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� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady au-
dioprotetyka w gabinecie fir-
my Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabi-
net nr 139, tel. 022 326 56 20).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,

EEG, BADANIA LABORATORYJNE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów

ubezpieczonych w ALLIANZ i w VISION

a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

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

PORADNIA OKULISTYCZNA

tel. 022 833-43-43

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT

RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW

DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,

PIENI¥DZE TEGO

SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka

105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTAK
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Podczas swej wizyty na
Pradze Pan Prezydent doko-
na³ ods³oniêcia tablicy, upa-
miêtniaj¹cej rodzinê Fedoroñ-
ków: ks. p³k. Szymona – na-
czelnego prawos³awnego ka-
pelana Wojska Polskiego oraz
jego synów: Aleksandra, Wia-
czes³awa, Oresta. W tym uro-
czystym akcie Lechowi Ka-
czyñskiemu towarzyszyli:
Aleksandra Fedoroñko-Adam-
czewska, córka Wiaczes³awa
oraz jego kolega z ³awy szkol-
nej, por. AK Filip Trzaska.

Polacy z serca
i czynów

Praskie obchody 90. rocznicy odzyskania niepodleg³o-
œci zaczê³y siê 8 listopada, od uroczystego nabo¿eñstwa,
odprawionego przez Jego Eminencjê arcybiskupa prawo-
s³awnego Sawê, metropolitê Warszawskiego i ca³ej Pol-
ski. Do katedry pod wezwaniem œw. Marii Magdaleny przy-
by³ prezydent RP Lech Kaczyñski.

Historiê bohaterskiej rodzi-
ny przypomnia³ Hubert Kos-
sowski: w 1939 roku ks. p³k.
Szymon, wraz ze swym od-
dzia³em dosta³ siê do niewoli
sowieckiej; odmówi³ wspó³pra-
cy, nie chcia³ zdradziæ swej
wiary i idei; podzieli³ los pol-
skich oficerów, zamordowa-
nych w Katyniu. Jego synowie
nale¿eli do S³u¿by Zwyciê-
stwa Polski, Zwi¹zku Walki
Zbrojnej, Armii Krajowej. Prze-
szli szkolenia bojowe, brali

I Praska
Gala Boksu

8 listopada odby³a siê na
Pradze impreza sportowa wy-
j¹tkowej rangi - Gala Boksu.

 - Szczególne podziêkowa-
nia nale¿¹ siê burmistrz Pragi
Pó³noc, Jolancie Koczorow-
skiej, która objê³a patronatem
tê imprezê – powiedzia³ wspó-
³organizator gali Zbigniew
Korcz, dyrektor DOSiR.

Jej medialnym magnesem
by³ niew¹tpliwie Mistrz Œwia-
ta w Boksie Zawodowym IBC
– Krzysztof „Diablo” W³odar-
czyk. To jego nazwisko i miê-
dzynarodowe osi¹gniêcia
przyci¹gnê³y do Hali Sporto-
wej DOSiR przy ul. Szanajcy
fanów boksu i wschodnich
sztuk walki.

Imprezê w hali DOSiR-u
Praga Pó³noc zorganizowano
w bardzo interesuj¹cej kon-
wencji. Nie by³a to klasyczna
Gala Boksu Zawodowego,
jak¹ mo¿emy najczêœciej
ogl¹daæ na komercyjnych ka-
na³ach TV.

By³a to raczej prezentacja,
pokaz ró¿nych sztuk walki i
samoobrony. Zaczê³o siê od
egzotyczny pokazu „Muay

Thai” - bardzo piêknego „tañ-
ca”, tajskiego boksu w wyko-
naniu Paw³a Stêpniewskiego
i Krzysztofa Olszewskiego.
Nawet na niezorientowanych
widzach ta forma sztuki walki
robi³a piorunuj¹ce, okreœli-
³bym wrêcz artystyczne wra-
¿enie. Po trzech 2-minuto-
wych rundach wyró¿nienia i
puchary wrêcza³a wraz z
Krzysztofem „Diablo” W³odar-
czykiem pos³anka na Sejm
RP, Alicja D¹browska.

Dla wielu ogl¹daj¹cych no-
woœci¹ by³ pokaz walk brazylij-
skiego D¿u-D¿itsu. Czterem
zawodnikom prezentuj¹cym tê
oryginaln¹ sztukê walki upomin-
ki wrêcza³ sam mistrz „Diablo”.

Kick-boxing w kategorii 70
kg zaprezentowali w czterech
3-minutowych rundach Micha³
Broñczyk i Micha³ Wac³awek,
a w kategorii 81 kg - Marcin
Mieteñ z Paw³em Gierzyñ-
skim. Wyró¿nienia i puchary,
wspólnie z Krzysztofem „Dia-
blo” W³odarczykiem wrêcza³
dyrektor DOSiR Praga Pó-
³noc, Zbigniew Korcz.

W Ministerstwie Œrodowi-
ska odby³o siê 5 listopada II
Forum Zrównowa¿onego
Transportu Miejskiego, zorga-
nizowane w ramach programu
„Miasto w ruchu” Instytutu
Spraw Obywatelskich.

Najwa¿niejsza prezentacja
konferencji dotyczy³a zmian,
jakie w ci¹gu kilkudziesiêciu
lat w kontekœcie zrównowa¿o-
nego rozwoju zasz³y w Kopen-
hadze. G³ówny goœæ, Lars
Gemzoe jest specjalist¹ od ja-
koœci przestrzeni miejskiej,
partnerem w Gehl Architects
APS – Urban Quality Consul-
tants w Kopenhadze. Wyk³a-
da projektowanie miast na
Akademii Sztuk Piêknych w
Kopenhadze, a wspólnie z
profesorem Janem Gehlem
jest wspó³autorem wielokrot-
nie nagradzanych ksi¹¿ek:

O nowej wizji miasta
II Forum Zrównowa¿onego Transportu Miejskiego

„Public spaces, public life”,
„New city spaces” i „New city
life”, które, miejmy nadziejê,
zostan¹ tak¿e kiedyœ wydane
w jêzyku polskim. Gehl Archi-
tects pracuje dla miast, dewe-
loperów i architektów niemal
na ca³ym œwiecie. Realizowa-
li, b¹dŸ w³aœnie realizuj¹, pro-
jekty dla takich miast, jak:
Sztokholm, Oslo, Dublin, Lon-
dyn, Melbourne, Nowy Jork,
Seattle czy Mexico City.

Stopniowe zmiany w jako-
œci przestrzeni miejskiej zapo-
cz¹tkowano w Kopenhadze
ponad czterdzieœci lat temu,
kiedy miasto, podobnie jak
polskie miasta dzisiaj, dusi³o
siê w korkach, a ka¿dy plac i
ulicê okupowa³y samochody.
Zaczêto ograniczaæ iloœæ
pasm ruchu dla samochodów
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Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

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

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

ul. Kawêczyñska 44
• kompleks boisk w budowie

www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19

tel. (22) 619 11 20

 (22) 670 20 61
• hala sportowa

   wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)

• aerobik

• program senior

• gimnastyka zdrowotna

• gimnastyka geriatryczna

• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Jagielloñska 7

tel. (22) 619 81 38, (22) 619 76 98

• p³ywalnia:

- basen sportowy (12,5 m x 25 m)

- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)

- nauka p³ywania, aqua aerobik

• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)

• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)

• sauny (parowa i sucha)

• masa¿e

• bilard i krêgielnia

• hala sportowa

   wynajem, imprezy

BEZP£ATNY PARKING

od ul. Wrzesiñskiej

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI
AKADEMICKIE

I SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE

DOJE¯D¯AM DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543

0 722 326 450
MAIL. maxx20@gazeta.pl

rafal_z75@gazeta.pl

O nowej wizji miasta
II Forum Zrównowa¿onego Transportu Miejskiego

na rzecz œcie¿ek dla rowerów
i wydzielonych bus-pasów.
Zmniejszono znacznie liczbê
miejsc parkingowych, co uwol-
ni³o od samochodów prze-
strzeñ publiczn¹. Czêœæ ulic
zamkniêto dla ruchu i zamie-
niono w deptaki.

Pomimo czarnych scenariu-
szy przedsiêbiorców i sklepika-
rzy, okazywa³o siê, ¿e obroty
w takich miejscach znacznie
wzrasta³y zamiast spadaæ, bo-
wiem wysokiej jakoœci prze-
strzeñ publiczna przyci¹ga lu-
dzi. Podobnie w Sztokholmie,
po wprowadzeniu op³at za
wjazd do centrum, zyski placó-
wek handlowych w obszarze
objêtym op³at¹ wzros³y!

Powsta³o ponad 20 nowych
placów – miejsc wypoczynku i
rozrywki, co podnios³o atrak-
cyjnoœæ ca³ych dzielnic. Efek-
tem zmian jest wyd³u¿anie siê
dnia (aktywnoœæ wieczorem i
w nocy) i sezonu (kawiarnie na
œwie¿ym powietrzu w ch³odnej
Danii ciesz¹ siê powodzeniem
przez ca³y rok, a iloœæ krzese³
kawiarnianych tylko od 1995
roku wzros³a o 50%). Nast¹pi³
te¿ wzrost aktywnoœci spo³ecz-
nej mieszkañców (organizacja
i udzia³ w imprezach, festiwa-
lach, inicjatywach lokalnych).

W wyniku przemyœlanych i
konsekwentnych decyzji po-
wsta³o miasto „miêkkie”, przy-
jazne rowerzystom. Wzrost ilo-
œci rowerów to spadek liczby
wypadków. Promocja ruchu ro-
werowego obejmuje np. zielo-
ne fale dla rowerów (przy sta³ej
prêdkoœci 20 km/h mo¿na bez
zatrzymywania siê przejechaæ
przez ca³e miasto), zaœ wzrost
iloœci rowerzystów wymusza
obecnie podwajanie szerokoœci
œcie¿ek kosztem samochodów.
Dziœ w Kopenhadze 36% pod-
ró¿y stanowi¹ przejazdy rowe-
rem, a tylko 27% samochodem.
33% mieszkañców korzysta z
transportu publicznego, a 5%
chodzi pieszo. W ostatnim dzie-
siêcioleciu iloœæ rowerzystów
podwoi³a siê, przy czym o po-
³owê zmniejszy³a siê iloœæ wy-
padków drogowych. Jednak
w³adze Kopenhagi nie zamie-
rzaj¹ na tym poprzestaæ. Za³o-
¿ono ambitnie, ¿e do 2015
udzia³ rowerzystów w ruchu
miejskim siêgnie 50% przy dal-
szym obni¿eniu liczby wypad-
ków o po³owê i wzroœcie poczu-
cia bezpieczeñstwa do 80%.

Jak twierdzi Lars Gemzoe,
przy próbach zamykania ulic
dla samochodów zawsze po-
jawiaj¹ siê takie same obawy,
które nie znajduj¹ ¿adnego
praktycznego uzasadnienia:

- Nast¹pi upadek handlu -
obroty zawsze wzrastaj¹;

- W naszym klimacie to siê
nie uda - kafejki ciesz¹ siê po-
pularnoœci¹ bez wzglêdu na
porê roku, a 70 % rowerzystów
jeŸdzi tak¿e zim¹;

- Mamy inn¹ kulturê. To do-
bre w Italii, nie w Danii - kultura i
preferencje mieszkañców zmie-
niaj¹ siê, kiedy powstaj¹ miejsca
publiczne wysokiej jakoœci.

