykszta³ceni wskazywali rów-
nie¿ na komplikacje prawne
zwi¹zane z tak¹ decyzj¹. Wiêk-
szoœæ badanych uwa¿a, ¿e ro-
dziny zastêpcze czy te¿ krewni
opiekuj¹cy siê dzieæmi osiero-
conymi powinni mieæ zagwaran-
towane wsparcie finansowe ze
strony pañstwa. Zdecydowana
wiêkszoœæ respondentów by³a
zdania, ¿e rodziny zastêpcze i
rodzinne domy dziecka powin-
ny w przysz³oœci ca³kowicie za-
st¹piæ pañstwowe domy dziec-
ka.

 Ustanowienie Dnia Rodzi-
cielstwa Zastêpczego jest kolej-
nym celem Koalicji. Planowany
dzieñ to 30 maja. - Dosz³am do
wniosku, ¿e spo³eczeñstwu po-

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41, 0600-925-147

CENY PRODUCENTA

� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

� Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne

trzebny jest  bodziec, który spo-
woduje publiczn¹ dyskusjê o ro-
dzicielstwie zastêpczym. Zwróci
uwagê na to, jak wa¿n¹ funkcjê
pe³ni¹ te rodziny, jak nieocenio-
ne s¹ ich zas³ugi w systemie
opieki nad dzieckiem. Jak bar-
dzo godni s¹ szacunku i podzi-
wu. I uzna³am, ¿e potrzebny jest
taki dzieñ w roku, Dzieñ Rodzi-
cielstwa Zastêpczego, który
spowoduje, ¿e rodziny poczuj¹
siê docenione, bêdzie okazja
¿eby im w sposób wyj¹tkowy
podziêkowaæ za ich trud i po-
œwiêcenie, a z drugiej strony bê-
dzie okazja, aby w mediach na
szczeblu centralnym i lokalnym
opowiedzieæ o tym, co to jest ro-
dzina zastêpcza, dlaczego jest
i czy jest potrzebna. W efekcie,
liczê na to, ¿e wzroœnie liczba
kandydatów na rodziców za-
stêpczych - powiedzia³a na kon-
ferencji powo³uj¹cej Koalicjê na
Rzecz Rodzinnej Opieki Za-
stêpczej Mariola Zych - Walasz-
czyk z Miejskiego Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Jaworznie.

Dane statystyczne s¹ zatrwa-
¿aj¹ce. Wci¹¿ wzrasta liczba
dzieci porzucanych przez naj-
bli¿szych, dzieci oddawanych z
powodu biedy do domów dziec-
ka i innych placówek. Tylko  jed-
na rodzina zastêpcza na dzie-
siêæ to rodzina nie spokrewnio-
na z dzieckiem. Rodziny za-
stêpcze przyjmuj¹ce dzieci nie
otrzymuj¹ fachowego wsparcia.
Pracownikom centrów pomocy
rodzinie czêsto brakuje przygo-
towania i doœwiadczenia w pra-
cy z rodzinami zastêpczymi.
Rozwój zastêpczego rodziciel-
stwa ogranicza tak¿e po-
wszechne nastawienie s¹dów
na opiekê instytucjonaln¹, czê-
sto bez potrzeby przed³u¿any
jest pobyt dzieci w placówkach.

 Nadziejê budzi wprowadza-

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastêpczej sta³a siê fak-
tem. Zawi¹za³o j¹ 15 organizacji reprezentuj¹cych ró¿ne œrodo-

wiska i regiony Polski. Cele - propagowanie wiedzy na temat ro-
dzinnej opieki zastêpczej, d¹¿enie do stworzenia jak najlepsze-
go wizerunku rodzin zastêpczych i rodzinnych domów dziecka.

Twórcy przedsiêwziêcia maj¹ nadziejê, ¿e efektem przysz³ej dzia-
³alnoœci bêdzie zmniejszenie liczby tradycyjnych domów dziec-

ka na rzecz rodzinnych form opieki. W naszym kraju w domach
dziecka wychowuje siê wci¹¿ ponad 21 tys. dzieci i niestety nie
zarysowuje siê tendencja spadkowa. Tymczasem dom dziecka

jest najgorszym i najdro¿szym rozwi¹zaniem problemu sieroc-
twa i sieroctwa spo³ecznego.

nie nowych form opieki zastêp-
czej - rodzin zawodowych i spe-
cjalizacyjnych. Wydaje siê, ¿e
niezbêdne jest pilne wdro¿enie
programów przygotowuj¹cych
rodziców zastêpczych do pra-
cy z dzieæmi starszymi, skaza-
nymi na pobyt w placówkach do
pe³noletnoœci, a tak¿e z dzieæ-
mi trudnymi, wymagaj¹cymi
dzia³añ terapeutycznych i reso-
cjalizacyjnych.  I te dzieci po-
winny byæ przywrócone spo³e-
czeñstwu.

Stowarzyszenie Zastêpcze-
go Rodzicielstwa z Lêdzin - je-
den z uczestników Koalicji - od
wielu lat na wiele sposobów
wspiera rodziców zastêpczych,
zw³aszcza tych, którzy przyjmu-
j¹ do swoich rodzin dzieci osie-
rocone o zaburzonym rozwoju.

- Jesteœmy organizacj¹, któ-
ra opiera swoje dzia³ania na do-
œwiadczeniu. Towarzyszymy
dzieciom w prze¿ywaniu odrzu-
cenia przez najbli¿szych, jeste-
œmy z nimi w ich cierpieniu, bun-
cie, niezrozumieniu, próbach
radzenia sobie z uczuciem nie-
nawiœci do najbli¿szych, do
losu, do Boga. Uczymy je na
nowo rozumieæ œwiat, ludzi, sie-
bie. Próbujemy razem z nimi
pokonywaæ i rozumieæ ich ogra-
niczenia. Te dzieci zmieniaj¹
nas, czyni¹ nasze ¿ycie bogat-
szym, ale te¿ stawiaj¹ przed
nami coraz to nowe i bardzo
trudne wyzwania. Bo jak na-
uczyæ ufaæ kogoœ, kto zawiód³
siê na najbli¿szych, czêsto do-
znawa³ ze strony rodziców prze-
ra¿aj¹cych krzywd? Jak na-
uczyæ go przebaczaæ, kochaæ i
marzyæ, gdy  w sercu ci¹gle jest
ten nieznoœny ból? - powiedzia-
³a na konferencji Ma³gorzata

Klecka z oddzia³u œl¹skiego
Stowarzyszenia Rodzicielstwa
Zastêpczego.

Od po³owy lat 90. reformowa-
ny jest system opieki nad dzieæ-
mi porzuconymi i osieroconymi,
wychowuj¹cymi siê poza w³a-
sn¹ rodzin¹. Zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami szczegól-
ne miejsce w tym systemie po-
winna zajmowaæ zastêpcza
opieka rodzinna - rodziny adop-
cyjne, rodziny zastêpcze i ro-
dzinne domy dziecka. Wynika
to zarówno z przepisów Kodek-
su rodzinnego i opiekuñczego,
który w art. 109 stanowi, i¿ kon-
sekwencj¹ ograniczenia w³adzy
rodzicielskiej mo¿e byæ umiesz-
czenie ma³oletniego w rodzinie
zastêpczej albo w placówce
opiekuñczo - wychowawczej,
nieprzypadkowo na pierwszym
miejscu wymienia w³aœnie ro-
dzinê zastêpcz¹. Po roku 2000,
gdy opieka nad dzieckiem zna-
laz³a siê w gestii resortu pracy i
polityki spo³ecznej, w ustawie o
pomocy spo³ecznej znalaz³y siê
zapisy o priorytecie zastêpczej
opieki rodzinnej. W artykule 33
b mo¿na przeczytaæ, ¿e dziec-
ku pozbawionemu ca³kowicie
lub czêœciowo opieki rodziciel-
skiej lub niedostosowanemu
spo³ecznie powiat zapewnia
opiekê i wychowanie w formie
zastêpczej opieki rodzinnej lub
w placówce opiekuñczo - wy-
chowawczej, zaœ w artykule 33
k znalaz³ siê zapis - Kierowa-
nie dziecka pozbawionego czê-
œciowo lub ca³kowicie opieki ro-
dzicielskiej do placówki opie-
kuñczo - wychowawczej na po-
byt ca³odobowy mo¿e nast¹piæ
po wyczerpaniu mo¿liwoœci
udzielenia pomocy w rodzinie
naturalnej lub umieszczenia w
rodzinnej opiece zastêpczej. W
roku 2000  znowelizowano rów-
nie¿ Kodeks postêpowania cy-
wilnego poprzez dodanie arty-
ku³u 571, który stanowi, ¿e S¹d
opiekuñczy okresowo, nie rza-
dziej ni¿ raz na szeœæ miesiêcy,
dokonuje oceny sytuacji dziec-
ka umieszczonego w placówce
opiekuñczo - wychowawczej;
je¿eli wymaga tego dobro
dziecka, s¹d wszczyna postê-
powanie o pozbawienie w³adzy
rodzicielskiej jego rodziców. Ten
zapis pozwala na bie¿¹c¹ kon-
trolê zasadnoœci pobytu dzieci
poza rodzin¹.

