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tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 022 877-35-45

Nak³ad 25.000 egz.

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog

Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

Sesja rozpoczê³a siê od uczczenia minut¹ ciszy pamiêci
ofiar katastrofy w hali wystawienniczej w Katowicach.
• przyjazna atmosfera
Krótk¹ dyskusjê wywo³a³ 1 sierpnia - rocznica wybuchu
 œluby, chr zty, komunie, reporta¿e
• najwy¿sza jakoœæ
projekt uchwa³y w sprawie Powstania Warszawskiego.
 sesje zdjêciowe, portrety, akty
• nowoczesna protetyka
wyboru daty obchodów Œwiê- ¯adna z tych dat nie by³a we• RTG
ne
 zdjêcia techniczne, reprodukcje
p³at
ta Warszawy. Z kilku propo- dle radnych odpowiednia. Jak
• bezboleœnie bez
y
gl¹d
zycji bia³o³êccy radni wybrali powiedzieli, Œwiêto Warsza• klimatyzacja prze
ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
dzieñ 6 czerwca, dzieñ nada- wy powinno byæ pogodne i
• konkurencyjne ceny
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37
Zapraszamy:
nia Warszawie praw miej- nie obci¹¿one wojennymi
pon., wt., œr., czw. 16-20
skich. Wœród propozycji dat prze¿yciami. 6 czerwca jest
pt. 9-13
znalaz³y siê 17 stycznia - doskona³¹ dat¹ równie¿ ze
ul. Œwiderska 102
rocznica wyzwolenia stolicy i wzglêdu na rozpoczynaj¹cy
róg Æmielowskiej
siê sezon turystyczny. Radni
tel. 022 670-34-00
wyrazili nadziejê, ¿e œwiêto
Sta³o siê! D³ugo siê nad zw³aszcza, jeœli jest sugestanie siê now¹ mark¹ Wartym ruchem zastanawialiœmy stywnie przekonywany.
szawy i produktem - jeœli mo¿we w³asnym gronie NGP.
Cz³onkostwo w ZKDP daje
na u¿yæ takiego okreœlenia Ostatecznie jednak podjêli- wiarygodnoœæ, albowiem
j¹ promuj¹cym.
œmy decyzjê: od lat mówimy zwi¹zek przeprowadza kilka
Nastêpny punkt ju¿ niemal
prawdê, niechaj bêdzie to razy w roku audyty nak³adu.
tradycyjnie dotyczy³ zmian w
³atwiejsze do udowodnienia. Tym samym s³owna informaza³¹czniku do bud¿etu na
15 lutego przyst¹piliœmy do cja o nak³adzie zyskuje do2006 rok. Wœród nich znalaPêkaj¹ca w szwach sala, gromkie oklaski, pe³ne radoZwi¹zku Kontroli Dystrybucji datkowe potwierdzenie. To
z³y siê m.in. zwiêkszenia
Prasy – organizacji, która dla nas wa¿ne, ale wa¿ne œci twarze niepe³nosprawnych artystów z Bemowa i Mila- œrodków na budowê ulic
jako jedyna w Polsce uwiary- tak¿e dla tych klientów – re- nówka i wielkie gwiazdy jazzu - Anna Maria Jopek, Janusz Sprawnej, Strumykowej, Kogodnia nak³ad gazet. To w³a- klamodawców, z którymi ju¿ Skowron, Tomasz Stañko i Zbigniew Wegehaupt. Niezwy- walczyka. Inwestycja Œwiatoœnie przynale¿noœæ do ZKDP wspó³pracujemy i chcemy k³y koncert poprowadzili z europejskim luzem doskonale
wida, Topolowa wraz z odnodaje nam prawo u¿ywania wspó³pracowaæ w przysz³o- znani z programu Europa da siê lubiæ - Elizabeth Duda i gami
komunikacyjnymi
Kevin
Aiston.
Koncert
Awangarda
Jamboree
by³
kolejnym
tego niepozornego znaczka, œci. Dla tych, którzy w pewDzierzgoñsk¹ i Leœnej Polanprzedsiêwziêciem
promuj¹cym
Fundacjê
Awangarda.
który mo¿ecie Pañstwo zoba- nym sensie powierzaj¹ nam
Pêkaj¹ca w szwach sala, ka i wielkie gwiazdy jazzu czyæ w naszej stopce redak- swoje pieni¹dze. Oczekujecyjnej.
my od nich zaufania i dajemy gromkie oklaski, pe³ne rado- Anna Maria Jopek, Janusz
Dlaczego by³o to dla nas im gwarancjê naszej uczci- œci twarze niepe³nosprawnych Skowron, Tomasz Stañko i
Redakcja NGP artystów z Bemowa i Milanów- Zbigniew Wegehaupt. Nietak wa¿ne? Na rynku pojawia woœci.
zwyk³y koncert poprowadzili z
siê coraz wiêcej tytu³ów praGABINET STOMATOLOGICZNY europejskim luzem doskonasowych, zarówno p³atnych,
le znani z programu Europa
jak i bezp³atnych. Jedne i druSzwedzka 37, tel. 022 818-07-91 da siê lubiæ - Elizabeth Duda
gie funkcjonuj¹ g³ównie dziêki
czynne 9-20
i Kevin Aiston. Koncert AwanPañstwa reklamom. Skuteczsobota 9-14
garda Jamboree by³ kolejnym

