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 Kredyty Hipoteczne
- zakup mieszkania lub domu
- budowa, remont lub wykoñczenie
- okres sp³aty do 30 lat
- kredytowanie do 100% inwestycji

 Akceptowane Ÿród³a dochodów
- rycza³t, karta podatkowa, umowy o dzie³o, umowy zlecenia, dzia³alnoœæ
gospodarcza, emerytury i renty, wynajem nieruchomoœci, etat

 Kredyty konsolidacyjne
- zamiana wszystkich zobowi¹zañ na jeden niskooprocentowany kredyt
- jedna ni¿sza rata miesiêczna
- dodatkowa gotówka na dowolny cel

 Kredyty gotówkowe
- kredyty do 20 tys. z³
- minimalny wymagany dochód 600 z³ netto
- dogodny okres sp³aty do 5 lat
- dodatkowa gotówka na dowolny cel
- bez ¿adnych op³at wstêpnych

SPEKTRUM

Centrum Informacji i Doradztwa

Kredytowego Sp. z o.o.

ul. Królewska 27

022 653-35-46

ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

Jubileusz Szpitala
25 lat Szpitala Bródnowskiego

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Koniec z lêkiem u stomatologa

Je¿eli te pytania dotycz¹
Ciebie mamy doskona³e roz-
wi¹zanie: w naszej praktyce
zastosowaliœmy nowoczesn¹
metodê leczenia, wykorzystu-
j¹c¹ podtlenek azotu czyli tzw.
gaz rozweselaj¹cy. Przy po-
mocy tej ca³kowicie bezpiecz-
nej metody, polegaj¹cej na
roz³adowaniu napiêcia oraz
ogólnym poczuciu rozluŸnie-
nia pacjent nie czuje dyskom-
fortu podczas leczenia.

Podtlenek azotu mo¿na z
powodzeniem wykorzystaæ u
doros³ych, jak równie¿ u dzie-
ci. Warunkiem jest umiejêt-
noœæ aktywnego oddychania
przez nos, co oznacza, ¿e
mo¿e byæ zastosowany powy-
¿ej 3 roku ¿ycia.

Je¿eli chcieliby Pañstwo
uzyskaæ szczegó³owych in-
formacji o samej metodzie,
jak równie¿ wskazaniach
oraz bezpieczeñstwie jej

Czy wizyta u stomatologa wywo³uje u Ciebie uczucie
stresu? Czy Twoje dziecko nie mo¿e prze³amaæ parali-

¿uj¹cego lêku przed wizyt¹ w gabinecie?

Obchody zaczê³y siê  msz¹
œwiêt¹ w Katedrze œw. Floria-
na. Nastêpnego dnia, 18
stycznia, w Teatrze Polskim
odby³a siê konferencja  „25 lat
lecznictwa, badañ naukowych
i nauczania w Wojewódzkim
Szpitalu Bródnowskim w War-
szawie”. O misji spo³ecznej tej
placówki mówi³a dyrektor Te-
resa Maria Bogiel; jako part-
nera Akademii Medycznej i
innych instytutów naukowych
– przedstawi³ prorektor Aka-
demii Medycznej w Warsza-
wie prof. dr hab. med. Jerzy
Stelmachów. W  kolejnych wy-
k³adach zaprezentowana zo-
sta³a dzia³alnoœæ katedr i kli-
nik  Szpitala Bródnowskiego,
w dziedzinach: interny i jej
podspecjalnoœci (moderator –
prof. dr hab. med. Anna
Czech); chirurgii i jej podspe-
cjalnoœci (moderator – prof.
zw. dr hab. n.med. Wojciech
Noszczyk); ginekologii, po³o¿-
nictwa i neonatologii (modera-
tor  - prof. zw. dr hab. n. med.
Jerzy Stelmachów). Podsu-
mowania dokona³ prof. zw. dr
n. med. Jan Dzieniszewski.

Podczas popo³udniowej, ofi-
cjalnej czêœci jubileuszowych
obchodów, widowniê na parte-
rze i balkonach Teatru Polskie-
go wype³nili pracownicy Szpi-
tala i zaproszeni goœcie.

Dyrektor Bogiel przypomnia-
³a wa¿ne wydarzenia z historii
Szpitala. Za wspó³pracê i wy-
miern¹ pomoc podziêkowa³a
marsza³kowi województwa
mazowieckiego Adamowi Stru-
zikowi (na zdjêciu powy¿ej z
prof. Leszkiem P¹czkiem)

„Na jubileusz sk³adaj¹ siê:
czasy, ludzie i zdarzenia” – po-
wiedzia³ arcybiskup Diecezji
Warszawsko-Praskiej S³awoj
Leszek G³ódŸ. Profesora Zbi-

gniewa Religê powita³ jako „mi-
³oœciwie nam panuj¹cego mini-
stra zdrowia” i ¿yczy³ mu „uda-
nego pontyfikatu”; s³u¿bie zdro-
wia – by zajmowa³a czo³owe
miejsce w naszym pañstwie
(przed stra¿akami, wojskiem i
policj¹); Szpitalowi – by docze-

dokoñczenie na str. 4

Mieszkañcy przedwojen-
nego, wielopokoleniowego
domu nigdy nie cierpieli na
¿adne schorzenia. Proble-
my zdrowotne pojawi³y siê
wkrótce po zainstalowaniu
w s¹siedztwie stacji bazo-
wej telefonii komórkowej.
Znajduje siê w odleg³oœci
150 metrów od domu.

Piotr Koz³owski jest ojcem
rodziny. Jest zaniepokojony sy-
tuacj¹ - ̄ ycie w naszym domu
przebiega³o spokojnie i w zdro-
wiu, ale do pewnego czasu.
Oko³o trzech lat temu moja
matka zaczê³a skar¿yæ siê na
bezsennoœæ, na przebudzenia
nocne, czasami przerwy w
przebudzeniu trwa³y ponad go-
dzinê. Dodatkowo skar¿y³a siê
na bóle g³owy i stawów. Wnio-
sek nasuwa³ siê oczywisty -
starsza kobieta mo¿e narzekaæ
na tego typu dolegliwoœci. Po-
dobne dolegliwoœci, w tym bar-
dzo czêste bóle g³owy te¿ oko-
³o 3 lat temu zaczê³y dokuczaæ
mojej córce Magdalenie (wte-
dy 14-letniej dziewczynce). Na
pocz¹tku bagatelizowaliœmy te
bóle, ale po kilkudziesiêciokrot-
nym wyst¹pieniu objawów

Komórkowe pole ra¿enia
dziecko zosta³o przebadane
przez lekarza. Badanie nie wy-
kaza³o niczego niepokoj¹cego.
Moja ¿ona Krystyna po rannym
przebudzeniu czuje siê zmê-
czona i niewyspana. Ja równie¿
odczuwam ró¿ne dolegliwoœci.
Przez ca³e ¿ycie g³owa bola³a
mnie mo¿e kilkanaœcie razy,
dziœ boli codziennie, ale tylko
w moim domu. Bezsennoœæ po-
jawi³a siê u mnie oko³o 2 - 3 lat
temu, nie zastanawia³em siê
wtedy nad tym problemem,
ostatnio zaczê³y wystêpowaæ
kolejne problemy - przebudze-
nia nocne i niemo¿noœæ zaœniê-
cia.

Wed³ug Piotra Koz³owskiego
wszystkie wymienione objawy
zdrowotne maj¹ swoje pod³o-
¿e w emitowanym przez stacjê
bazow¹ polu elektromagne-
tycznym o ponadnormatywnym
natê¿eniu. Jak mówi - Przyczy-
na, która drêczy i powoli zabija
moj¹ rodzinê to ponadnorma-
tywne promieniowanie elektro-
magnetyczne z pobliskiej po-
tê¿nej stacji bazowej telefonii
komórkowej. Stacja zosta³a
zbudowana nielegalnie, bez

Ubóstwo (1645 rodzin), bez-
robocie (1232), d³ugotrwa³a lub
ciê¿ka choroba (1212), niepe-
³nosprawnoœæ (1210) – to naj-
czêstsze powody przyznania
mieszkañcom Targówka pomo-
cy przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w 2005 roku. Kolej-
ne miejsca na tej liœcie zajmuj¹:
bezradnoœæ w sprawach opie-
kuñczo-wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domo-
wego (905 rodzin) oraz alkoho-
lizm (375). W przypadku 89 ro-
dzin by³a to potrzeba ochrony

Potrzebna pomoc
macierzyñstwa, 63 – bezdom-
noœæ, 45 – sieroctwo, 42 – trud-
noœci w przystosowaniu do
¿ycia po zwolnieniu z zak³adu
karnego, 33 – narkomania, 23
– przemoc w rodzinie, 25 – zda-
rzenia losowe.

Jak Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej przygotowa³ siê do
œwiadczenia pomocy, najbar-
dziej potrzebnej podczas d³u-
gotrwa³ych silnych mrozów?
Do akcji zimowej przygotowu-
jemy siê przez ca³y rok – za-
pewniono  nas w OPS przy ul.
Chodeckiej 2.

Na Bródnie jest sporo do-
mów, ogrzewanych wêglem.
Od wrzeœnia pracownicy so-
cjalni zbieraj¹ informacje, któ-
re rodziny lub osoby samotne,
starsze, chore, potrzebowaæ
bêd¹ dodatkowego opa³u.
Niektóre rodziny ju¿ w sierp-
niu sk³adaj¹ podania. Ze spe-
cjalnego funduszu uprawnie-
ni do tego mieszkañcy otrzy-
muj¹ 500 z³ na zakup 1 tony
wêgla. Tym, którzy korzystaj¹
z ogrzewania na pr¹d lub gaz

dokoñczenie na str. 5

Poszkodowanym w katastrofie w Katowicach mo¿na pomóc m.in.:

- wysy³aj¹c sms o treœci „Katowice” pod nr 72720 (2,44 z³)

- wp³acaj¹c pieni¹dze na konto Polskiego Czerwonego Krzy¿a:

Bank Millenium

56 1160 2202 0000 0000 7174 6816 z dopiskiem „Chorzów”

- wp³acaj¹c pieni¹dze na konto Caritasu Diecezji Rzeszowskiej:

PKO BP S.A. I/O Rzeszów

96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 z dopiskiem „Katowice”

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

Masz problem ze s³uchem
√√√√√
√√√√√
√√√√√

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

przegl¹d techniczny oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

RATY!RATY!
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¯egnamy Ksiêdza Jana

Odszed³ Karol Wojty³a, od-
szed³ Brat Roger, odszed³
Ksi¹dz Twardowski - Jan od
Biedronki (patrz ks. J. Twar-
dowski „Modlitwa do Œwiêtego
Jana od Krzy¿a”). To samo
poruszenie, to samo podnios³e
przejêcie - ¿al i dr¿enie; pe³na
metafizycznej ciszy kontem-
placja ¿ycia i przemijania; co-
raz ostrzejsza œwiadomoœæ
koñca epoki, koñca wieku.
Dobrze, ¿e nastêpny wyrasta
ze spuœcizny duchowej Wiel-
kich Odchodz¹cych, a w³aœci-
wie Przechodz¹cych.

Jednak po ludzku smutno.
Bolesna œwiadomoœæ, ¿e nie
zostanie ju¿ napisany ¿aden
wiersz, poprzez który jasne
œwiat³o padnie na zwyczajne-
niezwyczajne sprawy i rzeczy:
na zdziwione sob¹ je¿e i nie-
sforne wróble, niewyroœniête
mrówki i wystrojone ró¿e, po-
wa¿ne anio³y i nigdy nie znu-
dzone kazaniami maluchy.
Mam prawo prosiæ dzisiaj:
„Bo¿e, po stokroæ œwiêty, moc-
ny i uœmiechniêty - i¿eœ stwo-
rzy³ papugê, zaskroñca, zebrê
prêgowan¹ - kaza³eœ ¿yæ wie-
wiórce i hipopotamom - teolo-
gów ³askoczesz chrab¹szcza
w¹sami - dzisiaj, gdy mi tak
smutno i duszno, i ciemno -
uœmiechnij siê nade mn¹” (ks.
J. Twardowski, „Suplikacje”). Bo
to „uœmiech jest zaproszeniem

do mi³oœci
œwiadectwem mi³oœci
i istnienia duszy
cieszy jak pierwszy uœmiech
œwiadek nadziei
¿e przychodzi dobry król
twarz uœmiechaj¹c siê
zatacza ko³o
oznacza pe³niê”

(ks. J. Twardowski „Anio³
Uœmiechu”).

Ten uœmiech pozostanie z
nami, jako drogowskaz. Mo¿e
jeszcze bardziej teraz ani¿eli
przedtem. Œwiadomoœæ kresu
sk³ania wielu do zainteresowa-
nia. Martwi siê ksi¹dz Jan,
¿eby nie przeoczyli, ¿e

„Zaufa³em drodze
w¹skiej
takiej na ³eb na szyjê
z dziurami po kolana
takiej nie w porê jak w listo-

padzie spóŸnione buraki
i wyszed³em na ³¹kê sta³a

œwiêta Agnieszka
- nareszcie - powiedzia³a
- martwi³am siê ju¿
¿e poszed³eœ inaczej
proœciej po asfalcie
autostrad¹ do nieba - z na-

grod¹ od ministra
i ¿e ciê diabli wziêli”
(ks. J. Twardowski, „Zaufa-

³em drodze”).
Dla Avetek i innych chórzy-

stów Ave (Ave Men, Gold Old
Ave) ten uœmiech to coœ wiê-
cej ni¿ poezja nios¹ca przes³a-
nie nadziei, pokory i wiary. To
œwiadectwo cz³owieka - real-
nego, ¿ywego, spotykanego
tak czêsto, oddzia³ywuj¹cego
bezpoœrednio!

Dane nam by³o wielokrotnie
œpiewaæ dla Ksiêdza Jana pod-
czas niezapomnianych wieczo-
rów poezji. A ile¿ ich by³o od
1999 roku! Klub Lekarza, Klub
Inteligencji Katolickiej, Muzeum
Niepodleg³oœci... - ró¿ne zacne
miejsce i zawsze ta sama pro-
stota Ksiêdza Jana naznaczo-
na ciep³em, spokojem, wy-
trwa³¹ obecnoœci¹, ujmuj¹c¹
szczeroœci¹, otwartoœci¹, za-

To dziwne, ale niektóre odejœcia poruszaj¹ wszystkich;
niezale¿nie, czy zmar³ego zna³o siê osobiœcie, czy zamieni-
³o siê z nim choæby s³owo, czy pozna³o siê go w codzien-
noœci. G³êbia ducha, charyzma autentycznoœci, dar wyra-
¿ania pozornie szarej zwyczajnoœci, lotnoœæ s³ów?

s³uchaniem, autentycznym za-
ciekawieniem i cierpliwoœci¹ -
nasze koncerty trwa³y czêsto
blisko dwie godziny. Nigdy nie
zdarzy³o siê Ksiêdzu spojrzeæ
na zegarek albo daæ znaku do
przyœpieszonego zakoñczenia.
A póŸniej - rozmowy, komenta-
rze, zawsze celne uwagi doty-
cz¹ce prezentowanego reper-
tuaru, wpisywanie dedykacji i
oczywiœcie zdjêcia z Avetkami:
zespo³owe i osobiste, z ka¿d¹
chórzystk¹ z osobna. Te foto-
grafie to wymowna pami¹tka.
Ale s¹ te¿ inne: Marta, wów-
czas oœmiolatka, nigdy nie za-
pomni pewnie, kiedy podczas
koncertu sk³ada³a Ksiêdzu Ja-
nowi w imieniu Avetek œpiewa-
ne ¿yczenia z okazji imienin. I
to serdeczne przytulenie, poca-
³unek... A Agnieszka do dziœ
wspomina, jak przechodz¹c
obok Ksiêdza, potknê³a siê, na
co ów blisko dziewiêædziesiê-
cioletni mê¿czyzna poderwa³
siê - na ile Mu si³y pozwala³y -
aby pomóc wstaæ, a zobaczyw-
szy zadrapanie na m³odym
rêku uca³owa³ d³oñ licealistki. I
tak oto zwyczajnie oddzia³ywa³
Ksi¹dz Jan na Avetki. Nic dziw-
nego, ¿e w dniu Jego œmierci
na naszej stronie internetowej
pojawi³y siê wpisy, a wœród nich
jeden bardzo wymowny, nawi¹-
zuj¹cy do fragmentu znanego
wiersza „Spieszmy siê”: „On
te¿, aby widzieæ n a p r a w d ê,
musia³ zamkn¹æ oczy...” W

koñcu na to tak bardzo czeka³.
„Jakie to szczêœcie
obudziæ siê
i zobaczyæ Anio³a
wys³annika Boga
œwiadka Jego obecnoœci” -

napisa³ w wierszu „Anio³ prze-
budzenia”, który znajduje siê w
ofiarowanym na Gwiazdkê
2002 i Nowy Rok 2003 Avet-
kom zbiorze „Aniele mój”, opa-
trzonym piêkn¹ dedykacj¹.
Jeszcze dziœ wspominam, jak
cztery dni przed Wigili¹ i dzieñ
przed œwi¹tecznym koncertem
w przepe³nionym mistyczn¹ at-
mosfer¹ mieszkaniu Ksiêdza
Jana odbiera³em z Jego r¹k
ten wymowny podarek; pamiê-
tam, jak wielk¹ radoœæ sprawi³
chórzystom i jak d³ugo wêdro-
wa³ po ich rodzinach: czytany,
ogl¹dany, przyswajany... Teraz
ksi¹¿eczka staje siê swoistym
modlitewnikiem, zw³aszcza za
przyczyn¹ „Anio³a wiod¹cego
do œwiat³a”, „Stale przypomina-
j¹cego s³owa œwiat³oœæ wieku-
ista niechaj im œwieci”.