Konfrontacji przepisów prawa
z rzeczywistoœci¹ podjê³a siê na
konferencji dr Barbara Passini,
dyrektor Krajowego Oœrodka
Adopcyjno - Opiekuñczego
TPD. -  Œledz¹c statystyki s¹-
dowe dowiadujemy siê, ¿e
przez ostatnie dwadzieœcia lat
w niewielkim stopniu zmieni³a
siê iloœæ dzieci i m³odzie¿y kie-
rowanych do placówek opieki
ca³kowitej  - domów dziecka,
specjalnych oœrodków szkolno
- wychowawczych i pogotowi
opiekuñczych na podstawie
orzeczenia s¹dów. W 1985 r. do
placówek trafi³o 31 802 dzieci,
w 1990 - 31 684, w 2000 -
31 825, w 2002 - 29 901.
Warto pamiêtaæ, ¿e w naszym
kraju maleje przyrost naturalny,
czyli wzrasta liczba dzieci kie-
rowanych do placówek w sto-
sunku do populacji dzieci i m³o-
dzie¿y w wieku od 0 do 17 lat.
Dane statystyczne pokazuj¹, co
dzieje siê z dzieæmi skierowa-
nymi do placówek. Ponad 80
proc. pozostaje w placówkach
do pe³noletnoœci. Do rodzin w³a-
snych powraca œrednio ok. 8

Strony www - orchidee
Nie³atwo by³oby znaleŸæ witrynê równie urzekaj¹cej urody i trud-

no siê dziwiæ zwa¿ywszy na temat - www.storczyki.org.pl. Orchi-
dee zachwycaj¹ od wieków - piêknem i tajemniczoœci¹. Zwykle
kojarz¹ siê ze zwrotnikow¹ d¿ungl¹, ale wystêpuj¹ równie¿ w
górach, na wysokoœci 4 tys. metrów i na obszarach subarktycz-
nych. Choæ biolodzy naliczyli 30 tys. rodzajów storczyków s¹ one
roœlinami rzadkimi i czêsto zagro¿onymi wyginiêciem. S¹ wielkim
wyzwaniem dla hodowców, bowiem nie nale¿¹ do ³atwych w upra-
wie. Na piêkne kwiaty niektórych rodzajów orchidei trzeba cze-
kaæ kilkanaœcie lat od momentu ich wysiania. Witryna poœwiêco-
na storczykom jest oficjaln¹ stron¹ Polskiego Towarzystwa Mi³o-
œników Orchidei i jest jednoczeœnie kompendium wiedzy na te-
mat tych roœlin. Uprawa, rozmna¿anie, zwalczanie chorób i szkod-
ników, publikacje dotycz¹ce orchidei, forum dyskusyjne i galeria
przepiêknych zdjêæ. Warto zobaczyæ. (egu) dokoñczenie na str. 7

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

Z t¹ reklam¹

10% rabatu

Salon fryzjersko-
-kosmetyczny

DONADONADONADONADONATTTTTAAAAA
ul. Kijowska 11

vis a vis

Dworca Wschodniego
Serdecznie zapraszamy
pon.-pt. 8-20, sob. 8-16

tel. 818-18-22

Masa¿e: leczniczy, odchudza-
j¹cy, sportowy, relaksacyjny,
twarzy Rosenberga

Medycyna niekonwencjonal-
na: akupresura stóp, masa¿
bañk¹ chiñsk¹, œwiecowanie
uszu.

Depilacja woskiem  dla mê¿-
czyzn i kobiet: ³ydki, ca³e nogi,
bikini, w¹sy, plecy, pachy.

Odnowa biologiczna: zabiegi
wyszczuplaj¹ce i ujêdrniaj¹cy
biust i poœladki oraz redukcje
celulit.

Bezp³atna konsultacja
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Agnieszka Szczepaniak: Mia-

³am przyjemnoœæ ogl¹daæ Pañ-

stwa produkcjê okien: kompute-

ry, automatyczne podajniki, pra-

cownicy w kombinezonach – ca-

³oœæ bardziej przypomina labora-

torium ni¿ halê produkcyjn¹... Ale

OKNOPLAST-Kraków znany jest

nie tylko z wysokiej jakoœci pro-

duktów, to przede wszystkim  in-

nowacyjnoœæ na polskim rynku.

Piotr Zawadzki: Tak, to praw-
da. Jakoœæ w firmie OKNO-
PLAST-Kraków jest dla nas spra-
w¹ oczywist¹. Nasza misja idzie
jednak o krok dalej: pragniemy
realizowaæ marzenia klientów.
W trosce o kupuj¹cych dobiera-
my dla nich najlepsze rozwi¹za-
nia, aby zaspokoiæ ich ró¿norod-
ne potrzeby i oczekiwania.

Przyk³adem takich dzia³añ jest
TERMORAMKA (ramka miêdzy-
szybowa ze stali szlachetnej -
przyp.red.), której premiera odby-
³a siê w ubieg³ym roku i do dziœ
jest ona dostêpna wy³¹cznie w
ofercie OKNOPLAST-Kraków.
Ten na pozór drobny element
okna ³¹czy w sobie zawansowa-
ne rozwi¹zania technologiczne z
wyj¹tkow¹ estetyk¹ i u¿yteczno-
œci¹. Klient uzyskuje nie tylko lep-
sze parametry cieplne okna i
ograniczenie roszenia szyb, ale
równie¿ niespotykan¹ szczelnoœæ

OKNA z Krakowa

WIELKA PREMIERA

NA RYNKU
z Piotrem Zawadzkim,

dyrektorem  ds. sprzeda¿y
w firmie  OKNOPLAST-Kraków

rozmawia Agnieszka Szczepaniak
pakietu potwierdzon¹ 10 letni¹
gwarancj¹.

AS: W po³owie lipca firma

OKNOPLAST-Kraków wprowa-

dzi³a do sprzeda¿y now¹ OFER-

TÊ 2004/2005. Co ciekawego

mo¿e w niej znaleŸæ potencjalny

klient?

PZ: Podstaw¹ nowej oferty
OKNOPLAST-Kraków jest seria
trzech wyj¹tkowych typów okien
opartych na nowoczesnym i
sprawdzonym systemie piêcioko-
morowym VEKA Perfectline 70
mm. Ich atut polega na odpowied-
nim kszta³cie zastosowanych
skrzyde³, które zosta³y zaprojek-
towane z myœl¹ o indywidualnych
potrzebach klientów. I tak okno
AWANS to wzór zastrze¿ony i do-
stêpny wy³¹cznie w Salonach
OKNOPLAST-Kraków, polecany
kupuj¹cym maj¹cym w³asny styl
i wysoko ceni¹cym walory este-
tyczne produktów. Prace badaw-
czo-wdro¿eniowe trwa³y ponad 2
lata, a okno AWANS szybko zy-
ska³o uznanie i przychylnoœæ in-
westorów – w ci¹gu roku jego
sprzeda¿ siêgnê³a 150000 sztuk!
Pozosta³e wzory to okno KON-
CEPT – rozwi¹zanie dla budyn-
ków o klasycznej linii oraz
ORION, który jest adresowany do
obiektów zabytkowych i specjal-
nych. Warto podkreœliæ, i¿ wszyst-

kie okna przykuwaj¹ wzrok bar-
dzo atrakcyjnym i oryginalnym
wygl¹dem oraz wysok¹ estetyk¹
wykonania.

AS: Faktycznie stoj¹c przed

oknem AWANS robi ono du¿e

wra¿enie. A jakie nowoœci znala-

z³y siê w Ofercie 2004/2005, czy i

tym razem klientów czekaj¹ mi³e

niespodzianki?

PZ: Naszym zdaniem: okno
prócz standardowych funkcji, ma
za zadanie równie¿ kszta³towaæ
atmosferê wnêtrza, a czêsto, jak
w przypadku Okien z Krakowa,
stawaæ siê ich ozdob¹. Istotna jest
tu mo¿liwoœæ zastosowania odpo-
wiednich listew przyszybowych,
które nadaj¹ wnêtrzom indywidu-
alny charakter. Prócz standardo-
wej listwy proponujemy listwê
ozdobn¹ o falistym kszta³cie oraz
nowoœæ dostêpn¹ w Ofercie 2004/
2005 – pó³okr¹g³¹ listwê Art.

Drug¹ wart¹ polecenia innowa-
cj¹ jest opracowana specjalnie dla
naszej firmy uszczelka EPDM w
kolorze br¹zu, któr¹ mo¿emy po-
chwaliæ siê jako jedyni w kraju.
Prócz okien o klasycznej bieli
OKNOPLAST-Kraków ma w ofer-
cie gamê piêciu ró¿norodnych
okien drewnopodobnych, które w
przypadku okien bia³o-z³oty d¹b i
bia³o-orzech w³oski mo¿emy
wzbogaciæ uszczelk¹ w kolorze

br¹zowym. Oczywiœcie nie muszê
dodawaæ, ¿e podobnie jak
uszczelka EPDM w kolorze sza-
rym – kolor br¹zowy jest obecnie
w promocji bez dop³aty.

AS: Na Pañstwa stronie inter-

netowej czyta³am równie¿ o ta-

jemniczo brzmi¹cym systemie

WIN-CLICK.

PZ: Zmodyfikowany system
balkonowy WIN-CLICK sk³ada
siê ze “sprytnego” zatrzasku uzu-
pe³nionego o nowy bardzo ele-
gancki pochwycik, umo¿liwiaj¹-
cych pe³ne wykorzystanie funkcji
balkonu lub tarasu. Dziêki niemu
mo¿emy zatrzasn¹æ drzwi balko-
nowe równie¿ z zewn¹trz – chro-
ni¹c pokój przed przeci¹giem – co
jest szczególnie istotne w ciep³e,
s³oneczne dni.

AS: OKNOPLAST-Kraków zna-

ny jest z niekonwencjonalnych

upominków. Niedawno obdaro-

wywaliœcie Pañstwo klientów

“drzewkiem dobrobytu”, które

trzeba by³o samodzielnie zasiaæ

w firmowej doniczce, teraz na ku-

puj¹cych czeka kolejny prezent.

PZ: Staraj¹c siê zaskakiwaæ
naszych klientów, tym razem dla

pierwszych 2000 osób przygoto-
waliœmy „Kwiatowy Afrody-
zjak”. Jest to kompozycja letnie-
go aromatu suszonych kwiatów,
ukryta w lnianym woreczku
OKNOPLAST-Kraków. Kwiaty te,
zbierane w Noc Œwiêtojañsk¹,
wprowadz¹ ukochan¹ osobê w
stan mi³osnego uniesienia, gdy
po³o¿one zostan¹ w miejscu,
gdzie ona zasypia…

AS: Brzmi to bardzo zachêca-

j¹co. Pañstwa dzia³ania reklamo-

we równie¿ jak na producenta

okien, s¹ nieco zaskakuj¹ce. Dwa

lata temu „Za ka¿de sprzedane

okno sadziliœcie jedno drzewo”

(w dotkniêtej huraganem Pusz-

czy Piskiej firma posadzi³a ³¹cz-

nie ponad 40.000 drzew – przyp.

red.), dziœ elementem dominuj¹-

cym reklamy s¹ dwie urocze ¿ab-

ki...