W Kopenhadze, mimo przy-
toczonych statystyk drogowcy
nie spoczywaj¹ na laurach i na-
dal wprowadzaj¹ nowe udogod-
nienia. Kiedy Lars Gemzoe
mówi³ o dalszym poszerzaniu
pasów rowerowych kosztem pa-
sów jezdni, trudno by³o nie ¿a³o-
waæ, ¿e wielu wolnych miejsc na
sali nie zajêli sto³eczni radni, bur-
mistrzowie, planiœci i drogowcy.

W Warszawie, jak w wiêkszo-
œci innych miast, piesi s¹ dla
urzêdników niewidzialni – nie
zbiera siê ¿adnych danych na
temat ich komfortu poruszania
siê czy odbioru przestrzeni miej-
skiej. Nie ma badañ na temat
¿ycia spo³ecznego. „W Warsza-
wie samochody po¿eraj¹ chod-
niki” – stwierdzi³ Lars Gemzoe.
Dla nas to oczywista oczywi-
stoœæ, ale warto sobie zdaæ
sprawê z tego, ¿e ma to decy-
duj¹cy wp³yw na odbiór miasta,
tak przez mieszkañców, jak i
przez zagranicznych goœci.

W Kopenhadze ceny parkin-
gów s¹ ustalane tak, aby zacho-
waæ ok. 10% wolnych miejsc.
Kiedy rezerwa siê kurczy, ceny
za parkowanie s¹ podnoszone.
Odnieœli siê do tego dwaj nastêp-
ni prelegenci.  Zbigniew Komar,
pe³nomocnik prezydenta miasta
Wroc³awia ds. rozwoju transpor-
tu szynowego stwierdzi³, ¿e w
Polsce jest to niemo¿liwe z po-
wodu ustawowo wyznaczonej
górnej granicy op³at za godzinê
parkowania w wysokoœci 3 z³. W
wiêkszych miastach, ¿eby za-
chowaæ 10% wolnych miejsc na-
le¿a³oby podnieœæ ceny przynaj-
mniej do 5-6 z³. Wtórowa³ mu wi-
ceprezydent Gdañska Maciej Li-
sicki ubolewaj¹c, ¿e taki zapis
praktycznie uniemo¿liwia ograni-
czenie iloœci samochodów
w centrum miasta.

Szczególnie warto zapamiê-
taæ tak¿e odpowiedŸ Larsa
Gemzoe na pytanie, jak Kopen-
haga rekompensuje mieszkañ-
com centrum brak miejsc par-
kingowych dla nich. Otó¿, nie
jest to zadaniem miasta! Sam
fakt posiadania samochodu nie
oznacza, ¿e mamy prawo do
miejsca parkingowego. Nawet
pod w³asnym domem.

Na tle Kopenhagi nasze mia-
sta wypadaj¹ nadal blado.

Gdañsk zainwestowa³ w tabor
tramwajowy i obni¿y³ (!) ceny
kart miejskich. Bêdzie te¿ wy-
³¹cza³ z ruchu kolejne ulice w
obrêbie starego centrum. Wro-
c³aw natomiast ma ambitne pla-
ny integracji linii tramwajowych
z kolejowymi w ramach wspól-
nego biletu. Popiera te¿ oddol-
ne inicjatywy tworzenia parkin-
gów rowerowych, realizowane
przez prywatne firmy. Oba mia-
sta zamierzaj¹ sukcesywnie po-
wiêkszaæ sieæ œcie¿ek rowero-
wych, tak¿e w œcis³ych centrach
i poprawiaæ ich jakoœæ.

Podsumowanie Europejskie-
go Dnia Bez Samochodu, której
to akcji „Miasto w ruchu” by³o
koordynatorem, wykaza³o, ¿e
w³¹czy³y siê w ni¹ czynnie g³ów-
nie ma³e miasteczka. Im wiêksze
miasto, tym dzia³ania okazywa-
³y siê bardziej symboliczne, b¹dŸ
czysto deklaratywne, a wy³¹cze-
nie na jeden dzieñ z ruchu choæ-
by jednej ulicy w centrum stawa-
³o siê czêsto problemem nie do
przeskoczenia. W Warszawie
w³adze miasta ograniczy³y siê do
zorganizowania dwóch wypo¿y-
czalni rowerów. Próby umo¿li-
wienia darmowych przejazdów
komunikacj¹ miejsk¹, jak pamiê-
tamy, skoñczy³y siê organiza-
cyjn¹ pora¿k¹.

Na zakoñczenie warto przy-
toczyæ g³os specjalisty od orga-
nizacji. Podkreœla³ on, jak wa¿-
ne dla skutecznego dzia³ania
jest wyznaczenie celu i konse-
kwentne zmierzanie do niego.
Wydaje siê, ¿e niezrozumienie
celu dzia³ania jest u nas wci¹¿
wielkim problemem bardzo wie-
lu urzêdników. Powinniœmy
wreszcie to zmieniæ. Daleko
nam do Kopenhagi, ale czy nie
pora, aby w³adze miasta wyka-
za³y nieco pokory w trosce o
mieszkañców Warszawy i jej
przysz³y wizerunek i zatrudni³y
wysokiej klasy urbanistów i fa-
chowców od przestrzeni miej-
skiej? Czy nie pora zamiast po-
wtarzaæ jak mantrê „wiêcej dróg
i mostów!” zainwestowaæ w
zdrow¹ przysz³oœæ nastêpnych
pokoleñ.                              Kr.

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów

♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)

♦♦♦♦♦     Prawo pracy

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)

♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,

tel. kom. 0508-164-939

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Sto lat i sto dni ma emeryto-
wana nauczycielka Ewa Cichy
w dniu, kiedy jej zdjêcie ukazu-
je siê na naszych ³amach. 5 li-
stopada Oddzia³ Warszawa
Praga Pó³noc – Targówek –
Bia³o³êka Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego zorganizowa³
uroczystoœæ urodzinow¹ swej
Nestorki. Dostojna jubilatka
us³ysza³a wiele serdecznoœci i
s³ów uznania. Otrzyma³a dy-
plom od Oddzia³u ZNP, powin-
szowania od Zarz¹du G³ówne-
go Zwi¹zku oraz Krajowej i Ma-
zowieckiej sekcji Emerytów
ZNP, album o Polsce i mnóstwo
kwiatów. ̄ yczenia zdrowia, dni

pe³nych radoœci i satysfakcji z
dobrze spe³nionego obowi¹zku
z³o¿yli m.in.: Anna Osypiuk,
prezes Oddzia³u ZNP, burmistrz
Jolanta Koczorowska, wicebur-
mistrz Artur Buczyñski, przed-
stawiciele Urzêdu i samorz¹du
dzielnicy oraz praskich szkó³.
Powitalne „Sto lat” zaœpiewa³y
dziewczêta z chóru SP nr 258.

Ewa Cichy jest córk¹ Juliana
Smulikowskiego, jednego z za-
³o¿ycieli Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego. W czasie oku-
pacji, wraz z mê¿em Marianem
Cichym, bra³a czynny udzia³  w

Pani Ewa uczy
tajnym nauczaniu w SP nr 127 i
73, za co zosta³a odznaczona
Medalem Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej, a tak¿e Z³ot¹ Od-
znak¹ ZNP oraz Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej. Przez
wiele lat pracowa³a w szko³ach
na Pradze Pó³noc: SP nr 136,
30, 127, 73. Aktywnoœæ zawo-
dow¹ zakoñczy³a w 1970 roku.

Pani Ewa mieszka na Pra-
dze, cieszy siê udanym ¿yciem
rodzinnym. Ma córkê Mariê
Straburzyñsk¹, wnuka Igora
(prawnuki Marcin i Filip), wnu-
ka Paw³a (prawnuki Rafa³ i Ma-
ciej) oraz syna Jana Krzyszto-
fa Cichego i wnuka Leszka.

5 listopada Jubilatka bez tru-
du zdmuchnê³a œwieczki na
urodzinowym torcie. Na spotka-
nie przyby³a z wnukiem, 55-let-
nim Igorem, który zapewnia, ¿e
Babcia jest w œwietnej kondy-
cji, samodzielna, sprawna inte-
lektualnie. Jest dobra, ale upar-
ta. Niedawno wesz³a na drabi-
nê. Proœbê wnuka: Babusiu,
zejdŸ! skwitowa³a s³owami: Je-
stem taterniczk¹, nikt nie mo¿e
mi kazaæ zejœæ z drabiny.

Pani Ewa lubi kwiaty. Mówi,
¿e ma wielkiego przyjaciela –
to kotek Ciopek. Wspomina
zabawê nad rzek¹ So³¹, gdzie
wraz z innymi dzieæmi wrzuca-
³a do do³ka pi³eczkê szmacian-
kê. Pewnego razu krzyknê³a:
„Ten do³ek to gówno!”. Zosta-
³a za to ukarana przez ojca,
musia³a klêczeæ w k¹cie. Od
tej pory a¿ do dziœ nie u¿ywa
wulgaryzmów.

Nie od razu odpowiada na
pytanie naszej wys³anniczki
o najwa¿niejsze wydarzenie
¿ycia. Zdaniem pana Igora,
Babcia jeszcze nie próbowa-
³a  takich podsumowañ. ̄ yje
na bie¿¹co, bardziej co-

dziennymi problemami ni¿
analizowaniem.

Zapytana o blaski i cienie za-
wodu nauczycielskiego, pani Ewa
poprosi³a o czas do namys³u.
Potem przekaza³a nam swoje re-
fleksje na ten temat.

Na emeryturê przesz³am 38
lat temu i ze szko³ami straci³am
kontakt. Gdy by³am czynn¹ na-
uczycielk¹, moja praca polega-
³a na wychowaniu przysz³ych
obywateli Polski. W oparciu o
zdobycze nauki i wiedzê, m³ody
cz³owiek powinien byæ osob¹
myœl¹c¹ i zdoln¹ do pragmatycz-
nego dzia³ania, nie zapominaj¹c
jednak o pielêgnacji postaw hu-
manistycznych oraz otwarcia na
Œwiat w skali w³asnego Narodu
i spo³eczeñstw w skali globalnej.

Wspó³czesna telewizja, in-
ternet i publiczne media emi-
tuj¹ czêsto programy, w któ-
rych ujemne cechy bohaterów
akcji s¹ gloryfikowane; powo-
duj¹, ¿e praca pedagoga staje
siê niezwykle trudna. Nigdy nie
osi¹ga³a i nie osi¹ga wyników
w 100 procentach.               K.