Czujemy, ¿e Ksiêdza Jana
trzeba zanieœæ do ludzi - przy-
bli¿yæ - przekazaæ... I jak On -
„nauczyæ siê dziwiæ w koœcie-
le, ¿e Hostia Najœwiêtsza tak
ma³a”; i jak On - „wierzyæ Panu
Bogu jak dziecko”; i jak On -
„przynieœæ niewykwalifikowan¹
rêk¹ baranka ze œniegu”.

Dlatego serdecznie zapra-
szamy na organizowany przez
Fundacjê AVE cykl spotkañ z
dr Aldon¹ Kraus - warszawsk¹
okulistk¹, poetk¹ i jedn¹ z naj-
bli¿szych przyjació³ek Ksiêdza
Jana. Mam przed sob¹ nie-

zwyk³y tomik „Litania polska” -
podwójnie dedykowany przez
Autora: mnie - w grudniu przed
trzema laty, a kilka miesiêcy
wczeœniej dr Kraus: „Kochanej
Aldonie, niewyp³acalny d³u¿nik
- x. Twardowski”...

Na pierwsze spotkanie, któ-
re odbêdzie siê w Domu Kul-
tury „Œwit”, ul. Wysockiego 11
w sobotê 4 II 2006 o godz. 19
(wstêp wolny), z³o¿¹ siê opo-
wieœci o ostatnich ziemskich
chwilach Ksiêdza Jana, Jego
90. urodzinach i napisanych z
tej okazji w prezencie „Listach
i liœcikach”, a tak¿e wakacjach
spêdzonych w aniñskim domu
Aldony Kraus i wielu innych
znacz¹cych wydarzeniach z
ostatnich kilkudziesiêciu lat...
Nie zabraknie wierszy Ksiêdza
Poety i dedykowanych Jemu
utworów Doktor Kraus oraz
wspólnego kolêdowania pod
przewodnictwem Avetek.
Bart³omiej W³odkowski & Avetki

Antoniego Jakubowskiego
pozna³em w 1994 roku jako rad-
nego dzielnicy Praga Pó³noc.
Sam wówczas po raz pierwszy
uzyska³em mandat do dzielni-
cy i Gminy Warszawa Centrum.
Antoniego nie da³o siê nie za-
uwa¿aæ. Potê¿ny, wówczas nie-
spe³na 50-letni mê¿czyzna, jak
sam podkreœla³ - syn przedwo-
jennego senatora, rzemieœlnik-
jubiler by³ nietuzinkow¹ posta-
ci¹ w swoim klubie radnych Unii
Wolnoœci. Z ramienia tej partii
pe³ni³ nieprzerwanie mandat
radnego Pragi Pó³noc i Gminy
Centrum do roku 2002. W ostat-
nich swoich wyborach wystar-
towa³ z list Platformy Obywatel-
skiej i bez najmniejszych pro-
blemów po raz kolejny uzyska³
zaufanie wyborców.

Od zawsze interesowa³y go
problemy w³asnego œrodowiska
drobnych kupców i rzemieœlni-
ków oraz sprawy spo³eczne, na
które by³ niezmiernie wyczulony.

By³ moim czêstym goœciem
jako zastêpcy, a nastêpnie dy-
rektora zarz¹du dzielnicy.
Mówi³ zawsze otwarcie, co le-
¿a³o mu na sercu i nie mia³o
znaczenia, czy podoba³o siê
to, czy nie jego rozmówcy.

Mia³ charakter, w obronie
swoich racji, gdy by³ do nich
przekonany, nieobca mu by³a
nawet droga s¹dowa. Nie cier-

W niedzielê 8 stycznia na
scenie Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury poœród choinek, tu¿
przy ¿³óbku stan¹³ wigilijny stó³
– przykryty bia³ym obrusem, z
tradycyjnymi potrawami œwi¹-
tecznym, siankiem, op³atkiem
i jednym pustym miejscem dla
zb³¹kanego wêdrowca. Zasie-
dli przy nim patroni  oraz juro-
rzy czêœci muzycznej V Ogól-
nopolskiego Festiwalu Bo¿o-
narodzeniowego BETLEJEM U
AVETEK, organizowanego
przez Fundacjê AVE i Chór
Avetki z Parafii w P³udach przy
wspó³pracy z BOK, DK Œwit,
Fundacj¹ J&S Pro Bono Polo-
niae oraz Wydzia³em Oœwiaty
Dzielnicy Targówek.

Wczeœniej przez ca³y pi¹tek,
sobotê i niedzielny poranek na
avetkowym festiwalu kolêdowa-
³y chóry, zespo³y muzyczne i
soliœci. Do ¿³óbka przyby³o po-
nad 80 grup, reprezentuj¹cych
parafie, przedszkola, szko³y,
centra kultury z ca³ej Polski –
³¹cznie ponad 1400 osób.
G³ówn¹ atrakcj¹ gali fina³owej
okaza³a siê... koza „AVE-me-
eetka”, która ku uciesze naj-
m³odszych, tak¿e zosta³a przez
Avetki zaproszona na fina³ fe-
stiwalu. Co roku ogrzewa³a
Dzieci¹tko w ̄ ywej Szopce, or-
ganizowanej przez Avetki, w
tym – stanê³a na scenie, nie-
opodal ¿³óbka i wigilijnego sto-
³u i sprawi³a, ¿e ogromna sala
widowiskowa zamieni³a siê w
autentyczn¹ stajenkê!

Atutem imprezy – jak podkre-
œli³ Jan Wêcowski, juror BuA –
jest jej powszechnoœæ: „W Pol-
sce odbywa siê wiele imprez
zwi¹zanych ze œwi¹tecznym
okresem Bo¿ego Narodzenia.
S¹ to najczêœciej spotkania spe-
cjalistyczne o jednorodnym ga-
tunku. Tutaj natomiast, u Ave-
tek, mamy wiele bo¿onarodze-
niowe œwiêto dla wszystkich.”

Z kolei uczestnicy i publicz-
noœæ wskazuj¹ na rodzinny cha-
rakter. Wszak impreza nie jest re-
alizowana przez „wyspecjalizo-
wan¹” instytucjê – w ca³oœci przy-
gotowuj¹ j¹ ze œwi¹tecznej po-
trzeby serca m³odsi i starsi sku-
pieni w chórach Fundacji Ave.
Dziêki temu Betlejem u Avetek
jest autentyczne, staje siê praw-
dziw¹ – pe³n¹ pokoju, mi³oœci i
nadziei – stajenk¹. Aveci¹tka,
Avetki, Ave Men, Gold Old Ave,
rodzice, babcie... – rozsy³aj¹ za-
proszenia, przygotowuj¹ dekora-
cje, podejmuj¹ zespo³y, pro-
wadz¹ konferansjerkê, a w tym
roku tak¿e zajêli siê przygotowa-
niem ciekawego programu poby-

Miêdzy Betlejem muzycznym a teatralnym
tu w Warszawie dla grup, które
przyjecha³y z dalekich stron.

Jury – s. dr Alicja Joñczyk,
muzykolog, dyrygent, kompozy-
tor, Jan Wêcowski, wyk³adowca
AmiFC, zbieracz i wydawca ko-
lêd, Ma³gorzata Sarbak, absol-
wentka AMiFC, autorka progra-
mów edukacyjnych i artystycz-
nych, Jerzy Sznajder, wieloletni
œpiewak Opery Narodowej -
oprócz wielu nagród w poszcze-
gólnych grupach wiekowych –
dzieciêcej, m³odzie¿owej, doro-
s³ych i seniora – przyzna³o
GRAND PRIX w dwóch katego-
riach. W chóralnej zdoby³ j¹ Re-
prezentacyjny Chór Miejski
„Jaros³aw” z Jaros³awia, na-
tomiast w zespo³owej m³odzie-
¿owa grupa NADZIEJA z Kra-
kowa, któr¹ tworz¹ osoby nie-
widome. Wœród laureatów
pierwszych miejsc znalaz³y siê
natomiast zespo³y warszaw-
skie: polifoniczny m³odzie¿owy
chór SONANTE z Oœrodka Pro-
filaktycznego „Michael” na Be-
mowie, Dzieciêcy Chór CANZO-
NETTA z PSM im. F. Chopina w
Warszawie oraz Chór Seniora
STARÓWKA Towarzystwa Przy-
jació³ Warszawy.

Ogromn¹ radoœci¹ by³o tak-
¿e sobotnie op³atkowe spotka-
nie jednego z uczestników
V BuA – CHÓRU DZIECIÊCE-
GO z Zespo³u Szkó³ w Œwiêcie-
chowie k. Leszna (ponad 350
km od Warszawy!) z Ksiêdzem
Prymasem w Galerii Porczyñ-
skich. Dziêki uprzejmoœci KSN
AW, blisko 50-osobowa grupa
mog³a zaœpiewaæ dla Ksiêdza
Prymasa, przekazaæ podaru-
nek, a nade wszystko podzieliæ
siê radoœci¹ festiwalu.

Warto dodaæ, ¿e Avetki za-
wierzy³y dzie³o Betlejem u Ave-
tek, jako przedsiêwziêcie ewan-
gelizacyjne, podczas tegorocz-
nego spotkania m³odych nad
Jeziorem Lednickim. W proce-
sji  z darami w czasie Mszy led-
nickiej chórzyœci zanieœli biule-
tyny i wydawnictwa festiwalowe,
które z³o¿yli na rêce ks. abp.
Henryka Muszyñskiego.

Przed nami czêœæ teatralna
festiwalu. W tym roku, ze wzglê-
du na wczesny termin  ferii zi-
mowych w województwie mazo-
wieckim, zostanie ona zrealizo-
wana ju¿ po tradycyjnym okre-
sie kolêdowym. 4 i 5 II w Domu
Kultury Œwit przy ul. Wysockie-
go 11 w Warszawie wyst¹pi po-
nad 20 grup dzieciêcego, m³o-
dzie¿owych i wielopokolenio-
wych z ca³ej Polski. Amatorskie
teatry z Koszalina, Kolbuszowej,
Lublina, Bia³egostoku, Warsza-
wic, D¹browicy Górnej, Tczewa,
Warszawy... zaprezentuj¹ spek-
takle inspirowane tematyk¹
œwi¹teczn¹ (4 II godz. 8.30-19,
5 II godz. 9-13). Gala fina³owa
5 II o godz. 14 równie¿ w DK
Œwit. Jak na Avetki przysta³o,
niespodzianek  nie zabraknie!

Podobnie, jak podczas czê-
œci muzycznej, dla 10 pierw-
szych osób, które zjawi¹ siê na
przes³uchaniach i w Biurze Fe-
stiwalowym (przy wejœciu do DK
Œwit) podadz¹ has³o „Nowa
Gazeta Praska”, czeka prezent
– kalendarz œcienny Avetkowe-
go Klubu Kajakowego ku czci
Jana Paw³a II na rok 2006, do-
kumentuj¹cy na fotografiach
pierwszy rok dzia³alnoœci klubu.

Bartlomiej Wlodkowski

Po¿egnanie

Nie s¹ sami
W Krynicy odby³o siê kolej-

ne zimowisko terapeutyczne
Oœrodka Hospicjum Domowe-
go dla dzieci i m³odzie¿y osie-
roconej oraz dla kilku m³odych
wdów i wdowców z ma³ymi
dzieæmi. Piêkna pogoda, wido-
ki, atmosfera rodzinna to do-
bre okolicznoœci do wzajemne-
go wsparcia, odpoczynku oraz
nawi¹zania bli¿szych wiêzi,
pomagaj¹cych wspieraæ siê w
codzienne, szare dni.

Nauczenie siê przez wiêk-
szoœæ wci¹gaj¹cej umiejêtno-
œci jazdy na nartach daje nowy
promyk nadziei, ¿e nie wszyst-
ko w ¿yciu siê skoñczy³o, ¿e
mo¿na mieæ jeszcze w ¿yciu
jakieœ zwyciêstwa. Codzienna
msza œw., prze¿ywana w ma-
³ej kaplicy, dawa³a szansê
uczenia siê u atmosferze ro-
dzinnej szukania œwiat³a Bo-
¿ego na trudne wydarzenia
¿ycia codziennego.

Serdeczne podziêkowania
dla Domu Zakonnego w Liche-
niu oraz dla wielu ludzi dobrej
woli, dziêki którym mo¿liwy by³
obecny wyjazd.    Ks. Andrzej

www.hospicjum-domowe.waw.pl

pia³ b³êdów prawnych, w obro-
nie poprawnoœci procedury go-
tów by³ prowadziæ d³ugotrwa³e
dysputy, w których wielokrotnie
jego oponenci zmuszeni byli
przyznaæ mu racjê. W imiê tych
zasad potrafi³ doprowadziæ do
uchylenia przez wojewodê
uchwa³ przyjêtych przez radê
Gminy Warszawa Centrum.

By³ radnym bardzo aktyw-
nym, ostatnio w radzie dzielni-
cy przewodniczy³ komisji inwe-
stycji i samorz¹du. Konse-
kwentny w swoich ocenach,
zawsze próbowa³ mediowaæ,

gdy pojawia³y siê konflikty. Za-
dziorny wobec w³adzy i jej au-
torytetu. Wielokrotnie w obec-
nym rozgardiaszu politycznym
na sesjach rady dzielnicy za-
chowywa³ w³asne zdanie.

W ostatnich latach nie zwol-
ni³ tempa mimo ciê¿kiej cho-
roby, któr¹ jakby lekcewa¿y³.
Poruszaj¹c siê o dwóch ku-
lach, do koñca bra³ udzia³ w
posiedzeniach komisji i se-
sjach plenarnych.

By³ radnym nietuzinkowym,
barwn¹ postaci¹ praskiego sa-
morz¹du.

Z pewnoœci¹ bêdzie Go bra-
kowa³o.

Ireneusz Tondera

pn-pt: 10-19
sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
  domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- wina mo³dawskie i gruziñskie
- ciasta domowe

Towarzyszy³ nam od chwili powstania gazety. Zawsze
chêtny do pomocy. Wiele tematów, które podejmowaliœmy,
by³o przez Niego inspirowanych. Wiele siê od Niego
nauczyliœmy. By³ ¿yczliwy ludziom, zaanga¿owany w ich
sprawy. Jako rodowity pra¿anin, zna³ tu ka¿dy k¹t i problem.
Nie by³o dla Niego spraw niewa¿nych, jeœli dotyczy³y ludzi.

Doskonale zna³ prawo, dziêki czemu na ka¿dym szczeblu w³adzy umia³ je
egzekwowaæ. By³ radnym dzielnicy od 1994 r., najpierw z ramienia Unii
Wolnoœci, w ostatniej kadencji – Platformy Obywatelskiej. Mimo trwaj¹cej
od lat ciê¿kiej choroby nie rezygnowa³ z pracy.