PZ: Sam pomys³ pokazania
tych sympatycznych p³azów nie

jest i tym razem oderwany od na-
szych dzia³añ: w tym roku OKNO-
PLAST-Kraków wspiera Ojcowski
Park Narodowy w akcji “Ratujmy
p³azy”. Gdy robi siê ciep³o tysi¹-
ce ¿ab wyrusza ze swoich kryjó-

wek do stawów, by z³o¿yæ skrzek.
Niestety ich trasy przebiegaj¹
przez drogi samochodowe i wie-
lu z nich nie udaje siê niestety
dotrzeæ szczêœliwie na miejsce...
Dlatego wzd³u¿ dróg w Pieskowej
Skale, s³yn¹cej z piêknego zam-
ku, gdzie równoczeœnie zlokalizo-
wanych jest piêæ stawów, rozsta-
wia siê specjalne siatki, na któ-
rych zatrzymuj¹ siê ¿aby i inne
p³azy. Nastêpnie bezpiecznie
przenosi siê je do wodnych zbior-
ników, by mog³y zakoñczyæ swój
mi³osny akt.

AS: Wiem, ¿e dla czytelników

przygotowaliœcie Pañstwo spe-

cjaln¹ wakacyjn¹ ofertê?

PZ: Oczywiœcie, tak. Przys³o-
wiowym krakowskim targiem do
koñca sierpnia rabat na wszyst-
kie nasze okna siêgn¹³ a¿ 30%.
Dodatkowo wszystkie osoby, któ-
re w przeci¹gu 2 tygodni z tym ar-
tyku³em zg³osz¹ siê do Salonu
Sprzeda¿y OKNOPLAST-Kraków
otrzymaj¹ balkonowy zestaw
WIN-CLICK bez ¿adnej dop³aty.
Zapraszam Pañstwa do bli¿sze-
go zapoznania siê z now¹ OFER-
T¥ 2004/2005, a z pewnoœci¹
oka¿e siê, ¿e to jeszcze nie ko-
niec niespodzianek!

AS: Ja równie¿ zapraszam i

dziêkujê za rozmowê.

ARTYKU£  SPONSOROWANY

ATRAKCYJNE
MIESZKANIA

� tereny ogrodzone
� budynki wyposa¿one
       w  instalacjê

- internetow¹
- telewizji kablowej

� tarasy/loggie - gratis
� gara¿e w budynkach

SBM WARDOM
ul. Kochanowskiego 49

tel. 669-71-30, 669-71-49
www.wardom.pl

Raty i terminy do uzgodnienia
NISKIE OP£ATY

EKSPLOATACYJNE!

TARCHOMIN
OSIEDLE DÊBINA

realizacja III kw. 2005 r.

od 2.750 z³/m2

BEMOWO ul.Wolfkego
realizacja II kw. 2005 r.

od 3.250 z³/m2

CENY STA£E GWARANTOWANE Pod znakiem Olimpiady

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

SUPERPROMOCJA  LETNIA

od 21 czerwca do 31 sierpnia

do 40%
taniej

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

PROJEKTY

TECHNICZNE
wod.-kan.

gaz, co

679-72-53,  0601-33-74-99

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

Ponad 300 osób stoj¹cych, a
tak¿e wielu mieszkañców z okien
i balkonów ogl¹da³o zmagania
polskich zawodników na olimpia-
dach w Atlancie i Barcelonie. Fil-
my wyœwietlane by³y na przeno-
œnym ekranie 8na 8 m, ustawio-
nym przed budynkiem przy ul.
Malborskiej 8. Kolejna projekcja,
przy Trockiej 4, przypomnia³a
sukcesy Polaków w Seulu i Los
Angeles. 12 sierpnia, w przeded-

niu inauguracji Igrzysk Olimpij-
skich w Atenach, przed budyn-
kiem przy ul. Wêgrowskiej 5 o¿y-
³y na ekranie walki o medale w
Moskwie i Montrealu. Tym razem
przysz³o jeszcze wiêcej widzów,
zachêconych plakatami w bu-
dynkach, na przystankach komu-
nikacji miejskiej i w supermarke-
tach.

Naczelnik wydzia³u sportu, tu-
rystyki i wypoczynku, Piotr Che-
³stowski, pozyska³ filmy z serii
„Z³ote olimpiady” od Fundacji
Centrum Edukacji Olimpijskiej;
nowoczesny ekran udostêpni³a
firma Jet Line; projektor i obs³u-
gê zapewni³ Silver Screen  Ci-
nemas Targówek. ¯yczliwoœæ i
pomoc okazali pracownicy ADM
na Targówku.

Du¿a frekwencja, a tak¿e bra-
wa z balkonów na zakoñczenie
projekcji, ciesz¹ Piotra Che³stow-
skiego, inicjatora i koordynatora
imprezy. Satysfakcja by³aby jesz-
cze wiêksza, gdyby wœród wi-
dzów by³o wiêcej m³odych ludzi.

Projekcje filmów poprzedzone

by³y pokazami sportowymi: na
Malborskiej – gimnastyków z
DKS Targówek, na Trockiej i Wê-
growskiej – cz³onków sekcji aiki-
do, dzia³aj¹cej przy SP nr
84.Obie formy s³u¿¹ temu, na
czym organizatorowi zale¿y naj-
bardziej: popularyzowaniu ró¿-
nych dyscyplin sportu, mniej wi-
docznych w mediach ni¿ pi³ka
no¿na.

W czasie zajêæ „Lata w mie-
œcie” w SP nr 27 i SP nr 58, ich
uczestnicy poznawali podstawo-

we zasady sportów walki. Wkrót-
ce, w specjalnym konkursie bêd¹
mogli wykazaæ siê wiedz¹ o
igrzyskach olimpijskich. W tej ry-
walizacji wezm¹ udzia³ 3-osobo-
we zespo³y dzieci m³odszych i
starszych z ka¿dej placówki, pro-
wadz¹cej wakacyjne zajêcia.
Konkurs bêdzie jedn¹ z atrakcji
sportowej zabawy 24 sierpnia w
OSiR przy ul. Ossowskiego. O
nagrody walczyæ bêd¹ tam tak-
¿e zespo³y na zrêcznoœciowym
torze przeszkód.

 Do koñca sierpnia dzieci
mog¹ korzystaæ z bezp³atnej na-
uki gry w tenisa na kortach przy
ul .£abiszyñskiej. Miejsce do gry
udostêpni³ w³aœciciel kortów Ma-
rek Dela; urz¹d dzielnicy kupi³
100 pi³eczek i op³aca instrukto-
rów.

Wspóln¹ akcj¹ urzêdu Tar-
gówka i czasopisma FOTO jest,
trwaj¹cy od marca, konkurs na
zdjêcia o tematyce sportowej. Do
15 wrzeœnia uczniowie wszyst-
kich szkó³ mog¹ przysy³aæ pra-
ce. Wyniki zostan¹ og³oszone 18
wrzeœnia.                                K.

Szczegó³y oferty w regulaminie promocji dostêpnym w punktach sprzeda¿y sieci Era i na stronie www.era.pl
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P.P.H.U. ”SENATOR”

0602 238 622

PRODUCENT MEBLI

KUCHENNYCH

pon.-pt.  11.00-18.40

sob.  10.00-14.00

Zaprasza do sklepu firmowego

na Targówek

ul. Gorzykowska 11

(022) 678-21-92

pon.-pt.  11.00-18.40

sob.  10.00-14.00

TRESURA
PSÓW

szko³a z licencj¹ - szkolenie typu wojskowego

0507-292-311, 0504-649-287, 424-26-95

 rasowych
 i nierasowych

”GRANICA”

TRESURA
PSÓW

Zatrzymaæ odór
}

damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)
tel. 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³

trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i  dzieci)

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i  serwis aparatów s³uchowych
♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu

♦♦♦♦♦      baterie i  œrodki pielêgnacyjne

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

618-88-84

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne

ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84tel.

Urz¹dzenie antyodorowe,

 o ma³ej wydajnoœci, doraŸnie

stosowane od ubieg³ego roku

 Kompleksowa obs³uga prawno - finansowa podmiotów gospodarczych,
w systemie abonamentowym:
� konsultacje i doradztwo prawne,
� weryfikacja zawieranych umów,
� rozstrzyganie sporów w postêpowaniu przeds¹dowym (negocjacje, ugody),
� reprezentacja przed organami administracji i innymi urzêdami,
� opatrywanie dokumentów asygnat¹ prewencyjn¹,
� prowadzenie windykacji pozas¹dowej,
� zastêpstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych,
� monitorowanie egzekucji komorniczych,
� ochrona prawna dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w krajach Unii Europejskiej

Konsultant na teren Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka Piotr Pilipczuk  0504-008-424

Zainteresowani ofert¹ informacje mog¹ równie¿ uzyskaæ w redakcji Nowej Gazety Praskiej
tel/fax 618-00-80 lub 618-24-34 w godz. pracy redakcji

KORPORACJA PRAWNIKÓW

I BROKERÓW FINANSOWYCH

 00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
   i mechanicze
• zegary œcienne
   i pod³ogowe
• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

ADMINISTRACJA OSIEDLA „GENERALSKA”

og³asza konkurs ofert

na wynajem lokalu u¿ytkowego
przy ul. Zamiejskiej 17 o powierzchni 64 m2.

Wadium wynosi 1000 z³.
Szczegó³owe informacje tel. 678-11-07.

Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 10 wrzeœnia 2004 r. w biurze
administracji ul. Zamiejska 3 kl. IV - sekretariat.

RSM „Praga” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferety, nie przyjêcia ¿adnej z ofert lub uniewa¿nienia

konkursu bez podawania przyczyn.

