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promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

CZY JESTEŒ ZAGRO¯ONY PARADONTOZ¥?

przyjdŸ i sprawdŸ!
w lutym BEZP£ATNIE oceni to lekarz stomatolog

zdjêcie kamienia  promocja 50%

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

- pe³ny zakres

MEDYCYNA  PRACY

LEKARZE SPECJALIŒCI

ANALIZY, USG, EKG

BIA£O£ÊCKI

KLUB

DYSKUSYJNY

zaprasza

na spotkanie

z pos³em PO

£UKASZEM

ABGAROWICZEM

na temat:

Perspektywy

rozwoju Polski

w kontekœcie

integracji

z Uni¹ Europejsk¹

27 lutego

godz. 19

Szko³a

Podstawowa Nr 314

ul. Porajów 3

Nie wiadomo, czy feralna data

(obrady odbywa³y siê w pi¹tek,

13 lutego) czy co innego  spo-

wodowa³o, i¿ kolejna sesja na

Pradze pe³na by³a gaf, pomy³ek

i niespodzianek. Problemy za-

czê³y siê ju¿ przy uchwalaniu po-

rz¹dku obrad. Przewodnicz¹ca

obrad zaproponowa³a wprowa-

dzenie do porz¹dku dodatko-

wych punktów, czym zaskoczy-

³a czêœæ radnych.

By³o to przyjêcie protoko³u z

zaleg³ej XIV sesji rady, przyjêcie

sprawozdania komisji rewizyjnej

z przeprowadzonej kontroli w

DOSiR, po³¹czenia komisji rady

oraz wyboru przewodnicz¹cego

nowej komisji rady.

Pechowa trzynastka

• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
• konkurencyjne ceny
• bezboleœnie
• klimatyzacja

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

bezp³atne

przegl¹dy

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

W niewielkim pokoju witam siê

z m³odym, wysportowanym cz³o-

wiekiem. Jedynie koloratka zdra-

dza, ¿e jest osob¹ duchown¹.

Ksi¹dz Dariusz Husak sdb jest

kierownikiem Oratorium. Z

uœmiechem uprzedza, ¿e spraw

do omówienia jest bardzo wiele.

– Ponad dwa tysi¹ce metrów

pod dachem - œwietlica œrodowi-

skowa, kaplica, sto³ówka, kawia-

renka, si³ownia, sale komputero-

we, sala teatralna - to jest Orato-

rium w wymiarze fizycznym. W

wymiarze duchowym Oratorium

jest miejscem, gdzie realizujemy

Przystañ dla

poszukuj¹cych

konkretne inicjatywy wychowaw-

cze, staramy siê odpowiedzieæ na

rzeczywiste potrzeby m³odzie¿y

i dzieci stosuj¹c system prewen-

cyjny naszego patrona, ksiêdza

Jana Bosko. Praca z m³odzie¿¹

to jest charyzmat salezjanów -

najlepiej kszta³tuje siê siebie wy-

chowuj¹c innych - w ten proces

w³¹czony jest ka¿dy m³ody cz³o-

wiek przychodz¹cy do Oratorium.

Ka¿dy ma tu do odegrania jak¹œ

dokoñczenie  na str. 3

Salezjañski Oœrodek dla Dzieci i M³odzie¿y „Oratorium im.

œw. Jana Bosko” przy Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezuso-

wego to przedsiêwziêcie tak ogromne i - mówi¹c jêzykiem

niezupe³nie adekwatnym - kompleksowe, ¿e po ludzku pa-

trz¹c trudno uwierzyæ, ¿e wszystko w tym systemie dzia³a.

Ale na Oratorium trzeba spojrzeæ w innym kontekœcie. Du-

chowy wymiar przedsiêwziêcia - oto jest coœ co sprawia, ¿e

ta oferta jest w stanie przyci¹gn¹æ na Kawêczyñsk¹ 53 blisko

pó³ tysi¹ca m³odych ludzi.

Bli¿ej mieszkañców
Rozmowa z Agat¹ Ryœ, dyrektor Centrum Handlowego Targówek

firmy FORAS

dokoñczenie na str. 8

FORAS – co to za firma?

Wydawa³o mi siê, ¿e jestem w

Centrum Handlowym Carrefo-

ur?

- No w³aœnie, tak uwa¿a wiêk-

szoœæ osób tu przychodz¹cych.

Przypomnê, ¿e gdy to Centrum

Handlowe powstawa³o – jako

jedno z pierwszych na tym tere-

nie – nosi³o nazwê Steen &

Strøm, z tym charakterystycz-

nym dla skandynawskich jêzy-

ków “przekreœlonym” Ø . Potem,

dla uproszczenia, na szyldzie

znalaz³a siê ³atwiejsza do wy-

mówienia nazwa Centrum Han-

dlowe  Targówek. Tymczasem

samoobs³ugowy hipermarket

Carrefour, w którym sprzedawa-

ne s¹ zw³aszcza artyku³y spo-

¿ywcze i przemys³owe,  jest tyl-

ko jednym z naszych partnerów.

Reszta nale¿y do firmy FORAS,

która w trzech centrach handlo-

wych w Polsce zajmuje siê ad-

ministrowaniem: w³aœnie tu, na

Targówku, w Centrum Handlo-

wym  “Reduta” w Warszawie (w

al. Jerozolimskich) oraz w Cen-

trum Handlowym “Plejada” w

Bytomiu. Do firmy FORAS na-

le¿y zarówno teren, jak i du¿a

czêœæ obiektu.

A Carrefour, Silver Screen i

inne sklepy na terenie cen-

trum handlowego?

- Traktujemy ich jak partne-

rów.

Czy oznacza to, ¿e prowa-

dzicie wspóln¹ politykê, czy

ka¿dy robi, co chce?

- To oczywiste, ¿e we wspól-

nym interesie prowadzimy

wspóln¹ strategiê dla Centrum.

Oznacza to w skrócie, ¿e wiele

akcji, m.in. promocyjnych,

uzgadniamy i organizujemy

wspólnie.

Przyk³adowo?

- Mówi¹c ju¿ tylko o takich

zdecydowanie spektakularnych

i rzucaj¹cych siê w oczy przed-

siêwziêciach, warto wymieniæ

np. “Kosmos” – akcjê po³¹czo-

n¹ z konkursem dla dzieci i m³o-

dzie¿y okolicznych  90 szkó³.

Zaprosiliœmy do udzia³u m³o-

dzie¿ z Targówka, Bia³o³êki, Zie-

lonki, Marek. By³y konkursy pla-

styczne, literackie, poetyckie –

oczywiœcie, z nagrodami, zarów-

Bêdzie to ca³kiem solidny

wróbel. Tak wynika z projektu

wieloletniego programu inwe-

stycyjnego miasta, jeœli chodzi

o zadania przewidziane do re-

alizacji przez Bia³o³êkê. 25,9

mln z³ w 2004, 26,6 mln z³ w

2005 i 2006, 23,7 mln z³ w 2007.

To s¹ kwoty naprawdê spore

jeœli wzi¹æ pod uwagê, ¿e np.

Œródmieœcie (zdecydowanie

wiêksze pod wzglêdem liczby

mieszkañców) otrzyma³o na ten

rok 7 mln z³. Przedstawiaj¹c

projekt do pozytywnego zaopi-

XVII sesja Bia³o³êki

Lepszy wróbel

w garœci...

Radni opozycyjnego SLD

wnieœli o zdjêcie z porz¹dku ob-

rad punktów dotycz¹cych zmian

niowania Tadeusz Semetkow-

ski wylicza³ inwestycje, które za

te pieni¹dze bêd¹ wykonywa-

ne: wodoci¹g Marcelin – Bia³o-

³êka Dworska, wodoci¹g Mo-

dliñska – P³udy, budowa siêga-

czy do ulicy Brzeziny, budowa

ulic Nowodworskiej i Odkrytej,

Œwiatowida i Topolowej, budo-

wa gimnazjum przy Van Gogha,

kanalizacji w Bia³o³êce Dwor-

skiej (wiêzienie), budowa

Sprawnej od Aluzyjnej do Od-

krytej, zakoñczenie instalacji

oœwietlenia  Chlubnej, rozpo-

czêcie modernizacji szko³y pod-

stawowej nr 154 i budowy

przedszkola przy Odkrytej, bu-

dynek komunalno-socjalny (do

2007) – oto wiêksze przedsiê-

wziêcia na 2004 rok.

W 2005 – do 2006 dalsze wy-

posa¿anie przychodni przy Ma-

jolikowej, budowa ulicy Echa

Leœne, modernizacja Ruskowe-

go Brodu (potrwa do 2007), bu-

dowa ulicy Botewa na odcinku

Myœliborska – Ceramiczna, sy-

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2
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Biuro Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe, ZUS, VAT PIT-y, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

tel/fax 674-34-12,  0606-353-393

MAR-MET

Drzwi

antyw³amaniowe

Dierre, Gerda, Stalmet

Okna PCV i AL

Foris,  Rehau,

3 i 5-komorowe

Drzwi wewnêtrzne

Porta, Interdoor

Parapety  wewnêtrzne

i zewnêtrzne

Radzymiñska 116

tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA

�  raty �  rabaty

� sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

�

�

�

�

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13.

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%

100% gwarancji

nazewnictwa ulic na Pradze Pó-

³noc oraz wprowadzenia punk-

tów dotycz¹cych ponownie od-

wo³ania z przewodniczenia ko-

misji inwestycji i ³adu przestrzen-

nego radnego Zbigniewa Johne,

jako protestu przeciwko z³ama-

niu zasad towarzysz¹cych kon-

struowaniu struktury komisji

rady, oraz o wprowadzenie punk-

tu dotycz¹cego informacji zarz¹-

du dzielnicy na temat akcji ”Zima

w mieœcie”. W rezultacie rada po

odrzuceniu wniosków opozycji

obradowa³a nad 15-punktowym

porz¹dkiem obrad. Przy tym w

porz¹dku obrad obserwatorzy

zauwa¿yli ewidentne b³êdy wi-

doczne na drukach biura rady.

Po pierwsze, w punkcie 11 po-

rz¹dku obrad zapomniano dopi-

saæ, z jak¹ komisj¹ bêdzie po³¹-

czona komisja inwestycji i ³adu

przestrzennego ( tak na margi-

nesie po³¹czono j¹ z komisji pra-

Lepiej póŸno ni¿ wcale. Tak

nale¿a³oby rozpocz¹æ rozwa¿a-

nia na temat znacz¹cej uchwa³y

przyjêtej na ostatniej sesji rady

dzielnicy Praga Pó³noc. Jest to,

jak s¹dzê, wynik ponad rocznych

przemyœleñ nowego zarz¹du

dzielnicy, o czym w jednym z nie-

licznych wywiadów wspomnia³

burmistrz Robert Sosnowski.

Cieniutkie te przemyœlenia.

Cieniutkie refleksje i cieniutki

plan.

Ka¿da jednostka samorz¹du

terytorialnego winna mieæ wizjê

rozwoju swojego terenu. Plan taki

mia³a Gmina Warszawa Cen-

trum. Zamierzenia ujmowane s¹

w dwóch zakresach. Miejsco-

wych planów zagospodarowania

przestrzennego i zamierzeñ in-

westycyjnych samorz¹du. Te

dwa elementy traktowane spój-

nie pokazuj¹ drogi rozwoju.

Materia³, który zaprezentowa-

no radnym na sesji by³ w³aœciwie

wyci¹giem z wieloletniego planu

inwestycyjnego Gminy Warsza-

wa Centrum. Pojawi³y siê w nim

wszystkie te elementy, o których

mówi³o siê od dawna jak budo-

wa sal przyszkolnych (SP 127,

VIII LO im. W³adys³awa IV, Gim-

nazjum 32 przy Otwockiej, MOS

przy Kawêczyñskiej). Budowa

budynków komunalnych na Go-

lêdzinowie oraz przy Markow-

skiej, dokoñczenie budowy stud-

ni oligoceñskich przy Siedleckiej

i Kowelskiej, modernizacjê ulic

Kawêczyñskiej Borowskiego,

Letniej, Lêborskiej i Stolarskiej. Z

nowych rzeczy zauwa¿am kon-

cepcjê zagospodarowania ulicy

Ratuszowej oraz plany nadbudo-

wy 1 kondygnacji w budynku Ze-

spo³u Szkó³ przy ulicy Jagielloñ-

skiej 7 (osobiœcie proponowa-

³bym rozbudowê na terenie s¹-

siaduj¹cym po uprzednim wybu-

rzeniu kamienicy przy Wrzesiñ-

skiej 2) oraz mnóstwo wydatków

zwi¹zanych ze sztandarow¹ in-

westycj¹ tzw. WOM - em  (czyli

wydzia³em obs³ugi mieszkañ-

ców) oraz modernizacj¹ budyn-

ku urzêdu przy K³opotowskiego

15.

Bardzo mizernie na tym tle

wypadaj¹ inwestycje w placówki

oœwiatowe. Doœæ porównaæ dwie

czyli o wieloletnim planie inwestycyjnym dzielnicy

Praga Pó³noc na lata 2003–2007

Rzecz o przysz³oœci

kwoty. Suma wydatków na zaku-

py inwestycyjne we wszystkich

szko³ach i przedszkolach, oœrod-

ku pomocy spo³ecznej i DOSiR

w latach 2004-2007 ma wynosiæ

tylko 220 tysiêcy z³otych. A

wdro¿enie zintegrowanego sys-

temu zarz¹dzania urzêdem ma

poch³on¹æ 2 miliony 350 tys. z³,

instalacja sieci strukturalnej 630

tys. z³, zakup komputerów i opro-

gramowania dla urzêdu 1mln 500

tys. z³, modernizacja budynku

urzêdu przy K³opotowskiego 15

-3 mln 270 tys. z³otych. W sumie

na administracjê planuje siê wy-

daæ prawie 8 mln z³ (osiem mi-

lionów z³otych)!

W wieloletnim planie nie

umieszczono w ogóle inwestycji

drogowych o znaczeniu strate-

gicznym dla dzielnicy jak np.

przebudowa Ronda Starzyñskie-

go, budowa Nowo Jagielloñskiej,

Nowo Kijowskiej, poszerzenie

Wybrze¿a Helskiego w kierunku

pó³nocnym, przebicie tunelu pod

torami kolejowymi na wysokoœci

ulicy Stalowej w kierunku na Tar-

gówek, budowy Traktu Nadwi-

œlañskiego z mostem na wyso-

koœci ulicy Budowlanej (Targó-

wek) i GwiaŸdzistej (¯oliborz),

Trasy Tysi¹clecia ³¹cz¹cej Pra-

gê Pó³noc z Prag¹ Po³udnie,

mostu ³¹cz¹cego ulicê Karow¹ i

Ratuszow¹. Wszystkie te inwe-

stycje, o których mówiê, by³y

przewidywane w wieloletnim pla-

nie inwestycyjnym Gminy War-

szawa Centrum i mia³y swoje od-

zwierciedlenie w pracach nad

miejscowymi planami zagospo-

darowania przestrzennego, któ-

re okreœlaj¹, co i gdzie mo¿e byæ

budowane.

Najbardziej zaawansowany z

nich, Plan Portu Praskiego, Rada

Dzielnicy Praga Pó³noc zd¹¿y³a

uchwaliæ pod koniec ubieg³ej ka-

dencji. Pozosta³e plany mia³y byæ

z nim w pe³ni skorelowane i spój-

ne. Niepokój mój budz¹ w tej

sprawie wypowiedzi prezydenta

Warszawy Lecha Kaczyñskiego

i jego naczelnego architekta, któ-

rzy s¹ przeciwni przyjêtym za³o-

¿eniom.

