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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2
Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Manhattan
w Bia³o³êce?
Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53
tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939

Musi byæ gorzej,
¿eby by³o lepiej

Firma BARC chce zbudowaæ w rejonie ulicy Leœnej
Polanki kompleks budynków 18- i 30-piêtrowych,
który skutecznie zas³oni kameralne osiedle Winnica.
Mieszkañcy protestuj¹.
Do czego s³u¿y Miejsco- dzibê przy ul. Œwiêtojerskiej w
wy Plan Zagospodarowania Warszawie i planuje zbudowaæ na nich kompleks budynPrzestrzennego?
Dramatyczna walka miesz- ków osiemnasto- a nawet trzykañców osiedla Winnica z dziestopiêtrowych. Wydawadokoñczenie na str. 2
bezwzglêdnym inwestorem
trwa ju¿ ponad 1,5 roku. Po³o¿one w pobli¿u zalesionej
wydmy osiedle liczy 312 lokali – domów jednorodzinnych i
mieszkañ w budynkach wielorodzinnych, nie przekraczaj¹11 listopada 1918 roku – tê
cych 4,5 kondygnacji. Ze
datê powinien znaæ ka¿dy
swoj¹ nisk¹ zabudow¹, piêkPolak. Od prawie siedemdzienie utrzyman¹ zieleni¹, plasiêciu lat w tym dniu obchocem zabaw dla dzieci, osiedle
dzimy œwiêto narodowe –
stanowi wzorowy przyk³ad
rocznicê odzyskania niepodlew³aœciwego zharmonizowania
g³oœci. Czy tego listopadowebudownictwa z otoczeniem.
go poranka Polska sta³a siê
Tymczasem ta spokojna ko- pañstwem suwerennym?
egzystencja jest powa¿nie Tego dnia zakoñczy³a siê I
zagro¿ona. S¹siaduj¹ce z wojna œwiatowa – w lasku
osiedlem tereny wykupi³a spó- Compiégne pod Pary¿em
³ka BARC, maj¹ca swoj¹ sie- Niemcy podpisali akt kapitula-

Rozmowa z Jackiem Kaznowskim, burmistrzem Bia³o³êki
- Podobno urzêdnicy Za- nia handlu na ul. Marywilsk¹ w
rz¹du Dróg Miejskich pêkali zasadzie mog³y byæ przeproze œmiechu, gdy us³yszeli, ¿e wadzone bez naszej akceptaca³a Modliñska ma byæ zmo- cji, bo ca³y ten teren jest w gedernizowana do 2010 roku? stii miasta, nie dzielnicy. OczyOwszem, ale tylko na pocz¹t- wiœcie, dla spokoju spo³eczneku. Przesta³o im byæ do œmie- go i zgodnie z zasadami demochu i wziêli siê do roboty, gdy tê kracji w³adze dzielnicy zosta³y
sam¹ informacjê dostali od za- w³¹czone w proces decyzyjny.
rz¹du miasta. Rzecz w tym, ¿e Most Pó³nocny, który urós³ ju¿
w ich poprzednich planach do rangi symbolu, powstanie do
przebudowa Modliñskiej w ca- koñca tej kadencji. Po to jed³oœci, czyli od Trasy Toruñskiej nak, ¿eby nie prowadzi³ donidokoñczenie na str. 4
do Aluzyjnej planowana by³a w
bli¿ej nieokreœlonej przysz³oœci.
- Sytuacja diametralnie siê
zmieni³a, gdy dostaliœmy organizacjê Euro 2012, co wi¹za³o siê m.in. z przeniesieniem handlu z Jarmarku Europa na Marywilsk¹. Czyli po
prostu ubi³ Pan interes….
ŒCIENNE
POD£OGOWE
- Niewa¿ne, jak to bêdzie siê
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
nazywaæ. Osobiœcie wola³bym
okreœlenie, ze wykorzysta³em
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
szansê. W kolejce po pieni¹dze
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
z kasy miasta s¹ wszystkie dzielWeso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
nice, a bud¿et nie jest w gumy.
www.panele-polska.pl
Bia³o³êka by³a zawsze w ogonie
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
– doœæ powiedzieæ, ¿e w 2003
roku wartoœæ inwestycji miejskich u nas siêgnê³a zaledwie
2,03 mln z³otych, a w zesz³ym
roku oko³o 45 mln z³otych.
Jednoczeœnie urbaniœci
przewiduj¹, ¿e w najbli¿szych
Wies³aw W³odarski, nauczyciel matematyki, dyrektor pralatach liczba mieszkañców Bia- skiego Zespo³u Szkó³ nr 73, w którego sk³ad wchodzi L Li³o³êki przekroczy 130 tys. osób. ceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ruy Barbosa zosta³ wybrany NaPokrywa siê to tak¿e z naszy- uczycielem Roku 2007. Sukces jest tym wiêkszy, ¿e ten zami wyliczeniami, wynikaj¹cymi szczytny tytu³ po raz pierwszy zdoby³ nauczyciel z Warszawy.
m.in. z liczby wydanych pozwo- Co to jest za tytu³, kto go cielski” i Ministerstwo Edukaleñ na budowê. Ju¿ teraz jest przyznaje i kto typuje kan- cji Narodowej, które te¿ przydramat z wyjazdem z dzielni- dydatów?
znaje nagrody. Kandydatów
cy. A mo¿e byæ tylko gorzej.
- Jest to ogólnopolski kon- do konkursu mo¿e typowaæ
Przypomnê, ¿e budz¹ce tak kurs, organizowany od 6 lat ka¿dy. Mnie wytypowali
wiele emocji plany przeniesie- przez tygodnik „G³os Nauczy- uczniowie wraz z rodzicami

PANELE
SK£AD FABRYCZNY

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady w gabinecie firmy Fonikon
przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala Bródnowskiego, tel.
022 353 06 20). Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna
Zaufania 2005. Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów
s³uchowych i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y
pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie
na miarê
XXI wieku!

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl
e-mail: lecznica_demeter@op.pl
BEZP£ATNE BADANIA - wiêcej informacji na str. 2

WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022 679-49-30

Œwiêto flag

cji, a Józef Pi³sudski przej¹³
w³adzê nad wojskiem podleg³ym Radzie Regencyjnej –
ale czy to oznacza niepodleg³oœæ? Na pewno t³umy wiwatuj¹ce na czeœæ Pi³sudskiego
by³y o tym przekonane i na

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

Nauczyciel Roku 2007

Zbadaj s³uch

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE

oraz nauczyciele. W tym roku
by³o 14 finalistów z ró¿nych
typów szkó³, z ró¿nych poziomów. To dla mnie wielki zaszczyt, ¿e zosta³em wybrany,
i to jako pierwszy warszawiak.
- Co jest brane pod uwagê przy ocenie kandydatów,
czyli - co to znaczy byæ dobrym nauczycielem?
- Nie mo¿e byæ dobrym nauczycielem ktoœ, kto nie jest
dobry merytorycznie. Wiedza
w swojej specjalnoœci to podstawowa sprawa i na tym dopiero mo¿na budowaæ dalej.
Do tej wyjœciowej bazy trzeba
dodaæ szacunek dla ucznia,
poczucie humoru, partnerstwo,
ale przy œcis³ym ustaleniu i
przestrzeganiu pewnych granic i ról. Spotyka siê nauczydokoñczenie na str. 12

pewno, nad ich g³owami, powiewa³y flagi bia³o-czerwone.
Barwy bia³¹ i czerwon¹ po
raz pierwszy uznano za narodowe w maju 1792 roku. Pierwotnie za polsk¹ barwê narodow¹ uznawano karmazyn –
jeden z najszlachetniejszych
kolorów, symbol bogactwa i
dostojeñstwa. Ju¿ rok po odzyskaniu niepodleg³oœci Sejm
dokoñczenie na str. 3

Manhattan w Bia³o³êce?
2 nowa gazeta praska
dokoñczenie na str. 4

³oby siê, ¿e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu Winnicy Po³udniowej
do tego nie dopuœci. Niestety,
jego wadliwie sformu³owane
punkty, pozwalaj¹ na bardzo
dowoln¹ interpretacjê.
Plan ten, który powsta³ w
2002 r., nie okreœla maksymalnej wysokoœci budynków wielorodzinnych ani maksymalnej
gêstoœci zabudowy budownictwa wielorodzinnego, tylko minimaln¹ wysokoœæ i gêstoœæ.
Nie okreœla równie¿ minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej dzia³ek, przeznaczonych
pod takie budownictwo. Za to,
jak na ironiê, dok³adnie okreœla
takie parametry dla budownictwa jednorodzinnego! W jakim
celu ówczesna Rada Gminy
Bia³o³êka uchwali³a plan, który
mo¿na dowolnie interpretowaæ?
Pomimo omówionych wczeœniej wad, plan z 2002 r. zawiera luŸny zapis o koniecznoœci
harmonizacji planowanej zabudowy z istniej¹c¹ s¹siedni¹.
Obowi¹zuj¹ca od 2003 r. ustawa o planowaniu przestrzennym
narzuca ju¿ obowi¹zek okreœlenia gabarytów budynków, czyli
przytoczony wczeœniej plan jest
niezgodny z prawem.
Na wniosek mieszkañców w
2006 r. Rada Dzielnicy Bia³o³êka podjê³a uchwa³y skierowane do Rady Warszawy o
koniecznoœci korekty wadliwych zapisów miejscowego
planu zagospodarowania. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
przewiduje na tych terenach
zabudowê wielorodzinn¹,
ograniczon¹ do wysokoœci 20
m nad poziom terenu.
Wyciête dêby
Na prze³omie marca i kwietnia 2006 r. nieznani sprawcy
wyciêli z terenu inwestycji kilkadziesi¹t okaza³ych dêbów.
Nasza gazeta pisa³a o tej nielegalnej wycince w nr 10 z 10
maja ubieg³ego roku. Pismem
z dnia 26.04.2006 r. Wspó³w³aœciciele Nieruchomoœci Wspólnej osiedla Winnica z³o¿yli do
Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Pó³noc zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa. Niestety, nie
zainteresowano siê spraw¹,
nie przes³uchano nawet naocznego œwiadka.
Oburzeni tym mieszkañcy
wyst¹pili do Prokuratury Okrêgowej oraz do Ministra Sprawiedliwoœci-Prokuratora Generalnego. Ministerstwo Sprawiedliwoœci przekaza³o sprawê
do Prokuratury Apelacyjnej w
Warszawie. Do dzisiaj nie ma
¿adnej decyzji.
W tym samym czasie firma
BARC zg³osi³a do prokuratury
kradzie¿ z jej terenu 47 sztuk dêbów, oceniaj¹c straty na
„ogromn¹” kwotê 2000 z³otych!
Wed³ug wyceny inwentaryzacji
przeprowadzonej przez Wydzia³
Ochrony Œrodowiska Dzielnicy
Warszawa-Bia³o³êka koszt usuniêtych drzew, oczywiœcie po uzyskaniu ewentualnej zgody, wyniós³by ok. 500 000 z³. Pozwolenia
na wycinkê nie by³o, wiêc kary
mog¹ siêgaæ milionów z³otych!
Zagubione zg³oszenie budowy p³otu
Wiosn¹ 2006 r. teren inwestycji ogrodzono siatk¹ stalow¹, zwieñczon¹ drutem kolczastym, a w liniach rozgraniczaj¹cych ulicê Leœnej Polanki, p³otem z blachy ocynkowanej. 4 maja 2006 r. Wydzia³ Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka
zawiadomi³ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o
samowoli budowlanej – budowie tego¿ ogrodzenia bez wymaganego prawem zg³oszenia.

Okaza³o siê póŸniej, ¿e zg³oszenie inwestora, jak powiedzia³ by³y wiceburmistrz Tadeusz Semetkowski, le¿a³o
gdzieœ w szufladzie biurka zapracowanej przed œwiêtami
urzêdniczki i nie zosta³o rozpatrzone w terminie. Jak wiadomo, zg³oszenie, które nie jest
oprotestowane przez urz¹d w
odpowiednim czasie, staje siê
pozwoleniem na budowê.
Postêpowanie administracyjne w sprawie pozwolenia
na budowê
21.06.2006 r. firma BARC
z³o¿y³a w Biurze Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy wniosek w sprawie
zatwierdzenia projektu zagospodarowania ogrodzonego
terenu i udzielenia pozwolenia

cyzjê prezydenta Warszawy i
przekaza³ sprawê do ponownego rozpatrzenia. Co spowodowa³o tak diametraln¹ zmianê pogl¹dów dyrektora Moœcickiego?
Wspó³w³aœciciele Nieruchomoœci Wspólnej osiedla Winnica z³o¿yli w dniu 20.02.2007 r.
skargê do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego na decyzjê
Wojewody. Skarga nie zosta³a
rozpatrzona. 4.07.2007 r. prezydent Warszawy ponownie wezwa³ inwestora do usuniêcia braków w dokumentacji. W odpowiedzi na to prezes firmy BARC,
Maciej Bratkowski skar¿y³ siê,
¿e urz¹d blokuje mu ju¿ ponad
rok budowê i przez to nara¿a firmê na znaczne straty. Grozi³, ¿e
za¿¹da od miasta odszkodowañ
za utracone korzyœci.

na budowê I etapu zespo³u
budynków wielorodzinnych,
18-kondygnacyjnych, z gara¿em podziemnym i us³ugami w
parterach. Inwestor czujnie
wybra³ miejsce na I etap budowy – odleg³oœæ do najbli¿szego akurat w tym miejscu
budynku osiedla Winnica wynosi 36 m. Z³o¿enie wniosku
odby³o siê zgodnie z prawem.
16.08.2006 r. prezydent
Warszawy wyda³ postanowienie, w którym na³o¿y³ na inwestora obowi¹zek usuniêcia szeregu nieprawid³owoœci w projekcie budowlanym, dotycz¹cych braku harmonizacji planowanej zabudowy z zabudow¹
terenów s¹siednich oraz braku
istotnych decyzji i uzgodnieñ,
wynikaj¹cych z prawa budowlanego, a 1.09.2006 r. odmówi³ wydania pozwolenia na budowê. 18.09.2006 BARC odwo³a³ siê od tej decyzji do Wojewody Mazowieckiego.
7.11.2006 r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli osiedla Winnica z dyrektorem Wydzia³u Infrastruktury Województwa Mazowieckiego, Robertem Moœcickim.
Na spotkaniu tym dyrektor Moœcicki zapewnia³, ¿e organ II instancji podtrzyma decyzjê I instancji. Jakie¿ by³o wiêc zdziwienie mieszkañców Winnicy, kiedy
dwa
miesi¹ce
póŸniej,
11.01.2007 r. wyda³ on w imieniu Wojewody Mazowieckiego
decyzjê uchylaj¹c¹ w ca³oœci de-

We wrzeœniu 2007 r. Biuro
Kontroli Wewnêtrznej i Audytu
Urzêdu m.st. Warszawy przeprowadzi³o kontrolê ca³ej sytuacji, w
wyniku której, 24.09.2007 r. ukaza³o siê wyst¹pienie pokontrolne, podpisane przez prezydenta
Warszawy. W wyst¹pieniu tym
znajduj¹ siê kuriozalne, mijaj¹ce
siê z prawd¹ zapisy, nie ma natomiast rzeczowego odniesienia
siê do kwestii braków w dokumentacji inwestora, opisanych
zarówno w postanowieniach, jak
i decyzji organu I instancji.
Wspó³w³aœciciele Nieruchomoœci Wspólnej wyst¹pili
4.10.2007 r. z petycj¹ do Pani
Prezydent Warszawy o niedopuszczenie do zabudowy zielonych terenów Bia³o³êki pod
dyktando firm nastawionych na
maksymalny zysk, a co za tym
idzie zniszczenia ³adu architektonicznego i œrodowiska
naturalnego okolicy.
W paŸdzierniku mieszkañcy
dwukrotnie spotykali siê z wiceprezydentem Warszawy, Jackiem Wojciechowiczem oraz
wnioskowali o jak najszybsz¹
korektê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O ile na pierwszym zebraniu w³adze miasta by³y zgodne
z postulatami mieszkañców
Winnicy, o tyle w czasie drugiego spotkania (16.10.2007 r.)
okaza³o siê, ¿e nie ma ju¿ takiej determinacji ze strony Urzêdu Miasta w ograniczaniu zabu-

OKULISTA - OPTYK
Jeœli masz wiêcej ni¿ 35 lat i nie leczysz siê na jaskrê
zapraszamy na BEZP£ATNE BADANIA profilaktyczne.
Poradnia Leczenia Jaskry w ramach NFZ.
Zapisy na telefon - liczba miejsc ograniczona.