30 lipca, po 28-dobowym
przestoju, Zak³ad Unieszkodli-
wiania Sta³ych Odpadów Ko-
munalnych powróci³ do pracy w
pe³nym cyklu technologicznym.
Bez przerwy funkcjonowa³a
kompostownia. Mgr in¿. Janusz
Naumienko, p.o. dyrektora ZU-
SOK, zapewnia, ¿e nie stwarza
ona zagro¿enia dla œrodowiska,
choæ w niektóre dni fetor z kom-
postowni jest bardzo uci¹¿liwy.
Neutralizacjê tego, co wylatuje
z hali, mo¿e zapewniæ kurtyna
dezodoruj¹ca.

W 2002 roku dyrekcja ZU-
SOK wyst¹pi³a do prezydenta
Warszawy o œrodki na inwesty-
cjê, która zapewni dezodoryza-
cjê zapachów z kompostowni.
Trzy przetargi w ubieg³ym roku
nie mog³y byæ rozstrzygniête. W
tegorocznym przetargu, wio-
sn¹, wziê³y udzia³ 2 firmy. Pro-
cedurê wyd³u¿y³ protest jednej
z nich.

Inwestycjê o wartoœci 500 ty-
siêcy z³otych, realizowaæ bê-
dzie firma Robe Consulting.
Prace rozpoczê³y siê w koñcu
lipca, zakoñcz¹ siê w po³owie
wrzeœnia.

Prace odbiorowe skuteczno-
sci dzia³ania instalacji odbêd¹
siê z udzia³em przedstawicieli
lokalnej spo³ecznoœci.

W hali kompostowni zostanie
zamontowanych 185 dysz wy-
lotowych do rozprowadzania
substancji antyodorowych. W
razie potrzeby mo¿na dodatko-
wo uruchomiæ 3 urz¹dzenia,
podobne do armatek wodnych,
równie¿ rozpylaj¹ce preparat
antyodorowy. Na ogrodzeniu
placu odk³adczego kompostu
barierê odorow¹ zapewni 155
dysz. U¿ywany tu preparat jest
nieszkodliwy dla ludzi i zwierz¹t,
posiada wszelkie konieczne
atesty, w tym atest Polskiego

Zak³adu Higieny. Urz¹dzenia
dzia³aj¹ automatyczne, nie wy-
magaj¹ dozoru obs³ugi.

W celu optymalizacji pracy in-
stalacji rozwa¿ana jest mo¿li-
woœæ zainstalowania stacji me-
teorologicznej, steruj¹cej jej
prac¹.

Cykl kompostowania trwa 37
dni i 2 tygodnie sezonowania na
placu. Wytworzony tu kompost
nie mo¿e byæ wykorzystany do
upraw rolnych ze wzglêdu na
zawarte w nim drobne szk³o, ale
pomieszany z ziemi¹ mo¿e byæ
przydatny do rekultywacji tere-
nów zielonych. Wytworzony w
tym roku kompost zosta³ w ca-
³oœci sprzedany na te cele.

Na poletku przy ogrodzeniu
kompostowni mo¿na zobaczyæ
wysian¹ na kompoœcie trawê i
posadzone jesieni¹ krzewy.

Zak³ad Unieszkodliwiania
Sta³ych Odpadów Komunal-
nych uzyskuje dochody ze
sprzeda¿y energii elektrycznej,
powstaj¹cej w procesie spala-
nia odpadów. Chce byæ tak¿e
dostawc¹ ciep³a do domów
okolicznych mieszkañców. Je-
œli do koñca bie¿¹cego roku
w³adze Warszawy zdecyduj¹ o
wykonaniu instalacji ciep³owni-
czej, ju¿ w przysz³ym roku ZU-
SOK bêdzie ogrzewa³ czêœæ
Targówka.

Janusz Naumienko wyra¿a
przekonanie, ¿e s¹ intencje i
realne mo¿liwoœci, by ZUSOK
by³ wprzêgniêty w ¿ycie lokal-
nej spo³ecznoœci.

Wszyscy zainteresowani
mog¹ obejrzeæ pracê urz¹dzeñ
zak³adu i zapoznaæ siê z tech-
nologi¹. Z ca³ej Polski przy-
je¿d¿aj¹ wycieczki ze szkó³
podstawowych, gimnazjów i li-
ceów, a tak¿e studenci wielu
uczelni. Do celów dydaktycz-
nych s³u¿y sala z wyposa¿e-
niem audiowizualnym, makiet¹
zak³adu i próbkami wytwarza-
nych tu odpadów. Nie trzeba
czekaæ na „Dzieñ otwarty”; wy-
starczy zg³osiæ siê z 2-dniowym
wyprzedzeniem.                    K
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NAUKA
ANGIELSKI  670-39-78
JÊZYK polski w wakacje, do-
œwiadczona nauczycielka 322-
60-32, 0691-082-071
NAUKA jazdy „GEOTEX” kursy
- doszkalanie szkolimy w ma³ych
grupach. Ul. Szanajcy 5, tel. 498-
39-02; 0507-745-926 www.geo-
tex.waw.pl
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
LEKCJE muzyki (dojazd) tel.
614-28-11; 0695-756-832

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-
105-672.
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, laryngolog, chirurg,
ortopeda, dermatolog - wenero-
log (krioterapia), urolog (stulej-
ki, wêdzide³ka) psychiatra - aku-
punktura, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe,
bioenergoterapeuta. Panieñska
4,  619-52-31
SPRZÊT rehabilitacyjno-me-
dyczny, materace ortopedyczne
Targowa 59, tel./fax 818-77-68
(raty)

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków
ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DACHY, daszki us³ugi blachar-
sko-dekarskie 0601-321-201
EKSPRESOWE dorabianie klu-
czy, kodowanie kluczy z immo-
bilizerem, monta¿ zamków
drzwiowych, awaryjne otwiera-
nie zamków, sprzeda¿ zamków,
k³ódek, akcesoriów do kluczy.
Wyrób piecz¹tek w ci¹gu 1 godz.
Targowa 71A. lok. 11, tel. 618-
31-21, 0506-179-661
ELEKTRYCZNE i hydrauliczne,
solidnie 24 h, Janusz Niedzió³ka
337-62-68, 0506-313-694
GLAZURNIK 0506-091-379
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502-
253-670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy 614-83-83. Codziennie.
Rachunki
NAPRAWA pralki, lodówki,
szybko, solidnie, gwarancja
679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA lodówek, zamra¿a-
rek u klienta, doœwiadczenie, so-
lidnie 811-73-69
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA sprzêtu RTV, VI-
DEO,  CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57

mini og³oszenia
NAPRAWY RTV, telewizory, ma-
gnetowidy. Gwarancja 744-00-
00, 619-31-99
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67
REMONT komleksowo, glazura,
hydraulika 614-49-34 lub 0506-
091-379
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
OKNA najtaniej 648-20-30
PRZEPROWADZKI, przewozy
dostawczymTRANS BAGA¯
676-60-69
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw -
z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samocho-
dowe, leasing. Domy z bali ul.
Miñska 69 pokój 41, tel. 870-27-
83, 0501-550-975
KOCUREK 7 miesiêczny, pilnie
do oddania w dobre rêce 674-
10-47; 675-26-08
WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szli-
fierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48.

DAM  PRACÊ
DODATKOWE pieni¹dze 889-
14-06
DO zbierania ofert na gie³dzie na
¯eraniu kontakt praca@arigato-
.pl tel. 0604-198-938
FIRMA  zajmuj¹ca siê obrotem
udzia³ami, akcjami, wierzytel-
noœciami oraz windykacj¹ po-
szukuje przedstawicieli regio-
nalnych na terenie ca³ej Pol-
ski tel. (016) 621-53-94
Firma kamieniarska zatrudni
m³odych, silnych mê¿czyzn
614-36-86, Œwiderska 37

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina  kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfa-
mieszkania.pl
DO wynajêcia 37 m2, 2-pokojo-
we, K³opotowskiego 842-31-00

KUPIÊ
KUPIMY zad³u¿one spó³ki z
o.o. lub S.A. Windykacja na-
le¿noœci, nie pobieramy  zali-
czek tel. 0506-386-054, 0506-
386-032
DZIA£KÊ przemys³ow¹ ok. 2000
m2 na Bia³o³êce 0604-264-044

SPRZEDAM
BARAKOWCE 0501-341-163
BUDYNEK wolnostoj¹cy 25 m2

z bala Tarchomin 0501-196-505
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0603-
616-682

Po mniej wiêcej pó³tora roku od
ostatnich wyborów samorz¹do-
wych zaczê³y do mnie docieraæ
opinie oraz wypowiedzi dotycz¹-
ce sytuacji na Pradze Pó³noc, p³y-
n¹ce coraz szerszym potokiem od
moich s¹siadów, znajomych oraz
wyborców, z którymi spotykam siê
mo¿liwie jak najczêœciej. S¹ to
mieszkañcy Szmulek oraz Micha-
³owa.

Jak siê okazuje wiele spraw,
rozpoczêtych przez Zarz¹d i
Radê Dzielnicy Praga Pó³noc w
kadencji 2000-2002 jest jeszcze
niedokoñczonych. Zacznijmy od
studni wody oligoceñskiej, która
ma byæ usytuowana przy ul. Sie-
dleckiej. Sprawa ta czeka na re-
alizacjê ju¿ blisko dwa lata. Z pla-
nu inwestycyjnego przygotowa-
nego na ten rok wynika, ¿e w koñ-
cu bêdziemy mieli ujêcie czystej
wody w najbli¿szej okolicy. Ostat-
nio coœ zaczê³o siê tam dziaæ, ale

Kilka myœliKilka myœliKilka myœliKilka myœliKilka myœli

To tytu³ Mazowieckiej Filozo-
ficznej Gazety Dzieci. Uczniowie
w ró¿nym wieku, w 6 szko³ach
uczestniczyli w zajêciach zwanych
filozofi¹ lub filozofowaniem. Uczyli
siê stawiania pytañ, prowadzenia
dyskusji, systematycznej pracy
nad w³asnym myœleniem. Wspie-
rali ich nauczyciele, którym zale-
¿y na tym, aby dzieci uczy³y siê
nie tylko przyswajaæ informacje,
ale równie¿, aby uczy³y siê my-
œleæ.