bezbolesne
leczenie
noœæ reklamy zale¿y od naprzedsiêwziêciem promuj¹ nowoczesna protetyka
k³adu i poczytnoœci. Ka¿dy z
cym Fundacjê Awangarda.
wydawców mo¿e podaæ taki
 protezy natychmiastowe
Zwa¿ywszy na rozmach
nak³ad, jaki mu pasuje, a
promocyjna cena
koncertu trudno uwierzyæ, ¿e
klient mo¿e w to uwierzyæ,
UWAGA! koron porcelanowych
Fundacja powsta³a nieca³e
dwa lata temu, by promowaæ
sztukê i rêkodzie³a osób niepe³nosprawnych w krêgach
zaanga¿owanego spo³ecznie
biznesu obecnego na polskim
Burmistrz diab³em? Marsza³ek Województwa MazoZadaniem Janusza Majrynku. Fundacja dostarcza
wieckiego pasterzem? Dyrektor DK „Œwit” królem? Kry- cherka, przewodnicz¹cego
produkty wykonywane przy
tyk teatralny anio³em? Czy to zapowiedŸ rewolucji, a mo¿e jury oraz Przemys³awa Kawspó³udziale osób niepe³noczyñskiego, aktora „Teatru
prowokacja?! Nic z tych rzeczy.
sprawnych do przedsiêMowa o gali fina³owej te- min ferii zimowych, teatry mia- Wspó³czesnego” i Grzegorza biorstw i firm, którym bliskie s¹
atralnej czêœci V Ogólnopol- ³y szansê zaprezentowaæ siê Reszke, re¿ysera, instruktora zasady odpowiedzialnoœci
skiego Festiwalu Bo¿onaro- na scenie Domu Kultury „Œwit” teatralnego, najlepszy okaza³ spo³ecznej. Propaguj¹c owe
dzeniowego BETLEJEM U ju¿ po tradycyjnym okresie siê Teatr „Na Bosaka” z V Li- zasady Fundacja sprzedaje
ceum Ogólnokszta³c¹cego w
AVETEK, organizowanego kolêdowym.
firmom i miêdzynarodowym
Koszalinie - zdobywca nagro- korporacjom unikatowe prody GRAND PRIX. Pierwsze dukty - ozdobne œwiece, wymiejsca przypad³y natomiast roby z ceramiki - popielniczki,
w udziale Teatrowi „S³onecz- œwieczniki, wyroby z lnu - serka” z Przedszkola SS. S³u¿eb- wetki, obrusy, wyroby papierniczek w Warszawie (katego- nicze - kartki œwi¹teczne i okoria przedszkolaki), Dzieciêce- licznoœciowe, koperty. Fundamu Teatrowi „Raj” z Parafii œw. cjê Awangarda stworzy³y MaMarka w Warszawie (katego- ³gorzata Samborska i Katarzyria dzieciêca) oraz Teatrowi na Kwiatkowska. Ma³gorzata
„Szczêœciary” z Bia³egostoku Samborska, Amerykanka pol(kategoria wielopokoleniowa). skiego pochodzenia przyjeTa ostatnia grupa - któr¹ cha³a do kraju dziesiêæ lat

PIOTR ROZBICKI

www.foto-kobus.pl

Pod kontrol¹

Awangarda w
Fabryce Trzciny

Pi¹te urodziny Betlejem u Avetek!