Lecznica DEMETER, ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

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

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

dowy do 4,5 kondygnacji oraz
¿e czas realizowania korekty
MPZP mo¿e wynosiæ nawet 9
miesiêcy. Zaplanowano dalsze
spotkania, w których, prawdopodobnie, bêdzie uczestniczy³
tak¿e inwestor.
Budowa kontenerowego
zaplecza
Niespe³na dwa tygodnie po
odmowie pozwolenia na budowê, na terenie przysz³ej inwestycji stan¹³ piêtrowy „kontenerowiec”. W opinii mieszkañców
Winnicy jest to zaplecze budowy. Kontener orynnowano i pomalowano. Zamontowano równie¿ schody. Wspó³w³aœciciele
Winnicy z³o¿yli wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie
legalnoœci budowy zaplecza socjalno-bytowego. Wizja w terenie odby³a siê w listopadzie
2006 r., jednak do tej pory nie
ma decyzji w tej sprawie.

Ochrona (a w³aœciwie jej
brak) pomników przyrody
przy ul. Leœnej Polanki
Kolejnym, bulwersuj¹cym
aspektem ca³ej sprawy jest kwestia planowanej kanalizacji ulicy Leœnej Polanki. Ten dukt leœny, szumnie zwany ulic¹, wiedzie skrajem zalesionej wydmy,
na której rosn¹ zabytkowe dêbypomniki przyrody. Ze wzglêdu
na wyj¹tkowe walory przyrodnicze, ulica ta powinna s³u¿yæ
okolicznym mieszkañcom jako
teren spacerów pieszych lub rowerowych i nie powinno siê tam
prowadziæ jakichkolwiek prac.
Tymczasem inwestor, firma
BARC, z niewiadomych przy-

czyn d¹¿y do wykonania kanalizacji akurat w tej ulicy, chocia¿ istniej¹ alternatywne mo¿liwoœci odprowadzania œcieków z inwestycji, np. wykorzystuj¹c biegn¹c¹ w s¹siedztwie
tego terenu magistralê ³¹cz¹c¹
przepompowniê „Nowodwory”
z oczyszczalni¹ „Czajka”.
W paŸdzierniku 2006 r. wydano decyzjê, podpisan¹
przez poprzedniego wiceburmistrza Bia³o³êki T. Semetkowskiego, ustalaj¹c¹ œrodowiskowe uwarunkowania zgody na
realizacjê budowy kanalizacji
ogólnosp³awnej w ul. Leœnej
Polanki. Nie sporz¹dzono nawet raportu oddzia³ywania takiej inwestycji na œrodowisko.
A przecie¿ nikt chyba nie wierzy w zapewnienia o rzekomo
bezpiecznej technologii i o braku zagro¿enia dla pomników
przyrody.
Firma BARC chce tak¿e zbudowaæ wjazdy na teren prowadzonej inwestycji w³aœnie od
strony ul. Leœnej Polanki! Przecie¿ ciê¿ki sprzêt zupe³nie rozjeŸdzi tê leœn¹ drogê!
Zatrwa¿aj¹ce jest stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody (pismo z
2.08.2007 r.), który twierdzi, ¿e
planowana inwestycja zlokalizowana jest poza stref¹ wp³ywu na drzewa-pomniki przyrody, rosn¹ce po obu stronach
ulicy Leœnej Polanki. Wydawa³oby siê, ¿e wydzia³y ochrony
przyrody s¹ po to, aby przyrody broniæ przed zakusami firm,
których nie obchodzi nic poza
zyskiem. Na przyk³adzie ulicy
Leœnej Polanki i osiedla Winnica widaæ, ¿e jest inaczej.

Przedstawiliœmy w reporterskim skrócie suche fakty, dotycz¹ce planowanej inwestycji w
rejonie ulicy Leœnej Polanki,
obok osiedla Winnica. Jest to
relacja jednostronna, poniewa¿
szef Biura Delegatury Naczelnego Architekta Warszawy dla
Dzielnicy Bia³o³êka, pan Leszcza³owski, ze wzglêdu na zbyt
du¿y stopieñ skomplikowania
sprawy, nie chcia³ z nami rozmawiaæ. Podobnie Biuro Prasowe Urzêdu Miasta nie odpowiedzia³o na proœbê o przedstawienie swojego aktualnego
stanowiska w tej sprawie.
Zastanawiaj¹ca jest ta zmowa milczenia, niejasnoœæ pewnych zachowañ, nag³e zmiany
decyzji i brak reakcji ze strony
instytucji, które powinny zareagowaæ. Za du¿o tutaj zbiegów
okolicznoœci sprzyjaj¹cych perfidnym dzia³aniom spó³ki BARC,
której prezes nie kryje, ¿e jego
firma nastawiona jest na jak najwiêkszy zysk. Jak mo¿na byæ
tak krótkowzrocznym? Co pozostawi¹ po sobie podobni inwestorzy? Kamienn¹ pustyniê
koszmarnych bloków, jak zrealizowane wczeœniej przez firmê
BARC osiedle „Pod Dêbami”?
Zapewne szefowie spó³ki maj¹
rezydencje w jakichœ zielonych,
atrakcyjnych okolicach, wiêc nie
obchodzi ich Bia³o³êka, która
przestaje byæ zielona.
Choæ wydaje siê, ¿e zwykli
mieszkañcy takich osiedli, jak
Winnica s¹ bezsilni wobec
wp³ywowych, bogatych firm,
nale¿y o tym pisaæ i apelowaæ
do wszystkich urzêdów i instytucji, aby nie dopuœciæ do degradacji naszej okolicy.
K.

Wymieñ dowód osobisty w sobotê
Przedstawiamy Pañstwu kolejne soboty, w czasie których mo¿na bêdzie z³o¿yæ wniosek o dowód lub odebraæ
dokument. S¹ to: 10 listopada, 8 grudnia br. Delegatura
Biura Administracji i Spraw Obywatelskich naszego Urzêdu bêdzie za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z wymian¹ dowodów osobistych.
Przypominamy, ¿e na wizytê w pó³nocnopraskim Wydziale Obs³ugi Mieszkañców mo¿na siê umówiæ równie¿
mailem lub telefonicznie:
* osobiœcie - w informacji na parterze Urzêdu,
* telefonicznie - pod numerem 022 59-00-590,
* drog¹ elektroniczn¹, pod adresem - wom@praga-pn.waw.pl
Osoby niepe³nosprawne i ob³o¿nie chore mog¹ wymieniæ ksi¹¿kowy dowód osobisty w miejscu swojego zamieszkania. Procedura wymiany dowodu dla tych osób wymaga
dwukrotnej wizyty urzêdnika (informacje pod nr telefonu
022 59 00 242, 022 59 00 226, informacja ogólna 022
59 00 00). Informacja o mo¿liwoœci odbioru dowodu osobistego - 022 59 00 519.
Przypominamy o mo¿liwoœci skorzystania z transportu
osób niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na stronie
www.taximpt.com.pl lub pod numerem tel.: 022 822 44 44;
91 91; 91 92). Osobom starszym oraz maj¹cym k³opoty z
poruszaniem siê, polecamy skorzystanie z transportu.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e wnioski w sprawie wymiany dowodu osobistego s¹ dostêpne we wszystkich
dzielnicowych delegaturach BAiSO oraz na stronie internetowej Urzêdu Miasta www.warszawa.um.gov.pl w linku
/BIP/eWOM/Wymiana Dowodów Osobistych.

Dla dobra dziecka
W ramach Ogólnopolskiej
Kampanii „Ci¹¿a bez alkoholu”,
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
Praga Pó³noc zorganizowa³ 26
paŸdziernika debatê edukacyjn¹ na ten temat. Z prezentacji multimedialnej „Wieczne
dziecko” i wyk³adu Bogny Ró¿yckiej – edukatora kampanii,
uczestnicy spotkania mogli siê
dowiedzieæ m.in., ¿e:
- u kobiet, które pij¹ alkohol
podczas ci¹¿y, znacznie czêœciej nastêpuj¹ przedwczesne
porody i poronienia;
- dziecko w ³onie matki nie
jest chronione przed szkodliwym wp³ywem alkoholu – cz¹steczki etanolu, zawartego w
alkoholu, bez problemu przenikaj¹ przez ³o¿ysko;
- jeœli kobieta w ci¹¿y pije alkohol, dziecko pije wraz z ni¹; pó³
godziny po spo¿yciu alkoholu,
jego stê¿enie we krwi dziecka jest
takie samo jak we krwi matki;
- nie istnieje bezpieczna dla
kobiet w ci¹¿y dawka alkoholu, która na pewno nie zaszkodzi rozwojowi nienarodzonego
dziecka; nawet kieliszek czerwonego wina czy jedno piwo
– stanowi zagro¿enie.
Z badañ wynika, ¿e co trzecia kobieta w wieku 18 – 40 lat
pi³a alkohol w czasie ci¹¿y. W
skrajnej postaci u takich dzieci
(nawet troje na 1000 urodzin)
mo¿e dojœæ do powstania zespo³u charakterystycznych objawów, spowodowanych dzia³aniem alkoholu na rozwijaj¹cy siê
mózg – P³odowego Zespo³u Alkoholowego FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrome). Jego objawy
to: upoœledzenie wzrostu (zarówno przed, jak i po urodzeniu),
trwa³e uszkodzenia mózgu, charakterystyczne zniekszta³cenia
twarzy (ma³e oczodo³y, krótki
nos, p³aska œrodkowa czêœæ
twarzy, w¹ska górna warga,
ma³a ¿uchwa). Zmiany, zwi¹za-

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

ne z uszkodzeniami mózgu powoduj¹: problemy z pamiêci¹,
trudnoœci w uczeniu siê, problemy z koordynacj¹ ruchów oraz
zaburzenia emocjonalne (dzieci
te s¹ najczêœciej nadpobudliwe).
Oprócz specjalistów, na debatê zaproszono kobiety, których dzieci zosta³y dotkniête
skutkami niezachowania przez
ich mamy abstynencji w okresie ci¹¿y. Jedna z kobiet mia³a
odwagê publicznie wyznaæ, jak
strasznie by³a rozgoryczona z
tego powodu.
Czy lekarze informuj¹ kobiety ciê¿arne o skutkach picia przez nie alkoholu? Statystyki mówi¹, ¿e na 10 lekarzy
– 14% zaleca picie czerwonego wina, bo to podnosi poziom
hemoglobiny we krwi.
Jedna z zapytanych przez nas
m³odych mam wspomina³a, ¿e
lekarz, choæ ostrzega³ j¹ przed
piciem alkoholu w ci¹¿y, to w
okresie karmienia zaleca³ piwo,
bo „poprawia laktacjê”. Druga,
poproszona o wypowiedŸ kobieta pamiêta, ¿e lekarz pyta³ j¹, czy
siê upija i jak czêsto. Ona nie ma
z tym problemu, interesuje siê tematyk¹ zdrowia, m.in. zwróci³a
uwagê na artyku³y w tygodniku
„Polityka” o matkach nadu¿ywaj¹cych alkoholu. Wie, ¿e na stan
zdrowia wp³ywa bardzo wiele
czynników i jest ostro¿na z bezkrytycznym przyjmowaniem zaleceñ. Trzecia zapytana przez
nas m³oda mama, o szkodliwym
wp³ywie alkoholu wiedzia³a z
ksi¹¿ek, gazet i dostêpnych w rejonowej przychodni filmików o
przygotowaniu kobiety do macierzyñstwa oraz pierwszym okresie po porodzie.
Z informacj¹ o koniecznoœci
zachowania abstynencji podczas ci¹¿y chcemy dotrzeæ do
jak najwiêkszej liczby mieszkañców dzielnicy – podkreœlali
organizatorzy debaty na Pradze Pó³noc. Zdaniem edukatorki kampanii – 45% kobiet
bardziej sk³onnych jest wierzyæ rodzinie i bliskim osobom
ni¿ specjaliœcie, który mówi o
szkodliwym wp³ywie czegoœ
na zdrowie. Mamy nadziejê,
¿e podane przez nas informacje dotr¹ do praskich rodzin i
bêd¹ przydatne przysz³ym
matkom. Wszystkim zainteresowanym udostêpniamy w redakcji materia³y z debaty. Zachêcamy te¿ do zajrzenia na
www.ciazabezalkoholu.pl K.

Œwiêto flag
dokoñczenie ze str. 1

zaj¹³ siê flag¹ narodow¹ „Za
barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje siê kolor bia³y i
czerwony w pod³u¿nych pasach równoleg³ych, z których
górny – bia³y, dolny zaœ – czerwony.” Z ca³¹ pewnoœci¹ biel i
czerwieñ pojawia³y siê w historii
naszego kraju w najwa¿niejszych momentach. Dobrze pamiêtamy powstañcze opaski,
które w sierpniu i we wrzeœniu
1944 roku by³y znakiem rozpoznawczym na ulicach walcz¹cej Warszawy. Nieprzypadkowo s³ynne sztandary „Solidarnoœci” tworzy³y czerwone litery
na bia³ym p³ótnie. Flagi w kolorze bia³o-czerwonym obecne
by³y na uroczystoœciach patriotycznych i religijnych, towarzyszy³y wszystkim sukcesom polskich artystów i sportowców.
Dlaczego wywieszamy nasze barwy narodowe podczas
imprez sportowych, a 3 maja lub
11 listopada na wielu posesjach
czy budynkach trudno znaleŸæ
choæ jedn¹ wywieszon¹ flagê?
Jako harcerze, instruktorzy
Hufca ZHP Warszawa Praga
Pó³noc chcemy to zmieniæ –
mówi komendant Hufca, harcmistrz Grzegorz Chwi³oc – Fi³oc – postanowiliœmy zaakcentowaæ potrzebê kszta³towania
postaw patriotycznych zarówno
wœród najm³odszych, jak równie¿ doros³ych Polaków. Chcemy namówiæ mieszkañców Bia³o³êki, Pragi Pó³noc, Targówka
oraz miasta Marki do podnios³ego obchodzenia rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.
Podobnie jak w zesz³ym roku,
a w tym na nieco szersz¹ salê, w
dniach 10 i 11 listopada, w ka¿dej dzielnicy oraz w mieœcie Marki odbêdzie siê akcja spo³eczna
pod has³em „Graj w bia³o-czerwon¹”, podczas której bêdziemy
wrêczaæ okaza³e flagi narodowe
o wymiarach 110 na 70 cm. Warunek otrzymania flagi jest tylko
jeden – nale¿y podpisaæ zobowi¹zanie, ¿e w niedzielê 11 listopada na posesji, w oknie czy na balkonie Pañstwa domu zawiœnie

bia³o-czerwona flaga narodowa!
Zanim jednak otrzymaj¹ Pañstwo
flagê z r¹k harcerzy zaprosimy do
udzia³u w happeningu, podczas
którego uczestnicy trzymaj¹c nad
g³owami kartony bia³e i czerwone u³o¿¹ flagê narodow¹ rozmiarów 14 x 20 m.
Mamy nadziejê, ¿e te dwa
kolory – biel i czerwieñ, bêd¹
królowaæ tego dnia na warszawskich ulicach.
Miejsca, w których harcerze
i instruktorzy bêd¹ wrêczaæ flagi pañstwowe:
Dzielnica Targówek: Park
Bródnowski - 10 listopada happening o godz. 13 (spotkanie
na górce)
Dzielnica Bia³o³êka: skrzy¿owanie Myœliborskiej i Æmielowskiej - 10 listopada godz. 9.30
Dzielnica Praga Pó³noc:
(plac Wileñski) - 11 listopada
godz. 10
Miasto Marki: Al. Marsza³ka
J. Pi³sudskiego (skwer w okolicy Urzêdu Miasta) - 11 listopada godz. 15.
Honorowy patronat akcji objêli:
Grzegorz Zawistowski
- burmistrz Dzielnicy Targówek
Jacek Kaznowski
- burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jolanta Koczorowska
- burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc
Janusz Werczyñski
- burmistrz Miasta Marki
Grzegorz Chwi³oc-Fi³oc
- komendant Hufca ZHP
Warszawa Praga-Pó³noc
Koordynator akcji
Bartosz Kowalewski
bkowalewski@op.pl

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Zawiadamia siê,
¿e w dniu 05.11.2007 r. zosta³ podany do publicznej
wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Praga Pó³noc przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 na
okres 42 dni wykaz, który obejmuje lokale u¿ytkowe
stanowi¹ce w³asnoœæ m.st. Warszawy przeznaczone
do sprzeda¿y na rzecz najemców wraz z oddaniem w
u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu w drodze bezprzetargowej.