Niestety – ju¿ nie ma Go wœród nas. Bêdzie nam Go bardzo brakowa³o.

 Zespó³ Nowej Gazety Praskiej

Odszed³

Antoni Jakubowski
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Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to na moj¹ stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

SPRZEDA¯, SERWIS, AKCESORIA
(kasy ju¿ od 1000 z³ netto)

TV PRZEMYS£OWA
I NADZORUJ¥CA

(kamery, rejestratory, karty CCTV)

P.H.U. Robstar ul. Folwarczna 3

tel. 022 670-06-54
www.kasafiskalna.waw.pl

KASY FISKALNE

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH
ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI
SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY
MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 022 619-99-99

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

SPRZEDA¯ KONCENTRATÓW:
(na wagê)

- proszków
- p³ynów do prania i p³ukania

CENY HURTOWE!

PRALNIA MAGIEL KASIA
UL. BAZYLIAÑSKA 1,
TEL. 022 811-81-08

PROPONUJE:

- naukê p³ywania dla dzieci,

  m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
  szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê

PONADTO:

- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie

- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
 seniorów

NA MIEJSCU:

- bar, sklep p³ywacki
  i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.

WARSZAWA,

ul. NAMYS£OWSKA 8

Tel. 619-27-59, 818-83-81

Fax 619-88-08

http:www.naka.waw.pl

BASEN

DLA

KA¯DEGO

Najbardziej rozpoznawany na
œwiecie polski ser to Radamer,
produkowany na LubelszczyŸ-
nie. Prezentowany z sukcesami
na s³ynnych dorocznych targach
Grûne Woche w Berlinie, SIAL w
Pary¿u, a tak¿e w Moskwie, Au-
strii i na najwiêkszej polskiej wy-
stawie – poznañskiej Polagrze.

Radamer jest laureatem wie-
lu nagród, z których najwa¿niej-
sze (lecz nie wszystkie) to na-
groda Goldener Preis 2004
przyznana na miêdzynarodo-
wej ocenie serów DLG w Niem-
czech oraz europejski znak ja-
koœci Excellent European Qu-
ality, z³oty Medal POLA-
GRA’95, srebrny medal targów
PRODEXPO, z³oty medal na
WORLD FOOD.

Wytwarza siê go z pastery-
zowanego mleka krowiego a
okres dojrzewania trwa cztery
tygodnie. Radamer ma subtel-
ny orzechowy i jednoczeœnie
lekko s³odkawy smak oraz du¿e
owalne oczka wielkoœci czere-
œni zatopione w miêkkim mi¹¿-
szu. To prawdziwa, niepowta-
rzalna rewelacja, doskona³a i do
wina, i na kanapki.

Z tej samej, ekologicznie czy-
stej pó³nocnej Lubelszczyzny,
pochodzi inny s³ynny polski ser:
Bursztyn. Na forum interneto-
wym koneserów wina tak o nim
pisz¹: „Uwaga!!! Jad³em nowy

Jeœli sery,
to gdzie?

Francja? Holandia? Szwajcaria? Prawdziwi
znawcy tematu wiedz¹, ¿e tak¿e Polska!

rewelacyjny polski ser!!! Jestem
pod wra¿eniem!!! Ser nazywa siê
Bursztyn, to jest coœ na kszta³t
starej holenderskiej goudy. Cena
wysoka, ale w porównaniu do
Old Amsterdama czy Black La-
bel, to jednak po³owa ceny. Jak
na polskie warunki, to jest HIT!”

Bursztyn, w elastycznej
otoczce ze specjalnej,  czarnej
parafiny (nie w plastiku!) dojrze-
wa a¿ pó³ roku i jest serem o
przepysznym, bogatym smaku,
œmia³o stawiaj¹cym czo³a s³yn-
nym serowym markom.

I Bursztyn, i Radamer to praw-
dziwy przebój ostatnich tygodni
w sieci sklepów Specja³ Wiejski,
która ma je w ci¹g³ych dosta-
wach specjalnie dla swoich
klientów. Ale to nie wszystko.

Niektórzy twierdz¹, ¿e sery s¹
jak wino. O klasie wina decydu-
je szczep winoroœli, region w któ-
rym jest winnica, gleba która kar-
mi roœlinê. O serach – rodzaj mle-
ka, ³¹ki, na których pas¹ siê kro-
wy, owce czy kozy, region w któ-
rym ¿yj¹. Dlatego w³aœciciel Spe-
cja³u Wiejskiego sprowadza naj-
ciekawsze, wolne od chemicz-

nych konserwantów i dodatków
sery z ró¿nych zak¹tków kraju.

Z pó³nocnej Polski, z Podla-
sia, dojrzewaj¹ce, unikalne
sery koryciñskie produkowane
s¹ od kilkuset lat wed³ug recep-
tury spolszczonej, lecz przywie-
zionej do Korycina przez osad-
ników holenderskich. Z Su-
walszczyzny ma³e, kr¹g³e, o
wyrazistym smaku sery z Wi-
¿ajn. Bielusieñkie, soczyste
twarogi gospodarskie a¿ z Bo-
rów Tucholskich: t³uste, pó³t³u-
ste i chude. Z surowych tere-
nów podgórskich o zdecydowa-
nym, ostrym klimacie sery, któ-
re od wieluset lat, niezmiennie
wed³ug receptur ojców i dzia-
dów wytwarzaj¹ bacowie na
halach: oscypki bia³e i wêdzo-
ne, bundz i bryndzê. Kultywu-
j¹c prawdziwie tradycyjne sma-
ki sery te powinny byæ wytwa-
rzane wy³¹cznie z mleka
owczego, bez domieszek aler-
gennego mleka krów, dlatego
na czysto owcze specja³y mu-
simy poczekaæ, a¿ zacznie siê
sezon wypasów na halach,
najpewniej do kwietnia.

Jednak do Specja³u Wiej-
skiego warto zajrzeæ ju¿ teraz,
nie tylko po znakomite, wyj¹t-
kowe sery. Tak¿e po miêsiwa
wêdzone, miody, chleby na za-
kwasie s³owem wszystko to,
co nieska¿one wszechobecn¹
chemi¹ pokrzepi cia³o i uradu-
je podniebienie. Nie trzeba
czekaæ do kwietnia!

Na degustacjê opisanych
wy¿ej serów i innych produktów
regionalnych i ekologicznych
zapraszamy do sklepu „Spe-
cja³ Wiejski” na ul. Œwidersk¹
100/20 (tel. 022 6703793) oraz
na stronê internetow¹
www.specjalwiejski.pl.   eGo

Szanowni Pañstwo,
W poprzednim numerze

przedstawi³em podstawowe
kwestie zwi¹zane ze spadka-
mi. Prawo spadkowe wydaje
siê proste i zrozumia³e, jed-
nak¿e s¹ to tylko pozory. W
rzeczywistoœci nale¿y bardzo
uwa¿nie podchodziæ do kwe-
stii dziedziczenia, zw³aszcza
przy przygotowywaniu testa-
mentu lub umowach i uzgod-
nieniach dotycz¹cych spadko-
bierców i masy spadkowej.

Wielu Klientów zg³asza siê
do naszej Kancelarii z proble-
mami, których mo¿na by³o
unikn¹æ konsultuj¹c siê wcze-
œniej z prawnikiem. Na szczê-
œcie nie ma takich problemów,
których nasi prawnicy nie
bêd¹ w stanie przezwyciê¿yæ.

Kolejn¹ grup¹ problemów, z
jakimi zmagaj¹ siê nasi Klien-
ci, s¹ kwestie zwi¹zane ze
spó³dzielniami i wspólnotami
mieszkaniowymi, m.in. proble-
my z uci¹¿liwymi s¹siadami.

Zasady zachowania miesz-
kañców regulowane s¹ naj-
czêœciej przepisami wydawa-
nymi przez organy spó³dziel-
ni lub przez same wspólnoty
mieszkaniowe. Ponadto sze-
reg przepisów prawa admini-
stracyjnego, prawa cywilnego
oraz prawa wykroczeñ zaka-
zuje okreœlonych zachowañ,
które godz¹ w interes miesz-

kañców lub spó³dzielni i
wspólnot mieszkaniowych.

Je¿eli w jakiejkolwiek spó-
³dzielni czy wspólnocie wystê-
puj¹ problemy zwi¹zane z
uci¹¿liwymi s¹siadami przede
wszystkim nale¿y zwróciæ siê
o pomoc do organów takiej
spó³dzielni lub wspólnoty, czyli
do zarz¹du lub administracji.
Maj¹ one obowi¹zek zajêcia
siê ka¿dym problemem. Je¿eli
to nie pomo¿e, trzeba zwró-
ciæ siê o pomoc do prawników.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ³ama-
nie przepisów porz¹dkowych
mo¿e w ostatecznoœci prowa-
dziæ do usuniêcia ze spó-
³dzielni lub ¿¹dania sprzeda-
¿y lokalu mieszkalnego, pomi-
jaj¹c karê grzywny lub aresz-
tu gro¿¹c¹ w przypadku po-
pe³niania wykroczenia przez
uci¹¿liwego mieszkañca.

Ka¿dy problem mo¿na roz-
wi¹zaæ. Nale¿y tylko skorzy-
staæ z w³aœciwych i skutecz-
nych metod. ¯aden z miesz-
kañców nie mo¿e byæ pozo-
stawiony bez pomocy. Je¿eli
administracja nie pomo¿e roz-
wi¹zaæ problemów, proszê
zwróciæ siê do naszej Kance-
larii. My naprawdê pomagamy
ludziom.

Piotr KaŸmirski

tel. 022 884 84 00

502 535 361

uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania
terenu, jak równie¿ bez udzia-
³u spo³eczeñstwa w postêpo-
waniu,  do czego zobowi¹zuje
ustawa o ochronie œrodowiska.
Urzêdy w odpowiedziach na
nasze pisma s¹ stronnicze i nie
odpowiadaj¹ merytorycznie,
tylko dlatego aby w dalszym
toku postêpowania nie mo¿na
by³o odwo³aæ siê do wy¿szej
instancji. Niepokój Czytelnika
budzi fakt, ¿e - W niedalekiej
przysz³oœci s¹ planowane 2 ko-
lejne potê¿ne stacje bazowe te-
lefonii komórkowej tu¿ obok tej,
która ju¿ istnieje.

Problem skutków zdrowot-
nych dzia³ania pól elektroma-
gnetycznych emitowanych
przez stacje bazowe telefonii
komórkowej jest dyskutowany
na ca³ym œwiecie. Mieszkañcy
okolic stacji bazowych s¹ eks-
ponowani na owe emisje w
sposób ci¹g³y. Co prawda, w
¿adnych badaniach nie stwier-
dzono przekroczeñ dopusz-
czalnych standardów, jednak
wielu specjalistów uwa¿a, ¿e
normy s¹ œwiadomie zani¿ane

pod wp³ywem mocarnego lob-
by telefonii komórkowej.

Wyniki badañ ankietowych
jednoznacznie wskazuj¹, ¿e u
mieszkañców okolic stacji ba-
zowych wystêpuj¹ ró¿nego
rodzaju dolegliwoœci, przede
wszystkim ze strony uk³adu
kr¹¿enia, k³opoty ze snem,
dra¿liwoœæ, depresja, zabu-
rzenia widzenia, trudnoœci z
koncentracj¹ uwagi, nudnoœci,
utrata apetytu, zawroty i bóle
g³owy. W przeprowadzonych
badaniach stwierdzono zwi¹-
zek miêdzy wystêpowaniem
poszczególnych symptomów
a poziomem ekspozycji i od-
leg³oœci¹ od stacji bazowej.
Zale¿noœæ tê zaobserwowano
zarówno u osób, które wi¹za-
³y swoje dolegliwoœci z obec-
noœci¹ stacji bazowej, jak i u
tych, które nie dostrzega³y ta-
kiego zwi¹zku.

W ubieg³ym roku poœwiêcili-
œmy problemowi stacji bazo-
wych telefonii komórkowej ob-
szerny artyku³. Pisaliœmy m.in.
o dokumentach Parlamentu Eu-
ropejskiego, w których  okreœlo-
no sytuacjê ludnoœci poddanej
napromieniowaniu przez stacje
bazowe telefonii komórkowej
mianem masowego ekspery-
mentu. Dotyczy to zarówno sta-
rych pañstw UE jak i Polski. Sy-
tuacja Polaków jest znacznie

gorsza ze wzglêdu na liberalne
przepisy. Dokumenty Parlamen-
tu Europejskiego zwracaj¹ uwa-
gê na koniecznoœæ szczególnej
ochrony dzieci i m³odzie¿y przed
promieniowaniem mikrofalo-
wym telefonii komórkowej.
Zgodnie z t¹ sugesti¹ rz¹d Wiel-
kiej Brytanii wyda³ zalecenie dla
szkó³ i rodziców, aby dzieci do
lat 16. nie u¿ywa³y telefonów ko-
mórkowych.

Polskie w³adze nie dostrze-
gaj¹ problemu.  Nikt nie reagu-
je na reklamy telefonii komór-
kowej adresowane do dzieci.
Stacje bazowe s¹ budowane
w pobli¿u szkó³, szpitali i w
osiedlach mieszkaniowych.
Niew¹tpliwy wp³yw na liberal-
ne podejœcie do emisji pól
elektromagnetycznych maj¹

ekspertyzy naukowców. Prof.
dr hab. med. Stanis³aw Szmi-
gielski z Wojskowego Instytu-
tu Higieny i Epidemiologii jest
uwa¿any za specjalistê z za-
kresu oddzia³ywañ biologicz-
nych  pól elektromagnetycz-
nych na organizmy ¿ywe.
Jego liczne szczegó³owe opi-
nie m.in. dla potrzeb postêpo-
wañ s¹dowych daj¹ asumpt
do twierdzenia o braku szko-
dliwoœci owych pól. Krytycy
s¹dz¹ inaczej. Niektórzy uwa-
¿aj¹, ¿e polskie normy doty-
cz¹ce emisji s¹ zani¿one na-
wet tysi¹ckrotnie.

 Zainteresowanych szcze-
gó³ami zachêcamy do lektury
tekstu Niebezpieczne, choæ
niewidzialne na stronie Nowej
Gazety Praskiej -www.ngp.pl.

Piotr Koz³owski nie poddaje
siê. Skierowa³ pisma m.in. do
burmistrza Bia³o³êki, do Mini-
sterstwa Zdrowia i Najwy¿szej
Izby Kontroli. Liczy na prze³a-
manie komórkowej zmowy mil-
czenia. Do walki zagrzewaj¹ go
problemy zdrowotne ca³ej ro-
dziny Koz³owskich.        (egu)

Komórkowe pole ra¿enia
dokoñczenie ze str. 1

ZNANI, POLSCY
BIOENERGOTERAPEUCI

Jerzy i Marek Zawadzcy

przyjmuj¹ pacjentów

w Warszawie (raz w miesi¹cu)

w gabinecie
„Magiczny Œwiat”

ul Bia³ostocka 9
Informacja i zapisy pod nr tel.

022 618-31-12, 0606-237-934
jerzyzawadzki@poczta.onet.pl

STUDIO FRYZJERSKIE
zaprasza w godzinach 9 - 21

ul. Darwina 15, tel. 022 818-98-46

Promocyjne ceny!

Prawnik
przyjazny ludziom

Kancelaria Prawna
Legis Media
ul. Kondratowicza 37
lok. 202, II p.

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30,
0603-956-654

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

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

MALWA

Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania

Warszawa ul. Targowa 80
Wo³omin-S³oneczna ul. Rolna 26

tel. 0507-257-824

 0507-292-311

0504-649-287

(022) 424-26-95

„GRANICA”

Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH

Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich

50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t,
które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”

www.termek.neostrada.pl

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 022 678-14-14, fax 678-04-04ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3580 z³/m2 brutto

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny

� w³asnoœæ hipoteczna

� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz

� gratis udzia³ w gruncie

� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ostatnie

mieszkania

– Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej  op³aca rachunki za wy-
mienione media.