Wizja, któr¹ zaakceptowali

radni Pragi Pó³noc przewidywa-

³a budowê w Porcie Praskim dru-

giego centrum Warszawy z wy-

sokimi budynkami biurowo-us³u-

gowymi oraz niewielk¹ zabudo-

w¹ mieszkaniow¹. Pozwoli³oby

to na stworzenie w tej czêœci mia-

sta wielu nowych miejsc pracy

oraz byæ mo¿e zmniejszy³oby

codzienne migracje mieszkañ-

ców tej czêœci miasta za Wis³ê

do pracy. Pan prezydent widzi

natomiast w porcie niezbyt wy-

sok¹ zabudowê mieszkaniow¹,

kaskadowo schodz¹c¹ w kierun-

ku Wis³y, która zajê³aby oko³o 80

% terenu przeznaczonego do

zabudowy. Kolejne osiedle

mieszkaniowe w tym jak¿e piêk-

nym zak¹tku Pragi nie wyzwoli

impulsu gospodarczego niezbêd-

nego tej dzielnicy. Powstan¹ ko-

lejne blokowiska wymuszaj¹ce

na dzielnicy rozwój infrastruktu-

ry spo³ecznej (szko³y, przedszko-

la itp.), a po pracê dodatkowa

liczba mieszkañców tych osiedli

bêdzie jeŸdzi³a za Wis³ê, dok³a-

daj¹c swój strumyczek samocho-

dów do rzeki pojazdów p³yn¹-

cych codziennie za rzekê, bo na

metro na kierunku wschód za-

chód mieszkañcy Pragi te¿ chy-

ba nie maj¹ co liczyæ w najbli¿-

szych dziesiêcioleciach.

Ireneusz Tondera

radny

Województwa Mazowieckiego

Pechowa trzynastka
wa i samorz¹du w “komisjê in-

westycji i samorz¹du” rozwi¹zu-

j¹c dylemat, co zrobiæ z rezygna-

cj¹ radnego Zbigniewa Johne z

przewodniczenia komisji inwe-

stycji i ³adu przestrzennego).

Przewodnicz¹ca rady pogubi³a

siê równie¿ w punkcie 12 po-

rz¹dku obrad, proponuj¹c w tym

punkcie wybór wiceprzewodni-

cz¹cego rady, gdy w istocie de-

batowano nad powo³aniem no-

wego przewodnicz¹cego komi-

sji inwestycji i samorz¹du. Zosta³

nim radny Antoni Jakubowski.

Po raz pierwszy po uchwaleniu

porz¹dku obrad sesjê prowadzi³

jej wiceprzewodnicz¹cy Zbi-

gniew Cierpisz i czyni³ to wielce

starannie i poprawnie.

Rada podjê³a uchwa³y w spra-

wach: Wieloletniego programu

inwestycyjnego dla dzielnicy

Praga Pó³noc, zaakceptowa³a

lokalizacjê oœrodka gier hazar-

dowych na Z¹bkowskiej 23/25

za zgod¹ koloni Z¹bkowska (

jednostki ni¿szego rzêdu dziel-

nicy Praga Pó³noc).

Tak na marginesie pomiêdzy

oœrodkiem gier hazardowych a

restauracj¹ Szemrana ma byæ

ulokowana BIBLIOTEKA.

Rada równie¿ po wielogodzin-

nej debacie na wniosek radnej

Anny Jurczyñskiej postanowi³a

nie rozpatrywaæ projektu uchwa-

³y dotycz¹cej zmiany nazwy uli-

cy Ireny Kosmowskiej na Hele-

ny Rzeszotarskiej. Natomiast po

zdecydowanej krytyce radnego

Zbigniewa Johne postanowiono

odrzuciæ pomys³ na zmianê na-

zwy ulicy Jakuba Jasiñskiego na

genera³a Jakuba Jasiñskiego.

Przyjêto za to jednog³oœnie

stanowisko dotycz¹ce proble-

mów zwi¹zanych z „gruntami

warszawskimi” apeluj¹c do rz¹-

du i Sejmu RP o jak najszybsze

rozwi¹zanie tej sprawy.

Pech na tej sesji dawa³ znaæ

o sobie wszêdzie, nawet przy

powo³ywaniu nowego sk³adu ko-

misji inwestycji i samorz¹du zgu-

biono nazwiska kilkorga rad-

nych, którzy byli zainteresowani

w pracach tego zespo³u.

Kolejny trzynasty i pi¹tek wy-

pada dopiero w sierpniu.

Danuta Chmielewska

dokoñczenie ze str. 1

gnalizacja œwietlna w Myœlibor-

skiej, wyposa¿enie gimnazjum

i aneksu kulturalnego przy Van

Gogha, boiska sportowe przy

SP 257, boisko w parku przy Pi-

cassa. Lista inwestycji jest bar-

dzo d³uga.

Wiceburmistrz Semetkowski

poda³ wrêcz sensacyjn¹ infor-

macjê - dodatkowo ze œrodków

MPWiK (25 mln z³, do wykorzy-

stania ju¿ w roku 2004!) mo¿na

wybudowaæ wodoci¹gi i kanali-

zacjê na ogromnych obszarach

Bia³o³êki. 10 mln z³ bêdzie kosz-

towaæ inwestycja MPWiK w Bia-

³o³êce Dworskiej, P³udach i Ru-

skowym Brodzie, 15 mln z³ ka-

nalizacja Henrykowa, Wiœniewa

i Anecina – projekt jest ju¿ go-

towy. Istnieje du¿e prawdopo-

dobieñstwo, ¿e œrodki te Bia³o-

³êka bêdzie mog³a wykorzystaæ

w ca³oœci, bowiem jako jedyna

dzielnica Warszawy jest przygo-

towana do ich przyjêcia  - s¹

gotowe projekty inwestycji wod-

no-kanalizacyjnych. Mo¿na

wiêc przyj¹æ, ¿e kwota przypa-

daj¹ca na Bia³o³êkê w tym roku

to 50 mln z³. Kolejny dodatek to

1,5 mln z³ z rezerwy specjalnej

miasta na rozpoczêcie wyposa-

¿ania przychodni przy Majoliko-

wej, potwierdzony przez obec-

n¹ – nieco póŸniej – na sali ob-

rad Aureliê Ostrowsk¹ ze Sto-

³ecznego Biura Promocji Zdro-

wia.

– Tylko raz mieliœmy tak wy-

soki bud¿et na inwestycje, kie-

dy byliœmy samodzieln¹ gmin¹

– powiedzia³ Tadeusz Semet-

kowski. Do tego nale¿y dodaæ

roz³o¿one na najbli¿sze lata in-

westycje ogólnomiejskie - Most

Pó³nocny (4 mln z³ ze œrodków

miasta w tym roku), moderniza-

cja Oczyszczalni Czajka (s¹

uzasadnione nadzieje na uzy-

skanie œrodków z funduszu

ISPA - kilkaset mln euro, herme-

tyzacja wyp³ywu œcieków byæ

mo¿e ju¿ w tym roku zostanie

wykonana ze œrodków w³a-

snych MPWiK - ok. 5 mln z³),

szybki tramwaj.

Na to wszystko, chwilê póŸ-

niej, odpowiedzia³a Lidia Polit

odczytuj¹c stanowisko klubu

SLD dotycz¹ce wieloletniego

planu. Zarzucono zarz¹dowi

niegospodarnoœæ, nieporad-

noœæ, zaniechanie zabiegów o

powiêkszenie œrodków na inwe-

stycje, a wieloletniemu progra-

mowi inwestycyjnemu margina-

lizacjê potrzeb mieszkañców

dzielnicy na rzecz zadañ ogól-

nomiejskich. Odczytane moc-

nym g³osem, brzmi¹ce jak ka-

tegoryczna nagana, zazgrzyta-

³o dysonansem. Na sali da³o siê

odczuæ wyraŸny niesmak.

Burmistrz Jerzy Smoczyñski

nie szczêdzi³ radnej (polonist-

ce z wykszta³cenia) uszczypli-

woœci – Nie od dziœ wiadomo,

¿e poloniœci nie potrafi¹ liczyæ,

za to bardzo dobrze potrafi¹ pi-

saæ bajki. Tak¹ w³aœnie bajkê

odczyta³a nam pani Lidia Polit.

Burmistrz Lilianna Zientecka

wyzna³a, ¿e odczuwa osobist¹

satysfakcjê z tak pozytywnego

programu inwestycyjnego dla

Bia³o³êki. - Dwa gimnazja,

przedszkole, modernizacja

szko³y, budynek komunalny,

przychodnia, cztery boiska

sportowe. To tylko czêœæ zadañ,

wiêc naprawdê nie ma powodu

do narzekania.

Radni SLD wnioskowali o ne-

gatywne zaopiniowanie wielo-

letniego programu inwestycyj-

nego. Wniosek zosta³ odrzuco-

ny. Na liczne pytania Anny WoŸ-

niakowskiej (PO) odpowiada³

wiceburmistrz Semetkowski.

Parki s¹ aran¿owane z odrêb-

nych œrodków pochodz¹cych z

Funduszu Ochrony Œrodowi-

ska. Budynek komunalny w Bia-

³o³êce jest czêœci¹ miejskiego

programu likwidacji zagro¿eñ,

który jest w trakcie powstawa-

nia i konsultowania z wydzia³a-

mi lokalowymi dzielnic. W dziel-

nicy na mieszkania typu komu-

nalnego i socjalnego oczekuje

sto osób. Radni SLD wyst¹pili

o przeg³osowanie szybszego

wdro¿enia inwestycji (budowa

domów komunalnych jest prze-

widziana na lata 2004-2007) i

wczeœniejszego jej wykonania.

Wniosek zosta³ odrzucony w³a-

œnie ze wzglêdu na fakt, i¿ ta

inwestycja jest w gestii miasta i

to miasto bêdzie dysponowa³o

wybudowanymi w przysz³oœci

domami komunalno - socjalny-

mi. Szko³a przy Ostródzkiej bê-

dzie modernizowana - sprawa

jest w fazie projektowania. Wia-

domo, ¿e powstanie nowy blok

dydaktyczny, nowa hala sporto-

wa, stara czêœæ budynku zosta-

nie wyremontowana - nowe

pod³ogi, sanitariaty, glazury,

drzwi. Na budowê przedszkola

przy Odkrytej zosta³ og³oszony

przetarg. Sposób modernizacji

ulicy Ruskowy Bród bêdzie za-

le¿a³ od tego czy ZTM zdecy-

duje siê na poprowadzenie tam-

têdy linii autobusowej. Budowa

boiska przy Nagodziców zosta-

³a przesuniêta przez miasto na

lata 2006-2007 i znajduje siê w

odrêbnym programie rewitaliza-

cji miasta. Jak powiedzia³ Tade-

usz Semetkowski, klimat dla

tego typu inwestycji jest dziœ

niesprzyjaj¹cy.

 Aurelia Ostrowska ze Sto-

³ecznego Biura Promocji Zdro-

wia, zapytana o termin dotarcia

do dzielnicy œrodków na wypo-

sa¿enie przychodni przy Majo-

likowej (1,5 mln z³) poinformo-

wa³a, ¿e wszystkie zagadnienia

le¿¹ce w gestii SBPZ s¹ przy-

gotowane. - Nie mam wp³ywu

na tryb przekazania œrodków,

ale mam nadziejê, ¿e znajd¹ siê

one w dzielnicy do koñca kwiet-

nia. Dyrektor Sochaczewski z

SPZOZ Bia³o³êka zapewni³, ¿e

do gotowych pomieszczeñ w

nowej przychodni przy Majoliko-

wej zostan¹ przeniesione przy-

chodnie ze Œwiderskiej, Œrenia-

witów i Marywilskiej, rentgen i

pracownia stomatologiczna. Na

pytanie jednego z radnych PiS

czy mo¿liwe bêdzie przeniesie-

nie na Majolikow¹ punktu kon-

sultacyjno - informacyjnego dla

osób uzale¿nionych, Aurelia

Ostrowska odpowiedzia³a twier-

dz¹co dodaj¹c, ¿e w przysz³o-

œci trzeba bêdzie pomyœleæ rów-

nie¿ o stworzeniu poradni zdro-

wia psychicznego i geriatrycz-

nej.

Przeg³osowano potê¿ny pa-

kiet uchwa³ oœwiatowych - wnio-

ski do Rady Warszawy o doko-

nanie zmian uchwa³ w sprawie

za³o¿enia b¹dŸ utworzenia

szkó³ i okreœlenia granic obwo-

dów szkolnych.

Jedyne w Bia³o³êce rondo

otrzyma nazwê - Rondo Ligi

Morskiej i Rzecznej - jeœli za-

twierdzi je odpowiednia komisja

Rady Warszawy.              (egu)

Lepszy wróbel w garœci...
dokoñczenie ze str. 1

• 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. 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20

sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA
MAGIEL PRASUJ¥CY

 I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Firma oferuje w szerokim

asortymencie

- oringi, simmeringi

- inne uszczelnienia dla hy-

drauliki, pneumatyki, motory-

zacji, przemys³u i rolnictwa.

- kleje firm Loctite i Teroson

USZCZELNIENIA

TECHNICZNE

ul. Bia³ostocka 24

wejœcie od ul. Markowskiej

paw.112B

tel. 618-25-01

0607-210-592



3nowa gazeta praska

wyrób

sprzeda¿

naprawa

czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska

MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

SZKO£A JÊZYKÓW

OBCYCH

AGENCJA T£UMACZEÑ

Rok  za³o¿enia 1991

Zaufaj szkole

z tradycjami!

kursy

dla dzieci

m³odzie¿y

doros³ych

wszystkie

poziomy

ma³e grupy

profesjonalna

kadra lektorska

TARGÓWEK

ul. Tu¿ycka 2

tel. 678-63-60

Centrum, Ochota

 tel.  658-09-35

 825- 80-86

www.linguanova.com.pl

OKAZJA
� oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe

      z urzêdów skarbowych i celnych

� koñcówki serii

� towary z likwidowanych firm

bluzki

13 z³/szt

Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego

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

tel. 618-64-19

DORADZTWO PODATKOWE

BIURO RACHUNKOWE

„BIUSEK”

Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ

doradca podatkowy

Pe³ny zakres us³ug.

ZUS (elektronicznie), kadry.

Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.

Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.

 ul. Burdziñskiego 9 m 18

tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435

rolê, tworzymy bliskie wiêzi, nie-

mal rodzinne. Pozostaje jednak

cel g³ówny - wychowanie na do-

brego chrzeœcijanina i uczciwe-

go obywatela.

Przy tym dodaæ trzeba, ¿e po-

jêcie dobry chrzeœcijanin ma w

Oratorium wymiar ekumeniczny

- s¹ wœród m³odych ludzi i pra-

wos³awni i protestanci. Jest te¿

niemal regu³¹, ¿e przychodz¹ tu

ludzie poszukuj¹cy swojej drogi

- z baga¿em nie³atwego ¿ycia,

czêsto wywodz¹cy siê z tzw. trud-

nych œrodowisk. Wielkie znacze-

nie dla procesu wychowawczego

ma spuœcizna po œw. Janie Bo-

sko - to on mówi³, ¿e trzeba to-

warzyszyæ m³odym ludziom w po-

szukiwaniu i odkrywaniu warto-

œci. To on by³ geniuszem ³¹cze-

nia zabawy z modlitw¹, ¿ycia co-

dziennego z duchowym. To on

wyznawa³ zasadê, ¿e najpierw

trzeba daæ cz³owiekowi konkret -

chleb, dach nad g³ow¹, obec-

noœæ, nie zdawkowe zaintereso-

wanie, akceptacjê. Dopiero w ten

sposób nasyceni m³odzi ludzie

zaczynaj¹ widzieæ przed sob¹ cel

i wyznawaæ pewne wartoœci.

Oratorium - jak chcia³ Jan Bo-

sko - ma wiêc byæ domem, para-

fi¹, szko³¹ i podwórkiem. Domem

- bo znajduj¹ tu ciep³e miejsce

dzieci potrzebuj¹ce wsparcia i

pomocy, parafi¹ - bo ewangeliza-

cja pomaga im odnaleŸæ wiarê,

szko³¹ - bo przygotowuj¹ siê do

¿ycia w spo³eczeñstwie, podwór-

kiem - bo tu spotykaj¹ przyjació³

i ucz¹ siê budowaæ pozytywne

wiêzi. Na tym w³aœnie polega

kompleksowoœæ Oratorium -

przedsiêwziêcia  funkcjonuj¹ce-

go przy Kawêczyñskiej od 1932

roku.