Fot. Halina Drachal

♦do 50 000 z³ na dowód
♦bez zaœwiadczeñ ZUS i US
♦bez zgody ma³¿onka
♦bez ograniczeñ wieku

NOWE BANKI

ul. Kondratowicza 25 (Ip.)
(22) 675 13 01

512 255 742, 501 627 056

KREDYTY

dokoñczenie ze str. 1
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ul. Tarchomiñska 15

Ceny do negocjacji

600 384 511

swisshome.com.pl

Klucze natychmiast, mo¿na podpisywaæ akty notarialne.
Dobra lokalizacja 5 minut od Centrum Wileñska,

obok Konesera - centrum kulturalnego starej Pragi

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

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 „OPTO-

KAN” przy ul. Kondratowicza 23, na warszawskim

Bródnie.

Aparat japoñskiej firmy „TOPCON” umo¿liwia bardzo

dok³adn¹ diagnozê oka, a na koniec pacjent otrzymuje wy-
druk 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, wy-
magaj¹ce interwencji klinicznej.

Kiedy ju¿ wiadomo, jakie s¹ potrzebne okulary,
Klient „Optokanu” mo¿e spokojnie udaæ siê po za-

kupy do najbli¿szych sklepów, a po pó³ godzinie ode-

braæ zamówione „szk³a”. Ich oprawianie dokonuje siê
w sposób nadzwyczaj precyzyjny (z dok³adnoœci¹ do

0,05 mm). Jest za to „odpowiedzialna” unikalna szli-
fierka komputerowa.

Personel „Optokanu” ma du¿o czasu dla klienta.
Wyboru oprawek dokonuje siê bez nerwowego poœpiechu,

spokojnie; mo¿na liczyæ na wskazanie, które s¹ najbar-

dziej twarzowe. A jest w czym wybieraæ. Na pó³kach
wystawionych jest ponad 2.500 wzorów. Okulary – to

przecie¿ element urody. Kobiety mog¹ w nich wygl¹-
daæ 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 (dobiera-
j¹c odpowiedni¹ oprawkê) okulary korekcyjne lub zwy-

k³e, 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 przeszka-
dza 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 niekorzyst-

ne dla wzroku promieniowanie z monitorów. Mog¹ to byæ
tak¿e okulary korekcyjne.

Bródnowski „Optokan” poleca równie¿ soczewki kon-
taktowe. Jest to amerykañski wyrób o najlepszych para-

metrach. 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.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r Nr
80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwe-
stycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne:

na wniosek Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybu-
cyjnego Sp. z o.o.; Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy Warsza-
wa; ul. Kruczkowskiego 2; 00-412 Warszawa, z³o¿ony
14.07.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegaj¹cej na budowie gazoci¹gu œredniego
ciœnienia w ul. Jarzêbinowej, na dzia³ce ew. nr 48/1 w obrê-
bie 4-16-13, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 – 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14
dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³o-
szeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñ-
ska 197 - parter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostat-
niego og³oszenia).

„NiedŸwiedŸ” z audiodeskrypcj¹

Zaproszenie
Urz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zaprasza

23 listopada o godz. 19 do Teatru „Rampa” na koncert
pt. „Józefowi Elsnerowi – Targówek” w wykonaniu Orkiestry

Sinfonia Viva, Patrycji Piekutowskiej (skrzypce), Mariusza

Rutkowskiego (fortepian) i Niny Nowak (mezzosopran).

Bezp³atne zproszenia mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Dziel-

nicy Targówek ul. Kondratowicza 20 w pokoju nr 235.

Audiodeskrypcja to technika, któ-
ra dziêki dodatkowym opisom s³ow-
nym u³atwia osobom niewidomym
odbiór wizualnej twórczoœci artystycz-
nej. Polega ona na wpleceniu miêdzy
dialogami skondensowanego komen-
tarza, opisuj¹cego scenografiê, ko-
stiumy, œwiat³o i kolory, wyraz twa-
rzy aktorów, jêzyk cia³a. Zwiêz³e,
obiektywne informacje pozwalaj¹
osobie niewidomej pod¹¿aæ za roz-
wijaj¹cym siê w¹tkiem akcji oraz
us³yszeæ i zrozumieæ to, co dzieje siê
na scenie, ekranie czy na obrazie.

Audiodeskrypcja jest tak stara, jak
stare jest opisywanie otaczaj¹cego
nas œwiata. Powszechnie przyjmuje
siê, ¿e audiodeskrypcja jako techni-
ka, zwiêkszaj¹ca przystêpnoœæ kul-
tury, po raz pierwszy zastosowana

zosta³a w 1981 r. w Arena Stage The-
atre w Waszyngtonie. W po³owie lat
80. idea ta dotar³a na drugi brzeg
Atlantyku do Wielkiej Brytanii. Obec-
nie w tym kraju spektakle z audio-
deskrypcj¹ mo¿na ogl¹daæ w ponad
70 teatrach. W Polsce prekursorem
w tej dziedzinie by³ Bia³ostocki Teatr
Lalek, który w 2006 r. wystawi³ au-
diodeskryptowany spektakl pt. „Jest
królik na ksiê¿ycu”.

Jednoaktówkê Czechowa „Nie-
dŸwiedŸ” wyre¿yserowa³ i jednocze-
œnie wcieli³ siê w postaæ g³ównego
bohatera Marcin Kwaœny. Pozosta-
³e role zagrali Monika Gruda i Bo-
gus³aw Kaczmarczyk. Tekst audio-
deskrypcji spektaklu napisa³ Adrjan
Perdjon, który by³ tak¿e deskrybe-
rem czyli lektorem.

Przedstawienie w Klubie Projektor
obejrza³o blisko 70 osób, w tym 25
niewidomych lub s³abowidz¹cych. Od
strony technicznej partnerem przy re-
alizacji tego ambitnego projektu by³a
firma LIDEX Centrum T³umaczeñ, któ-
ra zapewni³a s³uchawki i pozosta³y
sprzêt. Osoby niewidz¹ce jednym
uchem s³ucha³y tego, co dzia³o siê na
scenie, maj¹c na drugim uchu s³u-
chawkê, przez któr¹ lektor czyta³ spe-
cjalnie przygotowany tekst.

Zgodnie z dobr¹ tradycj¹ Teatru
Praskiego po spektaklu widzowie po-
dzielili siê z twórcami wra¿eniami.
Osoby korzystaj¹ce z audiodeskryp-

cji stwierdzi³y, ¿e by³o to znakomite
u³atwienie, poniewa¿ opis czytany
przez lektora by³ bardzo dyskretny,
niczego nie narzuca³, pomaga³ tylko
wyobraziæ sobie, jak wygl¹daj¹ bo-
haterowie i co dzieje siê na scenie

- ̄ yjemy w czasach, w których ob-
raz dominuje tak mocno, i¿ mo¿na
stwierdziæ, ¿e naprawdê liczy siê tyl-
ko to, co widzimy – powiedzia³ Mar-
cin Kwaœny, dyrektor artystyczny Te-
atru Praskiego. – Osoby pozbawione
daru widzenia musz¹ wierzyæ na s³o-
wo, albo jeszcze inaczej - musz¹ wie-
rzyæ s³owu. To s³owo bowiem staje siê
dla nich przekaŸnikiem obrazu, s³o-
wo stwarza ich ca³y œwiat. W naszym
teatrze chcemy pozostaæ wierni s³o-
wu jako narzêdziu poznania.

Joanna Kiwilszo

Teatr Praski wyst¹pi³ z ciekaw¹ propozycj¹ dla osób niewi-
domych i s³abowidz¹cych. 9 listopada, jako pierwsza scena w
Warszawie, zaprezentowa³ goœcinnie w Klubie Projektor przy
ul. Bia³ostockiej 22 jednoaktówkê Antoniego Czechowa „Nie-
dŸwiedŸ” z audiodeskrypcj¹.

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,

nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe
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Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥

ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 do ostatniego Goœcia

tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21

www.megabait.pl

Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych

Od pon. do pt. w godz. 1200-1600 oferujemy zestawy lunchowe

Przyjmujemy zamówienia na wynos, b¹dŸ dowozimy do Klienta

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

Tu¿ przed walk¹ wieczoru
„Praskiej Gali Boksu” inne
emocje zaw³adnê³y widowni¹.
Mistrz Œwiata Boksu Zawodo-
wego – Krzysztof „Diablo” W³o-
darczyk wystawi³ do licytacji
swoje rêkawice.

Cena wywo³awcza 200 z³o-
tych od razu zosta³a podbita do
500  i szybko ros³a.

Coraz wy¿sze kwoty pada-
³y z trybun. Podbijali j¹ te¿ pra-
scy radni i pos³anka (z Pragi
Pó³noc) Alicja D¹browska.

Sakramentalne: „po raz
pierwszy”, „po raz drugi i trze-
ci” us³ysza³ parokrotnie podbi-
jaj¹cy stawkê do 3 tys. z³otych
- Sebastian Wierzbicki.

Rozgrza³ mnie duch walki
na ringu… Podnios³a siê ad-
renalina… Ale nade wszystko
uj¹³ mnie szczytny cel, na któ-
ry zbierano pieni¹dze – powie-
dzia³ nowy w³aœciciel bia³o-nie-
bieskich rêkawic.

Organizatorzy pieni¹dze
uzyskane z licytacji wp³acili  po
sobotniej gali na pó³nocnopra-
ski Dom Samotnej Matki.

Licytacja
rêkawic mistrza

Tu¿ przed walk¹ wieczoru „Praskiej Gali Boksu” inne emo-
cje zaw³adnê³y widowni¹. Mistrz Œwiata Boksu Zawodowe-
go – Krzysztof „Diablo” W³odarczyk wystawi³ do licytacji
swoje rêkawice.

Rêkawic „Diablo” W³odar-
czyka, Sebastian Wierzbicki nie
zamierza zachowaæ dla siebie
- mimo ¿e jest od wielu lat sym-
patykiem boksu i wiernym fa-
nem samego mistrza. Zastana-
wia siê jeszcze komu je prze-
ka¿e. Chce by pomaga³y, mo¿e
w jakimœ sensie inspirowa³y do
dzielenia siê z innymi. A mo¿e
zdecyduje siê podarowaæ je -
jako symbol zwyciêstwa - ma-
j¹cemu powstaæ na Pradze klu-
bowi bokserskiemu.

Sebastian Wierzbicki chce
wraz burmistrz Pragi Pó³noc
Jolant¹ Koczorowsk¹ i dyrek-
torem DOSiR Zbigniewem
Korczem patronowaæ animacji
dzielnicowego sportu.

Po emocjach i wra¿eniach
wyniesionych z gali w DOSiR -
dodaje S. Wierzbicki - rozma-
wia³em z prezesem Polskiego
Zwi¹zku Bokserskiego Ada-
mem Kusiorem na temat orga-
nizacji w przysz³ym roku na Pra-
dze Miêdzynarodowego Turnie-
ju Bokserskiego o Puchar Fe-
liksa Stamma.                  (arb)

I Praska Gala Boksu

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st. War-
szawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu i
czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz

zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 19 grudnia 2008 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêd¹ od dnia 19 listopada 2008 r. na
tablicach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul.
Canaletta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospoda-
rowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc
m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/15 i w jego
administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu ofert mo¿na uzyskaæ
tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159
lub u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

Po prawie pó³toragodzin-
nym pokazie, widowiskowych
ró¿nych form i sztuk walki - na
Pradze prezentowanych pu-
blicznie po raz pierwszy - przy-
szed³ czas na „ciê¿szy kaliber”.