Pracownicy socjalni na bie-
¿¹co wspó³pracuj¹ ze stra¿¹
miejsk¹. Podczas wspólnych
patroli zbieraj¹ informacje o
osobach potrzebuj¹cych po-
mocy. Docieraj¹ te¿ do tych,
którzy mieszkaj¹ na dzia³kach
przy ul. Odrow¹¿a, Malbor-
skiej lub na ul. Wysockiego w
dawnych domach kolejowych.
W du¿ych  budynkach cenna
okazuje siê pomoc s¹siedzka.

Mieszkañcy otrzymuj¹ infor-
macje o schroniskach, z któ-
rych mog¹ skorzystaæ osoby
potrzebuj¹ce takiej pomocy.

Zg³oszenia, dotycz¹ce ró¿-
nych form pomocy nale¿y kie-
rowaæ do Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej przy ul. Chodec-
kiej 2, tel. 022 675 28 10 lub
do filii OPS:
- nr 1 przy ul. Chodeckiej 2:
tel. 022 811 16 57, 022
674 20 14;

- nr 2 przy ul. Stojanowskiej
12/14, tel. 022 679 51 57, 022
679 61 28.

Filia nr 2 obs³uguje miesz-
kañców Targówka Mieszkanio-
wego, Targówka Przemys³o-
wego i Zacisza. Rozleg³y teren
stanowi utrudnienie przy udzie-
laniu pomocy. Najbardziej „za-
gêszczony” obszar to dzia³ki
przy ul. Bardowskiego, za pêtl¹
autobusu 170. Mieszkaj¹ tam
równie¿ rodziny z dzieæmi.

Ostatnio stra¿ miejska dowo-
zi³a tam gor¹c¹ zupê.

Pracownicy socjalni docie-
raj¹ do inwalidów, emerytów,
matek z ma³ymi dzieæmi, by
upewniæ siê, czy maj¹ ciep³o
w domu i czy maj¹ co jeœæ. Od-
wiedzaj¹ tak¿e osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, które
czêsto nie uœwiadamiaj¹ so-
bie, ¿e potrzebna jest im po-
moc. Zale¿nie od schorzenia,
osoby te kierowane s¹ do jed-
nej z placówek opiekuñczych.

Wœród bezdomnych wiêcej
jest mê¿czyzn, przewa¿nie w
wieku 45 – 55 lat. Ok. 50%
tych osób ma chorobê alkoho-
low¹ i przy obecnie panuj¹-
cych temperaturach jest naj-
bardziej zagro¿ona zamarz-
niêciem.

Ka¿dy napotkany bezdom-
ny mo¿e liczyæ na pomoc. Je-
œli odmawia, proszony jest o
podpisanie specjalnego
oœwiadczenia, ¿e zosta³ poin-
formowany o mo¿liwoœci
otrzymania pomocy w OPS
przy ul. Stojanowskiej i otrzy-

dokoñczenie ze str. 1 ma³ wykaz placówek, w któ-
rych mo¿e siê zatrzymaæ. Oto
niektóre adresy;

Noclegownia „Markot–3”,
ul. Marywilska 44, tel. 022
614 50 78; 022 814 57 32

Praskie Centrum Pomocy
BliŸniemu, Noclegownia,
ul. Kijowska 22

Noclegownia dla Bez-
domnych, ul. Skaryszewska
19, tel. 022 499 80 29

Noclegownia dla bezdom-
nych mê¿czyzn „Hades” Sto-
warzyszenia „Monar, ul. Mo-
dliñska 1d, tel. 022 801 70 56

Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi” –„ Dom za Bram¹” ul.
Targowa 82, tel. 022 619 85 01

Centrum Samotnych Ma-
tek z Dzieæmi „Bajka” sto-
warzyszenia „Monar”, Bia³o-
³êka, ul. Skierdowska 2, tel.
022 423 48 06, 022 814 06 92

Dom Matki i Dziecka przy
Oœrodku pomocy Spo³ecz-
nej Dzielnicy Pr. P³n., ul. Szy-
manowskiego 4A, tel. 022 619
32 65, 022 619 34 37 (ponie-
dzia³ek – pi¹tek w  godz. 8-16)

Za nami fala siarczystych
mrozów. Synoptycy przestrze-
gaj¹, ¿e niebawem nadejdzie
nastêpna. W ca³ym kraju zma-
r³o z zimna blisko dwieœcie
osób. Sprawdzaliœmy jak przy-
gotowane s¹ do ekstremalnie
ciê¿kiej zimy oœrodki pomocy
spo³ecznej w Bia³o³êce i na
Pradze Pó³noc. Jak siê oka-
zuje bezdomni i podopieczni
oœrodków mog¹ liczyæ na da-
leko id¹c¹ pomoc.

Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Bia³o³êce œciœle wspó-
³pracuje ze stra¿¹ miejsk¹.
Regularnie w teren rusza pa-
trol sk³adaj¹cy siê z dwóch
stra¿ników i dwóch pracowni-
ków socjalnych. Przeszukuj¹
miejsca, w których mog¹ prze-
bywaæ bezdomni i kieruj¹ ich
do noclegowni w Bia³o³êce -
Bajka, Hades i Markot przy
Marywilskiej - lub w innych
dzielnicach. Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej dysponuje list¹
noclegowni, ¿adna z bezdom-
nych osób nie pozostanie bez
opieki. Oœrodek reaguje rów-
nie¿ na wszelkie doniesienia o
bezdomnych kierowane przez
mieszkañców dzielnicy. Przy-
pominamy, ¿e do noclegow-
ni przyjmuje siê w czasie
mrozów nawet osoby nie-
trzeŸwe. Ka¿da osoba bez-
domna, która nie chce za-
mieszkaæ na czas mrozów w
noclegowni, mo¿e liczyæ na
gor¹cy posi³ek w Hadesie.
Podopieczni bia³o³êckiego
oœrodka otrzymali ciep³¹
odzie¿, jeœli jest taka potrzeba
mog¹ równie¿ otrzymaæ - nad-

Nie tylko dla bezdomnych
programowo - wêgiel. Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej apeluje o
zg³aszanie mieszkaj¹cych w
s¹siedztwie ludzi starszych i
niezamo¿nych, którzy podczas
mrozów nie s¹ w stanie sami
sobie poradziæ. Pracownicy
socjalni przyjad¹ na miejsce i
zaopiekuj¹ siê takimi osobami.
Informacje o osobach bezdom-
nych i potrzebuj¹cych pomo-
cy mo¿na zg³aszaæ osobiœcie
w siedzibie Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej przy Antalla 4 lub
telefonicznie pod numer 022
614 70 00. Zg³oszenia przyj-
muje równie¿ Stra¿ Miejska
pod numerami telefonów 022
741 13 35 i 022 741 27 72.

Do noclegowni kieruje
wszystkich bezdomnych, któ-
rzy wyra¿¹ wolê zamieszkania
w nich na czas mrozów, rów-
nie¿ Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej na Pradze Pó³noc. Pra-
cownicy dysponuj¹ list¹ wol-
nych miejsc w warszawskich
noclegowniach. ¯adna spo-
œród osób bezdomnych nie po-

zostanie bez opieki. Pod-
opieczni oœrodka s¹ wyposa-
¿eni w ciep³¹ odzie¿ i opa³.
Uruchomiono tzw. pogotowie
kasowe. Pracownicy socjalni
reaguj¹ na wszelkie sygna³y o
niedogrzanych mieszkaniach
podopiecznych. Natychmiast -
jeœli jest taka potrzeba - s¹ w
stanie zakupiæ grzejnik i do-
starczyæ go do domu pod-
opiecznego. Wszelkie informa-
cje od mieszkañców Pragi Pó-
³noc dotycz¹ce osób bezdom-
nych czy te¿ potrzebuj¹cych
pomocy s¹ przyjmowane pod
numerami telefonów Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej 022 619
33 95 i 022 618 22 61 (filia przy
Groszkowskiego) i 022 670 10
71 (filia przy Targowej).    (egu)

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel. 022 499-33-40, tel/fax 022 818-77-68

www.rehactiv.republika.pl

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne
- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

Skromnoœæ ekspozycji w

Izbie zapewnia jej auten-
tyzm. Skromnie nie znaczy

ma³o. Ze œcian ponad ga-
blotami spogl¹daj¹ z foto-
grafii wszyscy dowódcy Po-

wstania. ZPW wraz ze Sto-
warzyszeniem organizuje

ekspozycje zebranych po-
wstañczych pami¹tek, pa-
tronuje pracom naukowym,

zbiera relacje powstañców,

Stowarzyszenie Pamiêci Powstania Warszawskiego

wydaje je w formie ksi¹¿ko-

wej i rozpowszechnia.

Stowarzyszenie Pamiêci
Powstania Warszawskiego

1944 zosta³o za³o¿one dwa
lata temu przez powstañców,

œwiadomych ¿e ich misja kul-
tywowania pamiêci bohater-
skiego zrywu wymaga zapew-

nienia kontynuacji. Dlatego w
Stowarzyszeniu, które nie jest

zwi¹zkiem kombatanckim,
dzia³aj¹ osoby ró¿nego wie-
ku i zawodu. £¹czy je zamiar,

a nawet potrzeba pielêgno-
wania pamiêci Powstania.

Oprócz tradycyjnej wystawy

Stowarzyszenie dysponuje
bardzo ciekaw¹ stron¹ inter-

netow¹ www.sppw1944.org.

Kolejn¹ form¹ dzia³ania jest
organizowanie spotkañ z

uczestnikami Powstania. Te
spotkania nawet bardziej ni¿
internet trafiaj¹ do m³odzie¿y,

a przecie¿ zaszczepienie w
m³odych ludziach szacunku

do w³asnych dziejów i patrio-
tycznych tradycji narodowych

jest najwa¿niejszym celem
dzia³ania cz³onków i sympa-
tyków Stowarzyszenia.

Tych cz³onków i sympaty-
ków jest ci¹gle za ma³o... Na-
mawiam, by przyjœæ do lokalu

przy D³ugiej 22, tak jak ja
przyszed³em, i spróbowaæ

pomóc.

Codziennie od poniedzia-
³ku do czwartku, miêdzy 11

a 16. Czas biegnie nieub³a-
ganie, w odwrotnym kierun-
ku ni¿ ludzka pamiêæ.

Maciej Bia³ecki

maciej@bialecki.net.pl

Z dala od zgie³ku wielkich muzeów, w siedzibie Zwi¹zku
Powstañców Warszawskich przy ulicy D³ugiej 22, tu¿ przy
Pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasiñskich,
znajdziemy Izbê Pamiêci Powstania. Izbê stworzy³ Zwi¹-
zek Powstañców Warszawskich, a opiekuje siê ni¹ Stowa-
rzyszenie Pamiêci Powstania Warszawskiego 1944.

Potrzebna pomoc

Perfekt-DENT

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-21, w soboty 9-15

Tarchomin ul. Odkryta 44

(wejœcie od Œwiatowida na-
przeciw pêtli autobusowej
NOWODWORY)

www.perfektdent.pl

Przyjmujemy zapisy telefoniczne:

Tel. 022 889-70-80

022 889-70-81

stosowania zapraszamy do

naszego gabinetu.

Z przyjemnoœci¹ chcieliby-

œmy równie¿ poinformowaæ

Pañstwa, i¿ wprowadzenie

podtlenku azotu oraz innych

nowoœci w naszym gabinecie

mo¿liwe by³o dziêki wykorzy-

staniu dotacji unijnych ( fun-

duszy strukturalnych dzia³a-

nia 3.4.). Nasz gabinet, spe-

³niaj¹c najwy¿sze standardy

norm europejskich, jako jeden

z nielicznych w województwie

mazowieckim móg³ skorzy-

staæ z dotacji unijnych. Dziêki

temu przedsiêwziêciu wypo-

sa¿yliœmy praktykê w dodat-

kowy, najwy¿szej klasy sprzêt

stomatologiczny, podnosz¹cy

standard naszych us³ug oraz

zapewniaj¹cy zadowolenie

naszym Pacjentom.

Serdecznie zapraszamy

dokoñczenie ze str. 1

Lokal nr 60 w kamienicy nr 6 na ul. Ks.
K³opotowskiego – ten adres siedziby  war-
szawskiego zarz¹du Ligi Kobiet Polskich warto wpisaæ do ka-
lendarza roku 2006 jako miejsce spotkañ ludzi ciekawych
œwiata, otwartych na wiedzê i nowe wra¿enia, m³odych du-
chem niezale¿nie od wieku zapisanego w metryce.

Obecnie w siedzibie LKP mo¿na bezp³atnie uzyskaæ poradê
prawn¹ (w pon., godz. 14–18) i edukacyjn¹  (wt., godz. 14–18).

Zarz¹d, któremu przewodniczy Maria Norin, chce wzboga-
ciæ dzia³alnoœæ o comiesiêczne spotkania z udzia³em ludzi, któ-
rzy w zaciszu domowym realizuj¹ swe pasje twórcze: pisz¹,
rysuj¹, maluj¹, tkaj¹, szyde³kuj¹ lub w innej formie uprawiaj¹
sztukê lub rêkodzie³o. Wielu z nich nie mia³o dotychczas mo¿-
liwoœci szerszego zaprezentowania swych dokonañ. Warto,
by skorzystali z szansy, a tak¿e zachêcili znanych sobie twór-
ców-amatorów. Podczas spotkañ w siedzibie LKP mo¿na bê-
dzie równie¿ wzbogaciæ wiedzê z dziedziny zdrowia i prawa,
przy œwiecach pos³uchaæ muzyki i potañczyæ.

Swój udzia³ i pomys³y mo¿na zg³aszaæ telefonicznie pod
numery: 022 621 29 64 i 022 625 08 53 w godz. 9–15. Propo-
zycje pos³u¿¹ do opracowania planu spotkañ. Inauguracja -
ju¿ 8 marca.

Poka¿,
co potrafisz

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Koniec z lêkiem u stomatologa

}

damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)
tel. 022 678-82-27

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

ZABAWA

WALENTYNKOWA

11 LUTY ZACISZE

022 679-36-30,

0603-956-654
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ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦     oprawa obrazów

♦♦♦♦♦     lustra

♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦     szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

SKUTECZNIE POMAGA CHORYM
- nerwice dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - regeneracja psychiczna

- depresja, bezsennoœæ, z³e samopoczucie, bóle reumatyczne
- choroby ciê¿kie i przewlek³e, schorzenia narz¹dów wewnêtrznych

- regeneracja pooperacyjna i pourazowa
- problemy alkoholowe nikotynowe i inne (komputer, pracoholizm)

- likwidacja stanów chronicznego zmêczenia

MASZ PROBLEMY - ZADZWOÑ

0501-742-406, (022) 423-68-33
www.uzdrowiciel.euroadres.pl Warszawa

EGZORCYZMY
UWALNIANIE LUDZI, DOMÓW, FIRM

OD KL¥TW, UROKÓW I ZAKLÊÆ
W KA¯DYM PRZYPADKU MO¯LIWE DZIA£ANIE NA ODLEG£OŒÆ

UZDROWICIEL JASIENIECKI

ka³ z³otego jubileuszu w lepszej
szacie. „Niech kwitnie sztuka
medyczna, niech chorzy otrzy-
maj¹ to, na co czekaj¹. My – Ko-
œció³ – jesteœmy do dyspozycji”.

Minister zdrowia wyrazi³
ho³d i uznanie lekarzom za
wspania³e osi¹gniêcia zawo-
dowe i naukowe. Szpitalowi
¿yczy³, by dotacje od marsza-
³ka by³y coraz wiêksze, by star-
czy³o ich na sprzêt i na remon-
ty; by pani dyrektor mog³a pod-
nieœæ pensje pracownikom, a
oni mieli satysfakcjê i byli dum-
ni ze szpitala. Prof. Religa wy-
razi³ nadziejê,  ¿e do¿yjemy
czasów, gdy p³ace bêd¹ na
miarê wysi³ków i zdolnoœci.

Gratulacje i ¿yczenia z okazji
jubileuszu „naszego Szpitala”

przekaza³  rektor Aka-
demii Medycznej prof.
Leszek P¹czek.  Z jego
r¹k marsza³ek Adam
Struzik otrzyma³ Medal
Honorowy Akademii
Medycznej im. Tytusa
Cha³ubiñskiego, przy-
znawany osobom
szczególnie zas³u¿o-
nym dla tej uczelni.
Marsza³ek uhonorowa-
ny zosta³ tak¿e orde-
rem Merita Magne Pra-
estita 2006.