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

Za pó³ godziny lepiej widzisz
Jakie s¹ k³opoty z okulistami – ka¿dy wie. Ale nie
wszêdzie. Bez skierowania i bez czekania w d³ugiej
kolejce mo¿na zbadaæ wzrok w zak³adzie firmy „OPTOKAN” przy ul. Kondratowicza 23, na warszawskim
Bródnie.
Aparat japoñskiej firmy „TOPCON” umo¿liwia bardzo
dok³adn¹ diagnozê oka, a na koniec pacjent otrzymuje wydruk okreœlaj¹cy wadê i wskazuj¹cy, jakie s¹ potrzebne
szk³a korekcyjne. Zak³ad sprowadza je z Belgii i Niemiec.
Komputerowe badanie wzroku przeprowadzone przez
lekarza wykrywa tak¿e inne ewentualne schorzenia, wymagaj¹ce interwencji klinicznej.
Kiedy ju¿ wiadomo, jakie s¹ potrzebne okulary,
Klient „Optokanu” mo¿e spokojnie udaæ siê po zakupy do najbli¿szych sklepów, a po pó³ godzinie odebraæ zamówione „szk³a”. Ich oprawianie dokonuje siê
w sposób nadzwyczaj precyzyjny (z dok³adnoœci¹ do
0,05 mm). Jest za to „odpowiedzialna” unikalna szlifierka komputerowa.
Personel „Optokanu” ma du¿o czasu dla klienta.
Wyboru oprawek dokonuje siê bez nerwowego poœpiechu,
spokojnie; mo¿na liczyæ na wskazanie, które s¹ najbardziej twarzowe. A jest w czym wybieraæ. Na pó³kach
wystawionych jest ponad 2.500 wzorów. Okulary – to
przecie¿ element urody. Kobiety mog¹ w nich wygl¹daæ ³adniej, mê¿czyŸni – bardziej wiarygodnie.

Twoje dziecko ma k³opoty ze wzrokiem? W „Optokanie”
ca³y czas przyjmuje okulista dzieciêcy.
W „Optokanie” znajd¹ dla siebie ciekaw¹ propozycjê
osoby je¿d¿¹ce samochodem. Tu mog¹ kupiæ (dobieraj¹c odpowiedni¹ oprawkê) okulary korekcyjne lub zwyk³e, przez które lepiej widaæ, gdy jest mg³a, pada deszcz
lub œnieg. Przez nie nie razi odbijaj¹ce siê w mokrej jezdni
s³oñce i reflektory innych samochodów. Te okulary daj¹
efekt rozjaœniaj¹cy, wskutek czego kierowcy nie przeszkadza nawet brudna szyba.
I jeszcze wa¿na informacja dla osób pracuj¹cych przy
komputerze. W „Optokanie” przy ul. Kondratowicza 23
mo¿na kupiæ specjalne okulary zatrzymuj¹ce niekorzystne dla wzroku promieniowanie z monitorów. Mog¹ to byæ
tak¿e okulary korekcyjne.
Bródnowski „Optokan” poleca równie¿ soczewki kontaktowe. Jest to amerykañski wyrób o najlepszych parametrach. S¹ to jedyne soczewki, które chroni¹ oczy przed
ultrafioletem i mo¿na ich nie zdejmowaæ przez kilka dni
gdy¿ w swojej budowie zawieraj¹ a¿ 74% wody.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00
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„Jak Czarniecki do Poznania…”
Przysz³y rok up³ynie pod znakiem 350 rocznicy przeprawy hetmana Czarnieckiego do Danii.
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim siê przez morze
14 grudnia 2008 r. przypadnie 350. rocznica wydarzenia,
które uwieczni³ Józef Wybicki
w pieœni Legionów Polskich we
W³oszech, znanej te¿ jako
„Mazurek D¹browskiego”.
By³o to s³ynne „rzucenie siê
przez morze”, – czyli zimowa
przeprawa morska, której dokona³y wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana
Czarnieckiego, wezwane na
pomoc Królestwu Duñskiemu
przez Fryderyka III.
„Potop szwedzki” pod przywództwem króla Karola X Gustawa zmusi³ Daniê do zawarcia
przymierza z Rzeczpospolit¹.
Przekroczenie cieœniny morskiej pomiêdzy Jutlandi¹ a
wysp¹ Als by³o realizacj¹ zobowi¹zañ sojuszniczych.
Polacy mieszkaj¹cy w Danii
i Polsce pragn¹ uczciæ to szczególne wydarzenie i osobê Het-

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

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

mana Polnego Koronnego
Stefana Czarnieckiego
uroczystymi obchodami.
W dniach od 23 maja
2008 do 1 czerwca 2008
odbêdzie siê rajd motocyklowy, organizowany
przez Stowarzyszenie
Miêdzynarodowy Rajd
Katyñski oraz rajd
uczniowski autokarowy,
szlakiem wojsk hetmana
Stefana Czarnieckiego.
M³odzie¿
szkolna
szkó³ z ca³ej Polski nosz¹cych imiê Hetmana,
weŸmie udzia³ w konkursie „Hetmany”, „Stefan
Czarniecki – konkurs wiedzy” i „Stefan Czarniecki
– projekt.”
Imprezy te bêd¹ odbywaæ
siê od listopada 2007 r. do 8
lutego 2008r.
Zwyciêzcy trzech pierwszych
miejsc, którzy uzyskuj¹ tytu³
laureata, otrzymuj¹ dyplomy i
nagrody ksi¹¿kowe. Zwyciêska
szko³a otrzyma dyplom i statuetkê Hetmana ufundowan¹
przez organizatora. Nagrod¹
g³ówn¹ dla zwyciêzcy z danej
szko³y i zwyciêskich projektów
jest uczestnictwo w rajdzie.
Wszyscy finaliœci czêœci
konkursu „Stefan Czarniecki –
projekt” i ich opiekunowie
otrzymaj¹ dyplomy.
Organizatorem konkursów jest XLVI L.O. im Hetmana Stefana Czarnieckiego
przy ul. ¯uromiñskiej 4 w
Warszawie.
Patronat nad obchodami
objê³o Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Zarz¹d Dzielnicy Targówek. W zwi¹zku z

Mieszkañców Pragi i wszystkich zainteresowanych
tematem Muzeum Warszawskiej Pragi, oddzia³u Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy, zapraszamy 20 listopada
o godz. 12 na konferencjê prasow¹ na ten temat. Konferencja odbêdzie siê w sali konferencyjnej (parter) Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc ul. Ks. K³opotowskiego 15.

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art. 45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy
z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 z póŸn. zm.) urzêdy skarbowe zosta³y zobowi¹zane do przekazywania na
wniosek podatnika kwoty 1% podatku nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego (OPP).
W zwi¹zku z tym, ¿e numery rachunków bankowych
OPP, które s¹ zg³aszane w urzêdach skarbowych podczas rejestracji s³u¿¹ do rozliczeñ podatkowych, a nie
przyjmowania darowizn, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹
do przedstawicieli Organizacji Po¿ytku Publicznego o
z³o¿enie w terminie do dnia 20 listopada 2007 r. naczelnikowi urzêdu skarbowego, w³aœciwego ze wzglêdu na
siedzibê OPP, informacji zawieraj¹cej numer jednego
rachunku bankowego, w³aœciwego do przekazywania
zadeklarowanych przez podatników darowizn.
Przedmiotowa informacja musi zostaæ opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania OPP oraz
zawieraæ dodatkowe dane identyfikuj¹ce organizacjê takie jak: pe³n¹ nazwê, NIP, adres siedziby i nr KRS. Dane
w tym zakresie bêd¹ na bie¿¹co weryfikowane przez naczelników w³aœciwych urzêdów skarbowych.
Maj¹c na uwadze skuteczny przekaz czêœci podatku
nale¿nego podatników na w³aœciwy numer rachunku
bankowego odpowiedniej OPP, proszê równie¿ o przedk³adanie wraz z przedmiotow¹ informacj¹ potwierdzenia
zg³aszanego rachunku przez bank prowadz¹cy ten
rachunek.
Naczelnik Urzêdu Skarbowego
Warszawa Praga

SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Uwagi do projektu planu mo¿na sk³adaæ na piœmie do
Prezydenta m.st. Warszawy Pl. Bankowy 3/5 z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2007 r.

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Musi byæ gorzej, ¿eby by³o lepiej
dokoñczenie ze str. 1

tym 22 wrzeœnia 2007r. odby³a siê konferencja dyrektorów
szkó³ nosz¹cych imiê hetmana Stefana Czarnieckiego z
ca³ej Polski w naszym liceum.
23 wrzeœnia byliœmy uczestnikami uroczystoœci w Czarncy
- miejscu urodzenia Hetmana
i miejscu spoczynku jego doczesnych szcz¹tków. Szko³y
wystawi³y poczty sztandarowe.
Poczet sztandarowy naszej
szko³y by³ tak¿e obecny przy
poœwiêceniu odnowionego sarkofagu hetmana Stefana Czarnieckiego 22 kwietnia 2007 r.,
którego dokona³ ksi¹dz Jan
Zalewski z Hareslev z Danii.
17 paŸdziernika 2007 w naszym LO odby³o siê spotkanie
5-osobowej delegacji z Danii z
miasta Sonderborga: zastêpcy
burmistrza, dyrektorów ds.: administracji, komunikacji, kultury, przewodnicz¹cej Polonii
Duñskiej oraz burmistrzów naszej dzielnicy: Grzegorza Zawistowskiego i Janusza Janika.
Wiadomo ju¿, ¿e Duñczycy
wykonali ju¿ wstêpne projekty,
jak z ich strony bêd¹ przebiegaæ
przygotowania w tej dziedzinie.
Anna Moczulska

Kancelaria prawna

„CASUS”
NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO
WARSZAWA PRAGA
INFORMUJE, ¯E

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
informuje, ¿e 21 listopada 2007 r.
up³ywa termin sk³adania uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Tarchomin.

MONTA¯
INSTALACJI LPG

ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦ sporz¹dzanie umów ♦outscoring
♦windykacja nale¿noœci
♦projekty testamentów
♦obs³uga prawna podmiotów

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

k¹d (tak jak Most Œwiêtokrzyski), musz¹ byæ zbudowane
estakady i bezkolizyjne skrzy¿owania. To zaœ wymaga tak¿e
przebudowy Modliñskiej, która
jest przecie¿ drog¹ tranzytow¹.
- Wszystko to zapewne
przyspieszy³y nadzieje zwi¹zane z Euro 2012?
Oczywiœcie. Wszyscy mamy
nadziejê, ¿e mecz otwarcia
odbêdzie siê w Warszawie.
Przy tej okazji w³aœnie Bia³o³êka chce wykorzystaæ szansê.
- Na jakim etapie s¹ te
piêkne plany?
- Do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wpisana jest do
2010 roku modernizacja Modliñskiej na ca³ej d³ugoœci. Maj¹
byæ 4 pasy w ka¿d¹ stronê plus
tzw. drogi serwisowe, popularnie zwane dojazdowymi i bezkolizyjne skrzy¿owania przy
Œwiatowida, Obrazkowej i P³ochociñskiej. Zmodernizowana i
poszerzona bêdzie tak¿e P³ochociñska i Marywilska….
- Takie poszerzenie Modliñskiej wymaga wykupu gruntów. Czy to nie przeci¹gnie tej
inwestycji w nieskoñczonoœæ?
- Ju¿ nie. Obowi¹zuje specjalna ustawa, która dotyczy
budowy dróg. Na jej mocy wydanie decyzji lokalizacyjnej jest
równoznaczne z wyw³aszczeniem. Oczywiœcie, odbêd¹ siê
konsultacje z mieszkañcami;
maj¹ oni prawo do rekompensaty, natomiast nie maj¹ mo¿liwoœci blokowania inwestycji.
Gdyby nie by³o tej ustawy, to
rzeczywiœcie moglibyœmy do
tego tematu wróciæ za 20 lat.
- Czy uwa¿a Pan, ¿e fizycznie mo¿liwa jest budowa tak
d³ugiego odcinka drogi w
ci¹gu trzech lat?
- Patrz¹c na dotychczas prowadzone inwestycje mo¿na
rzeczywiœcie mieæ w¹tpliwoœci.
Jednak¿e firmy zagraniczne
przecieraj¹ oczy ze zdumienia
s³ysz¹c, ile czasu trwaj¹ u nas
tego rodzaju przedsiêwziêcia.

Przyk³adem niech bêdzie tylko
fakt, ¿e w Szanghaju rocznie
buduje siê 50 km metra. Musi
byæ przyjêty odpowiedni harmonogram i wybrana firma z du¿ym potencja³em. Dziœ wiadomo, ¿e polskie firmy tworz¹ konsorcja z chiñskimi podmiotami.
- Tu znów mog¹ byæ problemy. Przecie¿ wiele przetargów przeci¹ga siê w nieskoñczonoœæ, bo firmy oprotestowuj¹ ich wyniki. Czy
jest na to rada?
- Z jednej strony – tort do podzielenia z racji organizacji Euro
jest tak du¿y, ¿e firmy po prostu
nie maj¹ siê o co k³óciæ. Starczy dla wszystkich i jeszcze
mo¿e zabrakn¹æ krajowego potencja³u wykonawczego. Ostatecznie wiele spraw mo¿na za³atwiæ na drodze arbitra¿u.
- Sporo mówi³o siê o tramwaju z ¯erania do Winnicy.
Teraz podobno Tramwaje
Warszawskie odmawiaj¹.
Czy to prawda?
- Dosta³em zapewnienie od
zastêpcy prezydenta miasta
Jacka Wojciechowicza, ¿e ta linia bêdzie budowana. Najpierw

musi powstaæ Most Pó³nocny i
byæ zmodernizowana Modliñska. Przypomnê, ¿e planowane
by³y dwie linie tramwajowe: jedna z ¯erania do Winnicy, a druga od stacji metra Marymont te¿
do Winnicy, gdzie ma powstaæ
parking „park and ride”.
- Jaki jest teraz etap tych
planów?
- Obecnie prowadzone s¹ prace przygotowawcze. £¹cznie, w
rozbiciu na lata, s¹ to setki milionów z³otych.
- Podobno mieszkañcy ju¿
teraz narzekaj¹, ¿e przebudowa Modliñskiej spowoduje, ¿e bêdzie jeszcze gorzej
ni¿ jest teraz…
- Niestety, w takich sytuacjach
musi byæ gorzej, ¿eby potem mog³o byæ lepiej. Dodatkowym problemem jest to, ¿e u nas praktycznie niezwykle trudne bêdzie wytyczenie objazdów, bo nie ma rozwiniêtej sieci ulic. Jeœli jednak nie
zrobimy tego teraz, to za parê lat
mo¿e siê to okazaæ niemo¿liwe.
I wtedy pozostanie nam jak
to niektórzy mówi¹ tylko komunikacja helikopterowa.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Listopadowy kalejdoskop
Wydawa³oby siê, ¿e listopad jest raczej ponurym miesi¹cem.
Tymczasem proponuje nam ca³kiem mi³e œwiêta. Mo¿e w³aœnie w
ramach rekompensaty za smutn¹, jesienn¹ pogodê.
Przyjemne chwile spêdzimy 21 listopada w Œwiatowy Dzieñ
¯yczliwoœci. To m³ode œwiêto, obchodzono je w Polsce po raz
pierwszy w zesz³ym roku we Wroc³awiu. Uczciæ je nale¿y wysy³aj¹c komuœ mi³e ¿yczenia, rozdaj¹c uœmiechy i serdeczne
pozdrowienia ka¿dej napotkanej osobie.
25 XI mamy bardzo sympatyczny Dzieñ Pluszowego Misia. Najs³ynniejszym niedŸwiadkiem na œwiecie jest oczywiœcie Kubuœ Puchatek wymyœlony przez A.A. Milne 81 lat temu. Pierwsza ksi¹¿ka o misiu z ma³ym rozumkiem wysz³a dok³adnie 14 paŸdziernika
1926 r. Ale z pewnoœci¹ wiêkszoœæ z nas ma swojego w³asnego
ulubieñca, czêsto z urwanymi uszami i trochê wiekowego.
Listopad koñczymy andrzejkami, zwanymi dawniej jêdrzejówkami.
Min¹³ ju¿ czas, kiedy by³ to wy³¹cznie dziewczêcy wieczór. Dawniej
panny poœci³y i modli³y siê do œwiêtego Andrzeja, ¿eby noc¹ 29 XI
wyœni³ im siê przysz³y m¹¿. Nale¿a³o przy tym posmarowaæ framugi
okien i drzwi czosnkiem, aby do snu nie zakrad³ siê ¿aden upiór. Lano
te¿ oczywiœcie gor¹cy wosk na wodê, a póŸniej z cienia rzucanego na
œcianê odgadywano figurê pana m³odego lub – jeœli obraz by³ niewyraŸny – przynajmniej atrybuty jego zawodu.
Ludmi³a Milc

Program „Otwarte Obiekty Sportowe”
dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy Bia³o³êka
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w terminie od 10 wrzeœnia do 7 grudnia 2007 r.
Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych dzieci
i m³odzie¿y, g³ównie w 5 dyscyplinach: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych. Zajêcia sportowe
prowadzone w programie maja charakter otwarty, ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.
* O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez
Pañstwa szkole.
Miejsca prowadzenia zajêæ:

Dni prowadzenia
Godziny
zajêæ
ogólne zajêæ

LP

Nazwa szko³y

Telefon

Dyscyplina

1

Szko³a Podstawowa nr 231
ul. Juranda ze Spychowa 10

Renata Gorzkowska
tel. 811 07 48

poniedzia³ek
- pi¹tek

* 14:30-20:00

Pi³ka no¿na
Lekkoatletyka

2

Szko³a Podstawowa nr 154
ul. Leœnej Polanki 63/65

Andrzej Marek
tel. 811-23-81

poniedzia³ek
- piatek

* 15:10-21:00

Pi³ka no¿na
Pi³ka siatkowa

3

Szko³a Podstawowa nr 314
ul. Porajów 3

Iwona Turkowska
tel. 811-40-07

poniedzia³ek
- sobota

* 14:40-19:00

Pi³ka siatkowa

4

Gimnazjum nr 121
ul. P³u¿nicka 4

Wanda Walkowiak
tel. 811-26-08

poniedzia³ek
- piatek

* 14:30-21:00

Pi³ka rêczna

5

Gimnazjum Nr 122
ul. Vincenta van Gogha 1

Alicja Ma³ecka Mierzwa
tel. 614-67-16

poniedzia³ek
- piatek

* 15:00-19:00

Pi³ka siatkowa
Koszykówka

Fundusze unijne do wziêcia?
Na spotkanie informacyjne
nt. pozyskiwania funduszy z
unijnego Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki zorganizowane 29 paŸdziernika 2007 r.
w Urzêdzie Dzielnicy PragaPó³noc przyby³o kilkanaœcie
osób, wœród których znaleŸli siê
zarówno przedstawiciele urzêdu dzielnicy, jak te¿ placówek
oœwiaty, kultury i pomocy spo³ecznej z Pragi-Pó³noc. Prelegentk¹ prowadz¹c¹ spotkanie
by³a pani Katarzyna Koz³owska
z Biura Obs³ugi Inicjatyw Spo³ecznych (BORIS), pe³ni¹cego
obecnie funkcjê Regionalnego
Oœrodka Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS).
Program Operacyjny Kapita³
Ludzki wspiera konkretne obszary, jakimi s¹: zatrudnienie, integracja spo³eczna, adaptacyjnoœæ, edukacja, szkolnictwo wy¿sze. G³ównym celem programu
jest wzrost poziomu zatrudnienia
i spójnoœci spo³ecznej, zaœ cele
szczegó³owe, którym musz¹ odpowiadaæ przygotowywane projekty, to: dopasowanie zasobów
pracy do zmieniaj¹cej siê sytu-

Z.P.U.H. EDYTA

acji na rynku pracy (cel 1),
zmniejszenie obszarów wykluczenia spo³ecznego (cel 2), podniesienie poziomu i jakoœci wykszta³cenia spo³eczeñstwa (cel
3), wsparcie dla budowy sprawnego partnerskiego pañstwa (cel
4), wzrost spójnoœci terytorialnej
(cel 5). Przy tym wa¿ne jest
uwzglêdnienie w projekcie zagadnieñ, na które w programie
k³adzie siê szczególny nacisk,
jak choæby równoœæ szans kobiet
i mê¿czyzn, osób niepe³nosprawnych, czy informatyzacji.
Bardziej szczegó³owo omówione
zosta³y priorytety, które le¿a³y w
sferze zainteresowañ i mo¿liwoœci uczestników spotkania. Obejmowa³y one przede wszystkim
projekty wdra¿aj¹ce i upowszechniaj¹ce rozwi¹zania na
rzecz godzenia ¿ycia zawodowego i rodzinnego. Wœród uczestników powsta³y jednak w¹tpliwoœci czy galerie i inne podmioty
zajmuj¹ce siê promocj¹ kultury
bêd¹ mog³y pozyskaæ fundusze
z tego programu operacyjnego.
Ponadto, poniewa¿ minimalna
wartoœæ zg³aszanego w ramach

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.pl

Dom Kultury „Œwit” zaprasza
9.11 - Otwarcie wystawy Barbary Obara - „Z potrzeby serca” - godz. 18.00
10.11 - Wieczorki taneczne dla doros³ych - muzyka na ¿ywo w wykonaniu
zespo³u KRESZ - godz.17.00-21.00
16.11 - Program kabaretowy £owcy. B – godz.17.30
17.11 - Wieczorki taneczne dla doros³ych - muzyka na ¿ywo w wykonaniu
zespo³u KRESZ - godz.17.00-21.00
18.11 - Seans bioenergoterapeutyczny Jerzego Mruga³y - godz. 11.00
24.11 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Seniorów w szachach - godz.10.00-15.00
24.11 - Wieczorki taneczne dla doros³ych - muzyka na ¿ywo w wykonaniu
zespo³u KRESZ - godz.17.00-21.00
25.11 - Otwarte Mistrzostwa Warszawy Seniorów w szachach - godz. 10.00-15.00
25.11 - Poranek teatralny Poranek teatralny „Opowieœci Szeherezady” w wykonaniu Teatru Atlantis z Warszawy - godz.12.00
25.11 - Poranek filmowy - „Na fali”( film animowany) - godz. 14.00
29.11 - Bal Andrzejkowy dla dzieci - godz. 17.00 - 19.00
Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
7.11 - Psychologia: „ Mój przyjaciel stres” - Iwona Majewska - Opie³ka (psycholog) - godz.12.00-13.00
7.11 - Kino Z³otego Wieku „Nieznajoma” (W³ochy) - godz. 13.45
10.11 - SEMINARIA W MUZEUM NARODOWYM - Muzeum Pergamonu w Berlinie
- antyk, staro¿ytny Bliski Wschód, islam - Katarzyna Weso³owska i Przemys³aw
G³owacki (pracownicy Muzeum Narodowego w Warszawie) - godz.10.30
12.11 - Poetyka - Panie, które wdar³y siê na ska³ê Kaliopy: „Maria Pawlikowska
- Jasnorzewska 1892-1945” - prof. Wojciech Siemion (aktor, wyk³adowca Akademii Teatralnej) - godz.11.00-12.00
14.11 - Historia Warszawy: „Czy legenda prawdê Ci powie? - O dawnych podaniach i pochodzeniu nazw miejscowych s³ów kilkoro” - Karol Mórawski (historyk,
dyrektor Muzeum Woli) - godz.12.00-13.00
14.11 - Kino Z³otego Wieku „Nieznajoma” (W³ochy) - godz. 13.45
19.11 - Japonia: „Historia Japonii cz. I - romantyczne legendy œredniowiecza” dr Krystyna Okazaki (t³umaczka wspó³czesnej i klasycznej literatury japoñskiej,
d³ugoletni pracownik Zak³adu Japonistyki i Koreanistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego) - godz.11.00-12.00
21.11 - Film: „Ch³odny Bergman, gor¹cy Antonioni” - Wies³awa Czapiñska
(historyk filmu) - godz.12.00-13.00
21.11 - Kino Z³otego Wieku „Katyñ” (Polska) - godz. 13.45
24.11 - SEMINARIA W MUZEUM NARODOWYM - Luwr. Historia kolekcji i jej
arcydzie³a - Katarzyna Weso³owska i Przemys³aw G³owacki (pracownicy
Muzeum Narodowego w Warszawie) - godz. 10.30
26.11 - Filozofia: „Filozofia na pod³o¿u religii - Filon, Plotyn, Neoplatoñczycy” Bartosz Gagucki (filozof) - godz.11.00-12.00
28.11 - Historia sztuki: „Kamienne trumny, czyli o wczesnochrzeœcijañskich
sarkofagach” - Marek Machowski (historyk sztuki, wyk³adowca na ASP) - godz.
12.00 - 13.00
28.11 - Kino Z³otego Wieku „Wieczór” (USA) - godz. 13.45
3.12 - Program Kabaretowy Ani Mru Mru - godz. 18.00

konkursu projektu to 50 tys. z³otych, stanowi to kwotê dla ma³ego podmiotu nieosi¹galn¹ (choæby z powodu wymaganego wk³adu w³asnego w wysokoœci 15%).
Jednak w³aœnie dlatego wskazane i mile widziane jest ³¹czenie
siê pojedynczych podmiotów w
wiêksze grupy partnerskie, w których mog¹ uczestniczyæ zarówno przedstawiciele lokalnego samorz¹du, stowarzyszenia, fundacje, jak i prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przedsiêbiorcy. Jedynym wymogiem w tym
przypadku jest posiadanie osobowoœci prawnej.
Ale zasadniczym problemem jest bardzo bliski – grudniowy termin zg³aszania projektów, co praktycznie uniemo¿liwia ich przygotowanie w
tym roku. Na szczêœcie, jeœli
œrodki nie zostan¹ teraz wykorzystane, zasil¹ pulê na rok
przysz³y. Jest wiêc czas, aby
dobrze siê przygotowaæ do
pozyskania pieniêdzy na wa¿ne dla Pragi cele spo³eczne.
Dlatego te¿, po tym wstêpnym
zapoznaniu siê z Programem
Operacyjnym Kapita³ Ludzki
postanowiono spotkania kontynuowaæ, ale jako bardziej ju¿
szczegó³owe warsztaty lub

szkolenia. Bez wzglêdu na to
ka¿dy, kto ma jakiœ ciekawy
pomys³ na projekt mo¿e siê
zg³osiæ do Regionalnego
Oœrodka Europejskich Funduszy Strukturalnych (EFS), gdzie
uzyska fachow¹ bezp³atn¹ poradê. Tam te¿ organizowane s¹
spotkania informacyjne i szkolenia. Informacje mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c na infoliniê: 022
624 02 80 lub na stronie
www.roszefs.boris.org.pl Kr.
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MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

BEZP£ATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY
Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych „TROSKA” udziela bezp³atnych porad
prawnych dla mieszkañców Warszawy. Porady udzielane s¹ 5 razy w tygodniu
w godzinach przed i popo³udniowych. Zapisy codziennie w godzinach 9-17
pod numerem 022 659 21 25.
Stowarzyszenie mo¿e pomagaæ dziêki wsparciu Biura Polityki Spo³ecznej
i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Porad udzielamy równie¿ za poœrednictwem poczty elektronicznej.
Wystarczy wys³aæ zapytanie pod adres troska@onet.eu
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie www.troska.com.pl
Pozdrawiam
Maurycy Seweryn prezes TIS TROSKA
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Groby Cmentarza
Bródnowskiego II
W chwili odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci Cmentarz Bródnowski funkcjonowa³
ju¿ 34 lata. Teren jego zosta³ znacznie poszerzony po raz pierwszy w 1916 r. o ponad 30
ha i ponownie w 1921 r. o blisko 17 ha. W ten sposób, zajmuj¹c powierzchniê 113 ha sta³
siê w latach 20-tych najwiêkszym cmentarzem w Polsce i w Europie. Przesta³ byæ miejscem spoczynku jedynie ubogich Warszawiaków. Teraz grzebano tu tak¿e przedstawicieli elity politycznej i koœcielnej II Rzeczpospolitej, przemys³owców i artystów, ludzi
zas³u¿onych dla Warszawy i ca³ego kraju. Prezentujemy groby kilku z nich.

Warszawa - Tarchomin
ul. Œwiatowida 47 lokal 16
tel. 022 497 78 84
kom. 0 692 452 331

www.almonis pl

Jubileusz z gwiazdami
27 paŸdziernika Dom Kultury „Zacisze” przygotowa³ dla
swych goœci jeszcze wiêcej atrakcji ni¿ na pierwsz¹ jubileuszowa fetê. Podobnie jak przed tygodniem, zaczê³o siê od
serdecznego powitania, ¿yczeñ i prezentacji filmu Zbigniewa Dardy; migawki z ró¿nych zajêæ, wystêpów, spotkañ
komentowa³a dyrektor Bo¿enna Dydek. Œpiewaj¹co ¿yczenia szczêœcia z³o¿y³ chór „Zaciszañska nuta”, wsparty przez
„Akademiê malucha”.

Grób Romana Dmowskiego (1869-1939)
Polityk, m¹¿ stanu, pisarz i publicysta, za³o¿yciel i przywódca Narodowej Demokracji, czo³owy ideolog polskiego nacjonalizmu by³ zwolennikiem orientacji antyniemieckiej i sojuszu z Rosj¹. Jako prezes
Ko³a Polskiego by³ w latach 1907-1909 pos³em do rosyjskiej Dumy Pañstwowej. W 1919 r. jako delegat
Polski uczestniczy³ w obradach paryskiej konferencji pokojowej, na której referowa³ sprawê granic Polski, zabiegaj¹c o przywrócenie Polsce Górnego Œl¹ska, Pomorza z Gdañskiem, Warmii i Mazur, przy³¹czenia Litwy, czêœci Bia³orusi i Ukrainy. 28 czerwca 1919 r. wraz z Ignacym Paderewskim podpisa³ w
imieniu Polski Traktat Wersalski. Najwa¿niejsz¹ jego publikacj¹ s¹ „Myœli nowoczesnego Polaka”.
Pochowany w okaza³ym grobowcu z p³askorzeŸbionym portretem w medalionie. Napis na p³ycie g³osi:
„Roman Dmowski, sternik polityki polskiej uwieñczonej odbudowaniem pañstwa”.
Kwatera 15-A-5

Grób Aleksandra Kakowskiego (1862-1938)
Arcybiskup metropolita warszawski, kardyna³.
Ostatni prymas Królestwa Polskiego. W czasie I
wojny œwiatowej zwi¹zany z Miêdzypartyjnym Ko³em Politycznym, w 1917 r. by³ wspó³twórca Zjednoczenia Ludowego. W latach 1917-1918 by³
cz³onkiem Rady Regencyjnej. Organizator duszpasterstwa akademickiego i wydzia³u teologicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Kwatera 7-A

Grób Oskara Hartwiga (1860-1929)
Wiadomo tylko, ¿e by³ przemys³owcem, byæ
mo¿e spokrewnionym z w³aœcicielami s³ynnej
firmy spedycyjno-transportowej Carl Hartwig.
Grób wyró¿nia siê interesuj¹cym pomnikiem
w formie obelisku z p³askorzeŸbionym portretem w medalionie z br¹zu.
Kwatera 13-A-1

Grób Franciszka Brodniewicza (1902-1944)
Aktor filmowy i teatralny. By³ czo³owym amantem polskiego kina miêdzywojennego S³awê
przynios³y mu role zagrane w „Trêdowatej”,
„Doktorze Murku” oraz „Wiernej rzece”. W czasie okupacji hitlerowskiej odmówi³ wspó³pracy
przy filmach tworzonych za pieni¹dze okupanta. Pracowa³ jako kelner w jednej z kawiarni w
Œródmieœciu. Zmar³ na zawa³ serca w swoim
mieszkaniu przy ul. Z³otej 73 po tym, jak w podwórzu kamienicy wybuch³a bomba lotnicza.
Grób bardzo prosty, z wyrytym na p³ycie imieniem i nazwiskiem.
Kwatera 13-B-5

Grób Aleksandra Zborowskiego (1896-1919)
Plutonowy 19 pu³ku kawalerii. Zgin¹³ podczas
odsieczy Lwowa.
Grób wyró¿nia siê prawie naturalnej wielkoœci figur¹ plutonowego.
Kwatera 12-B-1

Za ¿yczliwoœæ i goœcinnoœæ
podziêkowa³a przewodnicz¹ca praskiego Ko³a Sybiraków,
Danuta Kominiak. W Domu
Kultury „Zacisze” Sybiracy spotykaj¹ siê co miesi¹c, od 16 lat.
Grupa liczy³a 400 osób, teraz
jest 35. Dla wielu z tych ludzi,
maj¹cych 80 lat lub wiêcej, samotnych – to jedyny kontakt z
ludŸmi, mo¿liwoœæ porozmawiania o k³opotach, uzyskania
zwrotu kosztów za leki. Bardzo
cenn¹ inicjatyw¹ s¹ wywiady
z Sybirakami. Wspomnienia
zes³añców z Syberii, Ko³ymy,
Kazachstanu, bêd¹ lekcj¹ historii dla m³odzie¿y.
Za wieloletni¹ patriotycznoorganizatorsk¹ dzia³alnoœæ,
Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych nada³ Domowi Kultury „Zacisze” – odznakê „Za zas³ugi dla ZKRPiBWP”. Akt
nadania tego najwy¿szego
kombatanckiego odznaczenia
wrêczy³ Bo¿ennie Dydek p³k
Czes³aw Lewandowski.
Podziêkowania za upowszechnianie kultury, dla dyrekcji, pracowników oraz innych
ludzi zwi¹zanych z „Zaciszem”,
przekaza³a przez swego wys³annika Ma³gorzata Naimska,
dyrektor Biura Kultury Urzêdu
m.st. Warszawy. Osobiœcie gratulacje z³o¿yli: pierwszy dyrektor DK „Zacisze” Ryszard Konwerski (na zdjêciu), burmistrz
Grzegorz Zawistowski, kierownik chóru Jan Czerwiñski, przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów i
Rencistów Zacisza Anna Kuczyñska. Przewodnicz¹cy Rady
Targówka Zbigniew Poczesny,
s³owami piosenki z „Czterdziestolatka” zachêca³, by Dom Kultury przygotowa³ siê na kolejne
40 lat i s³u¿y³ nastêpnym pokoleniom. Obieca³ przy tym: „Rozbudujemy go na 100 procent!”.
Gwiazd¹ jubileuszowego
wieczoru by³ Micha³ Bajor.
„Inna bajka” – to tytu³ najnowszej p³yty, z której artysta zaœpiewa³ kilka piosenek, o mi³oœci i samotnoœci. Zmienia³ nastroje i rytmy: cza cza, bolero,

walc, tango, nowoorleañskie
dixi, charleston, samba. Piosenkom, które publicznoœæ pozna³a i polubi³a w czasie 30-letniej kariery piosenkarskiej Micha³a Bajora, towarzyszy³y
nowe utwory: „Dwie akacje”,
„Samotnie”, „Walc dla spóŸnionych”, „Bar pod zdech³ym
psem”. Wiele tekstów, maj¹cych formê wyznañ, artysta
wzbogaca³ gestami d³oni, a
potem równie¿ tañcem: „Ogrzej
mnie”, „Ja ju¿ mam doœæ”, „Podziel siê ze mn¹ swoim bólem”,
„Twoje smsy - lek na moje stresy”, „Nie chcê wiêcej – twoje
serce do ¿ycia wystarczy”. Po¿egnalna refleksja: „Có¿ wam
powiedzieæ mam? Szed³em od
lat m¹ w³asn¹ drog¹”.