Walki bokserskie w katego-
riach amatorów rozpoczêto od

wagi 57 kg. Po czterech 2-mi-
nutowych rundach zmêczonym
zawodnikom puchary i wyró¿-
nienia wrêcza³ z „Diablo” W³o-
darczykiem wiceburmistrz Artur
Buczyñski. W nastêpnej walce,
w kategorii 75 kg spotkali siê
Damian Chmielewski i Krzysz-
tof Wenecki. Po zaciêtej walce

nagrodzi³ ich - wspólnie z mi-
strzem - radny m.st. Warszawy
Sebastian Wierzbicki.

Urozmaiceniem wieczoru
by³ pokaz techniki bokserskiej
najm³odszego zawodnika eki-
py, 10-letniego Przemka Pilisz-
ka. W 3-minutowej prezentacji
z trenerem, Przemek przedsta-
wi³ na ringu, jak mimo m³ode-
go wieku, radzi sobie w tej nie-
³atwej dyscyplinie sportu. We-

d³ug starszych kolegów i tre-
nerów „drzemie w nim to coœ,
co wskazuje, ¿e jest dobrym
materia³em na przysz³ego mi-
strza”. Jego wystêp widownia
nagrodzi³a gromkimi brawami.

Walk¹ wieczoru by³o spotka-
nie mistrzów w wadze ciê¿kiej
– Jakuba Kapeliñskiego z Mar-
cinem Madajem – ³¹cznie 24
minuty zaciêtej walki tytanów.
Na widowni cisza, koncentracja.

Czasem cichy pomruk zadowo-
lenia. Podpowiedzi i pe³en na-
piêcia doping. Na koniec walka
nagrodzona owacj¹ widowni,
nagrody wrêcza³a Jolanta Ko-
czorowska, burmistrz Pragi Pó-
³noc i Krzysztof W³odarczyk.

Pierwsz¹ Prask¹ Galê Bok-
su obejrza³o ³¹cznie ponad 800
osób – powiedzia³ dyrektor Zbi-
gniew Korcz - Cieszê siê po-
dwójnie, bo od niedawna zarz¹-

dzam DOSiR-em. Ta impreza

pokaza³a, jakie potrzeby spor-
towe maj¹ mieszkañcy Pragi.

Mam sygna³y, ¿e istnieje po-
trzeba utworzenia klubu bok-

serskiego. Mo¿e w ramach

UKS-u? Impreza ta mia³a cha-
rakter nie tylko sportowy, ale

równie¿ zdecydowanie prospo-
³eczny, adresowany do m³ode-

go pokolenia. Na Pradze istnie-

je potrzeba organizacji takich
imprez, ale te¿ czasu wolnego

nieco zagubionej m³odzie¿y, by
nie siêga³a po ³atwo dostêpne

u¿ywki. W³aœnie w klubach jest

dla nich miejsce. Chcemy i
musimy wyjœæ im naprzeciw.

Tekst i fot. A. Bia³ow¹s

dokoñczenie ze str. 1

SYLWESTER

PRZY ORKIESTRZE!

TANIO!

022 679-36-30

0603-956-654
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Sprzeda¿

POL-TOP

0501-273-333

www.poltop.waw.pl

�

�

�

�

�

Zacisze luksus wœród willi!

metra¿e od 45-88 m2

cena na dziœ

od 7000 z³/m2

kameralny,

chroniony budynek

gara¿ podziemny

w³asnoœæ hipoteczna

KLIMATYZACJA GRATIS!

masz problem ze s³uchem - zapraszamy!!!
wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Oticon, Rion
udzielimy porady i wszelkich informacji dotycz¹cych aparatów

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

Firma „Fonem”

Zapraszamy:

od poniedzia³ku do pi¹tku

w  godz..  8.00-16.00

RATY!

Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

APARATY S£UCHOWE

KUPON

RABATOWY

www.fonem.waw.pl

022 618-88-84

RATY!NFZ

OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3

022 675-05-03
0501-108-297

Jeœli masz problemy ze zdrowiem

zg³oœ siê do nas, pomagamy!

Przy bólach miêœni, stawów, nerwobólach,

w dolegliwoœciach uk³adu trawienia,

w chorobach uk³adu kr¹¿enia,

w depresjach, nerwicach i innych.

Zapraszamy na kierowane i kontrolowane

oczyszczanie organizmu z toksyn metod¹ Jozefa Jonaša.

ul. Wysockiego 24 kl. II domofon 1

tel. 0606-442-856

 W tym czasie czêœæ uczestników jed-
nej z grup terapeutycznych w Poradni
terapii uzale¿nienia od alkoholu i wspó-
³uzale¿nienia, przy Jagielloñskiej 34 -
zrezygnowa³a. Gdyby nie oddolna ini-
cjatywa uczestników grupy, którzy zde-
cydowali, ¿e bêd¹ siê spotykaæ bez tera-
peuty, wykruszy³oby siê znacznie wiêcej
osób. Psychologowie s¹ dziœ zgodni –
psychoterapia – indywidualna i grupo-
wa jest podstaw¹ wychodzenia z uzale¿-
nienia. Jej skutecznoœæ zale¿y w równym
stopniu od nastawienia samych uzale¿-
nionych jak i od zaanga¿owania tera-
peutów. Praca jest ¿mudna i trwa cza-
sem lata. Pozostawienie uzale¿nionych
samym sobie w trakcie terapii niweczy
jej efekt. Wiadomo jednak jakie s¹ re-
alia pañstwowych placówek lecz¹cych
uzale¿nienia – niedobory kadrowe i bra-
ki w finansowaniu s¹ powszechne.

Uzale¿nienie od alkoholu jest chorob¹
i jako takie jest wpisane do rejestru Œwia-
towej Organizacji Zdrowia, ma swój nu-
mer statystyczny. Alkoholizm to okreso-
we picie, któremu towarzysz¹ doznania
w sferze psychicznej i fizycznej, subiek-
tywnie odczuwane jako przyjemne. Oso-
ba uzale¿niona pije równie¿, by unik-
n¹æ z³ego samopoczucia wynikaj¹cego z
odstawienia. Istot¹  choroby jest psychicz-
ne i fizyczne uzale¿nienie od œrodka psy-
choaktywnego jakim jest alkohol. Uza-
le¿nienie psychiczne polega na potrze-
bie picia alkoholu dla poprawy samopo-
czucia, zaœ uzale¿nienie fizyczne prze-
jawia siê we wzroœcie tolerancji na alko-
hol, utracie kontroli nad spo¿yt¹ iloœci¹,
niemo¿noœci¹ przerwania picia w z góry
zaplanowanym momencie, ci¹gami, tzw.
przerwami w ¿yciorysie i wystêpuj¹cym
po odstawieniu alkoholowym zespole
abstynencyjnym.

Alkoholizm jako chorob¹ pierwotn¹
mo¿e staæ siê przyczyn¹ powstawania
wielu chorób - somatycznych i psychicz-
nych. Pocz¹tki  alkoholizmu s¹ trudne
do uchwycenia - granica miêdzy piciem
towarzyskim a chorobowym jest bardzo
p³ynna, zaœ reakcje na alkohol osobni-
cze. Mo¿e siê zdarzyæ i tak, ¿e d³ugolet-
nie picie nie degeneruje psychiki i orga-
nizmu. Osoby pij¹ce funkcjonuj¹ w ro-
dzinie i w spo³eczeñstwie w miarê nor-
malnie. W innych przypadkach d³ugo-
letnie picie powoduje tak daleko id¹ce
zmiany, ¿e wymagaj¹ one leczenia na
oddziale psychiatrycznym. Inn¹ katego-
riê stanowi¹ osoby funkcjonuj¹ce pozor-
nie normalnie, u których zmiany w psy-
chice s¹ widoczne dopiero po wykona-
niu specjalistycznych testów. Symptomy
choroby alkoholowej s¹ rozpoznawalne.
Nasz niepokój powinny wywo³aæ – zmia-
na tolerancji na alkohol – w pocz¹tko-
wej fazie choroby zwiêkszenie, w ostat-
niej fazie – zmniejszenie tolerancji, pa-
limpsesty, tzw. przerwy w ¿yciorysie, któ-
re s¹ rodzajem krótkotrwa³ej amnezji
bez utraty przytomnoœci. Œwiat³o ostrze-
gawcze powinno siê zapaliæ kiedy klinu-
jemy, leczymy kaca alkoholem, kiedy
tracimy kontrolê nad piciem – nie wie-
my ile wypiliœmy, nie jesteœmy w stanie
przerwaæ picia. Konsekwencj¹ tego s¹
ci¹gi opilcze, które trwaj¹ od kilku dni
do nawet kilku miesiêcy.

Warunkiem wyzdrowienia jest trzeŸ-
wienie. Warto rozpocz¹æ leczenie alko-

Alkoholizm to choroba
Mówi¹, jak trudno im by³o zdecydowaæ siê na terapiê, ile nadziei

w niej pok³adali, ile by³o w nich entuzjazmu, ile bólu kiedy musieli
opowiadaæ o swoim uzale¿nieniu, ile radoœci z pokonywania s³abo-
œci. Czuj¹ siê rozczarowani. Terapia ruszy³a wartko, by na drugim
etapie utkn¹æ na miesi¹c. Zachorowa³a terapeutka, nikt jej nie za-
stêpowa³. Przez nastêpny miesi¹c spotkania by³y krótsze i rzadsze.

holizmu jak najwczeœniej. Nie jest to
³atwe, bowiem czujnoœæ pij¹cego jest
uœpiona. D³ugo ³udzi siê, ¿e jest w stanie
kontrolowaæ picie. Choroba mo¿e dotkn¹æ
ka¿dego – bez wzglêdu na status spo-
³eczny i ekonomiczny, wiek, p³eæ, kolor
skóry. Zadaniem terapii jest zmiana my-
œlenia, postaw, przekonañ, zachowañ,
prze¿ywania i odczuwania. Nie jest to jak
widaæ program ³atwy i trzeba go potrak-
towaæ bardzo powa¿nie. Program przy-
gotowany przez terapeutê, we wspó³pra-
cy z osob¹ uzale¿nion¹, powinien byæ na
bie¿¹co modyfikowany, a jako uzupe³nie-
nie powinny pos³u¿yæ inne formy terapii
– Program Dwunastu Kroków Anonimo-
wych Alkoholików, realizowany na spo-
tkaniach Wspólnoty AA. Aby program by³
pe³en, bliscy osoby uzale¿nionej, wsó³u-
zale¿nieni, powinni poddaæ siê terapii na
spotkaniach grup Alateen i Al.-Anon.