„Widzê przysz³oœæ    przed
tym Szpitalem; jest nasycony
ludŸmi g³odnymi sukcesu” –
powiedzia³ laureat, dziêkuj¹c
wszystkim za wysi³ek, trud
oraz wytrwa³oœæ, „mimo nêdz-
nych zarobków.”

Ponad stu osobom, zas³u¿o-
nym dla Wojewódzkiego Szpi-
tala Bródnowskiego, wrêczono
ró¿nej rangi odznaczenia, od
Krzy¿y Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy¿y Zas³ugi, odznak
„Zas³u¿ony dla Ochrony Zdro-

wia” i „Zas³u¿ony dla Warsza-
wy”, do nagród ksi¹¿kowych.

Uroczystoœæ uwieñczy³
spektakl teatralny „EuroCity”
Aleksandra hr. Fredry w re¿y-
serii Andrzeja £apickiego.

Czasy, ludzie i zdarzenia,
zwi¹zane z obchodz¹c¹ jubile-
usz placówk¹ utrwalone zosta-
³y w ksi¹¿ce „25 lat Wojewódz-
kiego Szpitala Bródnowskiego”
pod redakcj¹ prof. dr hab. Jana
Dzieniszewskiego i prof. dr hab.
Wojciecha Noszczyka.          K.

Jubileusz Szpitala
25 lat Szpitala Bródnowskiego

dokoñczenie ze str. 1

Zwo³ana 27 stycznia na
wniosek zarz¹du Targów-
ka, 41. sesja rady dzielnicy
zaowocowa³a podjêciem
trzech uchwa³.

W pierwszej z nich, po po-
zytywnym zaopiniowaniu
przez komisje merytoryczne,
jednomyœlnie ustalono obszar
wymagaj¹cych rewitalizacji te-
renów Targówka Przemys³o-
wego i pozosta³oœci dawnej
zabudowy Targówka Mieszka-
niowego. Uchwa³a ma s³u¿yæ
rozwojowi i poprawie ¿ycia
mieszkañców, a tak¿e integra-
cji dzia³añ rewitalizacyjnych z
s¹siaduj¹cym terenem Pragi
Pó³noc, wyznaczonym w Lo-
kalnym Uproszczonym Pro-
gramie Rewitalizacji m.st.
Warszawy.

21 radnych opowiedzia³o
siê „za”, 1 wstrzyma³ siê w g³o-
sowaniu nad uchwa³¹ o zmia-
nie dotycz¹cej zadania z Wie-
loletniego Planu Inwestycyjne-
go: „Modernizacja Szko³y
Podstawowej nr 42 przy ul.
Balkonowej 2/4 wraz z zabu-
dow¹ dziedziñca wewnêtrzne-
go i boiskami sportowymi oraz
niezbêdn¹ infrastruktur¹.” W
zwi¹zku ze stwierdzon¹ w
grudniu 2005 roku konieczno-
œci¹ wymiany zu¿ytych insta-
lacji: elektrycznej, c.o., sieci
wodno-kanalizacyjnej, wenty-
lacji, posadzek – zadanie to
zostanie zakoñczone nie w
2007, lecz w 2008 roku, a ca-
³kowite wydatki na tê inwesty-
cjê wzrosn¹ z 8 710 000 z³ do
13 280 000 z³ (na rok 2008 –
4 570 000z³)

XLI sesja rady Targówka

Po pierwsze – rewitalizacja
Dyskusjê wywo³a³ projekt

uchwa³y, opiniuj¹cej obni¿enie
stawek czynszowych i ograni-
czenie op³at za lokale, wynaj-
mowane poza konkursem
ofert. Tê formê wykonania za-
leceñ uchwa³y Rady Warsza-
wy pozytywnie zaopiniowa³a
komisja gospodarki komunal-
nej i mieszkaniowej. Na sesji
radna Sylwia Góralska zg³osi-
³a wniosek o wykreœlenie z pro-
jektu uchwa³y mo¿liwoœci ob-
ni¿enia stawek czynszu za lo-
kale wynajmowane na siedzi-
by partii politycznych oraz na
biura poselskie i senatorskie,
bo by³oby to przywilejem da-
nym ludziom bogatym, kosz-
tem biednych. Za skreœleniem
opowiedzieli siê tak¿e: Andrzej
Kobel i Zbigniew Poczesny;
przeciw byli: Witold Harasim,
Andrzej Gapys i Ewa Majstat.

W g³osowaniu poprawka nie
zosta³a przyjêta, gdy¿ popar³o
j¹ 7 radnych, 10 by³o przeciw,
3 wstrzyma³o siê od g³osu. W
kolejnym g³osowaniu 5 rad-

nych wstrzyma³o siê od g³osu,
16 - opowiedzia³o siê za
uchwa³¹, pozytywnie opiniu-
j¹c¹ obni¿enie (z ulg¹ 50%)
stawek za lokale: niewynajête
mimo 2 konkursów ofert, z po-
wodu braku ofert; na prowa-
dzenie dzia³alnoœci charyta-
tywnej, kulturalnej, opiekuñ-
czej, leczniczej, oœwiatowej,
badawczo-rozwojowej, wycho-
wawczej lub sportowo-tury-
stycznej, nie zwi¹zanej z dzia-
³alnoœci¹ zarobkow¹, a tak¿e
organizacjom po¿ytku publicz-
nego na ich cele statutowe; na
siedziby partii politycznych, na
biura senatorskie i poselskie
na czas trwania kadencji. W
uchwale zapisano te¿ ograni-
czenie op³at za lokale wynajê-
te na prowadzenie dzia³alno-
œci gospodarczej osobom bez-
robotnym, zarejestrowanym w
Urzêdzie Pracy m.st. Warsza-
wy, objêtym programem akty-
wizacji zawodowej.

Zamykaj¹c obrady, Maciej
Œwiderski podziêkowa³ za bar-
dzo ciekaw¹ dyskusjê. Obo-
wi¹zek sprawozdawcy naka-
zuje dodaæ, ¿e wype³ni³a ona
ponad po³owê trwaj¹cej godzi-
nê sesji i dotyczy³a zasad.
Obecnie na Targówku nie ma
lokali wynajmowanych przez
partie polityczne ani na biura
senatorskie czy poselskie. Z
pewnoœci¹ radni dopilnuj¹, by
nie powtórzy³ siê, przypomnia-
ny przez radnego Andrzeja
Kobla, przypadek  niesp³ace-
nia d³ugu za lokal wynajêty
jednemu ze stowarzyszeñ.

 K.

Sam pomys³ zrodzi³ siê
wœród studentów Wy¿szej
Szko³y Pedagogiki Resocjali-
zacyjnej „Pedagogium”. Pro-
jektem zainteresowa³y siê w³a-
dze Dzielnicy Praga-Pó³noc
oraz Grupa Pedagogiki i Ani-
macji Spo³ecznej (GPAS).
Uda³o siê zgraæ dzia³ania tych
czterech instytucji, co zaowo-
cowa³o œwietn¹ wspó³prac¹.

Fundacja Artbarbakan udo-
stêpnia lokal – swoj¹ Galeriê
N’69 oraz artystów, którzy pro-
wadz¹ zajêcia. Wy¿sza Szko-
³a „Pedagogium” zapewnia
patronat rektora oraz materia-
³y malarskie. W³adze Dzielni-
cy Praga-Pó³noc ufundowa³y
nagrody, a pedagodzy z grupy
GPAS przyprowadzaj¹ dzieci i
zapewniaj¹ im opiekê.

W warsztatach bierze udzia³
30 praskich dzieci w wieku od
10 do 16 lat, 10 – z dzia³aj¹ce-
go na Pradze Stowarzyszenia
„Serduszko” i 20 – podopiecz-
nych Grupy Pedagogiki i Anima-
cji Spo³ecznej. Zajêcia odby-
waj¹ siê w szeœciu 5-osobowych
grupach przez dwie godziny.

Warsztaty prowadz¹ artyœci
z Fundacji Artbarbakan, m. in.
Dominika Ma³gowska i Pawe³
Cabanowski. W Galerii N’69
przygotowano piêæ stanowisk
pracy – s¹ to prawdziwe szta-
lugi z rozpiêtymi kartonami.
Dzieci maj¹ do dyspozycji far-
by akrylowe, kredki i o³ówki.
Tematy s¹ ró¿ne, a techniki
malarskie mieszane.

-Je¿eli proponowany przez
nas temat im siê podoba, to nad
min pracuj¹, je¿eli nie- pozosta-
wiamy im swobodê wyboru –
mówi Dominika Ma³gowska. –
Malowa³y ju¿ swoje podwórka,
miejsca, gdzie mieszkaj¹, na-
stêpnie karykatury.

Najbardziej jednak podoba-
³y siê dzieciom kola¿e, wykle-
janki z wycinków z gazet. Po-
wsta³y fantastyczne kompozy-
cje, zaskakuj¹ce pomys³owo-
œci¹ i humorem.

-Pozwoliliœmy, aby sponta-
nicznie wyra¿ali swoje emocje
– mówi Micha³ Lassota, student
Wy¿szej Szko³y Pedagogiki
Resocjalizacyjnej „Pedago-
gium”. – Nie chcieliœmy nicze-
go narzucaæ. Postawiliœmy na
swobodê. Pragnêliœmy, ¿eby te
zajêcia nie by³y podobne do ty-
powych lekcji plastyki w szko-
le. Chcemy, aby dzieci dobrze
siê tu bawi³y.

Dzisiaj dzieci projektowa³y
herb Pragi. W obrysowanej na
kartonie tarczy mia³y zawrzeæ

Przystanek Praga

to, co ich zdaniem, charaktery-
styczne jest dla ich dzielnicy.

Krzyœ namalowa³ w herbie
kamienicê do remontu.

-Dlaczego tak przedstawi³eœ
herb Pragi?

-Bo na Pradze jest du¿o do-
mów do remontu.

Na innych kartonach widaæ
w tle most Œwiêtokrzyski. Czê-
sto powtarza siê motyw ZOO
– lew w klatce, lub ma³pa bu-
jaj¹ca siê na ga³êzi. Adam na-
malowa³ ochroniarza i poste-
runek policji. Nazwa³ go „13
Posterunek”. Obraz rzeczywi-
stoœci splata siê z telewizyjny-
mi wzorcami. Na rysunku Kon-
rada kolorowy tramwaj stoi na
przystanku ko³o ZOO. Kasia
namalowa³a siebie stoj¹c¹
przed wejœciem do Carrefoura.

Bartek zd¹¿y³ zrobiæ precyzyj-
ny szkic o³ówkiem. Widaæ na
nim wie¿e katedry œw. Floria-
na i kopu³y cerkwi i stragany

bazaru Ró¿yckiego.
-Pokolorujê to ju-

tro – mówi Bartek.
Ka¿dy pracuje tu

w swoim tempie,
Kasia i Adam bar-
dzo szybko, Bartek
powoli i dok³adnie.
Dominika Ma³gow-
ska biega od sztalu-
gi do sztalugi, dora-
dza i pomaga.

-Dodaj wiêcej koloru, poma-
luj ten dach.

-Za czarno, rozjaœniamy to
wszystko!

-Ten kanarkowy œwietnie siê
komponuje z szafirem, to bê-
dzie mocne uderzenie!

Wnêtrza herbów dzieci ko-
loruj¹ kredkami, t³o zewnêtrz-
ne – farbami i pêdzlem. S¹
zadowolone, dyskutuj¹ na te-
mat swoich prac, proponuj¹
pomoc temu, kto jeszcze nie
skoñczy³. Widaæ, ¿e przy-
chodz¹ tu chêtnie.

-Chcemy im pokazaæ, ¿e
mo¿na ciekawie spêdzaæ czas,
inaczej ni¿ stoj¹c przy trzepa-
ku czy w bramie – mówi Micha³
Lassota. –Je¿eli chocia¿ jeden
dzieciak, zamiast wyjœæ na uli-
cê, zrobi coœ kreatywnego, bê-
dzie to dla nas wielki sukces.
Chcemy im powiedzieæ, ¿e
mo¿na w ¿yciu robiæ coœ cie-
kawego, nawet nie bêd¹c pro-
fesjonalist¹.

-Poza tym uczymy wra¿liwo-
œci na sztukê – dodaje Domi-
nika Ma³gowska –oni ju¿
wiedz¹, ¿e Galeria to miejsce,
gdzie mo¿na przyjœæ, poroz-
mawiaæ, mi³o spêdziæ czas.

Warsztaty trwaj¹ od 16
stycznia do 15 marca. W cza-
sie ferii odbywa³y siê codzien-
nie oprócz niedziel, w godzi-
nach 11-13 i 13.30-15.30. Po
feriach bêd¹ kontynuowane w
weekendy. Imprezê zakoñczy
wielka wystawa dzieciêcych
prac, zorganizowana 10 kwiet-
nia w Galerii Konferencyjnej w
Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó-
³noc. Nast¹pi wtedy uroczyste
rozdanie nagród. Organizato-
rzy warsztatów nie chc¹ po-
przestaæ na tej jednej wysta-
wie. Planuj¹ zaprezentowaæ j¹
równie¿ w innych miejscach,
np. w Carrefourze w Centrum
Wileñska.

Myœl¹ ju¿ o nastêpnych ak-
cjach na Pradze, spotkaniach
z artystami, wystawach plene-
rowych. Wydaje siê, ¿e nawet
po zakoñczeniu warsztatów
ich uczestnicy bêd¹ czêstymi
goœæmi Galerii N’69. Pewnie
przyprowadz¹ tu swoich kole-
gów. Praga przestanie im siê
kojarzyæ tylko z ponurym do-
mem do remontu, ale równie¿
ze sztuk¹. Jednym z celów
warsztatów „Ze sztuk¹ przez
¿ycie – przystanek Praga”, jak
twierdzi Dominika Ma³gowska
by³o uaktywnienie w dzieciach
tej twórczej mocy, która drze-
mie w ka¿dym cz³owieku, któ-
ra wyzwala pomys³y i powodu-
je chêæ ich realizacji. Ten cel
na pewno zosta³ osi¹gniêty.

Joanna Kiwilszo

Nie chodzi tu o przystanek metra, choæ ma on konkret-
ny adres – Tarchomiñska 9. Chodzi o przystanek w ¿yciu
m³odych ludzi. Ze sztuk¹ przez ¿ycie – Przystanek Praga –
tak¹ nazwê nosz¹ warsztaty plastyczne zorganizowane dla
praskich dzieci przez Fundacjê Artbarbakan.

prof. dr hab. med. Jan Tatoñ
i prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk

„Jestem pod wra¿eniem.
Cia³o kobiety jest jak dobre
czerwone wino. Im wiêcej siê
nim delektujesz – tym wiêcej
widzisz w nim walorów. Gra-
fika jest tak cudowna. Szko-
da, ¿e to nie ja jestem na tych pracach”  - to jeden z pami¹t-
kowych wpisów na wernisa¿u wystawy Lecha Niepiek³o
„Samba” w Domu Kultury „Zacisze. Autor nazwa³ j¹  najwa¿-
niejsz¹ wystaw¹, „u siebie i dla swoich”. Tematem uczyni³
jeden z balzakowskich idea³ów piêkna – kobietê w tañcu,
konkretne inspiracje zaczerpn¹³ z internetowego karnawa³u
w Rio. Nad ka¿dym z p³ócien pracowa³ po 10 – 15 godzin, o
wiele krócej ni¿ nad autoportretem, otwieraj¹cym wystawê.
(fragment – powy¿ej). Mo¿na j¹ ogl¹daæ w DK „Zacisze”
przy ul. Blokowej 1 do 13 marca.