Oczarowane koncertem s³uchaczki bardzo ¿a³owa³y, ¿e
nie mog¹ przed³u¿yæ sobie
przyjemnoœci, kupuj¹c p³ytê
Micha³a Bajora, z jego autografem, choæ taka obietnica
pad³a na pocz¹tku wystêpu.
Na ucztê dla oczu gospodarze i goœcie udali siê do sali
wystawowej, wype³nionej zdjêciami pod wspólnym tytu³em
„Dom Kultury „Zacisze” wczoraj
i dziœ”. Przy wejœciu mo¿na by³o
obejrzeæ kroniki z tamtych lat.
Potem nast¹pi³ powrót do
sali teatralnej, z której usuniêto ju¿ krzes³a; na scenie zagoœci³a Big Band Volta – orkiestra
pod dyrekcja Wojciecha Kulczyckiego, a poœrodku sali –
tañcz¹ce pary z klubów tañca
boogie woogie i rock’n’roll, pro-

wadzonych przez Roberta Kuleszê. Próbkê swoich najlepszych wystêpów da³y pary dzieciêce, m³odzie¿owe, a tak¿e
oldboye – para ma³¿eñska,
æwicz¹ca dla czystej przyjemnoœci. W g³êbi sali, na uczestników spotkania czeka³o smakowite przyjêcie, przygotowane
przez mistrzów kuchni El¿bietê i Jacka Cieœlaków.
Ostatnim akordem jubileuszowego wieczoru by³y ogólne tañce. Pl¹sy sprawi³y, ¿e
impreza trwa³a znacznie d³u¿ej ni¿ przewidywa³ program.
Choæ zaraz po koncercie
Dom Kultury „Zacisze” opuszcza³ Janusz Gajos z ma³¿onk¹
El¿biet¹, uda³o nam siê przeprowadziæ krótk¹ rozmowê.
- Jak siê Pañstwu mieszka
na Zaciszu?
- Bardzo dobrze, bardzo cicho, spokojnie. Ostatnio zaniepokoi³a nas wiadomoœæ o przeniesieniu na ul. Radzymiñsk¹
Jarmarku Europa. Mamy jednak
nadziejê, ¿e sprawa zosta³a za¿egnana. Oczywiœcie, z³o¿yliœmy podpisy pod protestem, a
w prasie sto³ecznej pisaliœmy,
jakie s¹ nasze obawy z tym
zwi¹zane. Gdy przypomnê sobie, jak jeszcze pracowa³em w
Teatrze Powszechnym i przeje¿d¿a³em ko³o œmietnika wokó³
Stadionu X-lecia; gdy pomyœla³em, ¿e to samo nas tutaj czeka
– nogi siê pode mn¹ ugiê³y. Korzystamy z Lasku Bródnowskiego, spacerujemy, jeŸdzimy na
rowerach. Jest nieuniknione, ¿e
po przeniesieniu tu Jarmarku –
czêœæ brudu posz³aby w te lasy.
- Czy wyst¹pi³by Pan na scenie Domu Kultury „Zacisze”?
- Bardzo chêtnie. Czas po
temu – mieszkamy na Zaciszu
ju¿ 13 lat. Mijam Dom Kultury w
drodze z teatru i patrzê, czy nie
zginê³a jakaœ literka w tej neonowej reklamie. ¯ona bardziej
siê tu udziela³a, chodzi³a na ró¿ne zajêcia. Na mój wystêp najwy¿szy czas, ale s¹ trudnoœci z
repertuarem. Wszystkie przedstawienia, w których biorê
udzia³ w teatrze, s¹ wielkowymiarowe: zaanga¿owana jest
masa ludzi, sprzêt itd. Byæ
mo¿e, kiedyœ siê pojawiê.
- Mo¿e jakiœ monodram?
- Musia³bym coœ takiego zrobiæ.
- Dziêkujemy za rozmowê,
czekamy na wystêp.
K.

Klonowa Aleja nie tylko z nazwy
W sobotê dzieci z dwóch
warszawskich Domów Dziecka wziê³y udzia³ w rodzinnym
pikniku, zorganizowanym
przez Orco Property Group na
Targówku, w miejscu budowy
nowego osiedla mieszkaniowego Klonowa Aleja. Dzieci
mia³y okazjê poznaæ tajniki
ekologii i zasadziæ drzewka
opatrzone w³asnym imieniem
i nazwiskiem. Drzewka zasa-

dzone podczas pikniku bêd¹
póŸniej ros³y pod oknami przysz³ych mieszkañców. Zabawê
poprowadzi³ Zygmunt Chajzer.
Ponad 70 osób zasadzi³o
100 klonów podczas sobotniego pikniku rodzinnego zorganizowanego przez dewelopera Orco Property Group na Klonowej Alei - nowym osiedlu
budowanym u zbiegu ulic Œw.
Wincentego i Malborskiej.

Elea Polska to sieæ supermarketów nale¿¹ca do grupy Auchan.
Do supermarketu w Warszawie - Saska Kêpa
poszukujemy kandydatów na stanowisko:

KASJER-SPRZEDAWCA
Wymagania:
• dyspozycyjnoœæ
• umiejêtnoœæ pracy w zespole
• ksi¹¿eczka do celów sanitarno – epidemiologicznych
• dodatkowym atutem bêdzie doœwiadczenie w handlu detalicznym
Oferujemy:

• szkolenie na danym stanowisku w ramach programów szkoleniowych
• mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
• zatrudnienie na umowê o pracê
• atrakcyjne wynagrodzenie
• œwiadczenia z Zak³adowego Funduszu Socjalnego
• opieka medyczna
Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie aplikacji poczt¹ elektroniczn¹
na adres: rekrutacja@atac.pl (w tytule maila: nazwa stanowiska)
lub kontakt z Kierownikiem Sklepu tel. 0507-042-564
Prosimy o za³¹czenie klauzuli:
„Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).”

W wydarzeniu wziê³y udzia³
dzieci z dwóch Domów Dziecka: nr 10 i 11, klienci i pracownicy firmy Orco z rodzinami
oraz przedstawiciele w³adz
stolicy. Swoje drzewko zasadzi³a te¿ Katarzyna Ratajczyk,
Dyrektor Biura Promocji Miasta Sto³ecznego Warszawy.
Chcielibyœmy, aby Klonowa
Aleja sta³a siê oaz¹ zieleni i
spokoju dla przysz³ych mieszkañców. Jednoczeœnie zale¿y
nam, by osiedle harmonizowa³o z otoczeniem i ca³¹ dzielnic¹. Dlatego w³aœnie zorganizowaliœmy jesienne sadzenie
drzew na terenie naszej nowej
inwestycji - wyjaœnia Alicja Koœciesza, Deputy Marketing Director Orco Property Group.
W imieniu Orco goœci przywita³ Zygmunt Chajzer, który poprowadzi³ ekologiczny quiz dla
dzieci. Zabawê wygra³y dzieci z
Domu Dziecka nr 10. Obie dru¿yny otrzyma³y nagrody, aby
nastêpnie wzi¹æ udzia³ w krót-

kiej lekcji sadzenia drzewek.
Nowo nabyt¹ wiedzê najm³odsi uczestnicy mogli od razu wykorzystaæ w praktyce. Na ka¿dym zasadzonym klonie zawis³a kartka z imieniem i nazwiskiem osoby, która go posadzi³a. Po wysi³ku fizycznym dzieci, posilone gor¹cym poczêstunkiem, odby³y spacer edukacyjny z przewodnikiem PTTK
po Parku Leœnym Bródno.

♦wesela ♦chrzciny ♦komunie
♦¿ywienie zbiorowe - wycieczki
♦sale na terenie Warszawy
♦wolne terminy

www.artgastserwis.com
022 663-85-79
0606-458-931
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Dobra Oferta
• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ
• karta kredytowa na codzienne wydatki
Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
• ubezpieczenia
• punkt kasowy
Wiêcej
o Dobrej Ofercie
dowiesz siê u agenta

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

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25
Oœrodek Hospicjum Domowe
ul. Tykociñska 27/35
tel. 022 679-67-00
hospicjum@marianie.pol.pl
zaprasza

17-18 listopada
na „Szkolenie dla kandydatów
na wolontatiuszy hospicyjnych”
w soboty: godz. 9 - 18, w niedziele: godz. 9 - 16.
Szkolenie dla osób pe³noletnich.

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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Kampylobakterioza
List otwarty
Warszawa, dn 31.10.2007
Rada Miasta Sto³ecznego Warszawy
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
Burmistrz dzielnicy Praga Pó³noc
Burmistrz dzielnicy Praga Po³udnie
Szanowni Pañstwo!
ków tylko gadaj¹cych i powtaWybuch³a ogromna spo³ecz- rzaj¹cych frazesy o przywi¹zana wojna o Stadion Narodowy. niu do tradycji oraz poszanoWojna niepotrzebna i szkodliwa waniu pami¹tek przesz³oœci.
To dla nas – praskich spo³eczdla miasta i Pragi. Politycy bêd¹
w niej tracili czas i twarze. My – ników - norma, któr¹ chcemy
cz³onkowie Zwi¹zku Stowarzy- zmieniæ, bo mamy tego doœæ!
szeñ Praskich tracimy wiarê w
I dlatego tak nas wzburzy³a
przyzwoitoœæ i przywi¹zanie do i rozczarowa³a propozycja
elementarnych zasad w kon- zmiany lokalizacji Stadionu
taktach z ludŸmi. Dyskutowali- Narodowego. Pani Prezydent
œmy wielokrotnie w ró¿nych gre- postanowi³a zrezygnowaæ z
miach o obowi¹zkach miasta jego budowy obok stadionu
wobec Pragi, której od dziesi¹- Dziesiêciolecia i w konsekwentek lat politycy nie poœwiêcali ani cji z ca³ej imponuj¹cej wizji reuwagi ani serca. Dzielnica i jej witalizacji okolic – od Wis³y
Zarz¹d by³a miejscem gorsz¹- przez Dworzec Wschodni, Port
cych awantur z udzia³em ca³ej Praski, Trasê Œwiêtokrzysk¹
klasy politycznej Ka¿dy pomys³ po Star¹ Pragê i Szmulki.
ratowania tego co jeszcze prze- Wszyscy Pañstwo wiecie, z jatrwa³o by³ tutaj rozgrywany po- kim entuzjazmem i zaanga¿olitycznie, a obiekty – czêsto bez- waniem przygotowywaliœmy
cenne – popada³y i popadaj¹ w materia³ o Pradze przysz³oœci.
ruinê. Ca³e kwarta³y cudem
Dziêki EURO i du¿ym œrodocala³ego prawdziwego miasta kom z UE zaistnia³a unikalna w
z oryginalnymi pami¹tkami po skali historycznej okazja na
wspólnej przesz³oœci wspó³¿y- przywrócenie temu miejscu hij¹cych przez lata w zgodzie Po- storycznej europejskiej przelaków, ¯ydów, Rosjan, Cyga- strzeni po wspólnej historii tylu
nów, Holendrów, Sasów nisz- narodów i kultur. Braliœmy udzia³
czej¹ , porzucone przez polity- w naradach, gromadziliœmy ar-

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
7 listopada (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” Wieczór muzyki fortepianowej. Koncert uczniów klas fortepianu ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego i ZPSM nr 1 im. E.
M³ynarskiego w Warszawie
8 listopada (czw.), godz. 18 - Promocja m³odych talentów „Muzyczne spotkanie z wiolonczel¹”. Koncert uczniów klas
wiolonczeli ZPSM I st. im. St. Moniuszki w Warszawie
11 listopada (nd.), godz 13.30 - Katedra Diecezji Warszawsko-Praskiej œw. Floriana - „Uroczysty Koncert Praski” Zespo³u Instrumentalnego Camerata Vistula pod kierownictwem
Andrzeja Wróbla.
12 listopada (pn.), godz. 17.30 - Przedstawienie dla krasnoludków „S³owik”
13 listopada (wt.), godz. 18 - Praskie spotkania z Gwiazd¹ KRYSTYNA TKACZ, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
15 listopada (czw.), godz. 18 - Promocja m³odych talentów. Koncert na dziesiêciu strunach w wykonaniu uczniów klas skrzypiec
i gitary ZPSM nr I im. przy ul. Miodowej w Warszawie
16 listopada (pt.), godz. 18 - „Tak, od jutra to, od jutra tamto” - Koncert w wykonaniu uczestników Studia Piosenki
18 listopada (niedz.), godz. 14 - Katedra Diecezji Warszawsko-Praskiej œw. Floriana ul. Floriañska 3 - Koncert z cyklu
„Mistrzowskie dzie³a na smyczki i nie tylko”. Nowa Orkiestra
Kameralna - Zespó³ Dêty - w programie utwory W.A. Mozarta, A. Dworaka na instrumenty dête
19 listopada (pn.), godz. 17 - „Praskie spotkania z literatur¹” - gospodarz wieczoru – Marek £awrynowicz
20 listopada (wt.), godz. 18 - OPPA 2007 – 25. Miêdzynarodowy Festiwal Bardów.
WALDEMAR ŒMIA£KOWSKI promocja pierwszej p³yty pt.:
„Przypominanie”
MARCIN LENC promocja nowej p³yty pt.: „Zapach deszczu”
21 listopada (œr.), godz. 18.30 - Praskie spotkania z piosenk¹
- „Radoœæ o poranku” recital MARLENY DROZDOWSKIEJ
26 listopada (pn.), godz. 17 - Klub Praskich Twórców
27 listopada (wt.), godz. 18 - Promocja m³odych talentów „Wieczór arii i pieœni”. Koncert uczniów klasy œpiewu solowego prof. Jadwigi Skoczylas (ZPSM im. Fr. Chopina, przy ul.
Bednarskiej w Warszawie)
28 listopada (œr.), godz. 18 - Promocja m³odych talentów „Koncert muzyki polskiej” w wykonaniu uczniów i studentów
klas fortepianu prof. Bronis³awy Kawalla (ZPSM nr 4 im. K.
Szymanowskiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie)
30 listopada (pt.), godz. 17 - Andrzejki dla dzieci

chiwalia, licz¹c, ¿e nareszcie,
przy okazji uporania siê z kompromitacj¹ pod nazw¹ Jarmark
Europa, z powodu Euro 2012
miasto wróci na tê stronê Wis³y.
Powsta³ zespó³ roboczy na
szczeblu zarz¹du miasta do
opracowania imponuj¹cego planu rewitalizacji okolic stadionu.
Politechnika zadeklarowa³a w³¹czenie zespo³u uczonych i studentów do opiniowania projektów szczegó³owych. Przygotowywaliœmy wnioski o wsparcie
unijne planów rewitalizacji zabytków ca³ych zaniedbanych
kwarta³ów Pragi I nagle, bez
¿adnego sygna³u, porzucono
nas i spo³eczne plany. Ratusz
dozna³ powyborczego olœnienia
i chce nam odebraæ szansê.
Zatem przypominamy. My tu
na Pradze dalej jesteœmy,
mieszkamy i ¿yjemy.
Pani Prezydent nas zna, wie
jak z nami siê skontaktowaæ bo
wielokrotnie u nas bywa³a. Pani
Prezydent jest z Pragi i zna stan
jej zaniedbania. Wydawa³o siê
¿e rozumie jak wielk¹ szans¹
dla Pragi jest EURO. Brak konsultacji pomys³u przeniesienia
stadionu z reprezentowanym
przez nas œrodowiskiem Pragi
uznajemy za przejaw nieoczekiwanej arogancji politycznej i
braku szacunku dla lokalnej
spo³ecznoœci, do której nale¿y.
Braku zwyk³ej obywatelskiej troski o w³asn¹ dzielnicê.
Praga nie jest k³opotem, który przy okazji tej czy innej sportowej imprezy zajmuje polityków. Macie obowi¹zek wykorzystaæ szanse na ratowanie dzielnicy, dla której sportowa impreza jest tylko incydentalnym pretekstem do wydania pieniêdzy
miejskich czy unijnych, na których zdobycie nie bêdzie szansy przez kolejne dziesiêciolecia.
Zg³aszamy stanowczy protest i
nie zgadzamy siê na zmarnowanie tej szansy dla Pragi
Prosimy o powrót do opamiêtania i o porzucenie prób
obra¿ania i ignorowania Pra¿an i Warszawiaków. Bo Praga to te¿ Warszawa.
Zwi¹zek
Stowarzyszeñ Praskich