Bez myœl¹cych dzieci nie bê-
dzie myœl¹cej m³odzie¿y i myœl¹-
cych doros³ych.

Gazeta jest kontynuacj¹ idei
Janusza Korczaka, który stworzy³
„ Ma³y Przegl¹d”- gazetê redago-
wan¹ przez dzieci.

Stary Doktor docenia³ myœlenie
najm³odszych i stawia³ je na rów-
ni z myœleniem doros³ych. Pisa³:
„Dzieci i ja-ten sam proces myœlo-
wy, wszystko to samo, tyle, ¿e ¿yjê
d³u¿ej. (J. Korczak „Prawid³a ¿y-
cia”).

Dziecko zastanawia siê nad
ró¿nymi sprawami, s³ucha innych.
Zastanawianie siê nie musi byæ
koniecznie zwi¹zane z wiedz¹, do-
œwiadczeniem czy wiekiem. Ka¿-
dy traktuje swoje zdanie powa¿-
nie, bowiem powsta³o w jego g³o-
wie. Jest wiêc czymœ naprawdê
wa¿nym. Tematem pierwszego
numeru „Folozofika” jest SPORT.
Zadecydowa³y o tym dzieci z miê-
dzyszkolnej redakcji dzieciêcej.
Sport rozwa¿any by³ pod k¹tem
pytañ filozoficznych, istoty i oczy-
wiœcie myœlenia.

Myœlenie i sport maj¹  ze sob¹
to wspólnego, ¿e w myœleniu i w
sporcie potrzebny jest wysi³ek.

Karolina Œwiêtoñ, kl. IV SP nr 9
STO Spotkania  redakcyjne odby-
wa³y siê po po³udniu w SSP nr 14
STO przy ul. Bachmackiej 3. Po-
cz¹tkowo jeŸdzi³am z dzieæmi au-
tobusem, tramwajem, a nawet
taksówk¹ (aby zd¹¿yæ). PóŸniej
pomagali nam w transporcie Ro-
dzice. Tu chcê podziêkowaæ Ma-
mie Leonarda Franaszczuka i Ta-
cie Andrzeja Reslera.

Sponsorem tego wydania gaze-
ty jest FUNDACJA CENTRUM
EDUKACJI OLIMPIJSKIEJ. Nasi
redaktorzy brali równie¿ udzia³ w
otwarciu Centrum Olimpijskiego.
By³o to ogromne prze¿ycie, mo¿-
liwoœæ uzyskania autografów, zro-
bienie pami¹tkowej fotografii ze
znanym sportowcem.

W sporcie nie chodzi o nagro-
dy, tylko o to, ¿e ktoœ staje do za-
wodów. W sporcie najcenniejsza
jest chêæ wziêcia udzia³u.

Wanda Biedka, kl. III PSP Nr.
94 Lauder Morasha)

Sport to podejmowanie wy-
zwañ. Wyzwania mog¹ nieœæ z³e
jak i dobre rezultaty. Gdybyœ wy-
zwañ nie podejmowa³, to do nicze-
go byœ nie doszed³.

Mateusz Gajda, kl. III  Sp Nr. 28)

Dziêki pracy w redakcji dzieci
zdoby³y nowe doœwiadczenia,
przyjació³. Wykaza³y iœcie sporto-
w¹ postawê, podjê³y wyzwanie,
bo przecie¿ ono bardzo siê liczy
w sporcie i w ...¿yciu.

  Ewa Zaniewska

„Filozofik”„Filozofik”„Filozofik”„Filozofik”„Filozofik”

I znowu nasi pos³owie wym¹-
drzaj¹ siê na temat ustawy zdro-
wotnej, ka¿dy ma wiele do powie-
dzenia, bo wie, co zrobiæ ze s³u¿-
b¹ zdrowia. Tylko jakoœ im braku-
je pomys³ów na to, jak tê ustawê
ustanowiæ, ¿eby by³a funkcjonal-
na i s³u¿y³a ludziom. Bo do tej pory
s³u¿y ona systemowi a cz³owiek
jak cierpi, tak cierpi. I czemu tak
jest?

Dosyæ mam ju¿ tego galimatia-
su, który jest wytworzony wokó³

pos³ów, rz¹du i tych, którzy sie-
dz¹ przy korycie. Wszyscy wie-
dz¹, ¿e na górze siê kradnie poza
oczami spo³eczeñstwa i cz³owiek
nie potrafi ju¿ odgadn¹æ, które in-
formacje w prasie s¹ prawdziwe,
bo wystarczy, ¿e wyjdzie na jaw
jakaœ afera, jak na przyk³ad afe-
ra mostowa w Warszawie, to za-
raz odpowiedzialny za ni¹ polityk
usprawiedliwi siê w prasie i ju¿
ludzie nie dociekaj¹, kto co ukra-
d³.No bo i po co dociekaæ, kiedy
wa¿niejsze sprawy na g³owie na-
sze spo³eczeñstwo ma? Te¿ je-
stem tego zdania, ¿e nie po to ¿y-
jemy w Polsce, ¿eby szukaæ i tê-
piæ pojedynczych z³odziei, tylko
¿eby przede wszystkim zmieniaæ
system, który uniemo¿liwi w du-
¿ej najpierw skali a potem w ma-
³ej kraœæ.Tylko jak tego dokonaæ,
skoro ryba psuje siê od g³owy?
Przecie¿ dbanie o ogon jest
œmiesznoœci¹ przy tak wielkim
zepsuciu g³owy. Nale¿y sprawê
rozpocz¹æ od pocz¹tku i ju¿ si³y
brakuje ludziom na to, ¿eby co-
kolwiek zmieniaæ. Albo na nadzie-
jê, ¿e cokolwiek siê zmieni bez
ich udzia³u. I s³usznie, bo jeœli lu-
dzie w swoje rêce nie wezm¹
kontroli polityków, to nic z nasze-
go pañstwa siê nie ostanie. Naj-
pierw zewnêtrzni wrogowie a te-
raz my od œrodka okradniemy to
jeszcze, co w Polsce siê osta³o.

Tylko jak polityków kontrolo-
waæ? Wbrew pozorom trudnym to
zadanie nie jest. Najprostsze spo-
soby s¹ najlepsze a widocznym
jest, ¿e najbardziej kusz¹ca dla
polityka jest kiesa przeznaczona
na diety poselskie i urzêdnicze,
któr¹ opró¿nia przez okres trwa-
nia kadencji. No i nic w tym z³e-
go nie ma. Mówi siê o korupcji i o
tym, ¿e polityk musi byæ dobrze
op³acany, ¿eby go nie kusi³ do-
datkowy nielegalny zarobek. I
s³usznie, tylko czemu kiedy poli-
tyk dostanie siê ju¿ na sto³ek za-
pomina po co na nim usiad³?
Chroni go immunitet i skoro jest
bezpieczny, to jak ma pamiêtaæ,
¿e siedzi na sto³ku, ¿eby s³u¿yæ
spo³eczeñstwu, skoro ty³ek go nie
boli? Gdyby dosta³ po ty³ku, kie-
dy by nabroi³, to zaraz by mu siê
przypomnia³o, po co bierze pie-
ni¹dze. Tylko z politykami, którzy
pchaj¹ siê do koryta jest o tyle
przykra sprawa, ¿e trzeba p³aciæ
im za cztery lata kadencji obojêt-
nie, czy pracuj¹ i spe³niaj¹ za³o-
¿enia, które poczynili, czy te¿ nie.
A moja kieszeñ podatnicza mnie
boli, ¿e muszê p³aciæ i temu, któ-
ry pracuje i spe³nia swoje obiet-
nice i darmozjadowi, który nie
wie, po co go naród wybra³. A
przecie¿ poszed³em na spotka-
nie przedwyborcze, kiedy nie
by³o list wyborczych i pytam siê
swojego kandydata, czy zadba o
to, ¿eby zwrócono mi pieni¹dze
z podatków. On mi na to, przy
wszystkich, ¿e owszem, jest to do
zrobienia i ¿e bêdzie nad tym pra-
cowa³. Ja mu na to: panie, dawaj
spisujemy umowê, ¿e ja bêdê na
pana g³osowa³, a pan w ci¹gu
dwu lat doprowadzi, ¿eby mi po-
datki zwracano, bo przecie¿ nie
zarabiam krocie i przyda mi siê
ulga co najmniej na rok od roz-
poczêcia dzia³alnoœci, ¿ebym jak
w cywilizowanych pañstwach
móg³ sprawdziæ, czy mój interes
jest op³acalny i czy zarobiê i na
siebie i na pañstwo. Pan polityk
stan¹³ jak wryty, bo przecie¿ set-
ka ludzi na niego patrzy, co po-
wie i zaczyna niesk³adnie siê wy-
krêcaæ, ¿e tego siê nie praktyku-
je, ¿eby umawiaæ siê na piœmie
przed wyborami. Jak to nie – po-
wiadam – przecie¿ ju¿ nieraz tak
robi³em i albo polityk pokazywa³,
¿e jest prawdziwym, odpowie-
dzialnym politykiem, albo od razu
wiedzia³em, ¿e jest hien¹, która
chce ¿erowaæ przez najbli¿sze
cztery lata i wyci¹gaæ pieni¹dze
dla siebie i korzyœci dla swojej
rodziny. Pan polityk skonsultowa³

siê ze swoim koleg¹, który sta³ za
jego plecami i powiedzia³, ¿e on
nie bêdzie niczego podpisywa³,
bo tak w Polsce siê nie robi. Na
sali pos³ysza³em gwizdy i ludzie
zaczêli wychodziæ. Na odchodne
powiedzia³em panu politykowi, ¿e
ju¿ wiem, z kim mam do czynie-
nia i wiem na kogo nie bêdê g³o-
sowa³. Poniewa¿ na sali by³y rów-
nie¿ media, które temat podchwy-
ci³y, wkrótce dowiedzia³em siê, ¿e
mój niedosz³y polityk zrezygno-
wa³ z kandydowania. I s³usznie.
Nie na jego zdrowie takie przed-
siêwziêcia, w których s³u¿yæ na-
rodowi siê powinno a nie chwaliæ
siê, ¿e ja to, a ja tamto zrobiê.
Krew mnie zalewa, kiedy polityk
przed wyborami nie odró¿nia kie-
³basy wyborczej od realnych zo-
bowi¹zañ.