Samba
na p³ótnie
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825

JÊZYK polski nauczycielka
022 322-60-32

LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji

889-73-54, 0606-724-885

NAUKA GRY - fortepian, key-

bord 670-31-89, 0502-935-459

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,

ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-

terapia), urolog (stulejki, wê-

dzide³ka) psychiatra, psycho-
log, akupunktura laserem, in-

ternista - badania profilaktycz-
ne, wizyty domowe, bioener-

goterapeuta. Panieñska 4,

tel. 619-52-31

Najskuteczniejsza metoda le-
czenia: czerniak, bia³aczka,
guzy, stany przedzawa³owe,
nowotwory ró¿ne, hemofilia,
migreny, bóle g³owy, stawów.
www.energonatur.pl, gabi-
net ul. Francuska 47, (022)
353-43-22, 0502-629-955
PSYCHOLOG - dzieci i m³o-
dzie¿, 0608-099-452

US£UGI
A pralki, lodówki Amica
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
A. pranie dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki u klienta i

w pralni, profesjonalnie,
eko-œrodki 022 619-40-13,

0502-928-147

ALKO przeprowadzki, us³u-

gi transportowe 90 gr./km

0694-977-485

DEZYNSEKCJA -  odrobacza-

my skutecznie -  642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
FILTRY wodne - servis
0502-778-365

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Mo-

dliñska 83 0661-999-913,

022 676-60-69

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek automa-

tycznych. Gwarancje serwiso-
we. 614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie

suwaków ul. Targowa 59/42 w

podwórzu,  0501-821-811

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57

ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

NIERUCHOMOŒCI
A KUPIÊ - bezpoœrednio -
dom na Zaciuszu (bliŸniak,
segment, wolnostoj¹cy) z lat
90-tych, do 250m2 powierzch-
ni mieszkalnej, dzia³ka mini-
mum 300m2, cicha okolica,
tel. 0601-623-374.

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe

�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.

Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

WYNAJMÊ 1 pok. Tarchomin
Myœliborska 800z³ + op³aty
licznikowe i kaucja 2400z³
0605-834-860

GASTRONOMIA

WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe, ca-
tering (obiady domowe z do-
staw¹). Tanio, 0692-600-178,
022 679-81-06

PRACA

SZKO£A na Tarchominie za-

trudni pracownika admini-

stracyjno-gospodarczego z
doœwiadczeniem ksiêgowo-

kasjerskim CV fax 676-53-88

Wnêtrostwo
Wnêtrostwo dotyczy brzyd-

szej po³owy œwiata, czyli  popu-
lacji mêskiej. Poniewa¿ rubryka
zajmuje siê œwiatem zwierz¹t, a
nie mê¿czyznami, tym razem
zajmiemy siê opisem tej wady
rozwojowej u psów. Wnêtrostwo
to stan, w którym po porodzie u

psów nie nastêpuje zst¹pienie
j¹der do moszny. Przyczyny
le¿¹ g³ównie po stronie gene-
tycznej. Wystêpuj¹ca nierówno-
waga hormonalna doprowadza
do wnêtrostwa jedno- lub obu-
stronnego. U osobnika doros³e-
go zalegaj¹ce obydwa j¹dra
bêd¹ utrzymywa³y prawie
wszystkie cechy psiej mêskoœci,
ale najczêœciej wi¹¿¹ siê nie-
p³odnoœci¹. W jamie brzusznej
jest zbyt ciep³o, aby plemniki
by³y zdolne do zap³odnienia.

Inaczej siê ma sytuacja przy
wnêtrostwie jednostronnym.
J¹dro znajduj¹ce siê w mosz-
nie produkuje zdolne do zap³od-
nienia plemniki, natomiast ma-
teria³ genetyczny z opisywan¹
wad¹ mo¿e przenosiæ siê na
nastêpne pokolenia. Wnêtro-
stwo mo¿na wykryæ poprzez

omacywanie moszny. W wieku
kilku tygodni psie klejnoty s¹
³atwo wyczuwalne i bez k³opo-
tu mo¿na zdiagnozowaæ defekt.

Psie wnêtry powinny byæ eli-
minowane z grona reprodukto-
rów. Najskuteczniejszym spo-
sobem jest oczywiœcie kastra-
cja. Zwierzêta dobrze znosz¹
operacjê i nie wi¹¿¹ siê z tym
¿adne konsekwencje psychicz-
ne. Pozostawienie wady mo¿e
doprowadziæ do nowotworze-
nia. Decyzja o zabiegu jest pro-
sta, kiedy mamy do czynienia
z kundelkiem. Zgo³a inaczej
jest przy zakupie szczeniêcia
rasowego - przysz³ego zdo-
bywcy medali i przysz³ego re-
produktora. Dlatego serdecznie
doradzam w³asnorêczne bada-
nie moszny podczas wybiera-
nia szczeniêcia.

S¹ rasy, u których wnêtro-
stwo wystêpuje czêœciej. S¹ to
rasy psów miniaturowych. Ze
wzglêdu na ma³¹ pulê genow¹
- kojarzenie w bliskim pokre-
wieñstwie - wnêtrostwo ma ce-
chy trwa³e lub przejœciowe.
Przejœciowoœæ wnêtrostwa po-
lega na tym, ¿e j¹dra zstêpuj¹
do moszny dopiero po kilku mie-
si¹cach. Œwiadczy to o chwiej-
noœci danej rasy lub linii hodow-
lanej. Dlatego przy zakupie psa
rasowego nale¿y napisaæ umo-
wê kupna-sprzeda¿y i zagwa-
rantowaæ sobie prawo zwrotu
czêœci pieniêdzy lub nowego
szczeniêcia. Wzory umów i za-
sady kupna psów rasowych
mo¿na poznaæ w oddzia³ach
Zwi¹zku Kynologicznego.

Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2006
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st.

Warszawie ul. Kochanowskiego 21, zaprasza spo³ecznoœæ
przedszkoli, szkó³ podstawowych i gimnazjów do wziêcia
udzia³u w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2006.

Etap powiatowy odbêdzie siê 19 kwietnia w Oœrodku
Dzia³añ Twórczych ul. 1 Sierpnia 36A.

Celem konkursu jest aktywizacja œrodowisk szkolnych w
zakresie dzia³añ prozdrowotnych.Tematyka piosenek przygo-
towanych przez dzieci dotyczy szeroko rozumianego zdro-
wia, a w szczególnoœci: zdrowego stylu ¿ycia, profilaktyki cho-
rób i na³ogów, higieny jamy ustnej. Treœci zawarte w piosen-
kach powinny mieæ pozytywne przes³anie i uœwiadamiaæ mo¿-
liwoœæ unikniêcia zagro¿eñ poprzez œwiadomy wybór korzyst-
nych zachowañ sprzyjaj¹cych zdrowiu.

Warunki konkursu:

- festiwal odbêdzie siê w czterech etapach: przedszkolnym,
szkolnym, powiatowym  wojewódzkim do 18 maja 2006 oraz
centralnym z fina³em w Warszawie 16 czerwca br.(dla przed-
szkoli festiwal koñczy siê na etapie powiatowym),

- przedmiotem oceny bêdzie jeden utwór wokalno-muzycz-
ny zg³oszony przez placówkê,

- treœæ tekstu musi dotyczyæ tematyki zdrowotnej,

- tekst utworu musi byæ w³asny i po raz pierwszy wykony-
wany na Festiwalu,

- muzyka mo¿e byæ twórczoœci¹ w³asn¹ lub zapo¿yczona,

- opiekunowie zg³aszaj¹cy uczestnictwo wykonawcy lub
wykonawców obowi¹zani s¹ dostarczyæ maszynopis tekstu
wykonywanej piosenki do organizatorów (w momencie zg³a-
szania uczestnictwa),

- organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do publikacji tek-
stów w wydawanym folderze festiwalu.

Przedszkola i szko³y zainteresowane wziêciem udzia³u w
Festiwalu proszone s¹ o kontakt z Oddzia³em Oœwiaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21,
Tel. 022 310 79 33 do 36 e-mail: warszawa@psse.waw.pl

Termin nadsy³ania zg³oszeñ do etapu powiatowego 31 marca.

Euro-Profil
♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami

♦ administrujemy

♦ nadzorujemy modernizacje i remonty

ul. Œw. Wincentego 110, 03-291 Warszawa
tel. 022 301-10-02, 0604-11-25-75
biuro@euro-profil.dmkhost.net

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 022 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Stowarzyszenie BORIS (ul. Ogrodowa 50, lok.1) zaprasza
osoby zainteresowane Europejskim Funduszem Spo³ecz-
nym na bezp³atne konsultacje i porady. Pomoc oferowana
jest w ramach Regionalnego Oœrodka Szkoleniowego EFS (RO-
SzEFS), prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS.

Oferta ROSzEFS dostosowana jest do potrzeb osób na ró¿-
nych poziomach zaawansowania w pisaniu projektów, zale¿y
tak¿e od stopnia posiadanej wiedzy oraz konkretnych oczeki-
wañ projektodawców.

Doradcy ROSzEFS udzielaj¹ informacji o dostêpnych Ÿró-
d³ach finansowania oferowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Ucz¹ w jaki sposób zamieniæ pomys³
na konkretny projekt zgodnie z wymaganiami, pomagaj¹ w pra-
wid³owym wype³nianiu wniosku aplikacyjnego. Eksperci dora-
dzaj¹ tak¿e w jaki sposób prawid³owo zarz¹dzaæ konkretnym
projektem i s³u¿¹ pomoc¹ w tworzeniu partnerstw projektowych.

Z us³ug oœrodka mog¹ korzystaæ przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych, jednostek samorz¹du terytorialnego, oœrodków
poradnictwa zawodowego i psychologicznego, a tak¿e szkó³,
jednostek naukowych i organizacji przedsiêbiorców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub
mailowy i wczeœniejsze umówienie terminu spotkania.

tel. 22 620 31 92, 22 890 94 49, roszefs@boris.org

www.roszefs.boris.org.pl

Bezp³atne

konsultacje

i porady

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Nabór do Stra¿y Miejskiej
Warszawska Stra¿ Miejska

szuka kandydatów do podjêcia
s³u¿by w swoich szeregach.
Kandydatom oferujemy 100
miejsc. Pocz¹tkuj¹cy stra¿nik
zarobi 1560 z³otych brutto.

Oczekujemy osób, które nie
boj¹ siê nowych wyzwañ i go-
towe s¹ z poœwiêceniem s³u-
¿yæ mieszkañcom Warszawy.

Kandydat na stra¿nika powi-
nien byæ odpowiedzialnym,
zrównowa¿onym, spokojnym,
a przy tym sprawnym fizycznie
i kiedy wymaga tego sytuacja
- stanowczym. Musi tak¿e po-
siadaæ siln¹ motywacjê do nie-
sienia pomocy.

Kandydaci zostan¹ poddani
testom sprawnoœci fizycznej
oraz psychologicznym. Po po-
myœlnym zdaniu testów i zakwa-
lifikowaniu przez komisjê czeka
ich kilkumiesiêczne szkolenie.

Po ukoñczeniu kursu bêd¹
odbywaæ praktykê. Pomyœlne
zakoñczenie równie¿ tego eta-
pu przygotowañ do s³u¿by za-
pewni nowym funkcjonariuszom
mo¿liwoœæ samodzielnego wy-
konywania zadañ. Szukamy m.
in. kandydatów do jednostek in-
terwencyjnych, które przez ca³¹
dobê pe³ni¹ s³u¿bê patrolow¹ w
tych rejonach miasta, gdzie spo-
tkaæ mo¿na najwiêcej niebez-
pieczeñstw. Do tego typu dzia-
³añ potrzeba ludzi zdecydowa-
nych, odpornych na stresy i go-
towych do poœwiêceñ.

Mo¿na bêdzie równie¿ tra-
fiæ do  szkolnego patrolu lub
zostaæ szkolnym posterunko-
wym, który dba o bezpieczeñ-
stwo uczniów w podstawów-
kach, gimnazjach i liceach. Do
tej s³u¿by potrzebne s¹ spe-
cjalne kwalifikacje - umiejêt-
noœæ pracy z nieletnimi.

Osoby ceni¹ce indywidu-
aln¹ pracê maj¹ szansê zostaæ
funkcjonariuszem rejonowym,
który na co dzieñ spotyka siê
z mieszkañcami i zajmuje siê
sprawami porz¹dkowymi na
powierzonym obszarze miasta

Wymogi ustawowe, które
powinien spe³niaæ kandydat
ubiegaj¹cy siê o pracê Stra¿-
nika Miejskiego (art. 24 Usta-
wy o stra¿ach gminnych z dn.
29.08.1997, Dz.U.97.123.779):
obywatelstwo polskie, ukoñ-
czone 21 lat, nieograniczone
prawa obywatelskie, wykszta-
³cenie co najmniej œrednie,
posiadanie nienagannej opinii,
sprawnoœæ fizyczna i psychicz-
na, niekaralnoœæ, uregulowany
stosunek do s³u¿by wojskowej.

Osoby uczciwe, odpowie-
dzialne i wysportowane, które

chcia³yby  podj¹æ pracê w Stra-
¿y Miejskiej i spe³niaj¹ przed-
stawione wymagania zapra-
szamy do przes³ania CV i listu
motywacyjnego.

Nale¿y do³¹czyæ podpisan¹
deklaracjê: „Wyra¿am zgodê
na przetwarzanie moich da-
nych osobowych przez Stra¿
Miejsk¹ m. st. Warszawy za-
wartych w ofercie pracy, nie-
zbêdnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustaw¹
z dnia 29.08.1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.)”.

Komplet dokumentów mo¿-
na sk³adaæ osobiœcie lub prze-
s³aæ poczt¹ do dnia 10 lutego
na adres: Stra¿ Miejska m. st.
Warszawy ul. Czerniakow-
ska 130/132 00-454 Warsza-
wa z dopiskiem ,,Oferta pra-
cy” Dodatkowe informacje
pod nr tel. 022 598 68 16

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046
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Prosto z mostu

PRACOWNIE:

plastyczna - zajêcia z grafiki dla dzieci od 9 lat, warszta-

ty rysunku i malarstwa dla m³odzie¿y i doros³ych, plastyka
dla krasnoludków (dzieci od 4 do 7 lat), plastyka dla dzieci
szkolnych, linoryt dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, rzeŸba

dla dzieci, dzieci niepe³nosprawnych i m³odzie¿y, plastyka
dla niepe³nosprawnej m³odzie¿y, tkanina eksperymentalna

i u¿ytkowa dla m³odzie¿y i doros³ych, warsztaty sztucznej
bi¿uterii i innych drobiazgów, malowanie technik¹ batik,

„ga³gankowy œwiat”- zabawy z ig³¹.
teatralna - zajêcia recytatorsko - teatralne dla m³odzie¿y,

zabawa w teatr dla dzieci, zajêcia teatralne dla niepe³no-
sprawnych, zabawy teatralne w jêzyku angielskim.

muzyczna - zajêcia umuzykalniaj¹ce „muzyczne

malowanki” dla dzieci od lat 4, indywidualna nauka gry
na gitarze.

Nauka tañca Hip-Hop i Break Dance - m³odzie¿
Kafejka internetowa, kursy komputerowe dla bezrobotnych

KURSY I IMPREZY:

9 lutego  (czw.), godz. 18.00 „Ach jedŸ do Varasdin” -
program operetkowo - musicalowy

13 lutego (pn.), godz. 17.30  „Walentynkowa dyskoteka
dla dzieci szkolnych”

14 lutego (wt.), godz. 18.00 „ To mi³oœæ, to mi³oœæ” -
koncert walentynkowy

21 lutego (wt.), godz. 18.00 „Praskie spotkania z
Gwiazd¹” Katarzyna £aniewska  gospodarz wieczoru

- Jerzy WoŸniak

24 lutego (pt.), godz. 18 wystêp zespo³u wokalnego „TONIKA”

28 lutego (wt.), godz. 18.00  „Po¿egnanie z Karnawa³em -
przetañczyæ ca³¹ noc” znane i lubiane pieœni i duety operet-
kowe i musicalowe

GALERIA:

do 6 lutego - wystawa linorytu Leszka E. Gêsiarskiego
od 10 lutego do 4 marca - wystawa, tkanina artystyczna

Anny Kabaciñskiej

Dom Kultury „PRAGA” zaprasza

ul D¹browszczaków 2, 03-474 Warszawa

tel. (022) 618-41-51, 618-51-80, 618-64-05

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17

1 lutego (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybiraków.

4 lutego (sobota) godz. 20 - Bal karnawa³owy w stylu co-
untry dla doros³ych. Wspania³a zabawa po³¹czona z nauk¹
tañca country pod okiem fachowców  – El¿biety Kubiak i Marka
Æwieka oraz oryginalne menu, m.in. Jambalaya z Teksasu, sa-
³atka z Florydy. W trakcie imprezy oprócz rytmów country naj-
lepsze szlagiery serwowane przez dj’a. Informacje i zaprosze-
nia do nabycia w kawiarni DK „Zacisze”, pn.-pt. godz. 16-19.