Teatr „Na Bosaka”

przez Fundacjê Ave oraz
Chór Avetki przy wspó³pracy
z Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury, Domem Kultury „Œwit”,
Wydzia³em Oœwiaty Dzielnicy
Targówek oraz Fundacj¹ J&S
Pro Bono Poloniae.
Po czêœci muzycznej, zrealizowanej w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury 6-8 stycznia,
ze wzglêdu na wczesny ter-
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Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
nr 4 (326) 15 lutego 2006 roku

Przez ca³¹ sobotê 4 lutego
oraz w niedzielny poranek 5
lutego mo¿na by³o obejrzeæ
19 spektakli inspirowanych
tematyk¹ Bo¿ego Narodzenia, wœród nich zarówno tradycyjne jase³ka, jak i musical,
dwa teatry cieni, œpiewogry
regionalne oraz sztuki osadzone w konwencji „Opowieœci wigilijnej”.

dokoñczenie na str. 4

dokoñczenie na str. 4

Us³ysz na nowo
S³abo s³yszysz? Masz trudnoœci z rozumieniem mowy?
A mo¿e ktoœ z bliskich ma k³opoty ze s³uchem? Przeczytaj, w jaki sposób zasiêgn¹æ pomocy!
Szacuje siê, ¿e oko³o 10 procent populacji niedos³yszy.
Oznacza to, ¿e s³uch oko³o 200 tys. Warszawiaków nie jest
prawid³owy, choæ z pewnoœci¹ nie ka¿dy zdaje sobie z tego
sprawê.
dokoñczenie na str. 5

ki, droga serwisowa na odcinku Ksi¹¿kowa i Hanki Ordonówny nie zosta³a zakoñczona w 2005 roku ze wzglêdu
na zaskar¿one przez ekologów decyzje o wycince
drzew. Kwota na inwestycjê
nie znalaz³a siê w wydatkach
nie wygasaj¹cych w 2006,
st¹d wyst¹pienie do miasta o
przeniesienie œrodków na
bie¿¹cy rok. Przebudowa
skrzy¿owania Czo³owej i
Œwiatowida nie dojdzie na
razie do skutku ze wzglêdu
na roszczenia miasta w stosunku do dzia³ki, przez któr¹
inwestycja ma przebiegaæ.
Wyst¹piono o œrodki na modernizacjê ulicy Mehoffera od
Ksi¹¿kowej do skrzy¿owania
z Myœliborsk¹ i budowê parkingu przy targowisku Tarchomin na Porajów - terenem
administruje Zak³ad Gospodarowania Nieruchomoœciami i budowê ¿³obka przy
Ksi¹¿kowej. D³ug¹ dyskusjê
wywo³a³a kwestia pe³nowymiarowego boiska do gry w
pi³kê no¿n¹ w Parku Picassa. Czêœæ radnych by³a zdania, ¿e jest ono nieodzowne.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski
zwróci³ uwagê na fakt, i¿ miasto nie jest zainteresowane t¹
inwestycj¹, zaœ burmistrz Tadeusz Semetkowski zgasi³
zapa³ radnych podaj¹c koszt
budowy - 3 mln z³. Obaj burmistrzowie przypomnieli, ¿e
wiele bia³o³êckich szkó³ ma
dokoñczenie na str. 2
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SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

zaprasza na:

dokoñczenie ze str. 1

doskona³e boiska, z których
m³odzie¿ mo¿e korzystaæ niemal bez ograniczeñ. Przypomnieli równie¿, jaki jest bud¿et
dzielnicy na ten rok - 29 mln
z³. Wystêpowano o 42 mln.
Radni otrzymali od w³adz
miasta kolejn¹ wersjê projektu studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy. Czêœæ zmian zaproponowanych wczeœniej przez
radnych Bia³o³êki zosta³a
uwzglêdniona. Radni wnieœli
doñ kolejne poprawki umieszczenie w studium miejsca lokalizacji oczyszczalni
dla lewobrze¿nej Warszawy,
zakazu budowy przy oczyszczalni Czajka zak³adu termicznego przekszta³cania
odpadów i ograniczenie dobowej przepustowoœci Czajki do
435 tys. metrów szeœciennych
œcieków (w projekcie znalaz³
siê zapis o 480 tys. metrów
szeœciennych). Radni zwrócili uwagê na niekorzystne rozwi¹zanie komunikacyjne w

przebiegu trasy Traktu Nadwiœlañskiego - skierowanie go w
ulicê Myœliborsk¹. Wed³ug
radnych znacz¹co pogorszy
to sytuacjê komunikacyjn¹
Tarchomina. Studium ogranicza zabudowê Tarchomina
Centralnego do 20-metrowych budynków. Radni s¹
zdania, ¿e nale¿y dopuœciæ
zabudowê o wysokoœci do 30
metrów, maj¹c nadziejê na
przyci¹gniêcie powa¿nych inwestorów.
Jeœli Komisja Kultury, a œciœlej podkomisja nazewnictwa
ulic wyrazi na to zgodê, czêœæ
ulicy Czeremchowej - od Mehoffera do Klasyków - otrzyma
now¹ nazwê - Papieska, zaœ
jedna z bezimiennych ulic prostopad³ych do Œwiatowida bêdzie siê nazywaæ Woskowa.
W interpelacjach i wolnych
wnioskach pojawi³o siê jak
zwykle wiele wa¿nych kwestii.
Pytano, czy umowa spo³eczna
MPWiK z mieszkañcami Bia³o³êki zostanie spisana i parafowana. Andrzej Œwitalski
pyta³, dlaczego likwiduje siê

pojemniki przeznaczone do
segregacji odpadów w tzw. zielonej Bia³o³êce. Okazuje siê,
¿e powstawa³y przy nich mini
wysypiska, st¹d decyzja o ich
usuniêciu. Na pytanie radnych
burmistrz Dariusz Ostrowski
zda³ relacjê ze stanu odœnie¿ania dachów bia³o³êckich placówek oœwiatowych. Wszystkie szko³y s¹ bezpieczne. Gorzej jest z odœnie¿aniem chodników ze wzglêdu na spory
kompetencyjne. Chodniki maj¹
ró¿nych w³aœcicieli. Wœród
wniosków radnych pojawi³a siê
informacja o rodzinie Koz³owskich, którzy skar¿¹ siê na po-

wa¿ne problemy zdrowotne w
zwi¹zku z funkcjonowaniem w
pobli¿u ich domu stacji bazowej telefonii komórkowej przy
Dorodnej. Pisaliœmy o tej sprawie w poprzednim wydaniu
(egu)
NGP.

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21
0501-719-046

Zjednoczone, rozwi¹zywanie
konfliktów oraz promowanie
pokoju i bezpieczeñstwa na
œwiecie. PE skrytykowa³ tak¿e funkcjonowanie umowy o
partnerstwie i wspó³pracy z
Rosj¹, rozwój stosunków z
Bia³orusi¹ i wezwa³ do szybkiego uregulowania statusu
mniejszoœci narodowych na
Ba³kanach. Parlament wskaza³ tak¿e na potrzebê zerwania z praktyk¹ finansowania
misji w ramach WPOiB z bud¿etów pañstw cz³onkowskich
i przejêcie ich finansowania
przez bud¿et UE.
Wizyta bia³oruskiej opozycji w Brukseli
We wtorek z wizyt¹ w Parlamencie Europejskim by³
kandydat bia³oruskiej opozycji demokratycznej na prezydenta Aleksandr Milinkiewicz.
Wyrazi³ on nadziejê na aktywny udzia³ Unii Europejskiej w
procesie demokratyzacji Bia³orusi, co mia³oby siê odbyæ
m.in. poprzez uczestniczenie
eurodeputowanych w misji
obserwacyjnej podczas wyborów prezydenckich 19 marca
2006 roku. Milinkiewicz zaapelowa³ tak¿e o stworzenie
specjalnego funduszu pomocowego dla Bia³orusi i o u³atwienia wizowe dla Bia³orusinów podró¿uj¹cych do krajów
cz³onkowskich UE. Zdaniem
pos³a Paw³a Piskorskiego,
Bia³orusini mog¹ liczyæ na PE
w kwestii kontroli czy wybory
prezydenckie na Bia³orusi
spe³ni¹ kryteria demokratyczne. Jednoczeœnie podkreœli³,
¿e demokratyczna Bia³oruœ
jest potrzebna ca³ej Europie.
Wed³ug Aleksandra Milinkiewicza³, polityka Bia³orusi po
wygranych przez niego wyborach prezydenckich bêdzie
polega³a na budowie pomostu
miêdzy zachodem a wschodem, miêdzy Uni¹ Europejsk¹
a Rosj¹.
Komisja Rynku Wewnêtrznego i Ochrony Konsumenta opowiedzia³a siê za deregulacj¹ zasad dotycz¹cych
rozmiarów opakowañ
Komisja Rynku Wewnêtrznego i Ochrony Konsumenta