Kochana redakcjo! Czas po-
wiedzieæ spo³eczeñstwu, ¿eby
wymaga³o od swoich przedstawi-
cieli na piœmie zobowi¹zañ, bo
d³ugo w tym stanie nasza polity-
ka nie poci¹gnie. Czy tak trudno
rozpoznaæ hienê od prawdziwe-
go polityka? Znam i takich, któ-
rzy siê zgadzali na podpisywanie
umowy obywatelskiej z wyborca-
mi. To s¹ ludzie odpowiedzialni,
którzy nie bêd¹ siê wykrêcaæ sia-
nem, ¿e nie mogli studentom daæ
mieszkañ, bo sytuacja na rynku
na to nie pozwoli³a. A do kogo na-
le¿y przewidzieæ, jaka bêdzie sy-
tuacja na rynku i na co mogê so-
bie pozwoliæ, ¿eby obiecywaæ, jak
nie do przysz³ego polityka? Jeœli
nie sprawdzi³ siê w przewidywa-
niu przed wyborami, to jaki z nie-
go po¿ytek po wyborach? Dlacze-
go mu nie postawiæ okresu prób-
nego, niech bêdzie i nawet dwu-
letniego? Przecie¿ to i tak
oszczêdnoœæ dwukrotna na poli-
tyku, który tylko obiecuje a nie wy-
pe³nia zobowi¹zañ, bo nie doœæ,
¿e dostanie pieni¹dze tylko przez
po³owê kadencji, to mo¿e go za-
st¹piæ cz³owiek, który nie bêdzie
siê ba³ zobowi¹zañ, bo siê spraw-
dzi³ w innej dzia³alnoœci. Hiena boi
siê podpisaæ umowy spo³ecznej,
bo boi siê konsekwencji s¹do-
wych a umowa na piœmie niespe-
³niona grozi spraw¹ s¹dow¹. Cze-
mu nie skierowaæ takiej umowy do
s¹du? A umowa ustna co jest
warta w Polsce? Warta usprawie-
dliwienia, ¿e sytuacja na rynku nie
pozwoli³a mi przewidzieæ konse-
kwencji tego, co obiecywa³em?Na
litoœæ bosk¹! Przecie¿ umowa ust-
na rozp³ywa siê na wietrze i nikt
nie dochodzi w s¹dzie, czy pan
prezydent albo premier albo inny
urzêdnik dochowuj¹ przysiêgi i
obietnic, czy nie? Bo i jak ma do-
chodziæ, skoro nie boimy siê ³a-
maæ obietnic ustnych? To co na
piœmie tylko siê liczy w Polsce i
tego trzeba dochowywaæ.

Z powa¿aniem

Micha³ Wojnicki

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

poniewa¿ nale¿ê do niewiernych,
dopóki prace nie zostan¹ zakoñ-
czone, dopóty nie uwierzê.

Kolejnym tematem jest sala
gimnastyczna dla dzieci przy SP
nr 30 na ul. Kawêczyñskiej. Do-
piero po spo³ecznym apelu
mieszkañców-rodziców ucz¹cych
siê tam dzieci, 27 maja uroczy-
œcie j¹ otwarto.

Zarówno w tym przypadku, jak
i w przypadku, który opisa³em kil-
ka zdañ wczeœniej, obecny Za-
rz¹d Dzielnicy, podpisuje siê pod
ewidentnymi dokonaniami po-
przednich w³adz.

Ale có¿, nie jest to pierwszy i
zapewne nie ostatni dowód na
brak w³asnej koncepcji rozwoju
oraz podnoszenia standardu ¿y-
cia na Pradze Pó³noc przez aktu-
alnie urzêduj¹cego burmistrza.

Tymczasem rewitalizacja ul.
Z¹bkowskiej utknê³a chyba na
dobre. Remont budynku przy
Z¹bkowskiej 11 wci¹¿ nie zosta³
dokoñczony!

Tyle ze spraw niezrealizowa-
nych, a co z nowymi pomys³ami?

Owszem, pojawi³a siê nowa i
ca³kiem ³adna witryna interneto-
wa, ale wydaje mi siê, ¿e to tro-
chê za ma³o, jeœli chodzi o doko-
nania obecnego zarz¹du dzielni-
cy, tym bardziej, ¿e na stronie jest
np. niewiele informacji o aktual-
nie przygotowywanych oraz reali-
zowanych przetargach. A prze-
cie¿ obecne w³adze miasta sto-
³ecznego tak du¿o mówi¹ na te-
mat jawnoœci procedur zwi¹za-
nych z wydawaniem publicznych
pieniêdzy...

W porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniej kadencji,
tych zmian by³o jest du¿o mniej.
Wtedy w ci¹gu nieca³ych dwóch
lat dla naszej dzielnicy zrobiono
naprawdê du¿o.

Gdzie tkwi przyczyna tych pro-
blemów?

OdpowiedŸ jest stosunkowo
prosta - w nadmiernej kumulacji
w³adzy, któr¹ dzier¿y prezydent
stolicy. Zdaje siê, zapomnia³ on
chyba na czym polega istota sa-
morz¹du terytorialnego i wydaje
mu siê, i¿ du¿ym miastem mo¿-
na zarz¹dzaæ z pozycji prezy-
denckiego fotela.

Mariusz Borowski

radny Dzielnicy Praga

Pó³noc w kadencji 2000-2002

Fundacja

Academia Iuris
oferuje bezp³atne

porady prawne
dla osób, które
NIE prowadz¹

dzia³alnoœci
gospodarczej.

Pomoc mo¿na

otrzymaæ w:
Stowarzyszenie „Otwarte

Drzwi”, ul. Targowa 82

poniedzia³ek, wtorek,
czwartek, pi¹tek 17.00-

18.30; œroda 15.00-16.30
Fundacji:  ul. Hozjusza 2

godziny pracy: poniedzia-
³ek-pi¹tek 9.00-16.00

telefon/faks: 839-32-08
506-188-847
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Hermetyzacja
Czajki

Jesieni¹ ubieg³ego roku informowaliœmy czytelników, ¿e wio-
sn¹ tego roku komora zbiorcza Oczyszczalni Czajka doczeka siê
hermetyzacji i co za tym idzie zniknie dokuczliwoœæ zapachowa
odczuwana przez mieszkañców Bia³o³êki. Zaniepokojeni czytel-
nicy informowali nas, ¿e fetor wci¹¿ mocno daje siê we znaki.
Szczególnie dotkliwy by³ w czasie ostatnich sierpniowych upa-
³ów.

Z informacji otrzymanych w dyrekcji Oczyszczalni Czajka wyni-
ka, ¿e proces inwestycyjny nieco siê opóŸni³ ze wzglêdu na ko-
niecznoœæ uzyskania wszelkich niezbêdnych ekspertyz i pozwo-
leñ. Projekt inwestycji jest ju¿ gotowy, jeszcze w tym tygodniu
oczekiwane jest uzyskanie pozwolenia na budowê, nastêpnie zo-
stanie wdro¿ona procedura wy³onienia wykonawcy w drodze prze-
targu. Inwestycja jest bardzo droga jednak ostateczny koszt i ter-
min zakoñczenia budowy bêd¹ zale¿a³y od przysz³ego wykonaw-
cy. Dziœ ju¿ jednak z ca³¹ pewnoœci¹ wiadomo, ¿e komora zosta-
nie przykryta i wyposa¿ona w wentylatory i biofiltr. Nieznoœny fe-
tor zniknie.

Bêdziemy informowaæ czytelników o losach inwestycji.    (egu)

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent m.st.Warszawy

zawiadamia ¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta-
³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Wy-
dzia³u Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w
sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowê wodoci¹gu DN 150 mm

w ulicy Olesin na odcinku od ulicy Kobia³ka  - do ulicy

Mañkowskiej w Warszawie.

POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr tel. 676-
76-70 , fax: +22/ nr faxu 811 - 66- 00

Most
Pó³nocny

bli¿ej
We wrzeœniu ma zostaæ rozpi-

sany konkurs architektoniczny na
Most Pó³nocny. Jego rozstrzy-
gniêcie planowane jest na pocz¹-
tek przysz³ego roku.

Wiadomo ju¿ jednak na pew-
no, ¿e bêdzie to most na podpo-
rach, a nie jak Œwiêtokrzyski i
Siekierkowski - z pylonami.
Znacznie obni¿y to koszty budo-
wy.

Wstêpnie planuje siê trzy pasy
ruchu w ka¿d¹ stronê, chodnik i
œcie¿kê rowerow¹. Mostem bê-
dzie jeŸdzi³ tramwaj, który u³atwi
mieszkañcom Legionowa, Ja-
b³onny i Bia³o³êki dotarcie do sta-
cji metra. Bêdziemy informowaæ
o dalszym rozwoju wydarzeñ.

Rodzice zastêpczy
dokoñczenie ze str. 3

Jest to wiecznie zielony p³o-

¿¹cy siê krzew o liœciach parzy-
stopierzastych, z³o¿onych z
dwóch par pod³u¿nych, brze-

giem z¹bkowanych listków, do-
chodz¹cych do 40 cm d³ugoœci.

Roœlina wytwarza kwiatostany
groniaste, osadzone w k¹tach li-
œci. Pojedyncze kwiaty s¹ drob-

ne, pachn¹ce, koloru bia³ego.
Owocem jest gruszkowata, czer-

wona torebka zawieraj¹ca czar-
ne nasiona. Guarana wystêpuje
w ca³ym dorzeczu Amazonki i

Pary (Brazylia) oraz w dorzeczu
rzeki Orinoko (Wenezuela). Jest

tak¿e uprawiana na pó³nocy Bra-
zylii.