Ja, proszê szanownego
pana prezydenta, bardzo
przepraszam, ¿e g³osowa³em
na partiê stoj¹c¹ w opozycji do
Pañskiej. Oczywiœcie, wiem
na jak¹, ale nie mogê powiedzieæ. Chcia³em te¿ panu prezydentowi powiedzieæ, ¿e czujê siê jakoœ pewniej, maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e panowie Lepper, Giertych i Rydzyk nagle
poczuli coœ w rodzaju spinaczy do bielizny na swoich nosach. Pewnie bêd¹ jeszcze
du¿o mówiæ, ale innym g³osem, który jak pan sam wie,
zwykle rozœmiesza. Gratulujê
panu Tuskowi, Kaczyñskiemu,
Pawlakowi i Olejniczakowi wygranych wyborów. Bowiem
ka¿da partia wybrana demokratycznie przez naród zas³uguje na gratulacje. B¹dŸcie,
proszê, godni naszego zaufania i nie traktujcie swych posad jak koryta i budujcie zgodê. Ka¿dy przecie¿ wie, jaki
gatunek przy korycie stoi. A teraz kilka s³ów, co w medycynie Polak potrafi.
Kampylobakterie to niedu¿e
bakteryjne Tworki, które ukocha³y sobie b³ony œluzowe naszych i zwierz¹t ¿o³¹dków.
Bakterie s¹ wykazywane do
80% ludzkiej populacji i odpowiadaj¹ za wrzody ¿o³¹dka i
dwunastnicy oraz za nowotwory tych odcinków przewodu
pokarmowego. Ju¿ w 1899
roku Walery Jaworski, pracownik Uniwersytetu Jagielloñskiego, opisa³ i opublikowa³ nowy
typ bakterii z sugesti¹ jej patogennoœci. Poniewa¿ publikacja
wydana by³a wy³¹cznie w jêzyku polskim, przesz³a bez
echa i dopiero 1983 dwóch Australijczyków Barry Marshall i
Robin Warren odkryli w³aœciwoœci chorobotwórcze i w
uznaniu zas³ug otrzymali nagrodê Nobla. Moim skromnym
zdaniem, bardziej na nagrodê
zas³u¿y³ Marshall, który - aby
zobaczyæ co potrafi¹ - wypi³
zawiesinê z hodowli obserwowanych bakterii i wkrótce dosta³ ostrego zapalenia ¿o³¹dka, co by³o kluczem do tez
badawczych postawionych
du¿o wczeœniej prze naszego
rodaka
Helikobakter pylori jest bakteri¹ bardzo sprytn¹. Mo¿e
spokojnie ¿yæ w œluzówce
¿o³¹dka mimo obecnoœci kwasu solnego. Jej broni¹ jest ureaza – enzym, który rozk³ada
mocznik do amoniaku, a ten

Basen
NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”
Warszawa ul. Namys³owska 8
Oferuje:
♦ p³ywanie rekreacyjne,
♦ naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,
m³odzie¿y i doros³ych,
♦ doskonalenie p³ywania,
♦ p³ywanie stylowe,
♦ lessons of swimming in English (Sunday),
♦ zajêcia na si³owni,
♦ saunê (pn. - pt. 17 - 20; sob. - nd. 13 - 19),
♦ Nowoœæ! Od listopada zapraszamy
na fitness i rekreacjê ruchow¹
– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu.
Dodatkowo - zajêcia dla seniorów.
Oœrodek czynny:
poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7-21
sobota – niedziela w godz. 7-20

Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81

powoduje zobojêtnienie kwasu, a tak¿e charakterystyczny
zapach z ust chorego.
Reasumuj¹c, Helikobakter
pylori jest uwa¿any za najczêstsz¹ infekcjê bakteryjn¹
na œwiecie. Mo¿e powodowaæ
zapalenie ¿o³¹dka i dwunastnicy, owrzodzenia, ch³oniaki,
raki, dyspepsjê czynnoœciow¹
czyli niestrawnoœæ, refluks
dwunastniczo-¿o³¹dkowy, polipy ¿o³¹dka, zawa³y serca,
nadmierne kurczenie siê mi-

Kto przygarnie

kronaczyñ d³oni i stóp oraz
choroby skóry, w tym tr¹dzik.
Jak na jedn¹ bakteriê to niez³a lista.
Okres jesienny i wiosenny to
nasilenie chorób uk³adu pokarmowego u zwierz¹t. Wa¿ne, abyœcie Pañstwo pamiêtali o szczepieniach uzupe³niaj¹cych, zawieraj¹cych w swoim sk³adzie nosówkê, parwowirozê, wirusowe
zapalenie w¹troby, wirusowe zapalenie krtani i tchawicy- ostatnio
bardzo popularne u psów i kotów.

RADKA

Potê¿ny pieszczoch o niespotykanej urodzie – ³aciaty jak
krowa. Pies potrzebuje strongmana, który sprosta jego sile i
temperamentowi. Zawsze uœmiechniêty i ciekawy œwiata. Za
psami nie przepada, jest za to œlepo zapatrzony w cz³owieka i
chêtnie bawi siê z dzieæmi. Odpowiednio prowadzony zamienia
siê w pos³uszn¹ i cichutk¹ myszkê. :)
Osoby zainteresowane
adopcj¹ prosimy o kontakt z
Fundacj¹ Azylu pod Psim
Anio³em:
azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl ,
tel. 022 612-62-97
lub wolontariuszami:
Magd¹ 0504-081-506,
Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339
i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
7 listopada (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety: 8
z³., studenci UTW: 4 z³.
10 listopada (sobota) godz. 12 - Otwarta Sobota Artystyczna:
* Pracownia animatora filmowego - film rysunkowy, dzia³ania
artystyczne i manualne.
* KuŸnia ³amig³ówek - bezp³atne turnieje szachowe, warsztaty
sudoku i haiku oraz wiele innych gier i zabaw anga¿uj¹cych
umys³. Wstêp wolny.
10 listopada (sobota) godz. 12 - Capoeira - bezp³atne warsztaty taneczno-muzyczne po³¹czone ze sztuk¹ walki dla m³odzie¿y i doros³ych. W programie: trening capoeiry, podstawowe æwiczenia akrobatyczne, lekcja gry na instrumentach, prawdziwa „roda de capoeira”. Zapisy telefoniczne.
11 listopada (niedziela) godz. 16 - My wczoraj i dziœ - uroczystoœæ z okazji œw. Niepodleg³oœci
* Sybiracy w oczach m³odzie¿ - prezentacja projektu „Nasze
korzenie wczoraj, jutro i dziœ” dofinansowanego ze œrodków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program
Operacyjny „Patriotyzm jutra”)
* Wystawa fotografii
* Pierwsze czytanie wywiadów m³odzie¿y z Sybirakami
* Prezentacja strony internetowej poœwiêconej losom Sybiraków. Wstêp wolny.
11 listopada (niedziela) godz. 19 - „Jeszcze Polska nie zginê³a…”
Janusz Zakrzeñski oraz chór Schola Cantorum Maximilianum
pod kierunkiem Zbigniewa Siekierzyñskiego, Koœció³ œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11 (Targówek). Wstêp wolny.
14 listopada (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybiraków
godz. 18 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³o nr 5
- Zacisze.
17 listopada (sobota) godz. 12 - Dzieñ £otwy - Kultura i tradycje naszych s¹siadów - prezentacje akrobatyczne uczniów
ze Szko³y Sportowo-Akrobatycznej z Rygi, dzia³ania manualne: stroje, legendy.
17 listopada (sobota) godz. 17 - „Jeszcze nieznani” - Prezentacja wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Konadora.
Wstêp wolny.
19 listopada (poniedzia³ek) godz. 12 - Wyk³ad dla studentów UTW: Miêdzy „Panem Tadeuszem” a jêzykiem seriali telewizyjnych - prof. Jerzy Bralczyk (SWPS).
21 listopada (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety:
8 z³., studenci UTW: 4 z³.
23 listopada (pi¹tek) godz. 18 - „Catherinettes” - Spotkanie
poœwiêcone obchodom œwiêta œw. Katarzyny w kulturze francuskiej. Wstêp wolny.
24 listopada (sobota) godz. 20-5 - Bal Andrzejkowy - Cena:
100 z³/osoba. Dla uczestników zajêæ p³atnych zni¿ka 10%.
Szersze informacje i sprzeda¿: kawiarenka DK „Zacisze”, pn.-pt.
godz. 14-19.
25 listopada (niedziela) godz. 17 - „Moje place zabaw” Wernisa¿ malarstwa Jerzego Tyburskiego - artysty z Zamoœcia. Wstêp wolny.
25 listopada (niedziela) godz. 17 - Recital Ewy B³aszczyk Koncert otwieraj¹cy wystawê Jerzego Tyburskiego. Wstêp wolny.
28 listopada (œroda) godz. 16 - Zabawa Andrzejkowa z wró¿bami i kaba³ami. Bilety: 8 z³, studenci UTW: 4 z³.

nowa gazeta praska

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

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Lewa strona medalu

(Nie)odpowiedzialnoœæ
Niefortunnie rozpoczyna
swe rz¹dy Platforma Obywatelska. Chodzi o pomys³y polityków tej partii dotycz¹ce
zmiany lokalizacji stadionu
narodowego, na którym maj¹
byæ rozgrywane mecze w trakcie Euro 2012. Dziwiê siê, ¿e
w tym gronie znalaz³a siê
Hanna Gronkiewicz – Waltz,
która zaproponowa³a nawet,
¿e obiekt ten mo¿na by wybudowaæ w … £omiankach. To
naprawdê kuriozalny i zdumiewaj¹cy pomys³ jak na gospodarza miasta, któremu powinno zale¿eæ, aby stadion sta³
siê wizytówk¹ i elementem
promocji Warszawy. Zastanawiam siê, kto wymyœli³ i podsun¹³ Hannie Gronkiewicz –
Waltz koncepcjê zmiany lokalizacji, bo za absurdaln¹ uznali
j¹ nawet urbaniœci i architekci
doradzaj¹cy pani prezydent.
Dziœ, ponad pó³ roku od
og³oszenia decyzji o przyznaniu nam Euro, tak naprawdê
powinien ju¿ byæ rozpisany
przetarg na wykonawcê stadionu. Tymczasem okazuje
siê, ¿e póki co nie jest nawet
pewna jeszcze jego lokalizacja! To wszystko grozi wielk¹
kompromitacj¹ nie tylko Warszawy, ale równie¿ Polski. Z
tego w³aœnie powodu radni
Lewicy i Demokratów, zarów-

no szczebli dzielnicowych, jak
i miejskiego, ostro zaprotestowali przeciwko jakimkolwiek
próbom zmiany lokalizacji stadionu narodowego. Dla nas
nie podlega w ogóle dyskusji
fakt, ¿e stadion powinien powstaæ na Pradze. I nie chodzi
nam ju¿ tylko o brak czasu na
przygotowanie koncepcji nowych lokalizacji. Wed³ug nas
budowa tego obiektu na terenach Stadionu Dziesiêciolecia
jest doskona³¹ promocj¹ naszej czêœci Warszawy i
ogromn¹ szans¹ na jej doinwestowanie. Dziêki lokalizacji
stadionu na Pradze ³atwiej
nam by³o walczyæ o doprowadzenie tu drugiej linii metra, o
dokoñczenie Trasy Œwiêtokrzyskiej, o budowê obwodnicy Pragi i pieni¹dze na rewitalizacjê praskich kamienic. Te
rzeczy obiecywaliœmy Pañstwu w wyborach samorz¹dowych w 2006 r. jako Lewica i
Demokraci. Teraz te obietnice
spe³niamy, bo pieni¹dze na te
zadania maj¹ byæ zapisane w
bud¿ecie, a ich realizacja powinna nast¹piæ do 2012 roku.
Z tych inwestycji korzystaæ
bêd¹ przede wszystkim
mieszkañcy prawobrze¿nej
Warszawy i to jeszcze przez
wiele lat po tym, jak umilkn¹
echa Euro w Warszawie. De-

Zanim przejdê do sprawy
Stadionu Narodowego, s³owo
wyjaœnienia. Od opisanego w
poprzednim felietonie wyroku
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w sprawie puczu
na Pradze, Hannie Gronkiewicz-Waltz ¿adne odwo³anie
nie przys³uguje i jest on ostateczny. Pani Prezydent mo¿e
wnieœæ jedynie kasacjê, je¿eli
wyst¹pi³y b³êdy proceduralne.
Nie w¹tpiê, ¿e ekskluzywna
kancelaria Beker McKenzie
(czyli po prostu prof. Kulesza,
ekspert wynajmowany przez
HGW) ju¿ nad tym pracuje.
Jednak merytorycznie wyroku
potwierdzaj¹cego racjê Prawa
i Sprawiedliwoœci nie podwa-

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Tunelem na Targówek
dem jest likwidacja niegdyœ
najwa¿niejszego przystanku
autobusowego „Stare Miasto”.
Jak na Woli dziêki tunelowi
pod ul. Okopow¹ odtworzy siê
atmosferê okolic targowiska
Kercelego, tak na Pradze tunel
mo¿e przywróciæ przedwojenny alejowy charakter ulicy Targowej. Przed wojn¹ Targowa
by³a bowiem bulwarem z szerokim pasem zieleni po œrodku,
w porze kwitnienia piêkniejszym od Alej Jerozolimskich.
Na taki kwietnik nie ma dziœ
szans, gdy¿ w jego miejscu
znajduje siê torowisko tramwajowe, ale mo¿na przynajmniej
wyeliminowaæ spod Pomnika
Obserwatorów Powstania Warszawskiego (Czterech Œpi¹cych) ruch tranzytowy.
Umieszczenie ruchu przelotowego wschód-zachód w zaczynaj¹cym siê jeszcze przed
Floriañsk¹ tunelu pod Alej¹ Solidarnoœci spowoduje przywrócenie œródmiejskiego charakteru okolicy Dworca Wileñskiego,
a tak¿e powstanie nowej przestrzeni publicznej pomiêdzy
Parkiem Praskim a katedr¹.
Wylot tunelu znajdowa³by za
galeri¹ handlow¹, tak by umo¿-

Stadion w burakach

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

Prosto z mostu

Kiedyœ myœla³em, ¿e najgorzej zaprojektowane skrzy¿owanie w Warszawie znajduje
siê przy Kercelaku (piêæ ulic:
Leszno, Okopowa, Towarowa,
Al. Solidarnoœci w dwie strony,
do tego z wszystkich stron tory
tramwajowe). Ale wszak przy
Wileñskim te¿ krzy¿uje siê piêæ
ulic: Targowa i Al. Solidarnoœci w obie strony oraz wjazd z
Jagielloñskiej przez Kameraln¹, i nawet wiêcej linii tramwajowych z wszystkimi mo¿liwymi skrêtami. To nie ma prawa dzia³aæ, szczególnie od
czasu, gdy w samym œrodku
tego mrowiska usadzono Galeriê Handlow¹ Wileñska, przyci¹gaj¹c¹ ruch samochodowy
jak miód mrówki.
Co ciekawe, oba fatalne
skrzy¿owania s¹ zwieñczeniem dwóch koñców jedynej
powsta³ej w Œródmieœciu po
wojnie œwiatowej osi urbanistycznej, czyli Trasy W-Z. Jak
na oœ Trasa jest trochê pokrêcona, ale trzeba przyznaæ, ¿e
w czasach, gdy w Warszawie
by³o znacznie mniej samochodów, odegra³a zbawienn¹ rolê.
Dziœ jest zupe³nie archaiczna,
czego symbolicznym dowo-

Rada wielu

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

cyzja zmieniaj¹ca lokalizacjê
stadionu mo¿e te plany zniweczyæ, bo wiadomo, ¿e pieni¹dze
z bud¿etu miasta pójd¹ tam,
gdzie taki obiekt powstanie.
Dlatego tej szansy nie mo¿na zmarnowaæ! Zapewniam
Pañstwa, ¿e jako radni Lewicy
i Demokratów bêdziemy walczyæ o to, aby pani prezydent
wycofa³a siê ze swoich pomys³ów i aby stadion narodowy
powsta³ na Pradze. Jeœli tak
siê nie stanie, to oznacza, ¿e
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
skutki tej decyzji bierze na siebie Platforma Obywatelska i
Hanna Gronkiewicz – Waltz.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

¿y. Koalicja PO/SLD w Radzie
Warszawy nie mo¿e ³amaæ suwerennoœci dzielnic i demokracji, nawet pod auspicjami
HGW.
Ad rem. Mieszkañcy Bia³o³êki, raz oszukani przez wiceprzewodnicz¹c¹ PO w kwestii
Czajki, gremialnie znów poparli PO i Pana Donka. W nagrodê maj¹ szansê na Stadion
Narodowy pomiêdzy oczyszczalni¹ œcieków a Jarmarkiem
Europa. Chyba, ¿e stadion
bêdzie w £omiankach. Albo
na Marsie...
Na temat tej kompromitacji
obecnych w³adz stolicy napisano i powiedziano ju¿ wiele.
Od Pani Hani odci¹³ siê nie
tylko jej koalicjant (tzw. LiD
czyli SLD z przystawkami).
Nawet Donald Tusk zostawi³
HGW sam¹ w jej walce o wyrzucenie EURO 2012 z Warszawy.
W ubieg³ym tygodniu zebra³a siê Komisja Rady m.st.
Warszawy ds. EURO 2012,
której jestem cz³onkiem. W
spotkaniu wziêli udzia³ zaproszeni eksperci (profesor architektury i przedstawiciel PKOl.).