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

Patroni naszych ulic

Aleja Tysi¹clecia

Wœród wielu reliktów PRL-u w zabudowie Warszawy –
czêsto po prostu brzydkich i niefunkcjonalnych – szczególne miejsce zajmuje maleñka uliczka obok Dworca
Wschodniego – Aleja Tysi¹clecia. Wbrew szumnej nazwie
nie³atwo j¹ znaleŸæ, gdy¿ znajduje siê przy niej tylko jeden dom, za to... o numerze 151. Mo¿e ona s³u¿yæ za ilustracjê tamtej epoki – wielkich hase³, wspania³ych zamierzeñ z jednej strony, a z drugiej – k³amstw, zaniechania,
nieudolnego lub czêœciowego wykonania.
jak wiêkszoœæ napraw- œniej, natomiast pomys³ odeul. Jagielloñska 38 dêTak
œmia³ych i dobrych projek- rwania jej, lub wrêcz przeciwtów urbanistycznych PRL-u i stawienia rocznicy koœcielnej,
Wyk³ady codziennie
ten powsta³ ju¿ przed wojn¹ – by³ absurdalny.
rano i wieczorem
w latach 30. planowano po³¹Koœció³ dodatkowo rozgnieczenie Grochowa z Targów- wa³ w³adze komunistyczne
Jazdy szkoleniowe ca³y dzieñ kiem wielk¹ arteri¹ komunika- wyci¹gaj¹c rêkê do Niemców
równoleg³¹ do ulicy w geœcie pojednania, a g³ów022 818-89-68 cyjn¹,
Grochowskiej i Targowej. Po- nymi wrogami socjalistycznej
wtórnie siêgniêto do tego pro- Polski – w myœl propagandy
0602-616-877
jektu w latach 60., aby t¹ PRL-u – byli nie tylko kapitaliwielk¹ inwestycj¹ uœwietniæ œci i Koœció³ katolicki, ale i
obchody 1000-lecia pañstwa Niemcy. By³a to propaganda
polskiego. Jak ogromna mia- bardzo nienawistna i... bardzo
³a byæ Aleja Tysi¹clecia œwiad- skuteczna. Mia³a odwróciæ
zaaprobowa³a propozycjê dy- czy nie tylko wspania³a nauwagê Polaków od sowieckiej
rektywy wprowadzaj¹cej de- zwa, ale i wysoki numer jedynapaœci na Polskê w 1939
regulacjê zasad dotycz¹cych nego domu, który siê tam
roku i zbrodni komunistyczrozmiarów opakowañ jednost- znajduje.
nych. Jedyn¹ winê za wszystkowych produktów. Przyjêcie
Na rok 1966 mia³y przypaœæ ko z³o – nie tylko w czasie II
dyrektywy umo¿liwi producendwie rocznice – umowny jubi- Wojny Œwiatowej, ale i niemal
tom sprzedawanie towarów w
leusz tysi¹clecia powstania w ca³ej historii Polski – obaropakowaniach w dowolnym
pañstwa polskiego i faktyczna czono Niemców. Przedstawiarozmiarze. W zwi¹zku z tym
rocznica przyjêcia chrzeœcijañ- no ich jako g³ównych wrogów
pañstwa cz³onkowskie nie
stwa przez ksiêcia Mieszka I. pañstwa polskiego w ci¹gu
bêd¹ mog³y stanowiæ w³aPrzygotowania do nich podjê- ca³ego tysi¹clecia.
snych zasad w odniesieniu do ³y zarówno Koœció³, jak i rz¹d
Dokonano wówczas nies³yopakowañ produktów innych komunistyczny. Ranga obchochanego zafa³szowania histoni¿ te, które s¹ objête prawem
dów religijnych by³a ogromna, rii Polski œredniowiecznej, któwspólnotowym. Jednoczeœnie dlatego w³adze pañstwowe
rego do dziœ nie da³o siê usuopowiedziano siê za utrzyma- czyni³y wszystko, by uœwietniæ
n¹æ z opracowañ, mediów i
niem znormalizowanych roz- œwieckie obchody i zdyskredyprogramów szkolnych. Najmiarów opakowañ dla po- towaæ wysi³ki Koœcio³a i wierwiêkszym k³amstwem by³o
szczególnych grup towaro- nych. Ju¿ sama „œwiecka”
twierdzenie, ¿e Polacy i Niemwych bêd¹cych podstawowy- rocznica by³a umowna i procy od zawsze byli wrogami –