 Od niepamiêtnych czasów

guarana by³a znana ludom tubyl-
czym tych rejonów, które za¿y-
wa³y j¹ w ró¿nych postaciach dla

podniesienia sprawnoœci fizycz-
nej i psychicznej w stanach

wzmo¿onego wysi³ku.

 Surowcem leczniczym s¹ na-
siona, których pozbawia siê okry-

wy, proszkuje i pra¿y, a potem
miesza z wod¹ otrzymuj¹c pa-
stê guarana. Ze sproszkowa-

nych nasion formowane s¹ te¿
niewielkie kuleczki, z których

sporz¹dza siê napój. Nasiona
guarany zawieraj¹ alkaloidy,
du¿¹ iloœæ kofeiny (oko³o 4%),

skrobiê, ¿ywicê, garbniki i œluzy.
W stosunku do kawy guarana

zawiera 3-krotnie wiêcej kofeiny,
przy czym jest to kofeina ³atwo
przyswajalna, bez zanieczysz-

czaj¹cych œrodków balastowych,
które powoduj¹ zakwaszanie or-

ganizmu.

Kofeina jak wiadomo dzia³a
pobudzaj¹co na uk³ad nerwowy

i miêœniowy, przez co zwiêksza
zdolnoœæ do pracy umys³owej i

fizycznej.

 Dzia³a ona te¿ s³abo moczo-
pêdnie. Z tych wzglêdów mo¿e

byæ z powodzeniem stosowana:

· w stanach wyczerpania, znu-
¿enia, sennoœci oraz gdy zacho-

dzi potrzeba wykonywania odpo-
wiedzialnych czynnoœci jak np.
prowadzenie pojazdu przez ca³¹

noc;

· jako œrodek przeciwbólowy;

· w przypadku kolki jelitowej;

· dla podwy¿szenia ciœnienia

krwi. Jest ona tu bardzo przydat-
na np. dla kobiet, u których zda-

rzaj¹ siê okresowe spadki ciœnie-
nia têtniczego - szczególnie przy
normalnie niskim ciœnieniu krwi;

· dla podtrzymania kr¹¿enia
krwi w ró¿nego rodzaju zas³ab-
niêciach lub sytuacjach zwiastu-

nów ich wyst¹pienia;

· dla wzmo¿enia wydzielania
hormonów i enzymów trawien-

nych.

W tym miejscu zaznaczmy
jednak wyraŸnie, ¿e:

· preparatów guarany nie mo¿-
na stosowaæ na co dzieñ, gdy¿
niestety nie mo¿na organizmu

utrzymywaæ non stop na wyso-

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥
DRUKARKÊ

proc. (w 2002 - 9,95 proc.), do
rodzin zastêpczych nieca³e 2

proc. (w 2002 - 2,38 proc.), do

placówek rodzinnych (rodzin-
nych domów dziecka) kierowa-

ny jest nieca³y 1 proc., do ro-
dzin trafia niewiele ponad 3

proc. dzieci, które s¹d skiero-

wa³ do placówek opieki ca³ko-
witej. Przyczyn tak du¿ego od-

setka dzieci i m³odzie¿y wycho-
wywanych przez wiele lat w in-

stytucji, poza rodzin¹, jest wie-

le. W pierwszej kolejnoœci za-
pewne nieodpowiedzialnoœæ ro-

dziców, ale z pewnoœci¹  i zbyt-

nia tolerancja ze strony s¹dów
dla takiej postawy rodziców.

Placówki, w których dzieci prze-
bywaj¹ latami te¿ nie zawsze s¹

zainteresowane zmniejszaniem

liczby wychowanków. Placówka
jest przecie¿ równie¿ miejscem

pracy, o któr¹ teraz tak trudno.
Jest jeszcze inny - nie mniej
wa¿ny - aspekt rodzicielstwa
zastêpczego. Czynnik ekono-
miczny. Utrzymanie dziecka w
rodzinie zastêpczej to koszt ok.
800 z³ miesiêcznie. W stacjo-
narnej placówce opiekuñczej
(dom dziecka) to koszt 2-3 tys.
z³! W stacjonarnej placówce re-
socjalizacyjnej 3-5 tys. z³, zaœ
w domu poprawczym od 5-10
tys. z³.

Rodziny zastêpcze stwarza-
j¹ dzieciom szansê w miarê nor-
malnego funkcjonowania w
strukturze przypominaj¹cej w³a-
sn¹ rodzinê. Du¿e domy dziec-
ka to prze¿ytek, choæ w polskich
warunkach - przynajmniej na
razie - s¹ koniecznoœci¹.

 Rodzicielstwo zastêpcze jest
w naszym kraju bardzo s³abo
propagowane. Niewiele mówi
siê o korzyœciach psychologicz-

Zainteresowani rodzicielstwem zastêpczym lub ad-
opcj¹ mog¹ siê zg³aszaæ do biura Fundacji Przyja-
ció³ka przy ul. Wiejskiej 16 lok. 116 lub dzwoniæ
pod nr tel. 584 22 89, tel./fax 584 22 46.

Adres e-mail fundacji - info@fundacja.przyjaciolka.pl

Wiele przydatnych informacji mo¿na znaleŸæ na stronie
www.fundacja.przyjaciolka.pl

Koordynatorem Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Za-
stêpczej jest Joanna Luberacka - Gruca, kierownik Funda-

cji Przyjació³ka.

Zmienne lato, raz zimno, raz gor¹co, mo¿e spowodowaæ, ¿e
mimo urlopu zaczniemy odczuwaæ zmêczenie. Zamiast siêgaæ
po leki, warto przypomnieæ sobie o uzdrawiaj¹cych w³aœciwo-
œciach roœlin. Jedn¹ ze skutecznych w takich przypadkach jest

guarana
kich obrotach bez negatywnych

skutków ubocznych;

· po jakimœ czasie nastêpuje
uzale¿nienie od kofeiny, tak jak

zreszt¹ od wszystkich œrodków,
które j¹ zawieraj¹;

· nie mo¿na guarany za¿ywaæ

na noc, gdy¿ spowoduje bezsen-
noœæ;

· nie wolno tych preparatów

stosowaæ przy nadciœnieniu têt-
niczym;

· nie powinno siê stosowaæ

preparatów z guaran¹, jeœli pije
siê regularnie kawê prawdziw¹,
gdy¿ dzia³aj¹ one wtedy s³abiej i

trzeba by za¿ywaæ je w wiêkszej
dawce.

Amerykañska firma Herbalife

wytwarza w postaci tabletek pre-
parat z guaran¹ pod nazw¹ NRG

(Natures Raw Guarana). 1 ta-
bletka tego preparatu zawiera 30
mg kofeiny.

 Dawkowanie wynosi:  mini-
malnie: 1 tabletka rano i 1 w po-
³udnie;  maksymalnie: 2 tabletki

rano i 2 w po³udnie;

 Niemiecka firma PM Cosme-
tic proponuje natomiast preparat

w postaci proszku (175 g w pusz-
ce) zawieraj¹cy w sobie niewiel-

k¹ iloœæ guarany o nazwie Acti-
vize. Proszek ten zawiera jesz-
cze w sobie ca³¹ paletê ¿yciowo

wa¿nych witamin z grupy (B1,

B2, B6, B12), witaminy C, E, beta
karoten, biotynê, niacynê, kwas
foliowy i panthoten, które wspó-

³pracuj¹ zespo³owo w ³añcuchu
oddechowym i przy produkcji

tzw. neurotransmiterów  w pro-
cesach nerwowych. Substancja
jest dobrze przyswajalna, ma

smak czarnej porzeczki z mali-
nami. Jest wskazana dla: kierow-

ców, osób z niskim ciœnieniem,
budz¹cych siê z bólem g³owy i
sennych, dla ochrony oczu (TV,

komputery, jupitery na scenie i
w studio), dla „przymusowych

kawoszy”, których w¹troba ju¿
od dawna mówi „NIE”, dla cho-
ruj¹cych na chorobê lokomocyj-

n¹, przy wrzodach ¿o³¹dka i
dwunastnicy oraz wszêdzie tam,

gdzie jest potrzebna wzmo¿ona
okresowo energia i aktywnoœæ.

Dawkowanie wynosi: 1 p³aska

³y¿eczka od herbaty proszku na
szklankê wody.

Oba te preparaty s¹ skutecz-

ne w sytuacjach wy¿ej wymienio-
nych. Nale¿y jednak pamiêtaæ o
jedynie sporadycznym („awaryj-

nym”) ich stosowaniu.

O innych leczniczych roœli-
nach Czytelnicy mog¹ prze-

czytaæ na naszej stronie inter-
netowej (Archiwum: medycy-

na).

nych i wychowawczych tego
modelu. Uczestnicy Koalicji na
Rzecz Rodzicielstwa Zastêp-
czego w debacie publicznej
bêd¹ siê wiêc zastanawiaæ nad
barierami w rodzinnej opiece
zastêpczej,  prowadziæ kampa-

nie informacyjne promuj¹ce ro-
dzinne formy opieki, bêd¹ od-
dzia³ywaæ na instytucje admini-
stracji publicznej, parlament i
samorz¹dy by wspiera³y tych,
którzy decyduj¹ siê na pomoc
dzieciom i m³odzie¿y stosuj¹c
w praktyce rodzinne formy opie-
ki.

Koalicja zamierza apelowaæ
do sêdziów s¹dów rodzinnych
o kierowanie dzieci osieroco-
nych do rodzinnej opieki za-
stêpczej, wspieraæ osoby zaan-
ga¿owane w ten rodzaj opieki

nad dzieæmi tak by mog³y liczyæ
na fachow¹ pomoc i doradztwo
specjalistów. W debacie pu-
blicznej niebagatelne miejsce
zajm¹ dyskusje nad rozwi¹za-
niami stosowanymi w krajach
europejskich, przede wszystkim

tych, które ca³y system opieki
nad dzieæmi osieroconymi opa-
r³y na rodzinnych formach.