- Byæ mo¿e pojêcie struktura

Oratorium nie brzmi zbyt zachê-

caj¹co - mówi z uœmiechem ks.

Dariusz Husak - ale jest to nie-

s³ychanie wa¿ne. W tzw. sekto-

rze formacyjnym mamy niedziel-

ne msze œw. dla dzieci i m³odzie-

¿y, spotkania modlitewne, spo-

tkania formacyjne - dla cz³onków

tych grup i dla prowadz¹cych je,

duszpasterstwo akademickie

„Przystañ”, s³u¿bê o³tarza - mi-

nistrantów i bielanki. W sektorze

animacji mamy spotkania wspól-

not wychowawczo - duszpaster-

skich - tu wymieniaj¹ doœwiad-

czenia, ustalaj¹ priorytety prowa-

dz¹cy grupy, zarówno osoby

œwieckie jak i salezjanie, spotka-

nia Rady M³odych - samorz¹du

Oratorium, Szko³ê Animatora

Oratorium - to dla tych, którzy

czuj¹ siê na si³ach w przysz³oœci

poprowadziæ grupê.

To tyle jeœli chodzi o zadania

stricte duchowe. Warto dodaæ,

¿e spoœród 30 osób prowadz¹-

cych grupy niemal wszyscy s¹

wolontariuszami. Wspó³praca z

innymi stowarzyszeniami i insty-

tucjami jest niezwykle owocna.

Stowarzyszenie “Otwarte Serce”

zapewnia doskona³ych socjote-

rapeutów, którzy prowadz¹

warsztaty. Jest równie¿ psycho-

log, zwi¹zany ze Staromiejskim

Domem Kultury, który w Orato-

rium prowadzi z m³odymi ludŸmi

tzw. trening zastêpowania agre-

sji, s³u¿y rad¹ i pomoc¹ w trud-

nych sytuacjach.

- Najm³odsi, jest ich oko³o

czterdziestu, spotykaj¹ siê po

lekcjach w œwietlicy socjotera-

peutycznej. S¹ to dzieci pocho-

dz¹ce w du¿ej czêœci z rodzin z

problemami. Czêsto stajemy

przed dramatycznymi dylemata-

mi - choæby wtedy,  gdy dzieci

trzeba skierowaæ do domu dziec-

ka. Zajêcia specjalistyczne pro-

wadz¹ socjoterapeuci i psycho-

log, wolontariusze pomagaj¹ w

lekcjach i organizuj¹ zabawê.

Dzieci maj¹ zapewniony nieod-

p³atny gor¹cy posi³ek, w jego

przygotowanie w³¹czaj¹ siê na-

wet bardzo sêdziwi wolontariu-

sze ze Stowarzyszenia Wspó-

³pracowników Salezjañskich.

Stwarzamy w ten sposób rodzin-

ne wiêzi, jak w wielopokolenio-

wej rodzinie - mówi ks. Dariusz

Husak.

Œwietlica ma swoj¹ patronkê,

matkê œw. Jana Bosko, Matusiê

Ma³gorzatê jak j¹ pieszczotliwie

nazywaj¹ w Oratorium. To ona

w Valdocco przez dziesiêæ lat -

od 1846 do 1856 roku - opieko-

wa³a siê wspólnie z Janem Bo-

sko bezdomnymi ch³opcami -

pra³a, gotowa³a, sprz¹ta³a, szy-

³a. I co najwa¿niejsze by³a dla

nich prawdziw¹ matk¹.

Do pokoju zagl¹da policjant,

chcia³by wiedzieæ jak przebiega-

³a „Zima w mieœcie 2004” dla 50

dzieci - przysiada na fotelu, no-

tuje. Ksi¹dz Darek - tak mówi¹

m³odzi - spokojnie odpowiada na

pytania. Policjant t³umaczy, ¿e o

raport prosili go prze³o¿eni. Za

chwilê do pokoju zagl¹da m³ody

cz³owiek i pyta o wiertarkê. Nie

mija kilka minut i na progu poja-

wia siê dziewczyna z pytaniem

czy ksi¹dz móg³by nastroiæ jej gi-

tarê. Na wszystkie proœby i py-

tania ksi¹dz Husak odpowiada z

otwartoœci¹ i z uœmiechem, bez

œladu zniecierpliwienia.

Oratorium utrzymuje sta³e

kontakty z rodzicami dzieci, z ich

szko³¹, z samorz¹dem. Bardzo

œciœle wspó³pracuje z Paw³em

Jarosem, Rzecznikiem Praw

Dzieci, który sam jest wychowan-

kiem Oratorium. M³odzi ludzie z

Oratorium maj¹ swój teatr -  na

jego deskach wystêpuj¹ równie¿

osoby niepe³nosprawne, tworz¹-

ce grupê teatraln¹ “Klamra”. Pró-

by i przedstawienia odbywaj¹ siê

we w³asnej sali widowiskowej. W

czerwcu ubieg³ego roku przed-

siêwziêciem Niecodzienne spo-

tkania codziennych twórców „Uli-

ca do góry nogami” pozytywnie

zak³ócili spokój Kawêczyñskiej.

Teatry by³y wszêdzie - na skwe-

rach, w podwórkach, na chodni-

kach. Koncertowa³y zespo³y

amatorskie, ale i gwiazda œwia-

towej wokalistyki jazzowej Ur-

szula Dudziak. W listopadzie, we

wspó³pracy ze Staromiejskim

Domem Kultury (jest to sta³a,

d³ugoletnia wspó³praca) zorga-

nizowano Przegl¹d Ma³ych Form

Teatralnych dla œwietlic œrodowi-

skowych z Pragi Po³udnie. Na

ten rok s¹ plany zorganizowania

podobnego przedsiêwziêcia dla

œwietlic z Pragi Pó³noc.

We wspó³pracy z SDK dzia³a

grupa filmowa Mikroscena - m³o-

dzi ludzi tworz¹ ma³e formy fa-

bularne i dokumentuj¹ wydarze-

nia wa¿ne dla Oratorium, schola

dzieciêca Cherubinek i m³odzie-

¿owa grupa Ars Cantica daj¹

oprawê muzyczn¹ mszom œwiê-

tym, ale nie tylko - wystêpuj¹ na

festiwalach muzyki religijnej. W

Salezjañskiej Organizacji Spor-

towej “SL SALOS” ch³opcy gra-

j¹ w pi³kê no¿n¹ i koszykówkê.

Trenuj¹ w salach gimnastycz-

nych dwóch pobliskich szkó³. W

najbli¿szym czasie osobny arty-

ku³ poœwiêcimy zwi¹zanemu z

Oratorium Miêdzyszkolnemu

Uczniowskiemu Klubowi Sporto-

wemu „Praga Warszawa”, w któ-

rym w pi³kê no¿n¹ graj¹ …

dziewczêta. Spektakularne suk-

cesy tego klubu to prawdziwa re-

welacja.

Czas na rekonesans po licz-

nych salach Oratorium. W przy-

tulnej kawiarence z bilardem pod-

chodzi do ksiêdza Darka z jakimœ

pytaniem czarnow³osy m³ody

cz³owiek z zagipsowan¹ rêk¹ na

temblaku. To Piotr Grzeszczuk,

przewodnicz¹cy tzw. Lokalnej

Rady M³odych. Ma 22 lata. Py-

tam, jakim cz³owiekiem trzeba

byæ, by zostaæ wybranym na tak

odpowiedzialn¹ funkcjê, w koñ-

cu przez rówieœników. Piotr tylko

skromnie siê uœmiecha.

- Nie mnie to oceniaæ. Zapyta-

ny o swoj¹ drogê do Oratorium

odpowiada - Po raz pierwszy

przyszed³em tu jako oœmiolatek.

Od piêciu lat jestem animatorem,

teraz przewodnicz¹cym Rady.

Wyznaczam dy¿ury, odpowia-

dam za porz¹dek, koordynujê

ró¿ne prace. Zapytany o Orato-

rium mówi - Dobrze siê tu czujê,

to jest takie miejsce jak dom, te-

raz chyba nawet jest to mój pierw-

szy dom, tu jestem najczêœciej.

Tworzymy swoist¹ rodzinê, opar-

t¹ na pozytywnej wiêzi i uczu-

ciach przyjaŸni. Tu obowi¹zuje

zasada by mówiæ  wszystko pro-

sto w oczy. Uœmiecha siê, kiedy

pytam, jak z³ama³ rêkê - To siê

sta³o podczas gry w pi³kê.

Wchodzimy do jednej z sal

komputerowych. Tu m³odzi ludzie

zaznajamiaj¹ siê z tajnikami sys-

temów operacyjnych, programów

i internetu - Oratorium dysponu-

je sta³ym ³¹czem - niektórzy s¹

tak dobrzy, ¿e stworzyli i na bie-

¿¹co aktualizuj¹ doskonale skon-

struowan¹ witrynê www.orato-

rium.waw.pl. Warto tam zajrzeæ.

W œwietlicy Matusi Ma³gorzaty

nie ma jeszcze dzieci. S¹ w szko-

³ach. Sala teatralna na 190

miejsc robi wra¿enie - profesjo-

nalne oœwietlenie, du¿a scena,

kulisy, wygodne fotele. Mijamy

hol z dwoma sto³ami do ping pon-

ga, z oddali dobiega bardzo g³o-

œna muzyka. To z si³owni - przy

dŸwiêkach techno bardzo umiê-

œnieni m³odzi ludzie æwicz¹ z za-

pamiêtaniem. Wszystko jest jak

w klubie fitness - poza pozdrowie-

niem - szczêœæ Bo¿e. M³odzie¿

sama stworzy³a si³owniê - starsi

ch³opcy odkopywali pomieszcze-

nie ze zwa³ów gruzu. Pierwszy

sprzêt z odzysku trafi³ tu ze Sto-

³ecznego Oœrodka Sportu, stop-

niowo „baza æwiczeniowa” rozra-

sta³a siê o sprzêt darowany i ku-

powany. Si³owniê prowadz¹ in-

struktorzy-wolontariusze. Wêdru-

jemy na górê, by obejrzeæ salê

dydaktyczn¹. Jest cicha, bo od-

dalona od gwarnych pomiesz-

czeñ na dole, zielone œciany, b³ê-

kitny dywan - bardzo uspokaja-

j¹ce.

To fantastyczne miejsce -

przystañ dla tych, którzy s¹ w

drodze i szukaj¹ w³aœciwego

szlaku. W Oratorium znajd¹ go

z pewnoœci¹...

El¿bieta Gutowska

Przystañ dla poszukuj¹cych

Dziœ zamierzaliœmy opowie-

dzieæ Czytelnikom, sk¹d wzi¹³

siê fa³szywy testament Floren-

tyny Krzeszewskiej i jak dosz³o

do przejêcia przez Miros³awa

Krzeszewskiego dwóch budyn-

ków mieszkalnych przy Tykociñ-

skiej 30 i 40.

Niestety, mimo obietnicy spo-

tkania, z³o¿onej telefonicznie

przez Irenê Krzeszewsk¹, ¿onê

rzekomego spadkobiercy, do

Dwa testamenty(3)

spotkania nie dosz³o. Kolejna

rozmowa telefoniczna, maj¹ca

wyjaœniæ dlaczego tak siê sta³o,

mia³a przebieg zgo³a odmienny

od poprzedniej. Oto co powie-

dzia³a Irena Krzeszewska.

 - Nie mam pani nic do powie-

dzenia. By³am w Warszawie,

ale nie chcia³am siê z pani¹

spotkaæ. Pani wymieni³a nasze

nazwiska i nawet tych niebosz-

czyków co s¹ w grobie. Niech

pani do mnie wiêcej nie dzwo-

ni. Jeszcze siê spotkamy. To

ostatnie zdanie zabrzmia³o jak

groŸba, a groŸby w polskim pra-

wodawstwie s¹ karalne. Nie

mia³am powodu nie wymieniaæ

nazwisk spadkobierców - nie s¹

póki co o nic oskar¿eni, a po-

stêpowanie s¹dowe w kwestii

fa³szerstwa rozpoczyna siê

dziœ, 25 lutego. Nie oskar¿y³am

nikogo o sfa³szowanie doku-

mentu, skonstatowa³am jedy-

nie, ¿e jest on fa³szywy, posi-

³kuj¹c siê wnioskiem prokuratu-

ry. Niewiele wyjaœni³o siê rów-

nie¿ jeœli chodzi o kwestiê grun-

tu, na którym posadowione s¹

budynki przy Tykociñskiej 30 i

40. Czekam na odpowiedŸ

rzecznika prasowego Urzêdu

m.st. Warszawy na pytanie czy

prawd¹ jest, ¿e budynki zosta-

³y przekazane Miros³awowi

Krzeszewskiemu bez gruntu.

                                    (egu)

dokoñczenie ze str. 1

Laura Caldwell „Na rozsta-

ju dróg”. Warszawa: Red

Dress Ink, 2003. 19,90

Obyczajowa. Przed podjê-

ciem pierwszej powa¿nej pracy

i przyt³oczona niezbyt udanym

zwi¹zkiem Casey wraz z dwie-

ma przyjació³kami rusza na

wakacje do W³och i Grecji. Nie

zdaje sobie sprawy, ¿e ta pod-

ró¿ zupe³nie odmieni jej ¿ycie.

Ale czy z tak¹ zmian¹ pogodzi

siê jej narzeczony?

Irena Wójtowicz „Obcy

trup”. Warszawa: Prószyñski i

S-ka, 2003. 24,-

Tytu³owy trup zostaje przez

bohaterki odnaleziony ca³kowi-

cie przypadkiem. Ale ju¿ zama-

chy na ich ¿ycie nie s¹ chyba

takimi zbiegami okolicznoœci.

Jedna z nich musi sama prze-

prowadziæ œledztwo i odkryæ

mordercê. Polecam tê niedu¿¹

ksi¹¿eczkê, bo jest  napisana

zgrabnie, dowcipnie i w stylu

Chmielewskiej.

Lorna Landvik „Wieczór

polkowy w Tall Pine”. Poznañ:

Zysk i S-ka, 2003. 35,-

Pogodna i ciekawa powieœæ

obyczajowa, której akcja toczy

siê w niewielkim miasteczku Tall

Pine. To tutaj trafia ekipa filmo-

wa w poszukiwaniu atrakcyj-

nych pejza¿y. Niespodziewanie

gwiazd¹ filmu zostaje miejsco-

wa dziewczyna, Fenny. Dla niej

i grona jej przyjació³ bêdzie to

czas niespodzianek, mi³oœci,

ale i próby.

Benoite Groult: „S³ony

smak mi³oœci”. Poznañ: Ksi¹¿-

nica, 2004. 14,80

Przepiêkna, wzruszaj¹ca hi-

storia mi³osna. Jej bohaterów

dzieli prawie wszystko. On jest

prostolinijnym, ¿onatym mary-

narzem, ona - delikatn¹ kobie-

Ksi¹¿ki jeszcze na zimê

RSM „Praga”

osiedle „Generalska” ul. Zamiejska 3

wynajmie
lokal u¿ytkowy o pow. 45,2 m2

przy ul. Remiszewskiej 7
Szczegó³owe informacje
pod nr tel. 678-11-07

ta dobiegaj¹c¹ czterdziestki.

Czy poddadz¹ siê namiêtnoœci,

która ich ogarnê³a. I jak¹ cenê

przyjdzie im za to zap³aciæ?

Mikael Ollivier: „Trzy œlepe

myszki”. Warszawa: Muza

S.A., 2003. 24,90

Cathy ma swoj¹ witrynê w

Internecie. Umieszczone w jej

domu kamery rejestruj¹ ka¿d¹

chwilê ¿ycia. A nawet... pope-

³nione tam morderstwo. Wyda-

je siê jednak, ¿e jedynym

œwiadkiem zbrodni jest Thomas

Cross, który staje siê natych-

miast g³ównym podejrzanym. Z

pomoc¹ policjantki - informa-

tyczki i by³ego hackera usi³uje

dowieœæ swej niewinnoœci. Zna-

komity thriller!