5 lutego (niedziela) godz. 16-19 - Karnawa³owy bal prze-
bierañców dla dzieci. Tañce, wspólne œpiewanie, gry, za-
bawy, konkursy, basen z pi³eczkami, tunele, prezentacja pro-
gramów artystycznych. Do udzia³u zapraszamy wszystkie
dzieci, które zechc¹ zaprezentowaæ siê w strojach wymy-
œlonych przez siebie. Spoœród nich wybierzemy najciekaw-
szy. Ca³oœæ poprowadzi Robert P³uszka – aktor Teatru Baj.
Dzieci: wstêp wolny, doroœli: 5 z³.

11-12 lutego (sobota-niedziela) godz. 10-18 - V Festi-

wal Kabaretów, Zespo³ów i Chórów Seniora. Prezenta-
cja programów artystycznych, nowych trendów i zjawisk.
Festiwal to dwa dni up³ywaj¹ce pod znakiem wspania³ej
zabawy z du¿¹ dawk¹ humoru. Corocznie gromadzi mi³o-
œników œpiewu, teatru i kabaretu z ca³ej Warszawy oraz oko-
lic. Repertuar przedstawia siê bardzo ró¿norodnie, od kla-
syki chóralnej poprzez pieœni patriotyczne, warszawskie, bie-
siadne i rozrywkowe po programy kabaretowe i s³owno-mu-
zyczne. Wstêp wolny.

19 lutego (niedziela) - Festiwal Piosenki „S³owikona-

da” – przegl¹d piosenki amatorskiej adresowany do dzieci
i m³odzie¿y solistów i zespo³ów. Do udzia³u w festiwalu za-
praszamy dzieci i m³odzie¿ w wieku od 4 do 25 lat. Jego
celem jest odkrywanie nowych talentów i osobowoœci sce-
nicznych, rozwijanie zdolnoœci wokalnych, wra¿liwoœci i kul-
tury scenicznej, promocjê utalentowanej m³odzie¿y oraz in-
tegracjê dzieci i m³odzie¿y œrodowisk kulturalnych na tere-
nie naszego kraju. Warunkiem uczestnictwa jest przygoto-
wanie dwóch dowolnych utworów w tym przynajmniej jed-
nego w jêzyku polskim. Na zg³oszenia uczestników czeka-
my do 12 lutego. Karty zg³oszeñ dostêpne s¹ na stronie
www.zacisze.waw.pl oraz sekretariacie Domu Kultury „Zacisze”.

25 lutego (sobota) godz. 20 - Ostatkowy bal karnawa³owy.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

PiS idzie jak tornado. W ci¹-
gu krótkiego czasu skutecznie
wybi³ PO marzenia o wspó³rz¹-
dzeniu, z wielk¹ gracj¹ bierze
na postronek Samoobronê,
LPR i PSL. Metoda, któr¹ siê
stosuje, jest stara jak œwiat. Kij
i marchewka. Najpierw stra-
szenie: ma³e partie, próbuj¹ce
siê pocz¹tkowo wy³amywaæ w
g³osowaniach sejmowych -
rozwi¹zaniem parlamentu i
przedterminowymi wyborami,
na co ¿adna z nich nie ma chê-
ci (nie uzyska³y one bowiem
dotychczas zwrotu z bud¿etu
pañstwa za kampaniê wy-
borcz¹ i przys³uguj¹cej im sub-
wencji, czyli nie maj¹ kasy na
nowe wybory, a stare d³ugi
jeszcze nie zosta³y sp³acone).
O straszeniu lekarzy i dzienni-
karzy nie bêdê siê rozwodzi³.
Oni nie s¹ w tej grze, w Sej-
mie, bowiem nie g³osuj¹. Ra-
czej chodzi³o o klimat.

Nastêpnie pokazano mar-
chewkê:

- stanowiska dla lojalnych w
Krajowej Radzie Radiofonii i
Telewizji

- etaty w agencjach rz¹dowych
- posady w spó³kach Skar-

bu Pañstwa
- miejsca w Trybunale Stanu

i Krajowej Radzie S¹downictwa
Miejscem tych gier i gierek

jest budynek Parlamentu. Ob-
raduje tam Sejm.

W dziejach naszego pañ-
stwa bywa³y ró¿ne sejmy. Hi-
storia odnotowa³a „Sejm Wiel-
ki” zwany te¿ „Czteroletnim”,
„Sejm Niemy”, na którym „za-
akceptowano” rozbiór Rzeczy-
pospolitej, z najnowszej histo-
rii wymieniæ wypada „Sejm
Kontraktowy”. Obecny bardzo
mocno pracuje na miano „Sej-
mu nocnego”. Wiêkszoœæ wa¿-
nych g³osowañ odbywa siê,
bowiem po pó³nocy, co zwy-
k³ym œmiertelnikom uniemo¿-
liwia na bie¿¹co ich œledzenie,
a dziennikarzy i wydawców ga-
zet stawia w niezwykle ciê¿kiej
sytuacji. Zapewne o to chodzi.
Po co gawiedŸ ma na bie¿¹co
obserwowaæ jak „JWP” upra-
wiaj¹ politykê? Ostatnio grubo
po pierwszej w nocy parlament
wiêkszoœci¹ PiS, LPR i Samo-
obrony przyj¹³ nowelizacjê

Jazda bez trzymanki
„Obyœ ¿y³ w ciekawych czasach” - brzmi jedno z chiñ-

skich przekleñstw. Ideê rozumiem, w semantykê nie mam
zamiaru siê wdawaæ. Czasy w naszej Rzeczypospolitej id¹
nadzwyczaj ciekawe. Z jednej strony jest jak w czeskim
filmie: nikt nic nie wie, i tak ju¿ od czterech miesiêcy, z
drugiej dzieje siê jak w amerykañskim westernie. Tam naj³a-
twiej odró¿niæ bia³ych od czerwonych, lecz podzia³ na tych
dobrych i z³ych jest ju¿ trudniejszy.

ustawy samorz¹dowej, która
spowoduje, i¿ w³adze w War-
szawie do koñca kadencji
utrzyma nominowany przez
premiera PiS-owski komisarz.
No có¿, gierki na krótko siê
op³aci³y, jest to typowy lex PiS.
Takich zagrañ ugrupowanie to
ma w zanadrzu wiêcej, w myœl
zasady: niewa¿ne jak, wa¿ne,
aby nasze by³o na wierzchu.

GroŸba szybkiego rozwi¹za-
nia parlamentu nadal wisi nad
pos³ami do po³owy lutego i
wymierzona jest raczej w PO i
SLD, bo LPR i Samoobrona
ju¿ dawno skapitulowa³y i chêt-
nie zawar³yby g³êbszy alians z
PiS-em. Na ostateczne skon-
sumowanie tego zwi¹zku PiS
siê jednak jeszcze nie zdecy-
dowa³. Tu Kaczyñskich rozu-
miem, noc poœlubna z Leppe-
rem i Giertychem - brrrrr.

Na Pradze cisza. Mróz
œcisn¹³ nie tylko rury, pozba-
wiaj¹c wielu pra¿an luksusu
korzystania z bie¿¹cej wody,
ale tak¿e ¿ycie samorz¹dowe.
W styczniu zebra³y siê tylko
dwie z oœmiu komisji rady i to
raczej z przyzwyczajenia, ni¿
potrzeby rozpatrywania spraw
wa¿nych. Urz¹d, mimo ¿e po
korytarzach nadal krêc¹ siê
remontuj¹cy ten przybytek
permanentnie od trzech lat ro-
botnicy, jednak pracuje.

W ostatnim felietonie wspo-
mnia³em o podwy¿kach podat-
ku gruntowego. Okaza³o siê, i¿
temat ten zafrapowa³ nie tylko
moj¹ osobê. Jeden ze spotka-
nych przeze mnie w biurze
SLD mieszkañców przekaza³

mi ciekawe spostrze¿enia w tej
materii. Pan ten zada³ sobie
trud sprawdzenia, dlaczego
wartoœæ gruntu pod jego nie-
ruchomoœci¹ gwa³townie wzro-
s³a z 580 do 790 z³otych za m2.
Gdy zajrza³ do udostêpnione-
go mu audytu, jego zdumienie
wzros³o niepomiernie, gdy¿
uœwiadomi³ sobie, ¿e do wyce-
ny porównawczej wziêto ceny
transakcyjne z Pragi, ale PO-
£UDNIE. Mog³em pocieszyæ
go tylko tym, ¿e i tak mamy
szczêœcie, bo gdzieniegdzie
na Pradze Pó³noc bli¿ej do
Œródmieœcia, a wtedy wyceny
by³yby jeszcze wy¿sze, bo
grunta tam nieporównanie
wartoœciowsze.

PS. Woda jednak dro¿eje,
a studnia oligoceñska przy
Kowelskiej nadal nieczynna.
Panie burmistrzu, po raz ko-
lejny pytam: kiedy otwarcie?
Nie musi byæ huczne.

Oby do wiosny.
Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD
Stacja obs³ugi samochodów
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Wreszcie mamy dekomuni-
zacjê! Po ciê¿kich nocnych bo-
jach bracia Kaczyñscy w za-
mian za to, ¿e umo¿liwili Toma-
szowi Borysiukowi zostanie
cz³onkiem Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, uzyskali pe-
³niê w³adzy w Warszawie jesz-
cze na rok. Tomasz Borysiuk
obecnie jest zwi¹zany z koali-
cjantem PiS-u Samoobron¹,
ale kiedyœ dzia³a³ we Frakcji
M³odych SdRP, a gdy pracowa³
w telewizji publicznej, uwa¿a-
ny by³ za oficera politycznego
Roberta Kwiatkowskiego - by-
³ego prezesa telewizji i boha-
tera afery Rywina.

Owoce dekomunizacji
S¹ ju¿ pierwsze owoce pe-

³ni w³adzy braci Kaczyñskich w
Warszawie. Prezesem spó³ki
miejskiej Metro Warszawskie
zosta³ Jerzy Lejk. Po prezesie
Krzysztofie Celiñskim, który
zamiast prac¹ zajmowa³ siê
propagand¹ sukcesu metra i
Szybkiej Kolei Medialnej, mo¿e
to byæ tylko zmiana na lepsze.

Jerzy Lejk by³ wiceprezy-
dentem miasta w czasach
warszawskiej koalicji UW-
SLD. To by³y czasy: wtedy
w³aœnie Adam Michnik wspól-
nie z W³odzimierzem Cimo-
szewiczem pisa³ artyku³y pro-
gramowe. „Historyczny kom-
promis” wisia³ w powietrzu...
Wspóln¹ zas³ug¹ wiceprezy-
denta Lejka (SLD) i prezyden-
ta Marcina Œwiêcickiego
(UW) by³a m.in. renowacja
Nowego Œwiatu, do dziœ
ozdoba stolicy. Jak wygl¹da
Krakowskie Przedmieœcie
wyremontowane przez wice-
prezydenta Andrzeja Urbañ-
skiego i Lecha Kaczyñskiego
- nie piszê, gdy¿ jako miesz-
kañcowi Warszawy jest mi
zwyczajnie wstyd.

Nie tylko Celiñskiego, odpo-
wiedzialnego za opóŸnienie i
za zmarnowanie dotacji na
budowê metra, ale wszystkich
swoich „najlepszych” urzêdni-
ków bracia Kaczyñscy zabrali
do Kancelarii Prezydenta RP
i do administracji rz¹dowej. W
ratuszu zostali urzêdnicy bez
kwalifikacji i bez kompleksów,
którzy uwa¿aj¹, ¿e dobrze so-
bie ze wszystkim radz¹. Nie-
stety, innego zdania s¹ auto-
rytety prawnicze, takie jak
Andrzej Zoll. Twierdz¹, ¿e de-
cyzje administracyjne wyda-
wane przez sekretarza miasta
Miros³awa Kochalskiego s¹
niewa¿ne. S¹dy równie¿ nie
respektuj¹ pe³nomocnictw wy-
stawianych przez sekretarza
miasta. Dzia³acze Prawa i
Sprawiedliwoœci zachowuj¹
partyjny optymizm. „Po co siê
spieszyæ? Pe³nomocnictwa
Kochalskiego s¹ wa¿ne” - ko-
mentuje przewodnicz¹cy
Rady Warszawy Witold Ko³o-
dziejski.

Ko³odziejski jest kandyda-
tem senackiego klubu PiS do
Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji. Mo¿e tam nauczy go
czegoœ jego nowy kolega To-
masz Borysiuk...

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

Platforma Obywatelska

maciej@bialecki.net.pl
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Niemieckie

doœwiadczenia
Tak naprawdê zacz¹³em go

poznawaæ dopiero, gdy podj¹-
³em decyzjê o rozpaleniu
pierwszego w Polsce pieca do
spalania œmieci. Wtedy skoñ-
czy³y siê ¿arty. Po plecach
przechodzi³y ciarki, pot zale-
wa³ oczy, a niepewnoœæ czym
zaskoczy nas technika nastêp-
nego dnia, dawa³y popaliæ nie
tylko za³odze, lecz tak¿e lu-
dziom odpowiedzialnym za
funkcjonowanie tego zak³adu.

Atmosfera by³a napiêta,
wokó³ rozpêtana fala niechê-
ci, artyku³y prasowe elektryzu-
j¹ce spo³eczeñstwo, wypowie-
dzi  niektórych ekologów pod-
sycaj¹ce emocje. Wtedy za-
mkniêty w swoim gabinecie w
samotnoœci próbowa³em ana-
lizowaæ wszystkie niepowo-
dzenia, niepochlebne prasowe
refleksje i podejmowaæ decy-
zje, które mog³yby uspokoiæ
ataki. Nieudana operacja mo-
g³a na wiele lat zastopowaæ
rozwój przetwórstwa odpadów,
po³o¿yæ tamê przed jakimikol-
wiek próbami budowy podob-
nych zak³adów. Problemem
by³ brak wzorców, brak prze-
pisów prawa. ¯adne dotych-
czasowe rozwi¹zania nie pa-
sowa³y do postawionego przed
nami zadania.

Pamiêtam, ¿e gdy uda³o siê
nawi¹zaæ kontakty z jedn¹ ze
spalarni odpadów w Niem-
czech i zorganizowaæ tam
szkolenie eksploatacyjne, gdy
pojawiliœmy siê w tym zak³a-
dzie, jego dyrekcja by³a zszo-
kowana – in plus. Otó¿ zdziwie-
nie wywo³a³ fakt, ¿e kierownic-
two polskiego zak³adu popro-
si³o o kombinezony i miast py-
tañ o uciechy i rozrywki trawi³o
swój czas od œwitu do nocy na
zwiedzaniu remontowanych
pieców od wewn¹trz, zapozna-
waniu siê z ich eksploatacj¹,
tajnikami technologii, d³ugich
dyskusjach z obs³ug¹. W ten
sposób zdobywaliœmy po-
trzebn¹ póŸniej wiedzê na te-
mat specyfiki spalania œmieci.

Wojna w Ratuszu
Wiele wdro¿onych póŸniej

usprawnieñ w ZUSOK-u by³o
w³aœnie wynikiem tamtych ob-
serwacji. Dziêki tym kontaktom
uda³o siê przezwyciê¿yæ bar-
dzo wiele problemów w pracy
naszych urz¹dzeñ i doprowa-
dziæ zak³ad do osi¹gniêcia pa-
rametrów porównywalnych z

Emocje

najnowoczeœniejszymi zak³a-
dami tej bran¿y w Europie Za-
chodniej. ZUSOK da³ nam do-
brze w koœæ. Lecz zmagania z
technik¹ by³y szko³¹ i doœwiad-
czeniem, jakim niewielu specja-
listów w Europie mo¿e siê po-
szczyciæ. Dlatego uznanie fa-
chowców z Niemiec, Belgii,
Francji, ekspertów Unii Euro-
pejskiej dawa³o szczególn¹
satysfakcjê. W jednej z belgij-
skich spalarni wytkn¹³em na-
wet tamtejszemu kierownictwu
niedotrzymywanie norm ochro-
ny œrodowiska, wynikaj¹cych z
prawa europejskiego. Jakie¿
by³o moje zdziwienie, gdy po
miesi¹cu otrzyma³em list przy-
znaj¹cy mi racjê i wskazuj¹cy
na podjête dzia³ania. Staliœmy
siê równorzêdnymi partnerami
w dziedzinie przekszta³cania
termicznego odpadów.