Jako ¿e rola mediów w pro-
pagowaniu problematyki rodzi-
cielstwa zastêpczego jest nie
do przecenienia w³¹czamy siê
w nurt publicznej debaty. Inicja-
tywy Koalicji na Rzecz Rodzin-
nej Opieki Zastêpczej bêd¹ go-
œciæ na naszych ³amach. Mo¿-
na tylko pogratulowaæ pomys³u
i ¿yczyæ powodzenia.

Notowa³a

 El¿bieta Gutowska

Okna PCVOkna PCVOkna PCVOkna PCVOkna PCV
„STOLBUD”

Warszawa

ul. Radzymiñska 107

tel. 424-02-25424-02-25424-02-25424-02-25424-02-25

szpitalnych,  wyremontowana
zosta³a ginekologiczna izba

przyjêæ, rozpoczê³a siê stopnio-
wa wymiana aparatury, np.

znów dzia³a oddzia³owa pra-

cownia USG. Mamy obiecany
nowy aparat; bêdzie kupiony –

mam nadzieje, ¿e jeszcze w
tym roku – gdy tylko dostanie-

my pieni¹dze z Biura Polityki

Zdrowotnej Urzêdu Miasta.
Kosztuje ok. 290 tys. z³. Wypo-

sa¿ony bêdzie w specjaln¹
przystawkê, która pozwoli na

wczesn¹ diagnostykê nowo-

rodków.. Badanie to pozwala
na ewentualne zdiagnozowane

wad w uk³adzie nerwowym
dzieci.

Z powrotem mamy te¿ na
miejscu, w szpitalu, bardzo do-

brze wyposazone laboratorium

analityczne.

Bardzo istotne jest tak¿e to,

¿e na przysz³oœæ, nie tak zno-
wu odleg³¹, bo za 3-4 lata, pla-

nowane jest przeniesienie od-
dzia³u do nowego budynku,

który ma zostaæ dobudowany

do obecnie istniej¹cego. To do-
wodzi, ¿e w³adze miasta uzna-

³y wreszcie, ¿e potrzeby miesz-
kañców tej strony Wis³y musz¹

byæ zaspokajane na podobnym

poziomie, jak lewobrze¿nej
Warszawy.

Niestety, gdy cieszy zwiêk-
szaj¹ca siê liczba kobiet rodz¹-

cych, bardzo smutna jest sta-
tystyka pacjentek ginekologicz-

nej czêœci oddzia³u. Coraz wiê-

cej kobiet w okresie tzw. dru-
giej m³odoœci zapada na po-

wa¿ne choroby, wymagaj¹ce
diagnostyki i bardzo czêsto le-

czenia operacyjnego. W ubie-

g³ym roku do koñca lipca przy-

Problemy s¹ nadal
jêliœmy 800 pacjentek, a tym –

ju¿ 1000. Wiêkszoœæ operacji

staramy siê przeprowadzaæ la-
paroskopowo, dziêki czemu

skraca siê zw³aszcza czas po-
bytu w szpitalu i okres powrotu

do zdrowia.

Rozpoczêliœmy blisk¹ wspó-

³pracê z oddzia³em urologicz-

nym naszego szpitala, gdzie
pacjentki, dla których powa¿-

nym problemem jest nietrzyma-
nie moczu, s¹ poddawane ba-

daniom urodynamicznym.

Wspólnie z urologami planuje-
my przeprowadzanie operacji

zak³adania specjalnych tasm
pod cewkê moczow¹. Taki za-

bieg jest bardzo skuteczny w tej

dolegliwoœci.

Sen z powiek spêdza mi w

dalszym ci¹gu finansowanie
dzia³alnoœci oddzia³u przez Na-

rodowy Fundusz Zdrowia. Na
dziœ kontrakt mamy na tyle

przekroczony, ¿e powinniœmy

oddzia³ zamkn¹æ na dwa mie-
si¹ce. Jako lekarz sobie tego

nie wyobra¿am, podobnie jak
nie wyobra¿am sobie, by leka-

rze mogli odmówiæ udzielania

pomocy. Ca³kiem oddzieln¹
spraw¹ s¹ pieni¹dze. Przecie¿

musi istnieæ jakiœ sposób, by w
pañstwie prawa ten, kto wyko-

na us³ugê, otrzyma³ za ni¹ pie-

ni¹dze! W przeciwnym wypad-
ku szpital bêdzie siê tylko po-

gr¹¿a³ w d³ugach. Dotyczy to
zreszt¹ wszystkich szpitali.

Wspólnie z mieszkañcami
wygraliœmy bitwê o oddzia³.

Wierzê, ¿e wygramy te¿ wojnê

o Szpital Praski, coraz nowo-
czeœniejszy, zapewniaj¹cy bez-

pieczeñstwo mieszkañcom
Pragi.                                  (T)

dokoñczenie ze str. 1
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W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe

dawny BESAR

tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

200 kolorów

RAL

zapraszamy

pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne50 kolorów

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKO-

WYCH

OG£OSZENIA DO NASZEJ  GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jerzy  0603-910-246,
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424
oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

nowa gazeta praska
nastêpna gazeta uka¿e siê  1 wrzeœnia

    Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Ja-
goda Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny, ska-
nowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland
spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian tytu-
³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie zamówionych
nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub
TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie od-
powiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok.
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wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14
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KSIÊGARNIA
ca³oroczna sprzeda¿

podrêczników do szkó³
podstawowych, gimnazjum, œrednich

ul. Œrodkowa 7 róg Stalowej
tel. 619-24-67
zapraszamy 10-18, sob. 9-13

Ma³e i Du¿e Wynalazki,Ma³e i Du¿e Wynalazki,Ma³e i Du¿e Wynalazki,Ma³e i Du¿e Wynalazki,Ma³e i Du¿e Wynalazki,
Wielcy i Mali OdkrWielcy i Mali OdkrWielcy i Mali OdkrWielcy i Mali OdkrWielcy i Mali Odkrywcyywcyywcyywcyywcy

Ponadto w pasa¿u znajd¹
siê tak¿e du¿ych rozmiarów,

wierne modele wa¿nych i
s³awnych konstrukcji: np. la-
taj¹cej machiny Leonarda da
Vinci, samolotu braci Wright,
samochodu Benza, roweru z
1888 roku i prototypu sterow-
ca Zeppelina z 1852.

Co prawda, nadal bêdzie
mo¿na normalnie robiæ zaku-
py, ale dodatkowo firma „Fo-
ras”, administruj¹ca Centrum
zaprasza  dzieci, m³odzie¿ i
doros³ych do wspólnego prze-
prowadzania eksperymentów
naukowych, które dowodz¹
istnienia, zwykle niedostrze-

galnych, powszechnych praw
fizyki. Spotykaj¹c siê z wytwo-
rami ró¿nych dziedzin nauki i
techniki. Organizatorzy akcji
zapewniaj¹, ¿e Klienci prze-
¿yj¹ swoist¹ przygodê w œwie-
cie na co dzieñ im niedostêp-
n¹.

Obok œwiata nauki techniki
bêd¹ te¿ przeprowadzane
profesjonalne pokazy mody,

zorganizowane przez sklepy,
które na co dzieñ handluj¹ w
Centrum, bêd¹ pokazy qu-
adów – po³¹czenia motocykla
z samochodem terenowym,
które od kilku lat fascynuj¹ mi-
³oœników motoryzacji, bêdzie
ekspozycja najbardziej niepo-
koj¹cego samochodu – smar-
ta.  Wiele osób w ró¿nym wie-
ku na pewno zafascynuje zor-
bing – ma³o jeszcze w Polsce
znany sport, polegaj¹cy na
staczaniu siê ze zbocza w
specjalnie skonstruowanej,
przezroczystej, plastikowej
kuli, o œrednicy 3,5 m. Wpraw-

dzie pod Centrum nie ma od-
powiedniego wzniesienia, ale
kula toczyæ siê bêdzie po par-
kingu....Warto dodaæ, ¿e po-
mys³ skonstruowania takiej
kuli, która robi karierê na œwie-
cie, oparty zosta³ na rysunku
nie byle kogo, bo Leonarda da
Vinci.

Dla tych osób, których nie
interesuj¹ ani samochody, ani
motocykle, ani zabawy spraw-
noœciowe, ani nawet pokazy
mody, przygotowano inne
atrakcje: stacje naukowe. Bê-
dzie stacja o polimerach, sta-

cja budowania rakiet, stacja
chemiczna, stacja moleku³o-
wa. Eksperymenty prowadziæ
bêd¹ „szaleni naukowcy”, któ-
rzy w sposób przejrzysty wy-
t³umacz¹ nam to, co dotych-
czas wydawa³o siê zupe³nie
niezrozumia³e.

Wiele osób na pewno przy-
ci¹gnie ekspozycja „wynalaz-
ków do niczego”, które bêd¹
prowadzone na specjalnie
ustawionej scenie. Wœród
tych, absurdalnych jak siê wy-
daje pomys³ów, znajd¹ siê np.
sprz¹taj¹ce papcie, parasolki
na buty, okulary do zakrapla-
nia, noside³ko na papier toa-
letowy... Pomys³owoœæ wyna-
lazców zapewne wywo³a ata-
ki œmiechu i... refleksjê.

Podczas obu weekendów
te dodatkowe imprezy odby-
waæ siê bêd¹ w godz. 11-19.
Uczestnictwo w nich jest ca-
³kowicie bezp³atne. Organi-
zator – firma „Foras” – wys³a-
³a ju¿ zaproszenia do okolicz-
nych szkó³. Warto, by przynaj-
mniej na drugi weekend przy-
sz³y grupy zorganizowane, z
nauczycielami, zw³aszcza po
to, by obejrzeæ stacje nauko-
we. Taka pogl¹dowa lekcja
przyda siê wszystkim. Zapra-
szamy, bo warto!

Zakupy z EdisonemZakupy z EdisonemZakupy z EdisonemZakupy z EdisonemZakupy z Edisonem