mi sk³adnikami codziennej blematyczna, gdy¿ pañstwo
w rzeczywistoœci nasze pañdiety.
polskie powsta³o o wiele wcze- stwa toczy³y przeciw sobie najmniejsz¹ liczbê wojen spoœród
wszystkich swoich s¹siadów –
nawet przeciwko „bratankom”
Wêgrom walczyliœmy czêœciej!
„Idzie luty, szykuj buty” mówi przys³owie. I rzeczywiœcie, czêKolejne k³amstwo komunisto w tym miesi¹cu zdarzaj¹ siê jeszcze siarczyste mrozy. Chostycznej propagandy (jedno z
cia¿ 5 lat temu by³o tak ciep³o, ¿e przylecia³y do nas skowronwielu!) mówi³o, ¿e Polska przyki, a w 1994 r. ju¿ w styczniu na wierzbach pojawi³y siê bazie.
jê³a chrzest, by uchroniæ siê
Jednak zima mo¿e daæ nam popaliæ. Pierwszy kwarta³ 2002 r.
by³ wed³ug meteorologów najcieplejszy od wielu lat, tymcza- przed agresj¹ niemieck¹. Tymczasem nasze pañstwa oddziesem w Moskwie w maju spad³ œnieg.
lone by³y pasem puszcz i b³ot
11 lutego 1986 r. zmar³ Frank Herbert. Dziœ uwa¿any jest za
szerokim na æwieræ tysi¹ca kijednego z najwybitniejszych amerykañskich pisarzy science ficlometrów, a wspóln¹ granicê
tion. Ale jego debiut przeszed³ zupe³nie bez echa – nikt nie by³
osi¹gnêliœmy niemal ca³y wiek
zainteresowany takimi opowiadaniami. Herbert ima³ siê zatem inpóŸniej, gdy i Niemcy i Polacy
nych zajêæ: by³ komentatorem radiowym, fotografem i dziennikapodbili ludnoœæ zamieszkuj¹c¹
rzem. Ale pracowa³ równie¿ jako po³awiacz ma³¿y i degustator wina.
oddzielaj¹ce ich tereny.
S³awa przysz³a razem z „Diun¹”. Dopiero ta powieœæ zwróci³a uwagê
Polska przyjê³a chrzest z kilczytelników i krytyki. Autor dopisa³ dalszy ci¹g i dziœ mo¿emy poku powodów. Z pewnoœci¹
znaæ ca³y cykl rozgrywaj¹cy siê na pustynnej planecie Arakkis.
obecnoœæ wykwalifikowanych
28 lutego minie setna rocznica urodzin Wies³awa Wernica (1906mnichów zwiêksza³a mo¿liwo1986). To zapomniany ju¿ nieco dzisiaj autor poczytnych westerœci administracyjne kancelarii
nów. Pierwsz¹ ksi¹¿kê napisa³ maj¹c… prawie 60 lat. „Tropy wiod¹
ksiêcia. Poza tym chrzeœcijañprzez preriê” sta³y siê pocz¹tkiem ca³ej serii opowieœci o dzikim
stwo by³o obecne na naszych
zachodzie. W jej sk³ad wchodz¹ równie¿ „S³oñce Arizony”, „Cz³owiek z Montany” i „Wo³anie dalekich wzgórz”.
Ludmi³a Milc ziemiach od kilkuset lat i swoj¹
atrakcyjnoœci¹ przyci¹ga³o
wielu wyznawców. Najwa¿niejsz¹ jednak przyczyn¹ by³o
APARATY S£UCHOWE od 1998 r. to, ¿e Mieszko I przegrywa³
wojnê z Wieletami – s³owiañNajwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
skim pañstwem le¿¹cym nad
Ba³tykiem, pomiêdzy Odr¹ a
Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny
£ab¹. Sojusznikiem Wieletów
Bezterminowa, bezp³atna opieka
– a wiêc wrogiem Polan – by³y
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
katolickie Czechy. Pañstwo
Mieszka I by³o wiêc otoczone
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
przez wrogów. Jedynym ratunOddzia³ I
Oddzia³ II
kiem by³a zmiana tego uk³adu
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
ul. Wyszogrodzka 1
politycznego poprzez zawarcie
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60 tel. (022) 674-66-06, 674-19-02
sojuszu z Czechami. Za