E.D. Forster: „Pokój z wido-

kiem”. Warszawa: Œwiat ksi¹¿-

ki, 2004. 24,90

Romans z epoki wiktoriañ-

skiej. Lucy razem ze swoj¹

opiekunk¹ przyje¿d¿aj¹ do  Flo-

rencji. Niestety w pensjonacie,

gdzie siê zatrzymuj¹ nie ma ju¿

pokojów z widokiem na rzekê

Arno. Niespodziewanie taki po-

kój proponuje im m³ody, niezna-

jomy Anglik, którym Lucy z miej-

sca jest zauroczona. Ale czy

taki romans jest mo¿liwy? Czy

zarêczona kobieta mo¿e siê

zakochaæ?

Ludmi³a Milc

p³ywanie

dla niemowl¹t
i dzieci do 3 roku

specjalny basen

 z podgrzewan¹ wod¹

 P³ywalnia „POLONEZ”

ul. £abiszyñska 20

tel. 637-54-67

0603-200-006

0608-500-069

www.sportiwakacje.pl

Salezjañski Oœrodek dla Dzieci i M³odzie¿y

„Oratorium im. œw. Jana Bosko”

przy Bazylice Najœwiêtszego Serca Jezusowego

zaprasza m³odych ludzi poszukuj¹cych drogi.

03-775 Warszawa, ul. Kawêczyñska 53

tel. 818 65 51 (centrala)

kierownik Oratorium - ks. Dariusz Husak

tel. 0 609 992 906

e-mail: hdsdb@poczta.fm

z-ca kierownika - ks. S³awomir Szczodrowski

tel. 0 604 994 060

e-mail: slawekszczodrowski@poczta.onet.pl
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Panuje dosyæ powszechna

opinia, i¿ nie jest ¿adn¹ filo-

zofi¹ wykonanie okna z PCV.

Wystarczy posiadanie nie-

mieckich profili i okuæ, do tego

szyba zespolona i gotowe. Czy

podziela pan ten pogl¹d?

- Niestety, nie jest to prawd¹.

Oczywiœcie elementy sk³adowe

okna maj¹ du¿e znaczenie dla

finalnego wyrobu, jednak wiêk-

szoœæ ekspertów z bran¿y bu-

dowlanej jest innego zdania: de-

cyduj¹cy wp³yw na jakoœæ

okna ma kultura techniczna

produkcji. (Podobnie jak w

przypadku sk³adania kompute-

rów, wydaje siê proste a nie ka¿-

dy potrafi to zrobiæ dobrze...) To

szczególnie wa¿ne w przypad-

ku okien i drzwi, gdy¿ nasi klien-

ci poza najwy¿sz¹ jakoœci¹

oczekuj¹ równie¿ dba³oœci o

szczegó³y i dok³adnego wykoñ-

czenia wyrobów.

Sterowany komputerowo

park maszynowy OKNO-

PLAST-Kraków nale¿y do eu-

ropejskiej czo³ówki, ale czy

uda³o siê panu stworzyæ od-

powiedni zespó³ ludzi?

- Stara³em siê wykorzystaæ

swoje wczeœniejsze wieloletnie

doœwiadczenie z najwiêkszej fir-

my produkuj¹cej okna w Niem-

czech. Dziêki profesjonalnej or-

ganizacji pracy oraz szkoleniom

w kraju i zagranic¹ – produkcja

firmy OKNOPLAST-Kraków sta-

³a siê wyj¹tkowym po³¹czeniem

sta³ej kadry 200 pracowników z

nowoczesn¹ technologi¹. Za na-

szymi produktami stoj¹ kon-

kretni ludzie, którzy wk³adaj¹

w prace ca³e swoje doœwiad-

czenie, odpowiedzialnoœæ i

entuzjazm. Na koñcu ka¿de

okno poddawane jest drobiazgo-

wej kontroli i sygnowane imien-

n¹ piecz¹tk¹. Kupuj¹cy okna z

Krakowa mog¹ mieæ pewnoœæ,

¿e wszystkie parametry rzutuj¹-

ce na trwa³oœæ, szczelnoœæ czy

izolacyjnoœæ termiczn¹ okna

spe³niaj¹ najwy¿sze europejskie

normy. Nasz¹ pracê doceni³o ju¿

ponad 190 000 naszych klien-

tów.

S³ysza³am, ¿e wiêkszoœæ

firm w Polsce produkuje okna

bez ¿adnego doœwiadczenia i

wymaganych prawem doku-

mentów.  Czy to mo¿liwe?!

- Niestety to prawda, wiêk-

szoœæ firm powo³uje siê na Apro-

batê Techniczn¹ ITB, która po-

twierdza tylko dopuszczenie do

sprzeda¿y systemu profili, ale nie

mówi nam nic o samym produ-

cencie. Absolutnie konieczne jest

posiadanie przez fabrykê aktual-

nego Certyfikatu Zgodnoœci wy-

danego przez Instytut Techniki

Budowlanej. To potwierdzenie, ¿e

technologia produkcji zosta³a

gruntownie sprawdzona i ¿e

klienta nie spotka niemi³a niespo-

dzianka. Obecnie tylko co dzie-

si¹ty producent posiada taki do-

kument, co wyjaœnia fakt du¿ej

To ju¿ 10 lat!
Z kierownikiem produkcji w firmie OKNOPLAST-Kraków ADAMEM PIETRZYKIEM

rozmawia Agnieszka Szczepaniak

OKNA z Krakowa

iloœci klientów ¿a³uj¹cych po-

chopnie podjêtej decyzji...

Osobiœcie znam kilka osób,

które mia³y problemy z u¿ytko-

waniem zakupionych okien, a

ich wytwórca zmieni³ ju¿ bran-

¿ê lub miejsce pobytu. Czy

mo¿na wczeœniej sprawdziæ

wiarygodnoœæ producenta?

- Cieszê siê, ¿e zwróci³a pani

na to uwagê. Niestety kupuj¹c

okna firmowane wy³¹cznie “nie-

mieck¹ jakoœci¹” i ustn¹ gwaran-

cj¹, musimy mieæ na uwadze fakt

ponoszonego ryzyka. Kuriozalne

jest dawanie 12-letniej gwarancji

przez firmy, które powsta³y rok

wczeœniej - to od razu powinno

wzbudziæ niepokój. Podobnie jak

odbiegaj¹ca od œredniej na ryn-

ku, bardzo niska cena wyrobu.

Istnieje tak¿e kilka programów

weryfikuj¹cych rzetelnoœæ i kon-

dycje finansow¹ firm. Jesteœmy

patronem najwiêkszego z nich o

nazwie BIA£A LISTA. Aby siê na

ni¹ dostaæ i uzyskaæ Certyfikat

SOLIDNEJ FIRMY nale¿y pod-

daæ siê trzy-etapowej surowej

weryfikacji. Cieszy nas, ¿e coraz

wiêcej producentów okien siê na

ni¹ decyduje, jest to w naszym

wspólnym interesie.

A jaki element uwa¿a pan za

najbardziej unikatowy w wa-

szej dzia³alnoœci?

- Staramy siê tworzyæ produk-

ty dostosowane do indywidual-

nych potrzeb kupuj¹cych oraz

udzielaæ im fachowego doradz-

twa. Tylko poprzez poznanie

oczekiwañ naszych klientów

mo¿emy realizowaæ ich marze-

nia. Prace badawczo-wdro¿enio-

we nad nowym oknem AWANS

trwa³y ponad 2 lata, ale by³o war-

to, bo w ci¹gu pierwszego mie-

si¹ca sprzeda¿y zamówienia

przekroczy³y 10 000 sztuk. Nie

wszystkie okna z PCV s¹ takie

same – my jesteœmy tego przy-

k³adem.

Nasza rozmowa zbieg³a siê

z 10-leciem istnienia firmy

OKNOPLAST-Kraków. Czy z

tej okazji firma przygotowa³a

jakieœ specjalne niespodzian-

ki dla swoich klientów?

- Oczywiœcie, tak. Dla osób,

które kupi¹ OKNA z Krakowa

do 13 marca mamy wyj¹tkow¹

ofertê: poza atrakcyjn¹ promo-

cj¹ cenow¹, unikalne okno

AWANS bêdzie w sprzeda¿y w

cenie standardu. Dodatkowo

gratis mo¿na otrzymaæ listwê

ozdobn¹, szar¹ uszczelkê

EPDM oraz wyj¹tkowej urody

oryginaln¹ klamkê HOPPE. W

promocyjnej dop³acie pozosta³a

równie¿ rewolucyjna Termoram-

ka ze stali szlachetnej dostêpna

wy³¹cznie w oknach z firmy

OKNOPLAST-Kraków.

Pomimo pe³nego ob³o¿enia

produkcji zobowi¹zaliœmy siê

wykonaæ wszystkie zamówione

w najbli¿szych tygodniach okna

do 30 kwietnia, aby nasi Klienci

mogli jeszcze skorzystaæ z pre-

ferencyjnej stawki podatku VAT

na materia³y budowlane. Okna

typowe w systemie Normal s¹

dostêpne praktycznie “od rêki”.

To najlepsza okazja do zakupu,

takie ceny nie powtórz¹ siê ju¿

nigdy.

Brzmi to naprawdê zachêca-

j¹co. Dziêkujê za rozmowê.Adam Pietrzyk w hali produkcyjnej  OKNOPLAST-Kraków

Siedziba OKNOPLAST-Kraków w Ochmanowie

}

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

Wilczur, m¹dry i bardzo dobrze

wychowany pies, musia³ mieæ

kiedyœ dobrego w³aœciciela. Je-

noczeœnie nadzwyczaj ener-

gicznym,  weso³y jak szczeniak.

ci¹gle wyszukuje sobie nowe

zabawy.

JERRY

M³ody, œredni, przyjazny,

grzeczny i ³agodny, ale nieufny

w stosunku do mê¿czyzn.

Uwielbia siê przytulaæ.

ZYTA

Œrednia, umaszczenie wilczura.

Bardzo ¿ywa i przyjazna, doma-

ga siê pieszczot i spacerów.

Psom nie pozwala sobie dmu-

chaæ w kaszê, w stosunku do

ludzi jest uleg³a.

Nasze d³onie po zimie wy-

gl¹daj¹ bardzo brzydko. Za-

czerwienienia, spierzchniêta i

zwiotcza³a skóra, pêkniêcia,

rozdwajaj¹ce siê paznokcie.

Jak zadbaæ o d³onie? Z tym

pytaniem zwróciliœmy siê do

Anny Milewskiej - Merill, ko-

smetyczki i wiza¿ystki.

Rzeczywiœcie, d³onie zim¹ na-

ra¿one s¹ na ró¿ne ekstremal-

ne sytuacje - zmienne tempera-

tury, wiatr, mróz. Wystarczy na

kilka chwil zdj¹æ rêkawiczki na

mrozie. Rozgrzane, lekko wilgot-

ne d³onie szybko marzn¹, a skó-

ra pierzchnie. W czasie du¿ych

mrozów rêce przemarzaj¹ i ro-

bi¹ siê czerwone. Zwiêksza siê

podatnoœæ na pêkanie skóry i

rozdwajanie siê paznokci. To

równie¿ efekt braku witamin. Tak

wiêc - jak zwykle - namawiam do

spo¿ywania du¿ych iloœci wa-

rzyw, owoców i soków. Na za-

czerwienione i przemarzniête

d³onie polecam sposób mojej

babci. Do ciep³ych k¹pieli d³oni

wykorzystywa³a t³uszcz wytopio-

ny z gêsi. Mo¿na zrobiæ sobie

zapas t³uszczu, zawekowaæ go i

przechowywaæ w lodówce, po-

tem podgrzewaæ i zanurzaæ d³o-

nie. T³uszcz mo¿na wykorzysty-

waæ kilkakrotnie. Efekt jest rewe-

lacyjny - po tygodniu stosowania

d³onie robi¹ siê bia³e, s¹ dobrze

ukrwione i g³adkie. Bardzo do-

brze robi d³oniom k¹piel w na-

parze ze skrzypu polnego, który

zawiera du¿e iloœci krzemionki -

d³onie s¹ dobrze ukrwione, zni-

kaj¹ wszelkie odczyny alergicz-

ne, egzemy, spêkania skóry.

Piêtnastominutowa codzienna

k¹piel œwietnie wp³ywa równie¿

na rozdwajaj¹ce siê paznokcie.

Na pêkaj¹ce paznokcie polecam

witaminy A+E w p³ynie i olej z

wiesio³ka. Codziennie wieczo-

rem smarujemy paznokcie - jed-

nego dnia witaminami A+E, na-

stêpnego olejem z wiesio³ka.

Dwutygodniowa kuracja z pew-

noœci¹ zregeneruje paznokcie.

W razie potrzeby mo¿na j¹ po-

wtarzaæ kilka razy w ci¹gu zimy.

Na zwiotcza³¹ i spierzchniêt¹

skórê d³oni proponujê masecz-

kê z parafiny. Parafinê w blokach

mo¿na kupiæ w aptece, podgrzaæ

i kilka razy zanurzyæ w niej d³o-

nie nasmarowane uprzednio re-

generuj¹cym kremem. Po pó³

godzinie mo¿na usun¹æ masecz-

kê z d³oni. Efekt jest fantastycz-

ny - skóra napina siê, znikaj¹

zmarszczki, d³onie robi¹ siê

wrêcz aksamitne. Zabieg mo¿na

stosowaæ trzy razy w tygodniu.

Do codziennej pielêgnacji su-

chych i spierzchniêtych d³oni ze

sk³onnoœci¹ do pêkania skóry

najlepsze s¹ - moim zdaniem -

kremy z du¿¹ zawartoœci¹ soku

z cytryny i gliceryny. Sok z cytry-

ny - ze œwietnym skutkiem - sto-

suje moja mama do usuwania  z

d³oni wszelkich przebarwieñ po-

wstaj¹cych podczas prac domo-

wych. Warto od czegoœ zacz¹æ,

by poprawiæ sobie depresyjny,

zimowy nastrój. Zacznijmy od

d³oni.                                  (egu)

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,

 karta, kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

Zadbaj

o d³onie

PRZYJACIELPRZYJACIELPRZYJACIELPRZYJACIELPRZYJACIEL
Prawdziwy przyjaciel to oczywiœcie taki, który nigdy ciê nie zawiedzie. Nie obgada, nie

zdradzi ¿adnych sekretów ani nie podniesie g³osu. Wierny i lubi¹cy spêdzaæ z tob¹ czas.

Taki, co w smutku ciê rozbawi lub milcz¹co posiedzi u twego boku. W zasadzie ma³omówny,

choæ w jego oczach czytasz jak z nut. Wyci¹gnie ciê na spacer i w ¿adnym razie  nie bêdzie

chcia³ po¿yczaæ od ciebie pieniêdzy. Za to pierwszy poleci do drzwi, gdy wracasz do domu.

Ka¿dy chcia³by mieæ takiego kumpla. Nic prostszego – wystarczy mieæ psa.

rasowe i kundelki

wiêksze i malutkie

zaszczepione

DO WZIÊCIA

ZA DARMO

Falenica

„Psi anio³”

tel. 612-62-97

(póŸno wieczorem)

lub 0605-99-12-77

e-mail

fundacja@psianiol.org.pl

Wiêcej zdjêæ na stronie

www.psianiol.org.pl

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

Centrum Pomocy

Spo³ecznej przyjmie

meble, sprzêt AGD

618-14-59
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Bohaterka dzisiejszego odcin-

ka cyklu poœwiêconego dziejom

praskich arterii przebiega nie tyl-

ko przez obszarze Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc, ale tak¿e s¹siedniej

Pragi Po³udnie. Podobnie sytu-

acja ma siê te¿ z ulica Targow¹.

Przypomnijmy, i¿ granicê pomiê-

dzy dzielnicami wyznacza nasyp

i wiadukty linii kolejowej, choæ jej

przebieg i nazwy obu dzielnic nie

maj¹ g³êbszego historycznego

uzasadnienia.