Wielkim problemem, zwi¹za-
nym z organizacj¹ ZUSOK-u,
by³a sprawa jego za³ogi. Trze-
ba tu nadmieniæ, ¿e ZUSOK w
œwietle obowi¹zuj¹cego prawa
by³ zak³adem energetycznym.
W zwi¹zku z tym obejmowa³y
go pewne ograniczenia i pro-
cedury zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem pracy. Przyszli pracow-
nicy musieli posiadaæ stosow-
ne kwalifikacje i pañstwowe
uprawnienia do obs³ugi urz¹-
dzeñ, s³u¿¹cych do produkcji
pr¹du. Aby je uzyskaæ, trzeba
by³o posiadaæ odpowiedni¹
praktykê. Podobnych instalacji
w Polsce nie by³o. Tak wiêc
znalezienie odpowiednich pra-
cowników by³o niezmiernie
trudne. Na wszystko nak³ada-
³y siê tak¿e problemy z pozio-
mem p³ac, œwiadczeñ socjal-
nych. Nie by³o siê co porówny-
waæ z bran¿¹ energetyczn¹.

Poszed³em wiêc na pry-
watn¹ wojenkê z urzêdowymi
schematami myœlenia. Wów-
czas odbywa³y siê czêste spo-
tkania w Ratuszu, poœwiêcone
postêpom prac na naszej bu-
dowie. Œciera³y siê opinie,
zwi¹zane z pojawiaj¹cymi siê
problemami. Moim zmartwie-
niem by³ brak odpowiednich
ludzi. Musia³em czymœ zachê-
ciæ potencjalnych pracowni-
ków. Pamiêtam niemal k³ótnie
zwi¹zane z proponowanymi
przeze mnie poziomami zarob-
ków i boje staczane o ka¿de-
go cz³owieka. Nie wystarcza-
³y, jako argument, opisane w
technologii wymagane do
sprawnej obs³ugi urz¹dzeñ,
zespo³y ludzkie. Próbowano

opracowywaæ alternatywne
schematy dla wykazania, ¿e
ZUSOK sam siê obs³u¿y.

Otrzymywa³em doprowadza-
j¹ce mnie do furii pisma infor-
muj¹ce, ¿e nie ma ¿adnych
przes³anek, by mój zak³ad trak-
towaæ inaczej ni¿ cmentarz ko-
munalny. Nie wytrzyma³em i
paln¹³em wówczas, ¿eby powo-
³aæ na dyrektora ZUSOK wizjo-
nera uwa¿aj¹cego,  ¿e spalar-
nia mo¿e pracowaæ bez ludzi.
Okr¹g³a setka

Nie ukrywam, ¿e niektóre
rozwi¹zania zaproponowane
np. przez W³ochów budzi³y
moje zdumienie, tym bardziej,
¿e wymusza³y zwiêkszenie ilo-
œci pracowników, a w efekcie
wzrost kosztów dzia³ania za-
k³adu. Robi³em wiêc wszystko,
aby na etapie budowy coœ
jeszcze zmieniæ. Moje in¿y-
nierskie oko wy³apywa³o takie
rodzynki techniczne, które nie
mia³y ¿adnej szansy na funk-
cjonowanie. No có¿, realizo-
wano projekt, a we mnie siê
czasem gotowa³o. Jak wspo-
mnia³em, trwa³y poszukiwania
chêtnych do pracy za niewie-
le, przy znacznie wiêkszym na-
k³adzie pracy ni¿ gdzie indziej.
By³ to okres du¿ych zmian w
energetyce warszawskiej.
Elektrociep³ownie zakupi³a
szwedzka firma Vattenfall.

Okaza³o siê, ¿e w bran¿y na-
st¹pi g³êboka restrukturyzacja.
Gros  kadry bêdzie musia³o po-
¿egnaæ siê z energetyk¹ i firma-
mi pracuj¹cymi na jej rzecz.
Otworzy³a siê nowa szansa.
Uda³o mi siê zainteresowaæ
spalarni¹ ludzi o wysokich kwa-
lifikacjach i doœwiadczeniu za-
wodowym, znaj¹cych procedu-

W styczniu 1999 roku zosta³em dyrektorem zak³a-
du bud¿etowego o nazwie skromnej acz dŸwiêcznej,
nieœmia³o nawi¹zuj¹cej do nowatorskich metod trak-
towania w nim sto³ecznych œmieci. Zak³ad Unieszko-
dliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych stanowi³ od
samego pocz¹tku zagadkê, nawet dla mnie.

ry pracy przy urz¹dzeniach
energetycznych. Zacz¹³em two-
rzyæ zal¹¿ek przysz³ego zak³a-
du. Choæ na pocz¹tku wszyscy
prawie pracowali na zleceniach
- to perspektywa powstania cze-
goœ nowego, dotychczas nie-
znanego, dra¿ni¹ca zawodowe
ambicje in¿ynierskie, zwyciê¿y-
³a ze sprawami przyziemnymi -
zarobkowymi. Fascynowa³a nas
perspektywa budowania, orga-
nizowania, zdobywania i rywa-
lizowania z problemami towa-
rzysz¹cymi uruchomieniu zak³a-
du. Wkrótce informacje o ZU-
SOK-u rozesz³y siê po ca³ym
œrodowisku energetyków, którzy
lubili wyzwania i wianuszek
chêtnych do ciê¿kiego boju o
sukces rozrós³ siê na tyle, ¿e
przynajmniej problem z fachow-
cami mia³em za sob¹. By³a nas
okr¹g³a setka ludzi, zdanych na
siebie, zdeterminowanych po-
konaæ wszystkie przeszkody.
Myli³by siê jednak ktoœ, kto by
pomyœla³, ¿e poród przebiega³
bezboleœnie…

Jacek Kaznowski

Kreska termometru poni-
¿ej minus 20 stopni, samo-
chód z trudem odpala. W
obiekcie BOS-u przy ul.
Œwiatowida 56 na Bia³o³êce
wszyscy gor¹czkowo ocze-
kuj¹ na goœci. Czy przyjad¹
wszystkie zapowiedziane
dru¿yny?

Kilkanaœcie minut przed 9
doje¿d¿aj¹ dru¿yny SEMP-u
Ursynów, AON-u Rembertów i
Wichru Koby³ka. Na zmarzniê-
tych przyjezdnych (zawodni-
ków i kibiców) czeka w wielkim
termosie (po¿yczonym z bufe-
tu Urzêdu Dzielnicy) gor¹ca
herbata. Dla tych, których nie
obudzi³ mróz dodatkowo moc-
na kawa. Grupa A rozpoczyna
punktualnie rozgrywki. W me-
czu otwarcia dru¿yna SEMP-u
i gospodarzy PKS Agape Bia-
³o³êka remisuje bezbramkowo.
PóŸniej rozgrywki nabieraj¹
tempa. Przegranym (niestety
równie¿ naszym dru¿ynom) po
ka¿dym meczu os³adzaj¹ go-
rycz pora¿ki cukierki podarowa-
ne przez firmê „Solidarnoœæ”.

Pierwsze miejsce przypada
Wichrowi Koby³ka, a drugie
dru¿ynie SEMP Ursynów.

Druga grupa mia³a rozpo-
cz¹æ rozgrywki o godzinie 12,
ale autokar wioz¹cy trzy dru-
¿yny (KS Piaseczno, Spartê
Jazgarzew i Per³ê Z³otok³os)
dotar³ z pó³godzinnym opóŸ-
nieniem. Dru¿yny Piasta Pia-
stów i KS Weso³a doczeka³y
siê rywali.

W pierwszym meczu KS We-
so³a wygra³ z KS Piaseczno po
golu strzelonym w kontrower-
syjnych okolicznoœciach na se-
kundê przed koñcem meczu.

W póŸniejszych meczach
ch³opcy z Weso³ej udowodnili

Z³oty pocz¹tek nowego roku 2006 – tak w kilku s³owach
mo¿na powiedzieæ o pi³karskich sukcesach dziewcz¹t z Miê-
dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Praga War-
szawa”. Po wielu eliminacjach dru¿yny z Pragi zakwalifikowa-
³y siê do rozgrywek fina³owych Halowych Mistrzostw Polski w
dwóch kategoriach wiekowych: juniorek starszych (do lat 19) i
juniorek m³odszych (do lat 16). Pierwszy turniej odby³ siê w
dniach 7 – 8 stycznia br w Koninie. W finale turnieju zespó³ ze
stolicy wygra³ z broni¹cym tytu³u mistrza Polski U–19 Medy-
kiem Konin 5:3 (2:2). Trzecie miejsce zaj¹³ Stilon Gorzów po
zwyciêstwie nad Uni¹ Racibórz 4:2 (1:2).

Turniej fina³owy w m³odszej kategorii wiekowej rozegrano
w dniach 14 – 15 stycznia br. w nowej hali sportowej Wy¿szej
Szko³y Mened¿erskiej w Warszawie. W decyduj¹cym meczu
fina³owym MUKS Praga Warszawa pokona³a MUKS Dargfil
Tomaszów Mazowiecki 5:2 (1:1). Trzecie miejsce wywalczy³a
broni¹ca tytu³u Victoria Sianów po zwyciêstwie nad Checzem
Gdynia 7:3 (2:2). Mistrzostwa Polski w obu kategoriach wie-
kowych, w których wziê³o udzia³ po osiem zespo³ów wy³onio-
nych we wczeœniejszych eliminacjach, prowadzone by³y przez
PZPN. Warto podkreœliæ, ¿e w MUKS Praga Warszawa, w bar-
wach którego graj¹ mistrzowskie zespo³y, pi³kê no¿n¹ syste-
matycznie trenuje ponad 80 dziewcz¹t. Efektem pracy szkole-
niowej i wychowawczej s¹ nie tylko tegoroczne zwyciêstwa,
ale te¿ wiele innych sukcesów w ró¿nego typu rozgrywkach,
organizowanych przez PZPN (m.in. zwyciêstwo w finale X
Pucharu TP w Pi³ce No¿nej dla Dzieci im. Marka Wielgusa w
2005 roku, gdzie goœciem honorowym turnieju fina³owego by³
prezydent UEFA Lennart Johansson, zaœ g³ówn¹ nagrod¹ wy-
jazd na mecz Anglia – Polska do Manchesteru).

Najstarsza dru¿yna klubu bierze udzia³ w rozgrywkach I Ligi
Pi³ki No¿nej Kobiet. Na polu wychowania klub wspó³pracuje ze
szko³ami, w których ucz¹ siê dziewczêta oraz z organizacjami
pozarz¹dowymi zajmuj¹cymi siê wychowaniem, zw³aszcza z
Oratorium im. œw. Jana Bosko prowadzonym przez Salezjanów
przy Bazylice NSJ na Pradze. Klub w dalszym ci¹gu poszukuje
instytucji i firm chêtnych do wspó³pracy. Szczegó³owe informa-
cje o dzia³alnoœci klubu oraz galerie zdjêæ znajduj¹ siê na stro-
nie internetowej www.oratorium.waw.pl.                    (hdsdb)

Na Tarchomin zawita³a I liga koszykówki mê¿czyzn. Swoje
mecze rozgrywa tam CA~IB Legion Politechnika Warszawska.
Dru¿yna ju¿ zgotowa³a niespodzianki – odprawi³a z kwitkiem
lidera i wicelidera rozgrywek. Od siedmiu kolejek pozostaje
bez pora¿ki. Aktualnie dru¿yna zajmuje miejsce w drugiej po-
³owie tabeli, ale, jak zapewnia wiceprezes klubu Piotr Zadro¿-
ny, zespó³ liczy na walkê w play-offach.

Obecna dru¿yna powsta³a z po³¹czenia Legionu Legiono-
wo i Politechniki Warszawskiej trzy lata temu. Mecze odby-
waj¹ siê w sali BOS przy ul. Strumykowej . Jak wyt³umaczy³
wiceprezes Zadro¿ny, w Legionowie ¿adna sala nie zosta³a
dopuszczona do rozgrywek.

Legion Legionowo istnieje od 1991 r. Klub zak³adali Edward
Grzelak i W³odzimierz Matejewski (obecny prezes). W klubie
funkcjonuj¹ 3 sekcje: koszykówka, szachy i rugby. Najwiêk-
sze sukcesy odnosi jednak sekcja koszykówki. To nie tylko I,
ale tak¿e III liga mê¿czyzn oraz dru¿yny m³odzie¿owe. Nieza-
le¿nie od pierwszej dru¿yny prowadzimy w Legionowie kilka
dru¿yn dzieciêcych i m³odzie¿owych,  których zajêcia odbywaj¹
siê w szko³ach. Te dru¿yny równie¿ bior¹ udzia³ w rozgryw-
kach – powiedzia³ wiceprezes klubu.

Terminarz meczów w I lidze: XXIII kolejka (4 lutego) Sokó³
£añcut - CA~IB Legion; XXIV kolejka (8 Lutego) CA~IB Le-
gion - Stal Stalowa Wola; XXV kolejka (11 lutego) Górnik
Wa³brzych - CA~IB Legion; XXVI kolejka (18 lutego) CA~IB
Legion - Siarka Tarnobrzeg; XXVII kolejka (22 lutego) Spój-
nia Stargard - CA~IB Legion; XXVIII kolejka (25 lutego) CA-
~IB Legion - AZS Radom; XXIX kolejka (4 marca) Zastal Zie-
lona G. - CA~IB Legion; XXX kolejka (11 marca) CA~IB Le-
gion - Iskra Czêstochowa.
Klub Sportowy „Legion” Legionowo, ul. Parkowa 27

tel. 0607-85-75-75 lub 0502-262-998 fax. (22) 784-85-92
e-mail: kslegion@tlen.pl                                 Adam Praski

Podwójne z³oto dla praskich dziewcz¹t

I Turniej halowy „Zima z Agape”
jednak, ¿e s³usznie nale¿a³o
im siê pierwsze miejsce w tur-
nieju. Trenerzy pozosta³ych
dru¿yn uczestnicz¹cych w tur-
nieju równie¿ docenili zespó³
KS Weso³a ( trenera Andrzeja
DŸwiga³y) wybieraj¹c Adama
DŸwiga³ê (zbie¿noœæ nazwisk
ze znanym pi³karzem Polonii
Warszawa i Górnika Zabrze
nieprzypadkowa – zreszt¹ pan
Dariusz DŸwiga³a ogl¹da³ po-
cz¹tek naszych zawodów do-
pinguj¹c swoj¹ rodzinê) najlep-
szym zawodnikiem turnieju, a
Mateusza £ysika najlepszym
bramkarzem.

Talent strzelecki Daniela
Machackiego ze Sparty Jazga-
rzew (9 bramek) niestety nie
wystarczy³, aby Sparta zdoby-
³a trzecie miejsce. Po wyrów-
nanym meczu uleg³a SEMP-
owi Ursynów 2:3 i niestety nie
zdoby³a medalu.

W meczu o pierwsze miej-
sce zespó³ KS Weso³a wygra³
z Wichrem Koby³ka 1:0.

PKS Agape Bia³o³êka, któ-
ry by³ wspó³organizatorem tur-
nieju (z Bia³o³êckim Oœrodkiem
Sportu) okaza³ siê goœcinny
równie¿ na boisku. Nasze dru-
¿yny zajê³y siódme i dziesi¹te
miejsce.

Zima jeszcze raz chcia³a
nam sp³ataæ figla. W trakcie
dekoracji i wrêczania medali
za pierwsze trzy miejsca w tur-
nieju mróz spowodowa³ awa-
riê elektrycznoœci. Zapad³a
ciemnoœæ. Po kilku minutach
uda³o siê zapaliæ niektóre ze
œwiate³ i w pó³mroku dokoñ-
czono ceremoniê. A za tydzieñ
nowe emocje i nastêpny turniej
– tym razem w Rembertowie.

   Dariusz Jerzak
PKS Agape Bia³o³êka

Koszykówka

na Tarchominie

Pionierzy termicznego spalania œmieci