Gdzie szukaæ
pomocy?
Oto kilka  adresów:
- Poradnia terapii uzale¿nienia od alko-
holu i wspó³uzale¿nienia, Jagielloñska 34,
tel.: 022 679 21 45;
- Oddzia³ dzienny terapii uzale¿nienia
od alkoholu, Wojewódzki Szpital
Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, tel.:
022 326 59 40;
- Oœrodek terapii uzale¿nieñ przy In-
stytucie Psychiatrii i Neurologii w War-
szawie, al. Sobieskiego 9, tel./fax:
022 651-93-18;
- Przychodnia terapii uzale¿nienia i wspó-
³uzale¿nienia od alkoholu, ul. Cio³ka 11,
tel. 022 836 01 91, 022 837 81 65;
- Przychodnia terapii uzale¿nienia i
wspó³uzale¿nienia od alkoholu, ul.
Elektoralna 26, tel.: 022 620 35 24;
- Oœrodek terapii uzale¿nieñ alkoho-
lowych, ul. W³adys³awa £okietka 11,
tel.: 022 679 21 45;
- Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ i Wspó-
³uzale¿nieñ, Szpital Wolski, ul. Kasprza-
ka 17 paw. 6, tel.: 022 389 48 09;

Wieñczys³aw Sporecki, ur. w 1964 r.
jest jednym z za³o¿ycieli Stowarzysze-
nia Artystów fabs. Ma na swoim koncie
wiele wystaw indywidualnych i zbioro-
wych, m.in. „Sztuka ukryta” – £ódŸ
2005, „Bioroboty” – Zbludza 2007, czy
„Wolnoœæ dla Putina” – Warszawa 2008.
Obecnie mieszka i pracuje w Koszalinie.

Jak sam mówi, zajmuje siê sprawami
nies³ychanie trudnymi. Miejsca i okolicz-
noœci, które fotografuje i w których bywa,
nie nale¿¹ do przyjemnych. Pokazuje rze-
czywistoœæ, z któr¹ sam mia³ do czynienia.

Interesuje siê strukturami w³adzy i
specyficznymi metodami oddzia³ywania
tej w³adzy na ludzi. Stara siê pokazaæ,
jaki wp³yw maj¹ skryte dzia³ania insty-
tucji pañstwowych na funkcjonowanie
ró¿nych spo³ecznoœci. Dotychczas ten
sposób dzia³ania by³ przypisywany for-
macjom, które okreœla siê ogólnie jako
s³u¿by specjalne.

Pierwsze dwa prezentowane na wysta-
wie zdjêcia Wieñczys³aw Sporecki opatrzy³
podpisem: „¯yjemy w czasie, w którym
na skutek ró¿nych dzia³añ propagando-
wych wojna zniknie z przestrzeni publicz-
nej, co wcale to nie znaczy, ¿e zniknie ca-
³kowicie, ona zmieni tylko formê.”

W wyniku dzia³alnoœci ruchów poko-
jowych nie bêdzie ju¿ wojen, jakie zna-
my z historii, to znaczy nie bêdzie trady-
cyjnych dzia³añ wojennych. Zast¹pi¹ je
dzia³ania, których na pierwszy rzut oka

Dzia³ania nie militarne?

nie widaæ. Bêd¹ one groŸniejsze, bo ukry-
te, a cz³owiek boi siê tego, czego nie zna.

Kilka fotografii przedstawia ¿o³nie-
rzy w pewnej jednostce wojskowej. Pod-
pisy pod nimi to: „Tal”, „Dioksyny”,
„Kortyzol”, „Sporysz”, „Sól bromowa”.

S¹ to nazwy toksycznych substancji
chemicznych, których mo¿na u¿yæ w ar-
tyku³ach spo¿ywczych, a których zupe-
³nie nie widaæ. Tal ³atwo rozpuszcza siê
w wodzie. W ten sposób zosta³ otruty by³y
agent rosyjskiego wywiadu, Aleksander
Litwinienko. Dioksyny mo¿na przemy-
ciæ w jarzynach. U¿yto ich przeciwko
obecnemu prezydentowi Ukrainy Wik-
torowi Juszczence. Kortyzol mo¿e byæ po-
dany w miêsie. Sporysz,  paso¿yt zbo¿a

Zagro¿enia asymetryczne to takie zagro¿enia, które pozornie nie
wygl¹daj¹ tak groŸnie, jakimi s¹ w rzeczywistoœci. Ich mo¿liwoœci
wyrz¹dzania szkód s¹ du¿o wiêksze ni¿ siê spodziewamy. Na istnie-
nie takich zagro¿eñ zwraca uwagê wystawa fotografii Wieñczys³a-
wa Sporeckiego, otwarta 8 listopada w galerii Stowarzyszenia Arty-
stów fabs przy ul. Brzeskiej 7.

powoduj¹cy halucynacje niepostrze¿enie
mo¿e byæ u¿yty w m¹ce, a sól bromowa
– w soli. Za pomoc¹ tych substancji mo¿-
na eliminowaæ niewygodnych ludzi.

To s¹ wszystko dzia³ania nowe, które
do tej pory nie by³y traktowane, jako
militarne. A jednak pos³uguj¹ siê nimi
wojskowe si³y specjalne. Okazuje siê, ¿e
dziœ ¿o³nierz nie musi nosiæ munduru, a
jego broni¹ nie musi byæ karabin.

Ostatnia grupa zdjêæ pochodzi z lat 90.
ubieg³ego wieku. Fotografie wygl¹daj¹ zu-
pe³nie „normalnie” Intryguj¹ce natomiast
s¹ ich podpisy: „Edukacja jest przyczyn¹
wielu groŸnych chorób i nastêpstw” czy
„Jedn¹ z najbardziej niezawodnych pu³a-
pek na cz³owieka jest lustro”.

Wystawê zdjêæ Wieñczys³awa Sporec-
kiego „Zagro¿enia asymetryczne” w ga-
lerii fabs, przy ul Brzeskiej 7 mo¿na
ogl¹daæ do 28 listopada, w sobotê w
godz. 15-17, w niedzielê w godz. 13-15
lub po uzgodnieniu telefonicznym, tel.
0505-12-14-17.

Joanna Kiwilszo

Zaproszenie
Fundacja Hereditas wraz z Urzêdem Dzielnicy Praga Pó³noc

m.st. Warszawy maj¹ przyjemnoœæ zaprosiæ 20 listopada o godz.
16.30 na promocjê ksi¹¿ki pt. „Warszawska Praga w latach 1939-
1945. Fakty i wspomnienia z czasów terroru” do sali konferen-
cyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc ul. K³opotowskiego 15.

Promocji ksi¹¿ki towarzyszyæ bêdzie prezentacja filmu Hu-
berta Kossowskiego pt. „VI i VII Obwód AK” oraz nagrania z
relacj¹ komendanta VI Obwodu AK, p³ka Antoniego W³ady-
s³awa ¯urowskiego ps. „Andrzej”.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Czêsto siê zdarza, ¿e osoby bêd¹ce w
ci¹gu s¹ tak zdesperowane, ¿e wyra¿aj¹
wolê zg³oszenia siê na detoksykacjê czy
terapiê. Nie mog¹ jednak na ni¹ liczyæ
w pañstwowych placówkach. Warunkiem
znalezienia siê na oddziale czy w porad-
ni  jest  wytrzeŸwienie, a to czêsto prze-
kracza mo¿liwoœci alkoholika. Œrodowi-
ska medyczne powinny poddaæ tê kwe-
stiê weryfikacji, bowiem lwia czêœæ pry-
watnych placówek lecz¹cych uzale¿nie-
nia przyjmuje osoby nietrzeŸwe czy bê-
d¹ce pod wp³ywem narkotyków. Problem
w tym, ¿e detoksykacja i leczenie w tych
placówkach s¹ bardzo drogie.

        (joel)
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
POLSKI matura 022 394-51-87,
0601-647-521
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
POLSKI - nauczycielka
022 322-60-32
MATEMATYKA, nauczycielka
z doœwiadczeniem 0504-364-938
NIEMIECKI 022 676-75-40
NIEMIECKI - super, autor
ksi¹¿ek, 20 lat praktyki,
www.naukaniemieckiego.pl
0603-881-419

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
Czyszczenie dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki, profesjo-
nalnie, dojazd gratis, tel. 022
619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
HYDRAULIK 0608-030-767
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE 022 789-33-89

STYLOWA sala! wesela,
przyjêcia 0609-608-644
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
WYNAJMÊ powierzchnie
budowlano-handlowe, bez-
poœrednio, ul. Radzymiñska
(okolice OBI) 0501-273-333

DAM PRACÊ
AGENTÓW nieruchomoœci z
doœwiadczeniem 0668-312-053,
unia.c@unia.nieruchomoœci.pl

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

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

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu MERI-
DIAN w Baguio City oraz Azja-
tyckiego Instytutu Fundacji Pa-
ramedycznej w Pasay na Fili-
pinach. Pochodzi z d³ugowiecz-
nej rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych he-
alerów na Filipinach. Po raz ko-
lejny odwiedza nasz kraj po na-
mowie i z rekomendacji swoje-
go ucznia i przyjaciela CON-
STANCIA MANGLANA. Po-
dobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne 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 spec-
trum choroby. Poœwiêca cho-
remu ok. pó³ godziny, ale za-
le¿y to od stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia wybór tech-
niki. Raz s¹ to manualne ma-
nipulacje, kiedy indziej uzdra-
wianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje,
filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycz-
nym (rozwija³ swoje
umiejêtnoœci m.in. w
Korei). Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a choro-
by oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizy-
cie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina,
pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty po-
móg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przypa-
dek to Pan Henryk K.,

któremu poprawi³ kr¹¿enie krwi
i zlikwidowa³ bóle w krêgos³u-
pie. Panu Micha³owi D. z Kra-
kowa w ci¹gu dwóch seansów
zlikwidowa³ problemy z pro-
stat¹. Przypadki takie mo¿na by
wymieniaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miê-
dzy innymi:

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- 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: 21, 23,
25, 26, 28 i 29 listopada

2, 3 i 4 grudnia

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

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z art. 61 § 4  w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyj-
nego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r Nr
80 poz. 717 z póŸn. zm.)

Prezydent m.st. Warszawy

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nie-
ruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej in-
westycji, ¿e zosta³o wszczête postêpowanie administra-
cyjne na wniosek VICTORIA DOM SA; ul. K¹ty Grodzi-
skie 105; 03-289 Warszawa, z³o¿ony 30.09.2008 r. w spra-
wie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pole-
gaj¹cej na budowie wodoci¹gu w ul. Zdziarskiej, na dzia-
³kach ew. nr: 53/8, 47, 54/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 w obrê-
bie 4-16-13, na dzia³kach ewid. nr: 1, 2/7, 5/1, 5/11, 5/10,
36/1 w obrêbie 4-16-21, na dzia³kach ewid. nr: 54/1, 56 z
obrêbu 4-16-22, na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.

pouczenie

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ oraz z³o¿yæ swoje uwagi i
wnioski w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dziel-
nicy Bia³o³êka, Urzêdu m.st. Warszawy ul. Modliñska 197,
pokój 307, w poniedzia³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w
czwartki w godz. 13.00 – 16.00.

Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni
od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w
siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197- par-
ter, naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Od 6 do 8 listopada w XIII LO im. p³k.
Leopolda Lisa-Kuli obchodzony by³ jubile-
usz 80-lecia liceum. Œwiêto patrona szko-
³y przypadaj¹ce na 11 listopada co roku
³¹czy siê w szkole ze œlubowaniem klas
pierwszych. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. Chrystusa Kró-
la na Targówku. Msza rozpoczê³a siê wpro-
wadzeniem sztandarów zaproszonych
szkó³ z Pragi Pó³noc, a celebrowana by³a
przez gen. biskupa Tadeusza P³oskiego.

Jubileusz œwiêtowano w murach XIII
LO. Wœród licznych goœci obecni byli m.in.
wiceprezydent Warszawy, W³odzimierz
Paszyñski, burmistrz dzielnicy Targówek,
Grzegorz Zawistowski, przewodnicz¹cy
rady dzielnicy, Zbigniew Poczesny,
przedstawiciele kuratorium oœwiaty. Od-
wiedzi³ szko³ê równie¿ bratanek patro-
na szko³y, Krzysztof Kula.  Mi³¹ niespo-
dziank¹ by³ list gratulacyjny od Prezy-
denta RP, Lecha Kaczyñskiego. Uroczy-
stoœci uœwietni³a obecnoœæ Orkiestry Re-
prezentacyjnej Wojska Polskiego.

Krótkie,  ciekawe wyk³ady z historii,
wyg³osili prof. Wojciech Roszkowski oraz
prof. Jan Engelgard z Muzeum Niepodle-

g³oœci. Zosta³y ods³oniête równie¿ dwie pa-
mi¹tkowe tablice w liceum. Jedna z wize-
runkiem patrona, uœwiêcaj¹ca 80 roczni-
cê powstania szko³y zosta³a ods³oniêta
przez dyr. Jolantê Sieradz-Starod¹b oraz
poœwiêcona przez bp Stanis³awa Kêdzio-
rê. Na tablicy widniej¹ s³owa J. Pi³sudskie-
go „Naród, który nie szanuje swej prze-
sz³oœci, nie zas³uguje na szacunek teraŸ-
niejszoœci i nie ma prawa do przysz³oœci”.

Druga tablica upamiêtniaj¹ca zjazd ab-
solwentów z okazji osiemdziesiêciolecia
szko³y zosta³a ods³oniêta przez dyr. Alicjê

Œwiêto na Oszmiañskiej

Kolmas i poœwiêcona przez by³ego ucznia
XIII LO, ks. Zygmunta Wudarkiewicza.

Uroczystoœci zakoñczy³o spektakl
Grupy Teatralnej PUNKT  w re¿. Doroty
Go³aszewskiej pt. „Mistrz i Ma³gorzata”.

Marta Chodorska

Elitarny Klub Kota Rasowego

zaprasza Czytelników Nowej Gazety Praskiej

na  Miêdzynarodow¹ Wystawê Kotów Rasowych
która odbêdzie siê 29 i  30 listopada

w Hali Sportowej “KO£O”, ul. Obozowa 60.

zapraszamy sobota 10.30-17.30, niedziela 9.30-17.00

Podczas wystawy bêdzie prowadzona zbiórka  karmy dla

bezdomnych  zwierz¹t ze schroniska  “Na Paluchu”,  po³¹-

czona z wystaw¹ fotografii obrazuj¹c¹ tragizm ich losu.



nowa gazeta praska  7Lewa strona medalu

Rada wielu

Prosto z mostu

POzytywnie

Ch³odnym okiem

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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

Felieton ten piszê w sobotê. W³aœnie
przed chwil¹, podczas spaceru z córk¹
obserwowa³em monta¿ wiat na przystan-
kach przy ul. Ordonówny. Wiat, o któ-
rych ustawienie stara³em siê kilka mie-
siêcy, tak¿e z pomoc¹ mediów. I uda³o
siê, na szczêœcie jeszcze przed zim¹.
Mieszkañcy Nowodworów bêd¹ mniej
marzn¹æ czekaj¹c na autobus 144.

Niestety, nie wszystko idzie po myœli
radnych opozycji. Jak Pañstwo wiedz¹,
na Pradze s¹ tylko dwa miejskie teatry:
Powszechny i Teatr Praga (d. Nowy –
Praga). Pani Prezydent obiecywa³a nam
rozwój praskiej kultury. Jedn¹ z pierw-
szych jej decyzji by³o odst¹pienie tere-
nu Fabryki Wódek „Koneser” dewelo-
perowi. Dzia³alnoœæ artystyczna na tym
terenie jest zagro¿ona. Teraz postano-

Przystanek teatr
wi³a oddaæ Teatr Praga marsza³kowi
woj. mazowieckiego Adamowi Struziko-
wi (PSL). Przypominam, ¿e wczeœniej
HGW zatrudni³a Struzika w radzie nad-
zorczej Tramwajów Warszawskich. Fa-
cet widaæ za ma³o zarabia, a zna siê na
tramwajach jak ma³o który weterynarz
z P³ocka...

Kiedy zapyta³em, dlaczego miasto ma
przekazaæ tê scenê samorz¹dowi woje-
wództwa, radny Platformy odpowiedzia³:
„Bo Struzik chce mieæ swój teatr impre-
saryjny”. Proste, prawda? Chce - to do-
stanie. Pewne znaczenie mo¿e mieæ fakt,
¿e ten radny PO (i kilku innych) jest
podw³adnym Struzika, bo dosta³ od nie-
go pracê. Tak uk³ad politycznej korupcji
PO/PSL i rozdawania pracy znajomym
odbija siê na sprawach kultury.

Sceny podlegaj¹ce marsza³kowi s¹
chronicznie niedoinwestowane. Po pro-
stu podupadaj¹. Mieszcz¹cy siê przy pre-
sti¿owej Fabryce Trzciny, obecny Teatr
Praga te¿ upadnie, je¿eli dostanie siê w
rêce Struzika.

Chcia³oby siê rzec po warszawsku:
Panie Marsza³ku, chcesz Pan mieæ swój
teatr impresaryjny? To za³ó¿ se Pan!

PS. Przepraszam Pañstwa za brak
aktualizacji na mojej stronie interneto-
wej. Wkrótce ruszy ona po trwaj¹cej
przebudowie.

Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

W swoich felietonach staram siê po-
ruszaæ doœæ du¿¹ gamê tematów. Czêsto
ich tematyka wynika z moich bie¿¹cych
rozmów i spotkañ, od których nigdy siê
nie uchylam. Ich treœæ to zarówno du¿e
tematy polityczne, a tak¿e sprawy lokal-
ne jak wspólnoty mieszkaniowe, s³u¿ba
zdrowia czy praski samorz¹d. Dzisiejszy
felieton jest pochodn¹ jednego z takich
spotkañ, na którym rozpêta³a siê deba-
ta odnoœnie remontów i inwestycji na
Pradze. W trakcie jego trwania zorien-
towa³em siê, ¿e moi rozmówcy s¹ wrêcz
dezinformowani odnoœnie dokonañ tej
kadencji samorz¹du, za któr¹ dziœ na
Pradze odpowiada PO i SLD. Obecnym
na spotkaniu wyjaœnia³em, a za poœred-
nictwem NGP tak¿e jej Czytelnikom pra-

gnê przypomnieæ, ¿e rz¹dz¹ca obecnie
koalicja PO i SLD zasta³a na Pradze sze-
reg inwestycji mocno zaniedbanych, za-
bagnionych i tak Ÿle poprowadzonych
przez rz¹dz¹cy poprzednio PiS, ¿e wy-
prostowanie zwi¹zanych z tym spraw za-
jê³o i zajmuje nadal mnóstwo czasu.

Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e koñczy siê
zadanie rozpoczête w 2004 zwi¹zane z
budynkiem Zespo³u Szkó³ Nr 45 przy ul.
Jagielloñskiej 7, a chodz¹ce tam dzieci
wreszcie uzyska³y do nauki dodatkowe
sale lekcyjne. Nie mo¿na tego nadal po-
wiedzieæ o budowie hali sportowej wraz
z salami lekcyjnymi przy Szkole Podsta-
wowej nr 127 (ul. Kowieñska 12/20),
rozpoczêtej jeszcze w 2003 roku. Uda³o
siê wznowiæ budowê i s¹ du¿e nadzieje,

¿e po 6 latach w przysz³ym roku uda siê
j¹ zakoñczyæ.

W tym roku rozpoczêto moderniza-
cjê boiska sportowego z budow¹ zaple-
cza socjalno-technicznego przy ulicy Ka-
wêczyñskiej 44. Podjête tam prace obej-
muj¹ budowê boiska z nawierzchni¹ ze
sztucznej trawy wraz z trybunami, za-
gospodarowanie terenu oraz prace bu-
dowlane zaplecza socjalno-technicznego.

Mniej szczêœcia z obiektów sportowych
ma planowany „Orlik”, którego lokali-
zacja na Pradze wyznaczona zosta³a przy
Targowej 86. Ta inwestycja, niestety,
prawdopodobnie w tym roku nie powsta-
nie. Kontynuowana natomiast jest „re-
witalizacja budynków zabytkowych czê-
œci Pragi”, choæ tak¿e w mojej ocenie w
tym zakresie mo¿na by³o zrobiæ wiêcej.

Ruszy³o siê, je¿eli chodzi o remonty
dróg i chodników. Miêdzy innymi prze-
budowana zosta³a ulica Kamienna, któ-
ra czeka³a na to kilka lat, a remont po-
lega³ na u³o¿eniu nowej nawierzchni as-
faltowej wraz z wymian¹ podbudowy,
budowie oœwietlenia i chodników. Do-
czeka³a siê tak¿e remontu ulica we-
wnêtrzna na odcinku od ul. Szanajcy
do ul. Brechta (remont trwa), polega-
j¹cego na wymianie nawierzchni jezd-
ni i chodników, budowie miejsc posto-
jowych i wykonaniu oœwietlenia. Wyko-
nane zosta³y tak¿e, o czym warto mó-
wiæ, remonty chodników na ulicy Kotsi-
sa, Markowskiej, Szymanowskiego, 11
Listopada, a tak¿e chodniki wewn¹trz
wielu osiedli. Remontowane s¹ te¿ pla-
cówki oœwiatowe, na przyk³ad szko³y
przy Namys³owskiej, Otwockiej czy XX
Liceum im. B. Chrobrego.

Ten rok przyniós³ tak¿e zakoñczenie
remontu i otwarcie Bibliotecznego Cen-
trum Multimedialnego przy ulicy Skoczy-
lasa, które zaszczyci³a Prezydent Han-
na Gronkiewicz-Waltz. Osobiœcie nie mia-
³bym nic przeciwko, aby Pani Prezydent
goœci³a na Pradze co miesi¹c, z okazji
otwarcia czy zakoñczenia inwestycji.

Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Dziœ o Pradze

Pasterz strachliwy pas³ trzódkê dale-
ko od towarzyszy, których gotowoœæ po-
mocy postanowi³ wypróbowaæ. „Lew!” -
krzykn¹³. Wierni towarzysze przybieg³szy
us³yszeli, ¿e to by³a tylko próba. Pona-
rzekali na strachliwoœæ kolegi i poszli. Gdy
pasterz zosta³ sam, znów krzykn¹³ na pró-
bê: „Lew!” i znów przybiegli towarzysze,
acz w mniejszej ju¿ liczbie. Za trzecim ra-
zem pasterz krzykn¹³ „Lew!”, gdy na-
prawdê znalaz³ siê w niebezpieczeñstwie.
Jak wiemy, tym razem nikt nie przybieg³.