Tego samego dnia, HGW mówi³a w telewizji o potrzebie
konsultacji z ekspertami. Na
komisjê jednak nie przysz³a.
Dyrektor Biura Sportu Urzêdu
Miasta, odpowiedzialny za
przygotowania do mistrzostw,
spóŸni³ siê 40 minut. Radni
PO przerwali obrady komisji i
popêdzili ogl¹daæ prezentacjê
firmy deweloperskiej, która
chce wybudowaæ apartamentowce na Skrze.
Tak wygl¹daj¹ przygotowania do EURO 2012 pod rz¹dami polidów.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Wybraliœmy
Po ka¿dych wyborach sztaby partyjne dokonuj¹ szczegó³owych analiz, co, jak i dlaczego. Na czynniki pierwsze rozbierane s¹ wszelkie dane statystyczne i porównywane z
wynikami wyborów wczeœniejszych. Na swój i Pañstwa prywatny u¿ytek takiej uproszczonej analizy postaram siê dokonaæ w niniejszym felietonie.
Po pierwsze - frekwencja.
W tych wyborach wyj¹tkowo wysoka, szczególnie w
Warszawie. Zdecydowanie
wy¿sza ni¿ w wyborach z 25
wrzeœnia 2005.

Frekwencja 2005r
40,57%
Polska
Mazowsze 46,04%
Warszawa 56,05%
Bia³o³êka 53,92%
45,57%
Praga
Targówek 49,67%
liwiæ pasa¿erom zejœcie do
umieszczonego w wykopie
przystanku autobusowego w
stronê Marek.
Ju¿ dziœ nale¿y przygotowywaæ plany modernizacji skrzy¿owania, by prace budowlane
mog³y siê zacz¹æ, gdy tylko bêdzie to mniej bolesne dla wêz³a
komunikacyjnego: po otwarciu
nowego mostu na pó³nocy, doprowadzeniu Trasy Œwiêtokrzyskiej do Targowej na po³udniu
oraz wybudowaniu trasy ³¹cz¹cej Wiatraczn¹ z rondem
¯aba. Zmaleje wtedy równie¿
ruch tranzytowy pó³noc-po³udnie. Warszawiacy bêd¹ korzystaæ z dojazdu ulic¹ Targow¹
czy Alej¹ Solidarnoœci dla samej przyjemnoœci odwiedzenia
Pragi.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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2007r
53,88%
60,51%
74,03%
76,29%
63,91%
69,62%

Wzrost frekwencji sprzyja³
zdecydowanie PO. WyraŸnie
widaæ korelacjê jej wzrostu ze
wzrostem wyniku PO.
Po drugie - iloœæ komitetów
wyborczych
W tych przedterminowych
wyborach z racji krótkiego kalendarza wyborczego swoje
listy na Mazowszu uda³o siê
zarejestrowaæ 8 komitetom
wyborczym (w 2005 - 18 komitetów). Próg wyborczy w
kraju, uprawniaj¹cy do podzia³u mandatów w wyborach
2007, przekroczy³o 5 komitetów wyborczych (w 2005 - 7
komitetów).
Po trzecie –wyniki w % uzyskanych g³osów

Wyniki w %
Lata
PO
PiS
Lewica

PO w Warszawie poprawi³a
swoje wyniki o prawie 20%, a w
skali kraju o 17%. Œwiadczy to
o wzroœcie elektoratu PO szczególnie w du¿ych miastach. PiS
procentowo w Warszawie utraci³ oko³o 5% elektoratu. Jednak¿e, podobnie jak pozosta³e partie, w liczbach bezwzglêdnych
zyska³ w skali kraju uzyska³ wynik o 5% wy¿szy. Taki sam paradoks dotyczy Lewicy. W 2005
startowa³y osobno SLD, SdPL i
PD, procentowo zdobywaj¹c
³¹cznie w kraju ponad 17 % poparcia i ³¹cznie 2,083 tys. g³osów. W wyborach 2007 LiD uzyskuj¹c 13,15 % poparcia otrzyma³ 2,112 tys. g³osów.
Po czwarte - ordynacja
Liczenie wyników wyborów
w roku 2005 odbywaj¹ siê na
podstawie systemu preferuj¹cej du¿e partie polityczne –
d` Hondta. Metoda ta powoduje, i¿ du¿e partie (PO, PiS)
otrzymuj¹ dodatkowe mandaty kosztem ugrupowañ mniejszych (LiD, PSL). Obowi¹zuje
te¿ - z wyj¹tkiem mniejszoœci
narodowych - 5% próg wyborczy (dla koalicji 8%), którego
tym razem nie uda³o siê przekroczyæ Samoobronie i LPR.
Po pi¹te - uk³ad si³ w Sejmie
Sejmy 2005-2007 - liczba
mandatów

Polska
2005
2007
24,14
41,51
26,99
32,11
11,31
13,15
SLD
LiD

2005r. 2007r.
PO
133
209
PiS
155
166
SLD/LiD
55
53
PSL
25
31
MN
2
1
Samoobrona 56
34
LPR
Bia³o³êka
2005
2007
40,27
61,08
26,57
21,57
8,2
11,51
SLD
LiD

Po szóste - koalicje
Sejm 2005 - PiS - LPR Samoobrona - 245 mandatów.
Sprzyjaj¹cy prezydent. Mimo
to koalicja, wstrz¹sana ci¹g³ymi konwulsjami, pad³a po
dwóch latach.
Sejm 2007 - PO - PSL - 240
mandatów. Prezydent nie okaza³ euforii z wyników wyborów,
a jego otoczenie za¿¹da³o
przeprosin od PO za „obrazê
majestatu”.
Co bêdzie dalej - zobaczymy.
PS. A tak na marginesie to
ja siê pytam, kiedy Pan Lech
Kaczyñski przeprosi za: dziada, który nie chcia³ spieprzaæ,
dziadka z Wehrmachtu, ³¿eelity i wykszta³ciuchy, lekarzy
w kamaszach, ZOMO, które
stoi tam, gdzie nasi przeciwnicy, ciemny lud, œmieræ Barbary Blidy, bia³e miasteczko
czerwonych sióstr, i za pielêgniarki, które nie zjad³y kolacji, a mówi³y, ¿e g³oduj¹, prezesa Netzla, ministrów Kaczmarka i Lipca, Andrzeja Leppera i Romana Giertycha,
polskojêzycznych by³ych ministrów spraw zagranicznych, bêd¹cych sowieckimi
agentami itp.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
ireneusztondera@aster.pl

Praga Pn.
2005
2007
27,67
49,35
35,38
30,96
11,29
13,32
SLD
LiD

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

Targówek
2005
2007
27,37
48,54
35,79
32,64
9,73
12,42
SLD
LiD
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski, rosyjski, grupy, indywidualnie 0606-744-724
ANGIELSKI, studentka
filologii udzieli korepetycji,
podstawówka, gimnazjum,
0503-078-213
GEOGRAFIA, doœwiadczony nauzyciel, matura, korepetycje z dojazdem, tanio
0663-679-267
LEKCJE, fortepian, keybord,
nauczycielka 022 670-31-89,
0502-935-459
MATEMATYKA 022 618-41-35
(po 18)
NIEMIECKI, dojazd, tanio,
022 670-39-78
SZUKAM korepetytorów ka¿dy przedmiot 0606-744-724
T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO przeprowadzki, meblowozy 1z³/km pakowanie
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szczeniêta) sprzedam, karma PROFORMANCE, 0606-344-485

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

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

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

POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PROFESJONALNA pracownia poprawek krawieckich,
pawilon 33, Œwiatowida 49
pasa¿ handlowy 022 466-77-20
PRZEPROWADZKI, pakowanie
022 810-25-72, 0501-190-127
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48

SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY hipoteczne,
konsolidacyjne bez BIK,
ugody z bankami leasing, tel.
022 358-00-10, 0501-286-776
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DAM PRACÊ
KOREPETYTORÓW ka¿dy
przedmiot 0606-744-724
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja paznokci, tel. 0502-048-531

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

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
Po¿egnanie z tytu³em

Garderoba Bia³o³êki

10 listopada, po raz ostatni
na bia³o³êckiej scenie, Kompania Teatralna MAMRO zaprezentuje swoje sztandarowe przedstawienie – Epopejê
– komediê o perypetiach pewnego re¿ysera usi³uj¹cego,
wbrew politycznym naciskom
i topniej¹cym dotacjom, nakrêciæ film historyczny z okresu II wojny œwiatowej, upamiêtniaj¹cy bohaterskie losy
Genera³a D¹b Zawady. Bêdzie to jubileuszowe, dwudzieste wykonanie spektaklu,
który od premiery (1 kwietnia
2005) zyska³ uznanie jury i
publicznoœci wielu ogólnopolskich festiwali. Mamrowcy
zdobyli z Epopej¹:
GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Offowych GALIMATIAS, Teresin
2005
GRAND PRIX Maratonu
Teatralnego, Zielonka 2005
GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów
Amatorskich, Andrychów
2006
Z³oty Minimaks, Warszawa
2007
II miejsce i Nagrodê Publicznoœci Festiwalu Teatrów
Studenckich ATENA, Pu³tusk
2007
Na po¿egnanie z tytu³em
zapraszamy zarówno sta³¹
publicznoœæ zespo³u, jak i
tych, którzy zechc¹ skorzystaæ z ostatniej mo¿liwoœci
obejrzenia w BOKu tej zabawnej i pouczaj¹cej sztuki. Tego
samego wieczora widzowie
obejrz¹ tak¿e Bolero – spektakl o niezwykle tajemniczych
i mrocznych zwi¹zkach pomiêdzy sztuk¹ i ideologi¹.
Kompania Teatralna Mamro,
Bolero i Epopeja, re¿yseria
Grzegorz Reszka,
10.11 godz. 18.00, wstêp
wolny

Tradycyjnie w przedostatni¹ sobotê listopada rusza
kolejna edycja Festiwalu Teatrów Amatorskich Garderoba Bia³o³êki. Jest to bia³o³êckie œwiêto teatru nieprofesjonalnego i jednoczeœnie najwa¿niejszy „konkurs” teatralny naszego Oœrodka.
Festiwal skupia œrodowisko
licz¹cych siê zespo³ów warszawskiej sceny amatorskiej,
choæ nierzadko goszcz¹ w nim
równie¿ grupy spoza stolicy.
Impreza ma charakter
otwartego dla publicznoœci
przegl¹du po³¹czonego z konkursem w trakcie którego nagradzane jest najlepsze
przedstawienie (Grand Prix),
re¿yser, aktor i aktorka.
Spektakle bêdzie oceniaæ
podwójne jury. Z jednej strony
zasi¹dzie „lo¿a teatrów bia³o³êckich”, czyli jury m³odzie¿owe a z drugiej strony jury profesjonalne, w sk³ad którego
weszli do tej pory m.in.: Lech
Œliwonik, Jaros³aw Kilian, Maciej Wojtyszko, Jaros³aw Gajewski, Adam Woronowicz,
Janusz Majcherek – wybitni
profesorowie i artyœci zwi¹zani z Akademi¹ Teatraln¹.
W przerwie obrad jury zaplanowany jest pokaz specjalny i jednoczeœnie prawdziwa
lekcja teatru dla pasjonatów
sceny. Bêdzie nim Ja, Feuerbach Tankreda Dorsta – monodram Wiktora Skowroñskiego, przygotowany na Jubileusz Czterdziestolecia Dzia³alnoœci Artystycznej aktora.
17.11 godz. 12- 22.00 IX Festiwal Teatrów Amatorskich
Garderoba Bia³o³êki
Pokaz specjalny, Teatr 13 –
Ja, Feuerbach Tankreda
Dorsta – monodram Wiktora Skowroñskiego, re¿yseria Tomasz S³u¿ewski

Metkowcy znów w akcji

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z pokolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni

umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20,
21, 22, 23 i 25 listopada
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Teatr Metka – najm³odsza
sta¿em grupa teatralna dzia³aj¹ca przy BOK zaprasza na
swój najnowszy spektakl. Zespó³ wzi¹³ na warsztat Tiramisu Joanny Owsianko – rzecz
o m³odych kobietach ze œwiata reklamy, które pracuj¹ na
najwy¿szych obrotach, a jednoczeœnie nie mog¹ sobie poradziæ z ¿yciem osobistym. Ta
g³oœna wspó³czesna sztuka
znana jest warszawskim widzom g³ównie z inscenizacji
Teatru Buffo, gdzie grana by³a
przez trzy ostatnie sezony.
Tiramisu w wykonaniu Metki ma wiele zabawnych momentów, choæ nie brakuje w
nim i tych gorzkich. Intencj¹
twórców spektaklu jest zwrócenie uwagi na problem m³odych kobiet, które czêsto staj¹
siê niewolnicami w³asnej, nieustannej kreacji.