Ulicy patronuje Jan Zamoyski,

wybitny m¹¿ stanu, kanclerz wiel-

ki koronny, a tak¿e hetman wiel-

ki koronny za czasów Stefana

Batorego i Zygmunta III Wazy,

twórca Zamoœcia. Nie jest to by-

najmniej patron na Pradze przy-

padkowy. Otó¿ 17 stycznia 1583

r. wieœ Pragê od Jana Praskiego

kupuje w³aœnie Jan Zamojski,

aby wkrótce odst¹piæ j¹ biskupo-

wi kamienieckiemu Marcinowi

Bia³obrzeskiemu. W rêkach bi-

skupów z kresowego Podola

znaczna jej czêœæ pozosta³a do

koñca XVIII wieku. To dziêki bi-

skupowi kamienieckiemu Micha-

³owi Dzia³yñskiemu nale¿¹ce do

biskupstwa praskie tereny otrzy-

ma³y w 1648 r. prawa miejskie z

nadania W³adys³awa IV Wazy.

Jan Zamoyski sta³ siê patro-

nem ulicy po odzyskaniu przez

Polskê niepodleg³oœci. W okresie

zaboru rosyjskiego ulica na od-

cinku od dzisiejszej ul. Marcin-

kowskiego do ul. Lubelskiej no-

si³a miano Moskiewskiej. Do ów-

czesnej ulicy Moskiewskiej zali-

cza³ siê te¿ pocz¹tkowy odcinek

obecnej ul. Jagielloñskiej.

Ulica Zamoyskiego ma swój

pocz¹tek w rejonie Portu Praskie-

go. Biegnie wzd³u¿ nabrze¿a pó-

³nocnego basenu, gdzie stanowi

zapomniany dojazd do osamot-

nionej kamienicy nr 15. Dopiero

przy zbiegu z ul. Jagielloñsk¹ uli-

ca Zamoyskiego staje siê praw-

dziwie miejsk¹ arteri¹. Najru-

chliwszym jej odcinkiem jest z

pewnoœci¹ ostatni fragment po-

miêdzy Al. Zielenieck¹, a ulic¹

Lubelsk¹.

Port Praski, uruchomiony w

okresie miêdzywojennym na

miejscu du¿ej ³achy rzecznej, sta-

nowi pozosta³oœæ starorzecza Wi-

s³y (reliktem takim jest te¿ Jezior-

ko Kamionkowskie w nieodle-

g³ym Parku Skaryszewskim).

Dziœ a¿ trudno sobie wyobraziæ,

i¿ w jeszcze w œredniowieczu

dzisiejszy teren Saskiej Kêpy

znajdowa³ siê nie na prawym,

lecz lewym brzegu rzeki. Znane

historykom osady Kamion i So-

lec, usytuowane naprzeciw sie-

bie po obu stronach Wis³y w XI

stuleciu, funkcjonowa³y jeszcze

przy dawnym korycie rzeki.

Dziœ Port Praski jest zupe³nie

pusty. Po oddaniu do u¿ytku w

1963 r. Portu ¯erañskiego stop-

niowo traci³ na znaczeniu. Obec-

nie tradycje ¿eglugi œródl¹dowej

podtrzymuj¹ jedynie policjanci z

komisariatu rzecznego. W przy-

sz³oœci ma tu powstaæ nowocze-

sne centrum Pragi, choæ przy-

sz³oœæ ta wydaje siê odleg³¹,

zw³aszcza ¿e plany wzniesienia

centrum istniej¹ ju¿ od wielu lat.

Warto przypomnieæ, ¿e w okre-

sie ¿ycia Jana Zamoyskiego na

gruntach, przez które przebiega

dziœ pocz¹tkowy odcinek jego uli-

cy, zaistnia³a osada Skaryszew.

W 1591 roku kanonik p³ocki i pro-

boszcz z pobliskiego Kamiona

ks. Stanis³aw Skarszewski roz-

planowa³ miasto na pó³nocnej

czêœci gruntów wsi Kamion i na-

zwa³ je od swojego nazwiska

Skarszewem, który z czasem

przekszta³ci³ siê w Skaryszew.

Granica pomiêdzy Prag¹ a Ska-

ryszewem przebiega³a wzd³u¿ li-

nii obecnej ulicy Okrzei. Skary-

szew otrzyma³ prawa miejskie w

1641 roku dziêki zwierzchnictwu

nad nim biskupstwa p³ockiego,

na czele którego sta³ wówczas

sam królewski brat - Karol Fer-

dynand Waza. Miasteczko posia-

da³o m.in. koœció³ parafialny p.w.

Œw. Stanis³awa, ratusz i dwa pla-

ce targowe.

Jeden ze wspomnianych ryn-

ków zlokalizowany by³ w pobli¿u

dzisiejszego zbiegu ulic Zamoy-

skiego i Jagieloloñskiej. W XIX

w. istnia³ tu targ koñski. W pobli-

¿u tego miejsca, w wid³ach ulic

Zamoyskiego i Marcinkowskie-

go, znajduj¹ siê zachowane za-

budowania, które od wielu dzie-

siêcioleci s³u¿¹ praskim stra¿a-

kom. Powsta³y one w 1878 r., a

kamieñ wêgielny pod gmach

po³o¿y³ ówczesny prezydent

miasta Sokrates Starynkiewicz.

Choæ by³ on Rosjaninem, przed-

stawicielem zaborcy, to cieszy³

siê wœród warszawiaków bardzo

dobr¹ opini¹. Dziêki jego odda-

niu dla spraw miast Warszawa

zaczê³a zrzucaæ z siebie kostium

prowincjonalnego miasta Impe-

rium Rosyjskiego. To Starynkie-

wicz wywalczy³ powstanie nowo-

czesnych wodoci¹gów i kanali-

zacji w okresie, gdy nie mia³ ich

jeszcze nawet sto³eczny Peters-

burg. Jednopiêtrowy budynek

administracyjno-mieszkalny

utraci³ z czasem ca³y wystrój

swej elewacji. Tylko warszawska

Syrenka, choæ pokaleczona

od³amkami pocisków z czasu

ostatniej wojny, trwa w æwieræko-

listym zwieñczeniu œrodkowej

czêœci gmachu i przypomina, i¿

by³ i jest to obiekt publiczny, s³u-

¿¹cy miastu.

Podobnie zniszczone przez

czas i pociski fasady maj¹ ka-

mienice stoj¹ce w szeregu po

nieparzystej stronie pomiêdzy ul.

Sprzeczn¹ a wiaduktem kolejo-

wym. Ostatnia z nich utraci³a

ca³y naro¿nik i w tym stanie za-

chowa³a siê do dziœ. W czasie

walk w okresie 1944/45 one jako

pierwsze nara¿one by³y na

ostrza³ zza Wis³y, tak jak i pozo-

sta³e nadbrze¿ne rejony Pragi.

Najcenniejszymi obiektami za-

chowanymi przy ul. Zamoyskie-

go s¹ dwa klasycystyczne bu-

dynki rogatek usytuowane na sa-

mym koñcu ulicy, przy zbiegu z

ul. Lubelsk¹ i Grochowsk¹. Po-

wsta³y w 1823 r. wed³ug projek-

tu Jakuba Kubickiego. Obie by³y

przesuwane w ci¹gu ostatniego

pó³wiecza, a to na skutek ko-

niecznoœci poszerzania jezdni

coraz ruchliwszej arterii. Nieste-

ty, przed kilku laty w czasie prac

przygotowawczych do przesu-

niêcia po³udniowej rogatki roze-

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

Ulica Jana Zamoyskiego

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51, 675-31-58

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

dostawy gazu autocystern¹
sp. z o.o.

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

brano znajduj¹ce siê tu dwie ka-

mienice sprzed wieku (zdjêcie).

Naro¿na pochodzi³a z lat 1899-

1900 – takie daty znajdowa³y siê

na œcianie szczytowej i na klat-

ce schodowej domu. Dyskuto-

wano nad mo¿liwoœci¹ zachowa-

nia ca³ego zespo³u budynków,

jednak ostatecznie wybrano

prostsze rozwi¹zanie.

Omawiaj¹c dzieje ul. Zamoy-

skiego nie sposób nie wspo-

mnieæ te¿ o przebiegaj¹cej nie-

gdyœ wiœlanym brzegiem linii to-

rów kolejki w¹skotorowej z Ja-

b³onny do Otwocka i Karczewa.

Na centralnym, praskim odcinku

biega³a ona wzd³u¿ brzegu rze-

ki od dzisiejszego Mostu Gdañ-

skiego do Portu Praskiego, aby

póŸniej wzd³u¿ ulic Zamoyskie-

go i Grochowskiej  udaæ siê na

po³udnie. Jej jedna z g³ównych

stacji o nazwie Warszawa Most

znajdowa³a siê po po³udniowej

stronie przyczó³ka Mostu Kierbe-

dzia (dziœ Œl¹sko-D¹browski),

dos³ownie na wprost stoj¹cej do

dziœ kamienicy przy ul. Olszowej

14. Kolejk¹ t¹ pod¹¿ali letnicy, w

tym liczni ̄ ydzi, na wypoczynek

w okolice otwockich lasów. Utwo-

rzon¹ w 1900 roku kolejkê likwi-

dowano etapami w latach 50.

Rozebrano te¿ neoklasycystycz-

ny w stylu budynek wzmianko-

wanej stacji, który pochodzi³ z

okresu miêdzywojennego.

Micha³ Pilich

OG£OSZENIA

DO NASZEJ  GAZETY PRZYJMUJ¥

* redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej

* „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla

tel./fax 670-33-33

* Biuro Og³oszeñ „Marcin” ul. Œwiatowida

róg Æmielowskiej  pawilon VIA,

tel. 676-54-37, 0606-969-280

* nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 0507-257-824

Piotr - 0504-008-424

Jerzy - 0603-910-246

Maciej - 0605-037-515

nastêpna gazeta uka¿e siê 10 marca
Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca na-

czelnego Jagoda Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad,

monta¿ elektroniczny, skanowanie, zdjêcia i ob-

róbka Maciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó-

³ka z o.o. Zastrzegamy sobie prawo dokonywa-

nia zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach.

Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Ma-

teria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS.

Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsoro-

wanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa,

ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 618-00-80,  618-24-38  pon. w godz.

14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

e-mail dla tekstów -  ngp@zigzag.pl

dla reklam  i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl

 gazeta praska

nowa

ul. D¹browszczaków 2

tel. 618 41 51

zaprasza

25.02 (œroda), godz. 18

Prezentacja instrumentów dêtych

drewnianychKLARNET. Koncert

uczniów klas klarnetu pó³nocno-

praskich szkó³ muzycznych

26.02 (czwartek), godz. 18

Prezentacja instrumentów dêtych

drewnianych: flet, obój, saksofon,

fagot. Koncert uczniów klas in-

strumentów dêtych drewnianych

ZPSM im. Fr. Chopina

27.02 (pi¹tek), godz. 17

Przedstawienie teatralne w wyko-

naniu dzieci i m³odzie¿y niepe³no-

sprawnej dzia³aj¹cej w Domu Kul-

tury “PRAGA” w ramach progra-

mu “Terapia przez sztukê”

5.03 (pi¹tek), godz. 18

Wieczory z kulturami œwiata

 “Czoho p³aczesz”. Koncert mu-

zyki ³emkowskiej.

8.03 (poniedzia³ek), godz. 18

“Koncert na Dzieñ Kobiet”- Piotr

Szczepanik

10.03 (œroda), godz. 18

“Bardowie na Pradze” Grzegorz

Góralczyk

WSTÊP WOLNY

FIRMA KOMPUTEROWA

POLSKA

czynny:  pon.-pt. 11-18, sobota 10-13

ul. Poborzañska 41

WARSZAWA - BRÓDNO

tel./fax 884-60-66

0691-092-370

tecomm@poczta.onet.pl
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NAUKA

ANGIELSKI solidnie nauczy-

cielka 670-39-78 Tarchomin

ANGIELSKI doœwiadczony

lektor skutecznie metod¹ kon-

wersacji, literacki, potoczny tel.

676-73-65 Tarchomin

MATEMATYKA studentka UW

0505-159-940

MATEMATYKA - student PW

0609-575-861, 678-43-52

MATEMATYKA oraz inne tanio

679-82-53

MATEMATYKA, fizyka do-

œwiadczenie 0501-752-111,

670-39-78 Tarchomin

MATEMATYKA, fizyka student

PW  614-54-02, 0604-198-938

MATEMATYKA, chemia do-

jazd 889-15-42, 0603-545-518

NAUCZYCIELKA  matematy-

ki udziela korepetycji 889-73-

54, 0606-724-885

NIEMIECKI nauczyciel 676-

75-40

NIEMIECKI studentka 46-62-

986

STUDENTKA anglistyki UW

dzieci, m³odzie¿ dojazd 0504-

323-823

mini og³oszenia
ZDROWIE I URODA

APARATY s³uchowe nowo-

czesne, przystêpne ceny. Tar-

gowa 71/10 w podwórzu obok

poczty. 618-83-60, 670-29-26,

0602-105-672.

MEDICA - USG, narkoza, sto-

matolog, ginekolog, laryngolog,

chirurg, ortopeda, dermatolog -

wenerolog (krioterapia), urolog

(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra

- akupunktura, internista - ba-

dania profilaktyczne, wizyty do-

mowe, bioenergoterapeuta. Pa-

nieñska 4,  619-52-31

NOWOCZESNA diagnostyka

komputerowa ca³ego organi-

zmu - pe³na informacja o sta-

nie zdrowia i objawach choro-

bowych, dobór najskuteczniej-

szych preparatów wspomaga-

j¹cych leczenie ul. Trocka 10A,

tel. 679-30-60, 0502-813-252

PROTEZY dentystyczne od

350 z³, korony porcelanowe

320 z³ tel. 0501-069-428, 761-

01-45

ZIO£OWE œwiece Indian Hopi

0504-008-424

US£UGI

AG-RAM t³umaczenia angiel-

ski, francuski, niemiecki, rosyj-

ski i inne  619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,

wszelkie krawieckie, obci¹ga-

nie guzików, napy, overlock, tel.

618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

CEROWANIE artystyczne, po-

prawki krawieckie i dziewiar-

skie, overlock, wszywanie su-

waków ul. Targowa 59/42 w po-

dwórzu,  0501-821-811

ELEKTRYCZNE i hydraulicz-

ne szybko i solidnie 24 h Ja-

nusz Niedzió³ka 0506-313-

694, 337-62-68

E L E K T R O I N S TA L A C J E

0502-148-467

HYDRAULICZNO-glazurnicze

889-41-25, 0505-87-63-31

Kuœnierskie, krawieckie

679-30-64

MALOWANIE - g³adŸ gipso-

wa, drobne roboty remontowe

678-34-12, 0507-981-399

NAPRAWA telewizorów, by³y

serwis fabryczny  Elemis, tel.

818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA, renowacja futer,

ko¿uchów, skór (równie¿ mebli

i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.

Z¹bkowska 16.

NAPRAWA pralek, lodówek

gwarancja 670-39-34, 857-38-

97

NAPRAWA AGD i maszyny do

szycia 614-61-86 ul. Wittiga 2

NAPRAWA pralek, lodówek

ca³y tydzieñ: Polar, Whirlpool,

Indesit, Ardo, Candy. Gwaran-

cja roczna 614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpo-

ol, Ardo, Polar, Indesti, Can-

dy   676-52-25 Bia³o³êka

NAPRAWA pralek dojazd

gratis 670-31-87

NAPRAWA pralki, zmywarki

679-00-57, 0501-587-257

POPRAWKI krawieckie Tar-

chomin. Œwiatowida 49,  pawi-

lon 33

REMONT kompleksowo gla-

zura, hydraulika 614-49-34,

0506-091-379

SZEWC - naprawa,  618-66-

68, ul. Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin ul.

Pancera 12 czynne 11-19 tel.

0600-793-375

TAPICERSTWO 811-59-46,

0609-806-695

TRANS BAGA¯ - przepro-

wadzki, przewozy dostawczymi

676-60-69

NIERUCHOMOŒCI

FIRMA wynajmie teren oko³o

2000 m2, konieczny dojazd dla

TIRów, wskazane media, okoli-

ca dzielnica Bia³o³êka, telefon

674-85-91 w godz. 9-15 pn.-pt.