Czy pamiêtamy jeszcze falê nastrojów
spo³ecznych, która wynios³a do w³adzy
braci Kaczyñskich? Oskar¿enia rzucane na
prawo i lewo zarówno przez pr¹cych do
w³adzy polityków, jak i przez dziennika-
rzy walcz¹cych o rynek, który akurat wte-
dy zacz¹³ siê poszerzaæ po wejœciu nañ ka-
pita³u Springera. Przyby³o dziennikarzy,
niestety, nie absolwentów studiów dzien-
nikarskich, lecz m³odych ludzi zatrudnia-
nych masowo w nowych redakcjach, któ-
re potrzebowa³y atrakcyjnych materia³ów.

Po latach, zgodnie z rytmem pracy wy-
miaru sprawiedliwoœci, z oskar¿eñ nic nie
zosta³o. Wspomnê o niedawno zakoñczo-
nej sprawie rzekomo kupionych nielegal-
nie mieszkañ liderów SLD w Wilanowie.
Jeszcze pamiêtam agresywne, wrêcz nie-
nawistne tytu³y nie tylko tabloidów... Mil-
ler czy Oleksy to politycy bardzo ode mnie
odlegli, dlatego bez obaw mogê napisaæ:
ka¿dy, kto mia³ do czynienia z procedu-
rami wykupu mieszkañ, wie, ¿e postawio-
ne im zarzuty by³y bezpodstawne. O tym,
¿e prokuratura umorzy³a œledztwo w ich
sprawie, donios³y kilka dni temu gazety.
Ma³ymi literkami, na odleg³ych stronach.
Takich spraw, niszcz¹cych ludzi, w walce,
w której liczy³o siê tylko pozyskanie rosz-
czeniowego wyborcy i maglowego czytel-
nika, by³y dziesi¹tki.

Teraz jesteœmy na trzecim etapie
przytoczonej na pocz¹tku opowieœci o
Lwie. Oskar¿enia tak siê zdewaluowa³y,

¿e ¿adna afera nie jest w stanie wstrz¹-
sn¹æ scen¹ polityczn¹. Oto policja zatrzy-
muje przewodnicz¹cego zachodniopo-
morskiego sejmiku i cz³onka zarz¹du
regionu PO. I nic. Oto dziennik opisuje,
powo³uj¹c siê na dokumenty z prokura-
tury, mafijne interesy ministra sportu,
jednego z najbli¿szych wspó³pracowni-
ków premiera. I nic. Na temat zarzutów
postawionych przez CBA innemu mini-
strowi afero¿erna Julia Pitera stwierdza:
„On nie ukry³ dochodów, bo przyzna³ siê
do nich. Nie poda³ tylko wysokoœci.”

Uodporniliœmy siê... Czy to dobrze?
Zaw³aszczenie pañstwa przez partiê osi¹-
gnê³o ju¿ taki poziom, ¿e zachodniopo-
morska Platforma na swojej stronie in-
ternetowej chwali siê nawet obsadzeniem
stanowiska kuratora oœwiaty...

 Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Ostatnio mogliœmy przeczytaæ, ¿e
m.st. Warszawa wspiera finansowo re-
mont Cmentarza Ewangelicko-Refor-
mowanego przy ul. ¯ytniej. 14 listo-
pada br. skoñczy³ siê tam remont gro-
bowca Ernesta Faleza. Na s¹siednim
Cmentarzu Ewangelickim odnawiana
jest kaplica Halpertów. Miasto prze-
znaczy³o na wsparcie tych remontów
ju¿ blisko 300 tys. z³.

Cieszy mnie ta sytuacja, poniewa¿
mam nadziejê, ¿e urzêdnicy miejscy
przypomn¹ sobie tak¿e o pozosta³o-
œciach cmentarzy ewangelickich znaj-
duj¹cych siê na terenie Bia³o³êki.

Od 1995 roku pojawiaj¹ siê w pra-
sie alarmuj¹ce g³osy na temat zapo-
mnianych i niszczej¹cych XVIII- i XIX-
wiecznych cmentarzy ewangelickich, na

których znajduj¹ siê groby dawnych
osadników niderlandzkich tzw. olen-
drów. Bia³o³êka jest obecnie jednym
wielkim placem budowy, w którym
mog¹ zgin¹æ pomniki przesz³oœci, po-
mniki historii naszej dzielnicy – a ta-
kim s¹ z pewnoœci¹ te cmentarze.

Du¿¹ pracê na rzecz niezapomnie-
nia olenderskich cmentarzy wykona³o
Stowarzyszenie „Moja Bia³o³êka”.

Cmentarze ewangelickie na Zielo-
nej Bia³o³êce przy ul. Ruskowy Bród
oraz przy ul. Kamykowej stanowi¹
czêœæ bia³o³êckiego dziedzictwa histo-
rycznego i s¹ jednoczeœnie miejscami
spoczynku dawnych mieszkañców tego
terenu. Obecne tereny tych cmentarzy
s¹ czêsto miejscami dzikich wysypisk
œmieci, a znajduj¹ce siê tam nagrobki
niszczej¹, co oprócz utraty elementów
dziedzictwa historycznego i kulturowe-
go œwiadczy równie¿ o braku szacun-
ku dla miejsc pochówku.

Konieczne jest tak¿e oczyszczenie
terenu by³ego cmentarza przy ul. Ru-
skowy Bród z pozosta³oœci niewybuchów
z czasu II wojny œwiatowej.

25 czerwca 2008 roku Rada Dziel-
nicy Bia³o³êka, z inicjatywy i niejako
na wniosek Stowarzyszenia „Moja Bia-
³o³êka”, w formie uchwa³y zwróci³a siê
do Rady m. st. Warszawy i Prezyden-
ta m. st. Warszawy o objêcie opiek¹
pozosta³oœci cmentarzy ewangelickich
znajduj¹cych siê na terenie Bia³o³êki
oraz utworzenia lapidarium.

Mam nadziejê, ¿e w momencie gdy
tworzone s¹ na rok 2009 bud¿ety po-
szczególnych instytucji miejskich,
znajd¹ siê tak¿e odpowiednie œrodki
na stworzenie na Bia³o³êce lapidarium,
upamiêtniaj¹cego historycznych
mieszkañców naszej dzielnicy.

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

Ocaliæ pamiêæ
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Trzeci etap afery

W drugiej lidze znalaz³a siê Hanna
Gronkiewicz – Waltz w opublikowanym
kilka dni temu rankingu prezydentów
miast. Po dwóch latach kadencji dobrze
ocenia j¹ 40 procent Warszawiaków, Ÿle
- 18. Gdyby wybory odbywa³y siê dziœ
zag³osowa³oby na ni¹ 26 procent miesz-
kañców, choæ pytanie postawione przez
ankieterów nie by³o precyzyjne, gdy¿ nie
wymienia³o nazwisk kandydatów PiS, czy
SLD. Póki co nie ulega jednak w¹tpliwo-
œci, ¿e szanse na reelekcjê ma du¿e – o
ile oczywiœcie nie zapragnie iœæ drog¹

swojego poprzednika i powalczyæ o fotel
prezydenta kraju. Ale do wyborów jest
jeszcze dwa lata i coœ mi mówi, ¿e poja-
wi siê kandydat z którym Hannie Gron-
kiewicz – Waltz  bêdzie siê zmierzyæ jesz-
cze trudniej ni¿ z Kazimierzem Marcin-
kiewiczem. Tym bardziej, ¿e czas biegnie
szybko i ju¿ wiadomo, ¿e z wyborczych
obietnic nie wszystko uda siê spe³niæ.
Oczywiœcie, trudno winiæ o to tylko pani¹
prezydent, aczkolwiek gdyby pozby³a siê
czêœci niekompetentnych urzêdników po-
zosta³ych po Lechu Kaczyñskim, to s¹-
dzê, ¿e uda³oby siê jej znacznie wiêcej.

Tym bardziej, ¿e pani¹ prezydent cze-
kaj¹ teraz trudne lata. W przysz³ym roku
wchodz¹ w ¿ycie podwy¿ki czynszów lo-
kali komunalnych, które ratusz przefor-
sowa³ g³osami PO, mimo sprzeciwu
wspieraj¹cej Hannê Gronkiewicz – Waltz
Lewicy. Choæ niektóre media chwal¹ j¹
za podjêcie tej trudnej decyzji, jednak
to Warszawiacy dokonaj¹ jej oceny i uwa-
¿am, ¿e nie bêdzie ona ³askawa –
zw³aszcza gdy przyjdzie im p³aciæ za
mieszkanie nawet o 300% wiêcej. W po-
³¹czeniu ze wzrostem innych cen i op³at,
mo¿e siê to okazaæ zabójcze dla finan-
sów wielu rodzin, a tym samym dla po-
parcia dla pani prezydent, która prze-

cie¿ obiecywa³a, ¿e bêdzie siê ¿y³o le-
piej – i to wszystkim.

Kolejnym zagro¿eniem jest szykowana
przez ratusz reforma s³u¿by zdrowia, za-
k³adaj¹ca powstanie jednej miejskiej spó-
³ki skupiaj¹cej wszystkie przychodnie i szpi-
tale. Do jednego worka maj¹ trafiæ placów-
ki, które sobie radz¹ i te, które stoj¹ na
krawêdzi bankructwa, jak chocia¿by Szpi-
tal Praski. Nie wyobra¿am sobie, jak mo¿-
na skutecznie zarz¹dzaæ takim molochem,
ale nie to jest najgorsze. Otó¿ utworzenie
takiej spó³ki otwiera drogê do prywatyza-
cji s³u¿by zdrowia w Warszawie, a temu
zdecydowane „nie” mówi warszawski So-
jusz Lewicy Demokratycznej i jego radni,
zrzeszeni w Radzie Miasta w klubie rad-
nych Lewica. Przygotowywany w wielkim
trudzie projekt mo¿e wiêc trafiæ z hukiem
do kosza i staæ siê symbolem nieudolnoœci
ratusza. No, chyba ¿e odpowiadaj¹cy za
to wiceprezydent Kochaniak znajdzie inny
sposób uzdrowienia warszawskiej s³u¿by
zdrowia – taki, który zyska akceptacjê
Lewicy i jego wprowadzenie w ¿ycie przy-
niesie widoczne dla mieszkañców efekty.
A wtedy – obok rozpoczêcia budowy dru-
giej linii metra i Mostu Pó³nocnego (co mam
nadziejê, ¿e siê wreszcie zacznie) - mo¿e
to byæ ogromny sukces pani prezydent, któ-
rego jej serdecznie ¿yczê.