Choæ sztuka napisana jest
na siedem kobiet, w wersji
„metkowców” pojawia siê nieoczekiwanie jeden mê¿czyzna… Zapraszamy.
18.11 godz. 18.00, Teatr Metka – Tiramisu Joanny
Owsianko, re¿yseria Aneta
Muczyñ, Dominik Wendo³owski, wstêp wolny

Salonik z Nohavic¹
Antoni Muracki, gospodarz
Saloniku z Kultur¹ – sta³ej cyklicznej imprezy muzycznokabaretowej naszego oœrodka, przygotowa³ w listopadzie
niema³¹ niespodziankê. W
tym miesi¹cu bowiem odwiedzi Salonik niecodzienny
goœæ. Bêdzie nim znany czeski pieœniarz Jaromir Nohavica. Jest to artysta, który swoim wystêpem potrafi oczarowaæ ka¿dego bez wzglêdu na
wiek, p³eæ czy narodowoœæ. W
swoim kraju bije rekordy popularnoœci a kiedy tylko wyst¹pi poza jego granicami od
razu wzbudza niecodzienne
zainteresowanie.
Dodajmy tylko, ¿e koncert
Jaromira Nohavicy w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury bêdzie jego jedynym koncertem
w Polsce w tym roku.
Szczêœciarzami ci, którym
uda siê dostaæ bilet.
24.11 godz. 18.00, VIII Salonik
z Kultur¹, koncert Jaromira
Nohavicy, bilety 40 i 30 pln

Wieczór folkowy
Ostatnia niedziela listopada
nale¿eæ bêdzie do gwiazd muzyki folkowej i etno. 25 listopada bowiem rusza pierwsza
edycja Festiwalu Otwartych
•róde³ Ethnopolis, wspólny
projekt Oficyny Open Sources
i Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury. Entuzjaœci folku i etno mog¹
œmia³o liczyæ na wieczór pe³en
wra¿eñ, gdy¿ organizatorzy
zaprosili do udzia³u najbardziej
znane polskie zespo³y graj¹ce
ten rodzaj muzyki: Kapelê ze
wsi Warszawa, kapelê Psio
Crew z Bielska-Bia³ej, Jacka
Kleyffa z Orkiestr¹ Na Zdrowie
oraz Kapelê Góralsk¹ Trebunie Tutki.
Podczas festiwalu bêd¹
równie¿ dostêpne stoiska,
gdzie bêdzie mo¿na zaopatrzyæ siê w najnowsze wydawnictwa etno i folk, a tak¿e posiliæ siê wegetariañsko.
Jednym s³owem, du¿a impreza i du¿o dobrej muzyki.
25.11 godz. 18.00, Festiwal
Otwartych •róde³ Ethnopolis
Psio Crew
Kapela ze wsi Warszawa
Jacek Kleyff i Orkiestra Na
Zdrowie
Trebunie Tutki
Bilety 20 i 10 pln w przedsprzeda¿y, w dniu koncertu
30 pln

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

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20
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Kocham Ciê
15 paŸdziernika br. w warszawskim Teatrze Bajka odby³
siê VII koncert z cyklu „Kocham Ciê” zorganizowany
przez Rotary Klub Warszawa
Józefów. Bank BPH od lat
wspiera to przedsiêwziêcie,
któremu zawsze przyœwiecaj¹
cele charytatywne. Dochód z
poprzednich koncertów zasili³
konto oœrodków, którymi opiekowa³a siê prekursorka koncertów, przedwczeœnie zmar³a
Barbara Winiarska oraz konto
Fundacji „Akogo?” Ewy B³aszczyk, której celem jest wybudowanie pierwszej w Polsce
kliniki dla dzieci po ciê¿kich
udarach mózgu.
Dochód z tegorocznego koncertu oraz aukcji obrazu Józefa
Krzysztofa Oraczewskiego, która mia³a miejsce po koncercie,
przeznaczony zosta³ na zakup
wózka inwalidzkiego dla Emila
Malanowskiego, niepe³nosprawnego tancerza. On i jego
partnerka s¹ mistrzami Polski i
Europy w tañcu towarzyskim na
wózkach inwalidzkich.

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

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

4 masz problem ze s³uchem

zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne
W koncercie, który prowadzi³
Robert Tondera wziê³y udzia³
nie tylko s³ynne gwiazdy polskiej estrady, m.in. Ada Gostkowska, Gra¿yna Strachota, a
tak¿e œwiatowej s³awy baryton
Andrzej Bator. Publicznoœæ by³a
pod wielkim wra¿eniem pokazu
tanecznego zespo³u HIP-HOP
„Grawitacja”, wystêpu przygotowanego przez pary tañcz¹ce na
wózkach inwalidzkich, a tak¿e
wystêpu Paw³a P³oski, któremu
Klub Rotary Warszawa Józefów
ufundowa³ protezê nogi.
Podczas koncertu Józef
Wancer, Prezes Zarz¹du Banku BPH zosta³ uhonorowany
najwy¿szym odznaczeniem
rotariañskim Paul Harris Fellow, przyznawanym za wybitne zas³ugi i zaanga¿owanie w
idee ruchu Rotary, które podejmuje szereg dzia³añ na rzecz
najbardziej potrzebuj¹cych.

SYLWESTER! TANIO!
KOLACJE WIGILIJNE
DLA FIRM

022 679-36-30
0603-956-654
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4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Wbito pierwsz¹ ³opatê pod budowê Gimnazjum nr 6 przy
ulicy Ostródzkiej. Kilka dni temu wykonawca rozpocz¹³ wykop
pod fundamenty budynku. Jeszcze w tym roku wykonawca
planuje powstanie fundamentów i budowê pierwszych œcian
nowej szko³y. Bêdzie tu 15 sal lekcyjnych i 8 pracowni, na ty³ach budynku powstanie zespó³ boisk sportowych. Prawdopodobnie ju¿ pod koniec przysz³ego roku szko³a zostanie oddana do u¿ytku. Bêdzie w niej mog³o uczyæ siê ok. 400 uczniów.

oraz biura og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280

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

Ruszy³a budowa gimnazjum przy Ostródzkiej

Bogumi³a 0507-257-824,
Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949

Przychodnia Specjalistyczna
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Nauczyciel Roku 2007
dokoñczenie ze str. 1

cieli, którzy pozwalaj¹ uczniom
traktowaæ siebie po kole¿eñsku, myœl¹c, ¿e w ten sposób
zyskaj¹ autorytet. Nic bardziej
b³êdnego. Uczniowie lubi¹, kiedy nauczyciel jest nauczycielem, wiedz¹, ¿e zawsze jest
obok i w razie czego pomo¿e.
Taka jest rola nauczyciela i
wi¹¿e siê z ni¹ tak¿e dotrzymywanie s³owa. Ja, je¿eli siê wobec uczniów do czegoœ zobowi¹¿ê, to choæbym by³ „padniêty”, muszê to zrobiæ, albo wyt³umaczyæ siê, dlaczego jeszcze tego nie zrobi³em. Chodzi
o to, aby uczeñ wiedzia³, ¿e jestem obowi¹zkowy, ¿e zawsze
mo¿e na mnie liczyæ.
- Rozumiem, ¿e w ten sposób buduje siê nauczycielski
autorytet. Co jeszcze, poza
dotrzymywaniem s³owa charakteryzuje nauczyciela, ciesz¹cego siê wœród uczniów
autorytetem?
- Jedn¹ z bardzo wa¿nych
cech jest sprawiedliwoœæ. Mam
to szczêœcie, ¿e uczê matematyki. Tu wszystko jest wymierne, ³atwo byæ sprawiedliwym,
bo mo¿na punktowaæ ró¿nego
rodzaju kroki. Nawet najgorszy
uczeñ, jeœli napisze dobrze, dostanie dobr¹ ocenê. Zawsze
te¿ ma szansê siê poprawiæ. Nikogo nie skreœlam. Jeœli postêpuje siê sprawiedliwie, uczniowie maj¹ do nauczyciela zaufanie. I odwrotnie.
Jeœli chodzi o zaufanie, jestem wrêcz nadwra¿liwy. Na
przyk³ad œci¹ganie od kolegi w
czasie poprawy pracy klasowej
jest dla mnie przekroczeniem
pewnych norm. Zak³adam, ¿e
je¿eli uczeñ przychodzi do mnie
siê poprawiæ, to przychodzi z
tym, co sam umie. Mogê go zostawiæ samego w tym gabinecie,
bo mam do niego zaufanie.
- A dyscyplina? Czy pomaga w budowaniu autorytetu?
Ta szko³a znana by³a kiedyœ
z surowej dyscypliny, czy
Pan jest jej zwolennikiem?
- Wa¿niejsze jest raczej nieustaj¹ce wychowanie. Jestem
zwolennikiem takiej teorii, ¿e
nauczyciel wychowuje uczniów
bez przerwy, to znaczy ka¿da,
nazwijmy to interakcja z
uczniem jest sytuacj¹ wychowawcz¹. Kiedy mijam ucznia na
schodach i odpowiadam na jego
powitanie, lub zwracam uwagê,
dlaczego nie zmieni³ butów, to
te¿ go wychowujê. Wychowanie
to suma powtarzaj¹cych siê sygna³ów, nagradzanie dobrych
zachowañ, a karcenie z³ych.
Chocia¿ ja nie jestem zwolennikiem karania. Moim zdaniem
bardziej dzia³a groŸba, zapowiedŸ kary, ni¿ sama kara. Wiêcej mo¿na „ugraæ” wys³uchuj¹c
winowajców, którzy obiecuj¹
poprawê i ustalaj¹c jakieœ zadoœæuczynienie. Zadoœæuczynienie, a nie kara, czyli coœ konkretnego, wykonane na rzecz
szko³y daje bardzo dobre efekty. Mo¿e to byæ grabienie liœci na
szkolnym terenie, czy naprawienie wyrwanej wylewki w toale-

cie. Kiedy ktoœ to zrobi w³asnymi rêkami, zobaczy, ile trudu
trzeba w³o¿yæ, aby doprowadziæ
zepsut¹ czêœæ do stanu u¿ywalnoœci, dojdzie do wniosku, ¿e
niszczenie siê nie op³aca.
- Czy nie uwa¿a Pan jednak, ¿e szko³a jest za bardzo
liberalna? Ci¹gle siê s³yszy o
wypadkach agresji wœród
uczniów, przemocy? Jak sobie z tymi zjawiskami radziæ?
- Cieszê siê, ¿e pracujê w liceum, gdzie m³odzie¿ jest ju¿
na tyle doros³a, ¿e zachowuje
siê przyzwoicie. Ale na tak¹
sytuacjê, która jest w tej szkole, pracowaliœmy d³ugie lata.
Kiedy by³em jeszcze wicedyrektorem, du¿o chodzi³em po szkole, mia³em nawet przezwisko
Struœ Pêdziwiatr, i ka¿dy uczeñ
wychodz¹cy z klasy podczas
lekcji mia³ pewnoœæ, ¿e siê na
mnie natknie i bêdzie musia³ siê
t³umaczyæ. Szko³a, której dyrektorem by³ wtedy Andrzej Dubielak, po remoncie i nadbudowie
piêtra, by³a czysta, dobrze wyposa¿ona. Szafki w szatni mieliœmy pierwsi w Warszawie.
Uczniowie mówili, ¿e to jest dla
nich Ÿród³o satysfakcji. M³odym,
którzy przychodzili, nie dawali
nic zniszczyæ. Szko³a cieszy³a
siê coraz lepsz¹ opini¹. Teraz
uczniowie, którzy przychodz¹
do naszego liceum wiedz¹, ¿e
tu s¹ takie, a nie inne obyczaje
i musz¹ siê dostosowaæ. Co
wiêcej, oni chc¹ siê dostosowaæ. Dziêki trendowi, zapocz¹tkowanemu przez dyrektora Dubielaka, bycie uczniem tej szko³y sta³o siê wartoœci¹ po¿¹dan¹,
nobilitacj¹. Coraz trudniej by³o
siê do niej dostaæ, a skoro tak,
nie op³aca³o siê z niej wylecieæ
za jakieœ wybryki, zniszczenia.
Te prawdy staram siê uœwiadamiaæ uczniom.
- To jest szko³a integracyjna, przystosowana dla
uczniów niepe³nosprawnych. Jak wygl¹da organizacja nauki w takiej placówce?
- Kiedy tworzyliœmy oddzia³y
integracyjne, wydawa³o siê, ¿e
nie bêdziemy mieli wiêkszych
problemów, gdy¿ bêd¹ do nas
przychodzili uczniowie maj¹cy
k³opoty z poruszaniem siê, ale
zupe³nie sprawni intelektualnie.
Tymczasem taka sytuacja, np.
po wypadku, jest bardzo rzadka. Najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci ruchowej jest
mózgowe pora¿enie dzieciêce,
które wp³ywa na ró¿ne funkcje

618-88-84

mózgu. W zwi¹zku z tym musimy dostosowywaæ wymagania
do mo¿liwoœci ucznia. Idea integracji rozszerza siê, obowi¹zków przybywa. Przyk³adowo,
mamy dwie kategorie nauczycieli WF-u. Jedni prowadz¹ normalne zajêcia wychowania fizycznego, a drudzy maj¹ æwiczenia rehabilitacyjne z uczniami niepe³nosprawnymi.
Prowadzimy te¿ nauczanie
indywidualne w szkole lub w
domu ucznia. W tym drugim
przypadku chodzi o uczniów,
którzy nie mog¹ opuœciæ ³ó¿ka,
lub s¹ zupe³nie nieodporni na
infekcje. W tej chwili mamy ju¿
wypracowane metody, s³u¿ymy nawet rad¹ innym szko³om.
Ale na pocz¹tku by³o trudno,
robiliœmy to po omacku. Na
szczêœcie zawsze pomaga³a
m³odzie¿, dla której przyjaŸñ,
kole¿eñstwo i tolerancja to nie
s¹ tylko puste s³owa.
- Pan uczy matematyki,
przedmiotu uchodz¹cego za
trudny. Wyk³adowcy Politechniki narzekaj¹, ¿e m³odzie¿ rozpoczynaj¹ca studia
techniczne jest coraz gorzej
przygotowana. Czy to jest
wina skróconego programu
w liceum, czy raczej metod
nauczania? Co trzeba zrobiæ, ¿eby uczniowie polubili
matematykê?
- Moja mama by³a nauczycielk¹ matematyki. Dziêki niej
wczeœnie zrozumia³em mechanizmy, jakie w matematyce zachodz¹. Jak siê rozumie, to nie
trzeba siê uczyæ na pamiêæ. Dlatego du¿y nacisk k³adê na to,
aby moi uczniowie rozumieli to,
co mówiê. Zadajê mnóstwo „g³upich” pytañ, np. kiedy ktoœ dzieli
obie strony równania przez 5,
pytam, dlaczego w ten sposób
dzieli i oczekujê odpowiedzi, ¿e
5 to nie 0. Dziêki takim pytaniom
wiem, ¿e rozumiej¹, co robi¹ i
lepiej zapamiêtuj¹. Na lekcjach
wykorzystujê równie¿ ró¿ne ciekawostki, zwi¹zane z matema-

tyk¹, aby przybli¿yæ uczniom ten
przedmiot.
Program liceum zmieni³ siê.
Pewne zagadnienia, które jak
np. rachunek ca³kowy czy liczby zespolone, jeszcze kilka lat
temu by³y w programie, obecnie nie s¹ ju¿ wyk³adane. Je¿eli wyk³adowca wy¿szej uczelni
nie œledzi zmian programu
szko³y œredniej, to twierdzi, ¿e
uczniowie s¹ gorzej przygotowani. Na pewno by³oby lepiej,
¿ebyœmy mieli jednego ministra.
- Co ciekawego, poza normaln¹ nauk¹ dzieje siê w
szkole? Czy przy organizacji ró¿nych imprez daje Pan
uczniom woln¹ rêkê?
- Dzieje siê bardzo du¿o ciekawych rzeczy, przy których
organizacji bardzo ceniê sobie
uczniowsk¹ inicjatywê. Mamy
wymianê z Niemcami, Portugali¹ i Wielk¹ Brytani¹. W³aœnie w
Anglii nasza m³odzie¿ zetknê³a
siê z rz¹dowym programem
„Dreams and Teams”, popularyzuj¹cym gry i zabawy ruchowe wœród dzieci. Przyœwieca
temu programowi idea, ¿e sukces mo¿liwy jest dla ka¿dego.
Starsza m³odzie¿ sama organizuje festiwale sportowe dla
dzieci. Ten pomys³ przyj¹³ siê
równie¿ u nas. Kiedy Anglicy
przyje¿d¿aj¹, wspólnie z naszymi uczniami organizuj¹ zawody
sportowe w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Kawêczyñskiej. Uczniowie sami musz¹
za³atwiæ pieni¹dze, nagrody,
zapraszaj¹ lokalne w³adze.
Szczególnie ceniê sobie takie inicjatywy, które wychodz¹
poza szko³ê. Przyk³adem
mo¿e tu byæ Praski Konkurs
Matematyczny. Obecna, 10.
ju¿ edycja tego konkursu odbywa siê pod patronatem Uniwersytetu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Bierze w nim
udzia³ kilkuset uczniów z ok.
20 szkó³. Zwyciêzca otrzyma
indeks na Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy UKSW.
Z racji patrona i wspó³pracy z
Ambasad¹ Brazylii w Polsce organizujemy Konkurs Wiedzy o
Brazylii. Kolejn¹ cenna inicjatyw¹ jest Ogólnopolski Przegl¹d
Twórczoœci Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego. Przewodnicz¹cym jury jest niekwestionowany
autorytet, o. Wac³aw Oszajca.
- Widaæ, ¿e jest Pan dyrektorem niezwyk³ej szko³y,
gdzie uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania i
pasje. A co jest Pana pasj¹?
- Moj¹ pasj¹ jest nauczanie
matematyki, to wytchnienie od
czynnoœci administracyjnych.
Gram równie¿ w bryd¿a, czêsto
z moimi uczniami, którzy s¹ pasjonatami tej gry, podobnie jak ja.
- Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Parafialny Klub Sportowy AGAPE zaprasza dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych na turnieje Tenisa Sto³owego
Miejsce: SP nr 314, ul. Porajów 3
Godzina rozpoczêcia: 12.30 - zapisy od 12.00
17 listopada (sobota) - Turniej Rodzinny (sk³ad dru¿yny dwuosobowy)
24 listopada (sobota) - Turniej Indywidualny o GP
15 grudnia (sobota) - Turniej Indywidualny o GP
Obowi¹zuje strój sportowy i w³asna rakietka
Informacje: tel. 0602-810-728; 0502-238-261