Kupiê dzia³kê od 10 do 15 ar,

bezp. Bia³o³êka tel. (022)46-

64-782

WYNAJMÊ miejsce gara¿owe

Chodecka 21 743-20-37

SPRZEDAM notarialnie gara¿

murowany przy ul. Wo³omiñ-

skiej 0603-616-682

INNE

KANTOR - lombard, natych-

miastowe po¿yczki  pod zastaw

- z³oto, elektronika, samochód.

Korzystne warunki, ul. Radzy-

miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.

678-81-48

KREDYTY gotówkowe i go-

spodarcze, leasing, windykacja

d³ugów z dzia³alnoœci gospo-

darczej, ul. Miñska 69 pokój 41,

tel. 870-27-83, 810-10-01 do 9

wew. 433

PODEJMIEMY wspó³pracê z

osobami posiadaj¹cymi plac w

okolicach ulic: Œwiatowida, My-

œliborsk¹, Modliñsk¹, Zarzecze,

z budynkiem gospodarczym lub

mieszkalnym pod skup z³omu,

telefon 674-85-91 w godz. 9-15

pn.-pt.

WYPO¯YCZALNIA elektrona-

rzêdzi - cykliniarki, wiertarki,

szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska

148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-

81-48.

PRACA

CHÊTNIE do biura rachunko-

wego, pracy biurowej, magazy-

nowej 787-61-51

SPRZ¥TANIE 0505-775-772

ZAOPIEKUJÊ siê dzieckiem,

starsz¹ osob¹ 787-61-51 Wo-

³omin.

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

warto wiedzieæ

Bracia Grimm
Wczoraj minê³a 217 rocznica urodzin Wilhelma, m³odszego z

braci Grimm. Pocz¹tkowo ¿aden z nich nie marzy³ nawet o s³a-

wie; obaj ukoñczyli studia prawnicze i przez wiele lat pracowali

jako bibliotekarze. PóŸniej postawili na karierê naukow¹. Jacob

naucza³ jêzykoznawstwa, a Wilhelm zosta³ profesorem literatury

œredniowiecznej na uniwersytecie w Berlinie. Ich pierwsze wspól-

ne dzie³o nie mia³o nic wspólnego z czerwonym kapturkiem. By³

to czterotomowy s³ownik, nad którym pracê, po œmierci autorów,

przejê³o grono uczonych.

Jacob opracowa³ te¿ podrêcznik gramatyki niemieckiej, ale

wkrótce obu braci poch³onê³y stare legendy. Zbieraniem dawnych

podañ zajmowali siê od wczesnej m³odoœci, ale przez myœl im

pewnie nie przesz³o, ¿e to hobby przyniesie im œwiatowy rozg³os.

Tymczasem wydane w latach 1812-14 zbiory bajek szybko zdo-

by³y popularnoœæ. Na jej fali dwa lata póŸniej opublikowali tom

podañ ludowych. I choæ Jacob by³ tak¿e twórc¹ „Niemieckiej mi-

tologii”, a Wilhelm autorem opracowania o niemieckich sagach

bohaterskich to dziœ te pozycje znane s¹ raczej jedynie uczonym

germanistom. W pamiêci dzieci i doros³ych, bracia Grimm s¹ „oj-

cami” Tomcia Palucha i Kopciuszka.

Ludmi³a Milc

W niedzielê 22 lutego 350

m³odych sportowców, uczniów

wszystkich bia³o³êckich gimna-

zjów bawi³o siê na Balu M³ode-

go Mistrza Sportu w Bia³o³êc-

kim Oœrodku Sportu.

By³o to pierwsze tego typu

spotkanie m³odzie¿y z Bia³o³ê-

ki uprawiaj¹cej sport.

Kapitu³a wy³oni³a najlepsz¹

dziesi¹tkê. Oto ona.

1. Joanna Budzis, p³ywa-

nie (Gimnazjum nr 3) – 7 z³o-

tych medali Mistrzostw Polski,

5 rekordów Polski, najlepszy

wynik w Europie na dystansie

200 m stylem dowolnym (Zawo-

dy Nadziei Olimpijskich – Pary¿

2003), czterokrotna indywidual-

na z³ota medalistka w Zimo-

wych Mistrzostwach Polski, za-

wodniczka Bia³o³êckiego

Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego, trener Andrzej Rodkie-

wicz.

2. Mariusz Miko³ajewski,

p³ywanie (Gimnazjum nr 3) –

trzykrotny mistrz Polski w p³y-

waniu, 4 rekordy Polski trzykrot-

ny wicemistrz Polski,

3. Jurek Staszewski,

windsurfing -  (Gimnazjum nr 2),

I miejsce Mistrzostwach Polski

M³odzików (Zatoka Pucka - sier-

pieñ 2003),

4. Urszula Ornoch, taniec

sportowy - Juniorzy, Gimnazjum

nr 2), III miejsce w Mistrzo-

stwach Polski w tañcu sporto-

wym w Disco Dance Freestyle

Juniorzy – £ódŸ 2003,

5. Micha³ Kania, bryd¿

sportowy, I Miejsce w Mistrzo-

stwach Polski M³odzików w bry-

d¿u sportowym

6. Filip Rowiñski, p³ywa-

nie, (Gimnazjum nr 3), dwukrot-

ny wicemistrz Polski w p³ywa-

niu, 3-krotny br¹zowy medalista

Mistrzostw Polski,

7. Damian Ryñski,  II m

WOM w biegu na 100 m,  15 m

w biegu na 100 m w Mistrzo-

stwach Polski (Gimnazjum nr 3)

8. Agnieszka Królak,  VI

m WOM w biegu na 100 m,

(Gimnazjum nr 3)

9. Adriana Szczepañska,

VIII WOM w biegu prze³ajowym

na dystansie 1000 m, (Gimna-

zjum nr 1)

Najlepsi m³odzi

sportowcy Bia³o³êki
10. Jacek Wandel i Bar-

tosz Piórkowski – obaj z Gim-

nazjum nr 3, z³oci medaliœci

Warszawskiej Olimpiady M³o-

dzie¿y w koszykówce, z dru¿y-

n¹ zajêli IV miejsce w Mazo-

wieckich Igrzyskach M³odzie¿y

Szkolnej w koszykówce, s¹

cz³onkami kadry Mazowsza w

koszykówce.

Kandydatów do Plebiscytu

zg³osi³y wszystkie bia³o³êckie

gimnazja, Parafialny Klub Spor-

towy AGAPE przy Parafii NMP

Matki Piêknej Mi³oœci, Uczniow-

ski Klub Sportowy “UKS Bia³o-

³êka”, Bia³o³êcki Uczniowski

Klub Sportowy. Zg³oszono: 26

kandydatów indywidualnych (w

tym kobiet 6). Zg³oszono: 4 no-

minacje zespo³ów (w tym 3

sztafety, w tym 2 kobiece).

BOS pozyska³ sponsorów balu

m³odych mistrzów:

- Burmistrza Bia³o³êki, który

obj¹³ patronat nad imprez¹, a tak-

¿e poprzez Bia³o³êcki Oœrodek

Kultury sfinansuje wystêp gwiaz-

dy hip-hopu – zespó³ £ona,

- Stowarzyszenie Grupa Tra-

twa, które poprowadzi³o nieod-

p³atnie czêœæ muzyczno-tanecz-

n¹ i og³oszenie wyników plebiscy-

tu,

- Szko³ê Jêzyków Obcych En-

glish First, która sfinansowa³a

poczêstunek dla m³odzie¿y

- Urz¹d m. st. Warszawy dla

Dzielnicy Bia³o³êka funduj¹cy

nagrody dla wyró¿nionych spor-

towców,

- Biuro Sportu, Turystyki i

Wypoczynku Urzêdu m. St.

Warszawy – fundatora albumów

dla laureatów,

- Dyrektorów wszystkich bia-

³o³êckich gimnazjów, którzy roz-

prowadzili zaproszenia i wyzna-

czyli nauczycieli do opieki nad

uczniami,

- Sieæ Kin Silver Screen – fun-

datora biletów do kina dla nagro-

dzonych.

Chrapanie nie jest œmieszne.

Dla partnerki chrapi¹cego mê¿-

czyzny jest to koszmar nieprze-

spanych nocy, ogl¹dania na si³ê

telewizora, wymuszonego czy-

tania czy te¿ spania byle gdzie.

A dla niego samego to najkrót-

sza droga do wielu groŸnych

chorób, takich jak choroba

wieñcowa, nadciœnienie têtni-

cze, udar mózgu. Prowadzi te¿

do zaburzeñ potencji i znaczne-

go obni¿enia popêdu seksual-

nego.

Przyczyny chrapania mog¹

byæ ró¿ne.

Najczêœciej jest to zmêcze-

nie, stres, nadwaga czy stoso-

wanie u¿ywek. Rzadziej wystê-

puj¹c¹ przyczyn¹ chrapania

mo¿e byæ budowa anatomicz-

na, np. skrzywienie przegrody

nosowej, polipy nosa czy po-

wiêkszone migda³ki podnie-

bienne, tu pomóc mo¿e tylko

zabieg chirurgiczny.

Chrapanie to jeden z obja-

wów pogarszaj¹cego siê sta-

nu zdrowia.

Czy wiesz  co robi w nocy twoja ¿ona?

Nie œpi, bo chrapiesz
U chrapi¹cego podczas snu

zamiast spowolnienia pracy

serca nastêpuje jej przyspie-

szenie, ciœnienie wzrasta, a do-

tlenienie organizmu zmniejsza

siê o 30 proc. Skutkiem mo¿e

byæ wzrost poziomu cholestero-

lu we krwi. U d³ugotrwale chra-

pi¹cych znaczne niedotlenienie

organizmu w czasie snu, skut-

kuje niepe³nowartoœciowym

snem. Ludzie ci budz¹ siê nie-

wypoczêci, czêsto z bólem gar-

d³a spowodowanym wysycha-

niem œluzówek. U czêœci z nich

pojawiaj¹ siê wielokrotnie w ci¹-

gu nocy zatrzymania oddechu,

które trwaj¹ od 10 sekund na-

wet do jednej minuty. Jest to

tzw. obturacyjny bezdech sen-

ny. Zaburzenia snu powoduj¹,

¿e chorzy czuj¹ siê permanent-

nie zmêczeni, nawet po d³ugim

œnie. Maj¹ trudnoœci w koncen-

tracji uwagi, spada wydajnoœæ

ich pracy, staj¹ siê konfliktowi i

wybuchowi. Chrapi¹cy pacjen-

ci, u których wystêpuj¹ bezde-

chy, czêsto powoduj¹ wypadki

komunikacyjne lub zasypiaj¹ za

kierownic¹. Sennoœæ i znu¿enie

w ci¹gu dnia powoduj¹ te¿ wy-

padki w pracy, spadek wydajno-

œci, k³opoty w kontaktach z in-

nymi ludŸmi.

Skutki zdrowotne d³ugotr-

wa³ego chrapania.

Wspó³czesna medycyna

przyjmuje, ¿e chrapanie jest

czynnikiem ryzyka rozwoju

schorzeñ uk³adu kr¹¿enia,

zw³aszcza nadciœnienia têtni-

czego. Choroba ta dotyczy pra-

wie jednej czwartej doros³ych

obywateli naszego kraju. Wyso-

kie ciœnieniem têtnicze mo¿e

byæ przyczyn¹ bezpoœredniego

uszkodzenia niektórych narz¹-

dów, najczêœciej mózgu lub ne-

rek.

Czêsto u osób, u których

stwierdza siê podwy¿szone ci-

œnienie têtnicze krwi, dochodzi

do przyspieszonego rozwoju

mia¿d¿ycy naczyñ i pojawienia

siê jej powik³añ: choroby wieñ-

cowej i zawa³u miêœnia serca,

udaru mózgu, niewydolnoœci

kr¹¿enia i niedro¿noœci têtnic

koñczyn (mia¿d¿ycy zarosto-

wej). Mo¿na przyj¹æ, ¿e nadci-

œnienie têtnicze œrednio podwa-

ja ryzyko wymienionych chorób.

Udowodniony te¿ zosta³

zwi¹zek miêdzy chrapaniem a

wystêpowaniem cukrzycy.

Inne istotne konsekwencje

chrapania.

Konsekwencje chrapania

maj¹ tak¿e swój wymiar spo-

³eczny. Zaburzenia potencji to

bardzo powa¿ny problem, trak-

towany przez mê¿czyznê jako

dramatyczne zakwestionowa-

nie jego mêskoœci. Nie rozwi¹-

zany prowadzi do obni¿enia po-

czucia w³asnej wartoœci, depre-

sji, a nawet rozpadu ma³¿eñ-

stwa - z tego powodu cierpi nie

tylko mê¿czyzna, ale równie¿

jego partnerka, która czêsto

sobie przypisuje winê za ten

stan rzeczy.

Sposoby na chrapanie.

Wymyœlono mnóstwo domo-

wych sposobów na chrapanie,

od pi³eczki wszywanej do pi¿a-

my, aby uniemo¿liwiæ spanie na

plecach, przez gwizdanie, pa-

ski na brodê, zatyczki do uszu,

w u¿yciu s¹ te¿ krople lub ta-

bletki o przeró¿nym sk³adzie. W

aptekach s¹ dostêpne bez-

pieczne, skuteczne i ³atwe w

u¿yciu zio³owe preparaty w

sprayu, które zapobiegaj¹ chra-

paniu lub drastycznie redukuj¹

jego natê¿enie i czêstotliwoœæ.

Najwiêcej informacji na te-

mat problemu chrapania zna-

leŸæ mo¿na w internecie na

stronie www.chrapanie.pl

S¹ tam m.in. adresy placó-

wek zajmuj¹cych siê zaburze-

niami oddychania w czasie snu.

Strona wita internautów ha-

s³em: Jeœli siê œmiejesz -

wszyscy œmiej¹ siê z tob¹.

Jeœli chrapiesz – sypiasz

sam!

Publiczne

Przedszkole nr 291

dla dzieci z zezem

i niedowidzeniem

 jednoocznym  przy

ul. Siennickiej 19b

przyjmie

jeszcze w tym roku

szkolnym

dzieci potrzebuj¹ce

opieki okulistycznej.

Zg³oszenia

codziennie

w godz. 8-16

tel./fax 810-54-59.
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Przed œwiêtem
Min¹³ okres karnawa³owych

szaleñstw zakoñczony Dniem

Zakochanych - Walentynkami.

By³ to okres zawierania nowych

znajomoœci, wyznañ mi³osnych,

a nawet odbywa³y siê konkursy

na najd³u¿szy poca³unek. Mo¿-

na powiedzieæ, ¿e by³o to œwiê-

to m³odoœci.

Lecz có¿ maj¹ zrobiæ osoby

wczeœniej urodzone, które

przez okazywanie swych uczuæ

postrzegane by³yby jako

œmieszne? Jest tyle pañ s¹sia-

dek, znajomych, m³odych i tro-

chê dojrzalszych, którym chcie-

libyœmy okazaæ sw¹ pamiêæ o

nich, sw¹ sympatiê. Pamiêtamy

jeszcze sprzed  paru laty, kiedy

to ksi¹dz kapelan w czasie na-

bo¿eñstwa u sióstr w Bia³o³êce,

sk³ada³ ¿yczenia wszystkim sio-

strom, a tak¿e wszystkim Pa-

niom obecnym w kaplicy.

Kiedy w tym dniu mê¿czyŸni

ustêpowali miejsca Paniom w

autobusie (szkoda, ¿e tylko w

tym dniu, ale i to siê liczy), kie-

dy to wielu z nich traktowa³o ko-

biety trochê inaczej ni¿ codzien-

nie, a byli i tacy, którzy obdaro-

wywali Panie nie tylko uœmie-

chem ale i kwiatkiem. By³o to

tzw. Œwiêto Kobiet, które stop-

niowo zanika - zag³uszane Wa-

lentynkami. Obydwa œwiêta sw¹

genezê wywodz¹ z Zachodu, z

tym ¿e Walentynki s¹ starsze i

maj¹ inny charakter.