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)

www.sebastianwierzbicki.pl

Po dwóch latach
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udzia³ w walce przeciw oku-
pantowi. W pierwszym dniu
Powstania Warszawskiego,
od niemieckiej kuli zgin¹³
Orest, walcz¹cy w formacji
Kedywu. 18 sierpnia 1944
roku ciê¿ko ranny zosta³ Wia-
czes³aw, plutonowy w Zgrupo-
waniu AK „Gurt”, os³aniaj¹cy
odwrót swoich ¿o³nierzy. Po-
rucznik pilot Aleksander prze-
dosta³ siê do Anglii, walczy³ w
polskich formacjach RAF, 300.
Dywizji Lotniczej. W kwietniu
1944 zgin¹³ w locie bojowym
nad Manheim w Niemczech.

„Polska by³a ich jedyn¹ Oj-
czyzn¹ – podkreœli³ prowadz¹-
cy uroczystoœæ Mieczys³aw
Wojdyga. - Byli czêœci¹ praskiej
spo³ecznoœci, zró¿nicowanej

pod wzglêdem pochodzenia i
przynale¿noœci religijnej. W
wielowiekowej historii Pragi ni-
gdy nie by³o religijnych konflik-
tów. Tu wielokrotnie wa¿y³y siê
losy Warszawy i kraju. W okre-
sie potopu szwedzkiego, roz-
biorów, insurekcji, I i II wojny
œwiatowej, Powstania War-
szawskiego – pra¿anie zap³a-
cili wysok¹ cenê cierpienia, a
najczêœciej – ¿ycia. Dziœ przy-
wracamy historii, mieszkañcom
Pragi pamiêæ o patriotycznej
rodzinie Fedoroñków; oddaje-
my ho³d bohaterom, o których
pamiêæ nigdy nie zaginie.

Aleksandra Fedoroñko-
Adamczewska wspomina³a
przodków, którzy – mimo obco
brzmi¹cego nazwiska – byli
Polakami, czuli siê Polakami i

1 sierpnia 1944 roku

Godz. 9. Odprawa dowód-
ców IV Zgrupowania AK Œród-
mieœcie „Gurt” – rozkaz: zaj-
mowanie stanowisk szturmo-
wych. Gotowoœæ akcji – godz.
16 – 17. Nareszcie!

Godz. 15. Do lokalu przy ul.
Chmielnej 72 przybywaj¹
pierwsi ¿o³nierze 153. plutonu
I kompanii Zgrupowania
„Gurt”. Dowódca plutonu –
podchor¹¿y „Roman” – Jerzy
Graczyk; zastêpca – podcho-
r¹¿y „S³awek” – Wiaczes³aw
Fedoroñko. Pe³ni zapa³u,
energii, wiary w szybkie wy-
parcie Niemców z Warszawy.
Wolnoœæ! Nareszcie wolnoœæ!

Zostaj¹ dostarczone worki
z piaskiem, nastêpnie broñ i
amunicja.

O godz. 17 padaj¹ z okien
pierwsze strza³y w kierunku
Al. Jerozolimskich.

I kompania pod dowódz-
twem porucznika „Poraja” ma
zadanie bojowe opanowaæ
Dworzec G³ówny. Niestety, nie
udaje siê! Si³y niemieckie s¹
zbyt wielkie. Ulica Chmielna,
od Marsza³kowskiej do ¯ela-
znej, staje siê pierwsz¹ lini¹
frontu. Trwa nieustanny
ostrza³, padaj¹ bomby, zbli-
¿aj¹ siê czo³gi. Dzielnicy bro-
ni¹  barykady na nie istniej¹-
cych dziœ ulicach Wielkiej i
Sosnowej.

18 sierpnia

Oddzia³  specjalny, z³o¿ony
z 10 najodwa¿niejszych
¿o³nierzy pod dowództwem
Romana i S³awka, uderza na
„¯ywiec”. By³a to restauracja
w budynku na rogu Marsza-
³kowskiej i Al. Jerozolimskich.
Niemcy ostrzeliwali stamt¹d
nasze pozycje; trzeba by³o ich
unieszkodliwiæ. Akcja ude-

rzeniowa trwa ca³¹ noc. Nie-
stety, koñczy siê niepowodze-
niem. Niemcy s¹ œwietnie
uzbrojeni. Ginie Roman. S³a-
wek broni siê rozpaczliwie na
schodach, strzelaj¹c ze stena.
Gdy koñczy siê amunicja,
niszczy go, ¿eby nie s³u¿y³
wrogom. Wkrótce pada, prze-
szyty seri¹ z karabinu maszy-
nowego.

Dopiero po trzech dniach,
kiedy „¯ywiec” zostaje zdoby-
ty, udaje siê œci¹gn¹æ cia³o
S³awka.

22 sierpnia

Na podwórzu przy ul.
Chmielnej odbywa siê jego
pogrzeb. Przy zbitej z desek
trumnie pe³ni¹ wartê  por. Po-
raj i koledzy – uczestnicy ak-
cji: Zawada, Ba³tyk, Rybka, sa-
nitariuszki i ³¹czniczki, miesz-
kañcy pobliskich domów.

8 listopada 2008 roku

Zbieramy siê, aby po 64 la-
tach oddaæ nale¿ny ho³d

S³awkowi i jego bohaterskiej
rodzinie.

Gdyby ta uroczystoœæ odby-
wa³a siê 20 lat temu, byliby z
nami: dowódca I kompanii por.
„Poraj” – Tadeusz Gruszczyñski,
„Ba³tyk” – Roman Szpiek, „Woj-
ciech” – Tadeusz Roman, „Miœ-
ka” – Danuta Biechoñska. Nie-
stety, odeszli na wieczn¹ wartê.

Nieliczni ju¿ towarzysze
broni S³awka nie mogli tu przy-
byæ ze wzglêdu na s³aby stan
zdrowia. Dlatego mnie, naj-
m³odszej ³¹czniczce I kompa-
nii przypad³ zaszczyt przypo-
mnienia postaci i wspania³ej
¿o³nierskiej postawy Wiacze-
s³awa Fedoroñki. By³ powa¿-
ny i odpowiedzialny, a jedno-
czeœnie weso³y i dowcipny,
pe³en energii, zapa³u; przy-
stojny, sprawny fizycznie, a
przede wszystkim niezwykle
odwa¿ny, zawsze gotowy do
walki i trudnych zadañ.

Odda³ ¿ycie za Polskê, za
Warszawê, bo „wolnoœæ krzy-
¿ami siê mierzy, historia ten
jeden ma b³¹d”.
Ludmi³a P³ochocka „Mi³a”

Po¿egnanie S³awka
Spróbujmy przenieœæ siê na skrzyd³ach wyobraŸni

w dalek¹ przesz³oœæ.

udowodnili to swoim zaanga¿o-
waniem w sprawy Ojczyzny.
Polakiem prawdziwym nie jest
siê z nazwiska, ale z serca i
czynów. Zaznaczy³a przy tym,
¿e byli to gor¹cy patrioci prawo-
s³awnego wyznania. Niestety, w
Polsce ci¹gle pokutuj¹ stereo-
typy na temat prawos³awia i ste-
reotypy na temat patriotyzmu.

Dla prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego rodzina Fedoroñ-
ków jest przyk³adem wielobarw-
noœci naszej kultury i charakte-
ru narodu, który jest narodem w
sensie historycznym i politycz-
nym, a nie w sensie plemien-
nym. Niezmiernie siê cieszê, ¿e
tu¿ ko³o katedry bêdzie sta³ po-
mnik, upamiêtniaj¹cy polsk¹ ro-
dzinê, która by³a wzorem ofiar-
noœci, patriotyzmu, poœwiêce-

nia; która odda³a najwy¿sz¹ da-
ninê, daninê swojego ¿ycia, a
jednoczeœnie by³a rodzin¹ pra-
wos³awn¹. Czeœæ Ich pamiêci!

Poœwiêcenia pomnika ro-
dziny Fedoroñków dokona³
Jego Ekscelencja arcybiskup
Miron, ordynariusz prawo-
s³awny Wojska Polskiego.

Wieñce z³o¿yli: Prezydent
Lech Kaczyñski; w imieniu Cer-
kwi Prawos³awnej metropolita
Sawa, zwierzchnik koœcio³a pra-
wos³awnego w Polsce; komba-
tanci ŒZ¯AK – IV Zgrupowanie
„Gurt”; przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych Pragi Pó³noc:
burmistrz Jolanta Koczorowska,
wiceburmistrz Artur Buczyñski i
Andrzej Siborenko; dyrektor
Gra¿yna Filipiak i uczniowie Li-
ceum im. Króla W³adys³awa IV;
cz³onkowie Ko³a Wychowanków
Gimnazjum i Liceum W³adys³a-
wa IV; prezes Towarzystwa
Przyjació³ Pragi Jacek Wacho-
wicz. Muzycznie uroczystoœæ
uœwietnili soliœci: dobosz i sy-
gnalista z Kompanii Reprezen-
tacyjnej Garnizonu m.st. War-
szawy. G³ównym projektantem
pomnika, usytuowanego u zbie-
gu al. Solidarnoœci i ul. Jagiel-
loñskiej, jest mgr in¿. Tadeusz
Burchacki, g³ównym wyko-
nawc¹ Stanis³aw Szczepañski.
Pomiary i prace specjalistyczne
bezinteresownie wykona³o War-
szawskie Przedsiêbiorstwo
Geodezyjne.

Uroczystoœæ uwieñczy³a wie-
lomiesiêczne starania spo³ecz-
nych organizatorów: Tadeusza
Burchackiego, Huberta Kos-
sowskiego i Mieczys³awa Woj-
dygi z Ko³a Wychowanków
Gimnazjum i Liceum im. Króla
W³adys³awa IV.
Zdjêcia wykona³ Wiesiek
Drzewiecki, cz³onek tego Ko³a.

                            K.

To nieprawda, najdro¿si,

¿e przy mnie Was nie ma.

To nieprawda, ¿e odeszliœcie,

choæ zakry³a Was ziemia.

Wy jesteœcie wci¹¿ ze mn¹,

dotknijcie mych d³oni

i ¿aden ju¿ obraz

Waszego nie przys³oni.

Choæ na ¿ycie moje

pad³y smutku cienie,

ja wci¹¿ czujê na sobie

Wasze tkliwe spojrzenie.

Zawsze, czy to we dnie

czy te¿ noc¹ ciemn¹,

Wasze oczy wci¹¿ patrz¹

i wci¹¿ b³¹dz¹ za mn¹.

Cieniom
moich ukochanych
synów

Bo wy ¿yjecie we mnie,

w mym sercu, w mej duszy,

Waszych g³osów dŸwiêku

nic ju¿ nie zag³uszy.

I jak te suche kwiatki

niby martwe a ¿yj¹,

tak i Wy ¿yjecie,

choæ serca nie bij¹.

I wierzê g³êboko,

¿e jesteœcie ze mn¹,

czujecie, kierujecie,

Wasz¹ matk¹ biedn¹.

Autork¹ wiersza

jest Wiera Fedoroñko,

matka Aleksandra,

Wiaczes³awa i Oresta.

Polacy z serca i czynów

P.S. Kilka dni po uroczystoœci, sprzed pomnika ukradzio-

ne zosta³y kamienie na których u³o¿one by³y wieñce. Mo¿e

zainstalowanie kamery zapobiegnie w przysz³oœci podob-

nym aktom wandalizmu?