A jak powsta³ Miêdzynarodo-

wy Dzieñ Kobiet?

Ruch Kobiecy walcz¹cy o

równouprawnienie zrodzi³ siê w

Europie w czasie Rewolucji

Francuskiej w 1789 r. G³ównym

zadaniem ruchu by³o kszta³ce-

nie kobiet i przygotowywanie do

pe³nienia zawodu. Pierwsz¹

szko³ê dla kobiet otwarto w An-

glii w roku 1874, a uniwersytet

w Londynie przyj¹³ pierwsze

studentki w roku 1879. Uniwer-

sytety w Cambridge i Oxford ze-

zwoli³y na studiowanie kobie-

tom angielskim dopiero po I

Wojnie Œwiatowej. Ograniczone

prawo wyborcze przyznano ko-

bietom angielskim w roku 1918,

ZARZ¥DZANIE

NIERUCHOMOŒCIAMI

� zapraszamy do wspó³pracy w zakresie administrowania

       nieruchomoœciami

� pomagamy w przygotowaniu audytu energetycznego

      i pozyskania kredytu na termomodernizacjê

na ¿yczenie przesy³amy folder o naszej firmie

 zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.budner.pl

tel. (22) 622-85-02, fax 625-55-88 kom. 0602-420-272

e-mail: fredyk@budner.pl

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,

W£AŒCICIELE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wirusowe zapalenia w¹troby

zwane potocznie ¿ó³taczkami za-

kaŸnymi stanowi¹ grupê chorób

zakaŸnych wywo³ywanych ró¿ne-

go rodzaju wirusami. Wyró¿nia

siê  5 podstawowych typów wiru-

sów :

- wirus HAV przenosz¹cy siê

drog¹ pokarmow¹,

- wirusy HBV i HCV przenoszo-

ne g³ównie przez krew i drog¹

kontaktów seksualnych,

- wirus HDV, który wspó³istnie-

je z wirusem HBV,

- oraz wirus HEV, który podob-

nie jak wirus HAV przenosi siê

drog¹ pokarmow¹.

Wspóln¹ cech¹ zachorowañ

na wirusowe zapalenia w¹troby

(WZW) bez wzglêdu na to jaki wi-

rus je wywo³uje, jest proces za-

palny w¹troby, czasami prowa-

dz¹cy do groŸnych powik³añ. Dla

przyk³adu wirusowe zapalenie

w¹troby wywo³ane wirusem HBV

(WZW B) w 10-90% przypadków

(w zale¿noœci od wieku) prowa-

dzi do przewlek³ego zapalenia

w¹troby, marskoœci lub raka pier-

wotnego w¹troby.

W walce z mnogoœci¹ wirusów

zapalenia w¹troby nie jesteœmy

na szczêœcie zupe³nie bezradni,

a na pewno jeœli chodzi o zapo-

bieganie zapaleniom w¹troby

typu A i typu B. Niestety medycy-

na ci¹gle jest bezradna wobec

wirusa HCV; nie istnieje ¿adna

szczepionka przeciwko wiruso-

wemu zapaleniu w¹troby typu C,

zaœ próby leczenia nie zawsze s¹

skuteczne. Mo¿emy zapobiegaæ

zapaleniom w¹troby typu A i B

stosuj¹c szczepienia ochronne.

Od 1996 roku w Polsce wykonu-

je siê obowi¹zkowe szczepienia

przeciw wirusowemu zapaleniu

w¹troby typu „B”. Szczepione s¹

wszystkie maluchy w 1 dobie ¿y-

cia, w 2 miesi¹cu ¿ycia (druga

dawka szczepionki) i na prze³o-

Tyle tych wirusów...

Zawiedliœmy Czytelników,

którzy w poprzednim numerze

NGP, zgodnie z zapowiedzi¹,

chcieli przeczytaæ, co burmistrz

Pragi Pó³noc ma do powiedze-

nia o przedstawionej przez wi-

ceprezydenta stolicy 10-letniej

prognozie dla Warszawy. Bez-

poœrednio po spotkaniu wypo-

wiedzi na ten temat udzielili nam

jego uczestnicy z Bia³o³êki i Tar-

gówka. Burmistrz Robert So-

snowski obieca³ to uczyniæ za

kilka dni. Dziennikarka bezsku-

tecznie czeka³a na umówiony

kontakt telefoniczny. Zdespero-

wana, z³o¿y³a wizytê w urzê-

dzie. Wychodz¹cemu z gabine-

tu burmistrzowi przypomnia³a o

obietnicy. Us³ysza³a, ¿e wypo-

wiedzi nie bêdzie i mog³a zoba-

czyæ plecy w³adzy, znikaj¹cej w

g³êbi gabinetu. Scena by³a god-

na uwiecznienia kamer¹, nie

Ucieczka

KOMUNIE, WESELA

CHRZCINY, IMIENINY

BANKIETY

 OKOLICZNOŒCIOWE

 do 45 osób

 bogate  i atrakcyjne

menu  od 65 z³

2 dania gor¹ce,

przek¹ski,  deser lodowy

tel. 679-81-06

0692-600-178

nale¿y ona jednak do wyposa-

¿enia dziennikarza prasowego.

Gorycz pora¿ki os³odzi³a przed-

stawicielce NGP informacja

szefa biura sekretariatu, ¿e

sprawa bêdzie omawiana na

najbli¿szej sesji Rady Dzielnicy.

Nie o to jednak sz³o w naszych

kontaktach. Liczyliœmy na do-

trzymanie danego s³owa.

Nie pozostaje nam nic inne-

go, jak wniosek: kontaktów z

pras¹ Pan Burmistrz wci¹¿ nie

traktuje jako elementu sprawo-

wania w³adzy w demokratycz-

nym spo³eczeñstwie. Domnie-

manie, ¿e nie mia³ nic do po-

wiedzenia, odrzucamy: móg³

przecie¿ pos³u¿yæ siê materia-

³em przygotowanym na sesjê.

Naszym zdaniem, ucieczka nie

s³u¿y budowaniu wizerunku

burmistrza jako osoby kompe-

tentnej na swym urzêdzie.

Uprawnienia sprzedaj¹cego gwarancja
Dyrekcja Szpitala

Praskiego

informuje, ¿e 11 lutego br.

na tablicy og³oszeñ

znajduj¹cej siê w holu

g³ównym szpitala zosta³y

wywieszone wykazy

nr 2/04 i nr 3/04

nieruchomoœci

do wynajêcia.

Bli¿sze informacje w

przedmiocie wynajmu

mo¿na uzyskaæ w Biurze

Organizacyjno-Prawnym

(bud. D pok. 7) lub

telefonicznie nr 818-50-61

wewn. 1154 lub 619-19-06

mie 6 i 7 miesi¹ca - dawka trze-

cia. Taki sam cykl szczepieñ obej-

muje osoby w wieku 14 lat.

Istnieje równie¿ szczepionka

przeciw wirusowemu zapaleniu

w¹troby typu A (WZW A). Wiru-

sem HAV mo¿emy zakaziæ siê

poprzez bezpoœredni kontakt

osoby zdrowej, wra¿liwej na za-

ka¿enie z osob¹ zaka¿on¹ lub

spo¿ywaj¹c ¿ywnoœæ lub wodê

zaka¿on¹ tym wirusem. Na zaka-

¿enie wirusem HAV nara¿one s¹

szczególnie dzieci uczêszczaj¹-

ce do przedszkoli, szkó³, m³o-

dzie¿ oraz osoby wyje¿d¿aj¹ce

do krajów, gdzie zapadalnoœæ na

wirusowe zapalenie w¹troby typu

A jest du¿e (Afryka, Europa

Wschodnia i Po³udniowa , Azja,

Ameryka £aciñska i Po³udniowa).

Tym w³aœnie osobom, jak rów-

nie¿ osobom pracuj¹cym przy

produkcji i dystrybucji ¿ywnoœci

szczepienie przeciw WZW A za-

leca siê w sposób szczególny.

 Szczepienie przeciwko wiru-

sowemu zapaleniu w¹troby typu

„A” jest szczepieniem zalecanym,

co w praktyce oznacza, ¿e oso-

ba chc¹ca zabezpieczyæ siê

przed WZW A musi pokryæ koszt

szczepienia z w³asnej kieszeni.

Pe³ny cykl szczepieñ przeciwko

wirusowemu zapaleniu w¹troby

typu A obejmuje dwie dawki

szczepionki

Chyba jednak warto. Dotych-

czas nie opracowano leku prze-

ciwko WZW typu A. Leczenie

choroby jest uci¹¿liwe i d³ugotr-

wa³e. Polega ono na zmianie try-

bu ¿ycia. Odpoczynek i lekko-

strawna dieta powinny byæ utrzy-

mane przez 6 miesiêcy. Osoby z

ciê¿kimi objawami WZW typu A

wymagaj¹ leczenia szpitalnego,

a dokuczliwe objawy choroby

mog¹ siê utrzymywaæ nawet pó³

roku.

Joanna Kalinowska

a pe³ne prawo wyborcze dopie-

ro w roku 1928. W Niemczech

w latach 80. XIX w. przygoto-

wywano kobiety do zawodu, a

uniwersytety w Berlinie i Getyn-

dze przyjê³y pierwsze student-

ki w roku 1895, natomiast inne

uniwersytety niemieckie dopie-

ro w roku 1908.

W zwi¹zku z coraz ostrzej-

szymi wyst¹pieniami kobiet,

rz¹dy poszczególnych pañstw

sz³y na pewne ustêpstwa. Na

konferencji organizacji kobie-

cych w Kopenhadze w roku

1910 przyjêto uchwa³ê o usta-

nowieniu Miêdzynarodowego

Dnia Kobiet. Od roku 1913

œwiêto to obchodzone jest 8

marca.

W roku 1945 na Miêdzynaro-

dowym Kongresie Kobiet w Pa-

ry¿u utworzono Œwiatow¹ De-

mokratyczn¹ Federacjê Kobiet

zrzeszaj¹c¹ organizacje kobie-

ce wiêkszoœci krajów œwiata.

Ju¿ w 1819 r. Klementyna z

Tañskich Hoffmanowa, literatka

polska (1798-1845), nauczy-

cielka w instytucie guwernantek

i wizytatorka wszystkich zak³a-

dów naukowych ¿eñskich w

Warszawie, oraz Narcyza ¯mi-

chowska (1819-1876) poetka,

Zofia Wêgierska (1825-1869) li-

teratka i inne, na ³amach „Prze-

gl¹du Naukowego” zwraca³y

uwagê na rolê i zadania kobiet.

W roku 1880 powsta³y pierwsze

szko³y zawodowe dla kobiet, a

w roku 1897 kobiety uzyska³y

prawo do studiów na uniwersy-

tecie w Krakowie i Lwowie. W

roku 1919 kobiety wprowadzo-

no do pierwszego Sejmu Usta-

wodawczego.

Pe³ne prawo wyborcze uzy-

ska³y kobiety polskie w 1918 r.

jednoczeœnie z kobietami kana-

dyjskimi. W 1919 r. - kobiety nie-

mieckie, austriackie i czeskie,

kobiety amerykañskie w roku

1920, w 1921 - szwedzkie, w

1928 r. - angielskie, w 1931 -

hiszpañskie, belgijskie - w 1948

r. szwajcarskie - w 1959 r. i to

ograniczone.

Kobiety polskie - to Wy sz³y-

œcie z nami w latach niewoli,

walki i okupacji. Stanê³yœcie z

nami do dŸwigania z gruzów i

budowy naszej ojczyzny. Cho-

cia¿ w ¿yciu codziennym mo¿e

nie okazujemy Wam tego, nie

jesteœmy zbyt sentymentalni i

romantyczni, lecz wiedzcie, ¿e

wszystko coœcie zrobi³y, mo¿e

przykryte trochê patyn¹ czasu,

mo¿e to obraz trochê zaciem-

niony, lecz jak¿e nam drogi.

Wracamy wiêc myœl¹ do tam-

tych lat. To Wy - nasze Matki -

czuwa³yœcie nad nami, nad na-

szym zdrowiem, nad wychowa-

niem, spêdzi³yœcie wiele nie-

przespanych nocy przy na-

szych ko³yskach. To Wy b³ogo-

s³awi³yœcie nas i modli³yœcie siê

za nas kiedy szliœmy na trudne

akcje. To Wy - nasze towarzysz-

ki broni - ³¹czniczki i sanitariusz-

ki - walczy³yœcie z nami w jed-

nym szeregu o s³uszn¹ sprawê

- o wolnoœæ.

Wy z nara¿eniem w³asnego

¿ycia œci¹ga³yœcie z pola walki

rannych i potrzebuj¹cych pomo-

cy. Niejeden z nas zawdziêcza

Warn zdrowie i ¿ycie. To Wy -

bezimienne bohaterki naucza-

nia na tajnych kompletach prze-

kazywa³yœcie m³odzie¿y praw-

dê o OjczyŸnie i rozpala³yœcie

patriotyzm m³odzie¿y. To Wy -

nasze ¿ony i siostry - po trudach

codziennej pracy troszczycie

siê jeszcze o nasz wspólny

dom, o wychowanie naszych

dzieci, o to, abyœmy byli zawsze

czyœci i syci. Wy nam wybacza-

cie póŸne powroty do domu

czekaj¹c z gor¹cym obiadem.

Dzielicie z nami nasze radoœci i

smutki.

Dziœ spotykamy kobiety na

bardzo odpowiedzialnych sta-

nowiskach. Nie ma ju¿ dziedzin

gospodarki narodowej, w któ-

rych na równi z mê¿czyznami

nie pracowa³yby kobiety.

Doceniaj¹c Wasz¹ pracê,

Wasze poœwiêcenie i trud, usta-

nawia siê nowe ustawy, które

maj¹ u³atwiæ Wam ¿ycie, stwo-

rzyæ lepsze warunki wychowa-

nia dzieci.

My natomiast - skromni zja-

dacze chleba - dziêkujemy

Wam za wszystko coœcie dla

nas zrobi³y i zrobicie, sk³adamy

najlepsze ¿yczenia wszelkiej

pomyœlnoœci i du¿o zdrowia.

W imieniu gorszej po³owy

rodu

Rada Kombatantów

przy Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy

Dziœ, po wielu, wielu latach,

przegl¹daj¹c w swych domo-

wych archiwach  stare notatki,

napotykamy  czasem na zwy-

k³e listy, które tak wiele mówi¹

o klimacie naszych m³odzieñ-

czych lat.

I myœmy kochali, a nasza mi-

³oœæ skierowana by³a  w bardzo

wielu przypadkach  na sprawy

tak inne ni¿ dziœ. Przyk³adem

niech bêdzie list z  dat¹ 15

sierpnia 1942 r., autork¹ jego

by³a jedna z Was – 17-letnia

dziewczyna, która pisa³a do 19-

letniego ch³opaka:

Jak rolnik rzuca ziarno

w sw¹ ukochan¹ ¿ywicielkê

– rolê,

tak Ty

dobrym przyk³adem

wstrz¹œnij, a¿ do g³êbi

serca Polaków,

aby przypomnieli sobie,

¿e jeszcze ¿yje

„Ta co nie zginê³a”

i tylko dla Niej

powinny biæ

nasze serca równym rytmem

i w ka¿dej chwili

byæ gotowe do czynu.

Z naszej polskiej krwi

powstanie chwilowo umar³a

Ojczyzna –

od morza do morza.

Ciesz siê Victorio!

Ryœka

Tych kilka s³ów tak proro-

czych utkwi³o nam w pamiêci i

by³o przes³aniem przez dzie-

si¹tki lat.

OFERTA  SPECJALNA

HURTOWNI CHEMII GOSPODARCZEJ „WIKTOR”

- brakuje czasu?

- nie mo¿ecie wyjœæ z pracy, domu?

- czegoœ zabrak³o?

Mili Klienci

dostarczymy tel. 619-84-46, fax 670-26-79

solidna obs³uga, dyskrecja, zlecenia sta³e

Dziœ ostatni odcinek z nasze-

go cyklu prezentuj¹cego nowe

prawo konsumenckie. Upraw-

nienia sprzedaj¹cego daj¹ mu

mo¿liwoœæ zastosowania proce-

dury tzw. roszczenia zwrotnego.

Wywi¹zawszy siê ze swoich

obowi¹zków wobec nabywcy

towaru lub us³ugi, w sytuacji gdy

wyst¹pi³a niezgodnoœæ towaru

lub us³ugi z umow¹ - zwrot pie-

niêdzy, naprawa, zamiana na

towar pe³nowartoœciowy, sprze-

dawca ma prawo, a nawet obo-

wi¹zek wyst¹pienia do poprzed-

niego sprzedawcy b¹dŸ produ-

centa o zwrot poniesionych

kosztów.  Jest wrêcz wskaza-

ne, by roszczenie zwrotne by³o

realizowane ju¿ w trakcie postê-

powania reklamacyjnego wdro-

¿onego przez nabywcê towaru.

Procedura roszczenia zwrotne-

go ma stosunkowo krótki czas

przedawnienia - szeœæ miesiê-

cy.

Gwarancja na okreœlony to-

war b¹dŸ us³ugê jest dobrowol-

na - to gwarant decyduje czy jej

udzieliæ, okreœla równie¿ jej

treœæ, zakres, warunki realiza-

cji - iloœæ napraw, adresy serwi-

sów. Gwarantem jest najczê-

œciej producent, ale mo¿e nim

równie¿ byæ importer, a nawet

sprzedawca. Gwarancja jest

oœwiadczeniem i powinna okre-

œlaæ obowi¹zki gwaranta, za-

kres jego odpowiedzialnoœci i

uprawnienia kupuj¹cego towar.

Udzielenie gwarancji nie mo¿e

siê wi¹zaæ z dodatkow¹ op³at¹.

Gwarancja nie zawiesza, nie

ogranicza ani nie wy³¹cza

uprawnieñ nabywcy wynikaj¹-

cych z ogólnych zasad niezgod-

noœci towaru z umow¹ okreœlo-

nych w prawie konsumenckim.

Powinna byæ napisana po pol-

sku, jêzykiem jasnym i zrozu-

mia³ym. Dokument powinien

zawieraæ dane nieodzowne dla

dochodzenia roszczeñ - nazwê

i adres gwaranta, czas trwania

gwarancji, terytorialny zasiêg

ochrony gwarancyjnej. W przy-

padku gdy gwarancji udziela

sprzedawca powinien wydaæ

nabywcy dokument gwarancyj-

ny, sprawdziæ zgodnoœæ ozna-

czeñ na towarze z danymi za-

wartymi w tym dokumencie,

sprawdziæ stan plomb lub in-

nych zabezpieczeñ, jeœli towar

takowe posiada.

(egu)
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Bli¿ej mieszkañców
dokoñczenie ze str. 1

no dla uczniów jak i macierzy-

stych szkó³ laureatów.

Na czym ta akcja polega³a?

Dekoracje z “Gwiezdnych wo-

jen”?

- Tak¿e, choæ nie tylko. Œl¹-

skie Planetarium udostêpni³o

nam prawie na miesi¹c swoje

eksponaty: by³a wœród nich np.

fascynuj¹ca superwaga, która

pokazywa³a, ile dana osoba

wa¿y na ró¿nych planetach, by³y

tak¿e modele poszczególnych

planet z ró¿nych galaktyk. Przy-

znam, ¿e bardzo ucieszy³a mnie

informacja, ¿e nauczyciele wy-

sy³ali tu dzieci, by zrobi³y zdjê-

cia eksponatów, przydatne po-

tem na lekcjach... Zainteresowa-

nie by³o naprawdê ogromne.

Eksponaty po¿yczone z Pla-

netarium Œl¹skiego? To Pani

rodzinne strony, chyba za-

dzia³a³y dawne znajomoœci?

- Na pewno pomog³y. Bo rze-

czywiœcie, pochodzê ze Œl¹ska.

Ukoñczy³am Wy¿sz¹ Szko³ê

Ekonomiczn¹ w Katowicach, a

do Warszawy przenios³am siê z

analogicznego stanowiska dy-

rektora Centrum Handlowego

Plejada  w Sosnowcu.

Czy ju¿ siê Pani w Warsza-

wie zadomowi³a?

- Nie tylko w Warszawie, ale

wrêcz na Targówku. Przyznam,

¿e gdy podjê³am decyzjê o zwi¹-

zaniu swego ¿ycia zawodowe-

go ze stolic¹, ogl¹da³am miesz-

kania w ró¿nych czêœciach War-

szawy. Zdecydowanie najbar-

dziej spodoba³ mi siê Targówek.

Mam wszêdzie blisko: do pracy,

do centrum Warszawy 15 minut,

w pobli¿u  kino  Silver Screen,

teatr Rampa, basen niemal¿e

obok domu, nie wspomnê ju¿ o

centrum handlowym...

Czy ma to jakieœ  prze³o¿e-

nie na pracê zawodow¹?

- Myœlê, ¿e w du¿ej mierze.

Uto¿samiam siê z Warszaw¹, a

Targówkiem zw³aszcza. Dlatego

chcê podj¹æ ró¿ne dzia³ania, by

z jednej strony poprawiæ wize-

runek naszego Centrum Han-

dlowego jako ca³oœci w oczach

mieszkañców, z drugiej – by na

miarê mo¿liwoœci pomóc miesz-

kañcom.

Jak Pani sobie to wyobra-

¿a?

- Po prostu – okresowo prze-

wijaj¹ siê stwierdzenia, ¿e hiper-

markety czy centra handlowe to

“krwio¿erczy zachodni kapitali-

œci” itp. Nie zgadzam siê z tak¹

opini¹, co oczywiste. Ale jedno-

czeœnie staram siê zrobiæ tyle,

ile mogê, by udowodniæ, ¿e jest

inaczej. Nawi¹zaliœmy blisk¹

wspó³pracê z Wydzia³em

Oœwiaty Dzielnicy Targówek - w

naszym nowym kinie Silver

Screen  bêd¹ ze znaczn¹ zni¿-

k¹ wyœwietlane filmy – lektury

szkolne i inne utwory przydatne

w nauce, wrêcz na podstawie

konkretnego zapotrzebowania

szkó³. Od tego roku bêdziemy

W minion¹ sobotê, 21 lutego

odby³a siê konwencja dzielnico-

wa SLD Praga Pó³noc. Zjazd ów

obfitowa³ w wiêcej wydarzeñ ni¿

zazwyczaj, poniewa¿ oprócz

rocznych sprawozdañ przewodni-

cz¹cego, sekretarza i skarbnika

organizacji i g³osowania nad wo-

tum zaufania dla zarz¹du, odby³y

siê wybory nowego zarz¹du. Spo-

wodowane to zosta³o rezygnacj¹

dotychczasowego przewodnicz¹-

cego, Jerzego Wojciecha Œwital-

skiego, który przyj¹wszy funkcjê

Wojewódzkiego Rzecznika Dys-

cypliny Partyjnej, nie mo¿e ³¹czyæ

jej ze stanowiskiem przewodni-

cz¹cego Rady Dzielnicowej SLD.

Jedynym kandydatem na sta-

nowisko przewodnicz¹cego pó-

³nocnopraskiej Rady Dzielnicowej

SLD, rekomendowanym zreszt¹

przez Jerzego Œwitalskiego i Ire-

neusza Tonderê, by³ Sebastian

Wierzbicki, dotychczasowy sekre-

tarz organizacji. W tajnym g³oso-

waniu otrzyma³ on 70 g³osów na

73 mo¿liwe (przy jednym g³osie

niewa¿nym) i zosta³ nowym prze-

wodnicz¹cym. W kolejnym g³oso-

waniu wybrano nowego sekreta-

rza. Zosta³ nim Tomasz Olejni-

czak.

Ostatnie g³osowanie dotyczy³o

Jerzego Œwitalskiego, który rezy-

gnuj¹c z funkcji przewodnicz¹ce-

go, automatycznie przesta³ byæ

cz³onkiem Rady Dzielnicowej

SLD. Poprosi³ zatem o akcepta-

cjê delegatów, by móc dalej za-

siadaæ w radzie jako jej cz³onek.

Delegaci wyrazili na to zgodê, g³o-

suj¹c jednog³oœnie (73 g³osy) za

tak¹ mo¿liwoœci¹, co dowodzi, i¿

Jerzy Œwitalski cieszy siê nie tyl-

ko zaufaniem wœród cz³onków

partii, ale jest przez nich lubiany.

Wed³ug Józefa Oleksego, jed-

nego z goœci konwencji, fakt ten

nie jest bez znaczenia. W swoim

wyst¹pieniu, bêd¹cym niejako

odpowiedzi¹ na g³osy delegatów,

którzy w czasie liczenia g³osów

prowadzili dyskusjê m. in. nad ni-

skimi notowaniami rz¹du Millera,

poda³ trzy czynniki, które powi-

nien spe³niaæ lewicowy rz¹d, by

zdobyæ akceptacjê wœród obywa-

teli. Otó¿ rz¹d winien przyj¹æ spo-

³eczny charakter rz¹dzenia, byæ

konsekwentny i choæ trochê lubia-

ny. Bowiem bez odrobiny spo-

³ecznego zaufania nawet niew¹t-

pliwe zas³ugi rz¹du nie zostan¹

policzone na jego korzyœæ i prze-

mkn¹ niezauwa¿one przez nie-

przychylnie nastawione media.

Premier Oleksy zwróci³ tak¿e

uwagê na niejasnoœæ programo-

w¹ rz¹du, która doprowadzi³a do

sytuacji, kiedy trudno jest na po-

czekaniu wymieniæ fakty, czyli co

tak naprawdê odmieni³ ten rz¹d

po rz¹dzie AWS-owskim.

- Gdy siê œciœnie to wszystko,

co mówi rz¹d –za¿artowa³ Olek-

sy – tak jak te papiery pe³ne pro-

gramów, to czasami w rêku mo¿e

zostaæ tylko spinacz. Dlatego tak

wa¿na jest to¿samoœæ programo-

wa rz¹du, który z wydatków so-

cjalnych – uwa¿anych przez wiêk-

szoœæ polityków z ró¿nych ugru-

powañ za zbêdne obci¹¿enie bu-

d¿etu – powinien zrobiæ ko³o za-

machowe gospodarki.

Wed³ug Józefa Oleksego jest

to mo¿liwe do zrobienia, choæ nie

poda³ on bli¿szych szczegó³ów,

jak tego dokonaæ. Mo¿na siê za-

tem domyœlaæ, ¿e bêdzie to jed-

n¹ z jego propozycji na ,,napra-

wê rz¹du’’ i odnowienie jego wi-

zerunku.

Józef Oleksy nie by³ jedynym

goœciem pó³nocnopraskiej kon-

wencji SLD. Zjawili siê na niej

bowiem tak¿e Andrzej Pi³at, se-

kretarz stanu w Ministerstwie In-

frastruktury i jednoczeœnie wice-

przewodnicz¹cy Rady Mazowiec-

kiej SLD i cz³onek Zarz¹du Kra-

jowego SLD, Tomasz Sybilski,

sekretarz Rady Warszawskiej

SLD, Andrzej Pó³rolniczak, prze-

wodnicz¹cy Rady Dzielnicowej

SLD na Bia³o³êce oraz jego ,,ko-

ledzy po fachu’’, czyli Sebastian

Koz³owski reprezentuj¹cy Targó-

wek oraz  Adam Cieciura z Pragi

Po³udnie.

Wydaje siê, ¿e trwaj¹ca trzy

godziny konwencja przynios³a

zadowolenie wiêkszoœci delega-

tów, którzy sprawnie wybrali nowy

zarz¹d, a ponadto mieli okazjê nie

tylko przedyskutowaæ w szerszym

gronie nurtuj¹ce ich problemy, ale

równie¿ us³yszeæ opinie przedsta-

wicieli ,,sztabu generalnego SLD’’

oraz swoich kolegów z innych

dzielnic.

Danuta Chmielewska

Przysz³o nowe

wspó³sponsorowaæ Igrzyska

M³odzie¿y Niepe³nosprawnej, a

tak¿e tradycyjny ju¿ Turniej Ry-

cerski na Bródnie. W porozu-

mieniu z w³adzami dzielnicy

wspieramy kluby sportowe, np.

“Zdrowy Targówek”. Konkursy,

organizowane na terenie cen-

trum handlowego skierowane s¹

wprawdzie do ca³ych rodzin, ale

uczestniczy w nich zw³aszcza

m³odzie¿. Przed œwiêtami Bo¿e-

go Narodzenia zorganizowali-

œmy konkurs rysunkowy pt.

“Gwiazdka w C.H. Targówek”.

Nagrod¹ by³o 2 tys. z³ dla laure-

ata (wybra³ sobie za te pieni¹-

dze meble do pokoju), a szko³a

dosta³a 5 tys. z³ w postaci sprzê-

tu.

Jakiego?

- Praktycznie w ramach tych

œrodków takiego, jaki szko³a

chcia³a. Przyznam, ¿e braki s¹

wiêksze, ni¿ myœleliœmy. Wiele

szkó³ nie ma nawet faksu, o ma-

gnetowidach i drukarkach nie

wspominaj¹c...

Czego mo¿na siê spodzie-

waæ w przysz³oœci?

- Bêdziemy organizowaæ ró¿-

ne akcje edukacyjne; tu na pew-

no pomys³y podsunie nam tak-

¿e wydzia³ oœwiaty. Niedawno

centrum przekszta³ci³o siê w

wielkie obozowisko indiañskie,

byli tak¿e Eskimosi i psie za-

przêgi... Na razie jednak, oprócz

elementów rozrywki i zabawy

mamy do rozwi¹zania problemy,

zg³aszane przez samych miesz-

kañców.

Jakie?

- W listopadzie przeprowadzi-

liœmy ankietê wœród naszych

klientów. Okaza³o siê, ¿e po-

wa¿nym utrudnieniem jest ko-

munikacja. Nie ka¿dy przecie¿

ma samochód. Doje¿d¿aj¹ tu

tylko trzy linie autobusowe: 132,

134, 140. Autobusy jednak

je¿d¿¹ zbyt rzadko.  Planujemy

wkrótce podjêcie rozmów z

MZA, by zwiêkszyæ iloœæ linii

doje¿d¿aj¹cych do naszego

Centrum. To znacznie uproœci-

³oby dojazd.

Czy macie jakieœ szacunko-

we dane, ile osób miesiêcznie

odwiedza centrum?

- Tak. Powy¿ej 600 tysiêcy

miesiêcznie,  to du¿o, ale za-

wsze mo¿e byæ wiêcej...

Dziêkujê za rozmowê, o cie-

kawych inicjatywach bêdzie-

my informowaæ zawczasu.

Rozmawia³a

 Ewa Tucholska

Dom Kultury  ZaciszeZaciszeZaciszeZaciszeZacisze, ul. Blokowa 1

zaprasza 6- 7 marca (sobota – niedziela)

Przegl¹d Teatrów Amatorskich SPOT

Widzowie zobacz¹ najlepsze przedstawienia amatorskie-

go ruchu teatralnego  skupiaj¹cego m³odych artystów  z kraju

i z zagranicy. Miêdzynarodowe Jury przyzna nagrodê Grand

Prix oraz nagrodzi najlepszego re¿ysera i aktora Przegl¹du.

Nagrody Funduje Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. War-

szawy obejmuj¹c w ten sposób patronat nad imprez¹.

Na wszystkie przedstawienia wstêp wolny.

Bli¿sze informacje pod numerem  679 84 69

Dom Kultury

ZaciszeZaciszeZaciszeZaciszeZacisze
ul. Blokowa 1

zaprasza

28 lutego (sobota),

o  godz. 16

na fina³ Turnieju

Boogie Woogie

o Puchar Burmistrza

Dzielnicy Targówek

m. st. Warszawy.

Wyst¹pi¹ najlepsze

pary z Polski oraz z

zagranicy.

Wstêp 12 z³.