PRASKA
AUTO SZKO£A

Aktualnoœci z Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski o
tragedii w Chorzowie
Parlament Europejski
uczci³ minut¹ ciszy tragiczne
wydarzenia zwi¹zane z zawaleniem siê dachu hali targowej
w Chorzowie 28 stycznia i z
rozbiciem siê s³owackiego,
wojskowego samolotu lec¹cego z ¿o³nierzami NATO do
Kosowa. Przewodnicz¹cy PE,
Joseph Borrell, wyrazi³ ubolewanie i solidarnoœæ z rodzinami ofiar tragedii. Jednoczeœnie w siedzibie PE, 2 lutego
odby³a siê msza w intencji
ofiar Chorzowskiej tragedii.
Swoje wsparcie finansowe dla
rodzin poszkodowanych w
Chorzowie zadeklarowali tak¿e polscy europos³owie.
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa
Pos³owie
wys³uchali
oœwiadczenia wysokiego
przedstawiciela ds. wspólnej
polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Javiera Solany i zapoznali siê z raportem rocznym Rady dotycz¹cym funkcjonowania WPZiB. W trakcie
obrad, pos³owie wyrazili ubolewanie, w zwi¹zku z brakiem
prawid³owej realizacji przez
Radê procedury konsultacji i
informowania Parlamentu Europejskiego w myœl art. 21
TUE. Wezwali tak¿e Javiera
Solanê do aktywniejszego
udzia³u w debacie dot. przysz³oœci WPZiB. Jednoczeœnie
pos³owie wskazali, ¿e kluczowymi kierunkami dzia³ania
WPZiB winny byæ: basen Morza Œródziemnego, Bliski i
Œrodkowy Wschód, Ba³kany,
Europa Œrodkowa, Stany

- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
sob 8-14
- ciasta domowe

Lutowy kalejdoskop

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

wszelk¹ cenê. Cen¹ by³a chrystianizacja pañstwa i chrzest
jego w³adcy.
Komunistyczne k³amstwa
dotycz¹ce historii wymieszane
by³y z k³amstwami dotycz¹cymi ¿ycia codziennego – rocznicê „tysi¹clecia pañstwa polskiego” mia³ uœwietniæ szereg
nowych inwestycji budowlanych, przede wszystkim w
Warszawie. Do najbardziej
znanych nale¿¹ szko³y „tysi¹clatki”, budowane w myœl has³a:
„Tysi¹c szkó³ na tysi¹clecie”.
Mia³y stanowiæ przyk³ad dba³oœci w³adz komunistycznych o
spo³eczeñstwo i jego wygodê.
By³a to jednak manipulacja na
olbrzymi¹ skalê – buduj¹c
szko³y w³adza komunistyczna
naprawia³a zaniedbania spowodowane bezmyœlnym i wiernopoddañczym spe³nianiem
poleceñ Moskwy w latach 40.
i 50. Zwi¹zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich rozkaza³
Polakom budowê jak najwiêkszej iloœci czo³gów, odrzutowców i armat. W ten sposób, zamiast odbudowywaæ Polskê po
zniszczeniach wojennych,
uzbrajaliœmy ZSRR i blok
pañstw komunistycznych.
Tymczasem po drugiej wojnie
œwiatowej nast¹pi³ boom demograficzny, narodzi³o siê bardzo wiele dzieci, dla których
nie by³o szkó³. W ten sposób
koniecznoœæ wykorzystano
propagandowo jako gest dobrej woli.
Tak samo fa³szywym chwytem propagandowym by³o has³o budowy Alei Tysi¹clecia –
projektu, który w rzeczywistoœci powsta³ przed wojn¹. Tymczasem jednak zbudowano
nowy gmach dworca kolejowego „Warszawa Wschodnia”, a
od ulicy Markowskiej zaczê³o
powstawaæ nowe osiedle
mieszkaniowe na Pradze i
SzmulowiŸnie, którego najbardziej znanym elementem jest
„d³ugas” (najd³u¿szy blok w
Warszawie!) przy ulicy Kijowskiej. Osiedle to mia³a przecinaæ Aleja Tysi¹clecia. Niestety, jak wiele projektów PRL,
skoñczy³o siê to totaln¹ klap¹
– niemal takim samym niepowodzeniem, jak próba zdyskredytowania koœcielnych obchodów tysi¹clecia chrztu Polski.
Epilog zosta³ napisany w
zesz³ym roku: trakt ³¹cz¹cy
Grochów z Targówkiem zostanie wybudowany mo¿e za kilka lat, w zupe³nie innej lokalizacji: kilometr dalej na
wschód, za wa³em kolejowym,
a jego g³ównym elementem
bêdzie ulica Zabraniecka...
T. Paw³owski
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Energia daje si³ê
Rozmowa z Grzegorzem Majd¹, twórc¹ urz¹dzenia „Natur”, w³aœcicielem Gabinetu Skutecznej Medycyny w Warszawie.
-W 1999 roku wynalaz³
Pan urz¹dzenie „Natur”.
Twierdzi Pan, ¿e z jego pomoc¹ mo¿na wyleczyæ choroby dot¹d nieuleczalne, jak
czerniak czy bia³aczka. Jak
dzia³a to urz¹dzenie?
- W skrócie – wzmacnia pole
elektromagnetyczne cz³owieka i powoduje korzystne zmiany w organizmie m.in: krew
sprawniej i szybciej kr¹¿y, poprawia siê jej struktura i budowa, rozpuszczaj¹ siê niepotrzebne resztki toksyn, trucizn
i metali ciê¿kich. Osoba chora
jest umieszczana we wnêtrzu
urz¹dzenia. Stoi lub siedzi tam
od 10 do 20 minut nie odczuwaj¹c prawie ¿adnych objawów. Jednak w czasie zabiegu w jej ciele zachodz¹ istotne zmiany. Pole elektromagnetyczne przenika do miêœni, i

SPRZEDA¯ KONCENTRATÓW:

koœci ustawiaj¹c po drodze
wszystkie jony w postaci kryszta³u, jakie mia³y przed chorob¹. Komórki zmutowane i te
w jakikolwiek sposób nietypowe nie przyjmuj¹ tego ³adunku energii. Moc pola elektromagnetycznego wrêcz je unicestwia jako z³e, inaczej lub
obco zbudowane wzglêdem
natury. Natomiast wszystkie
komórki prawid³owe zwiêkszaj¹ swój potencja³ magnetyczny i elektryczny, dziêki czemu organizm staje siê bardziej
odporny i silny. Co wa¿niejsze
– jest w stanie utrzymaæ tê si³ê
i zdolnoœæ szybkiej reakcji na
niszcz¹cy wp³yw zatrutego
œrodowiska czy toksyn przedostaj¹cych siê do organizmu
cz³owieka. W efekcie, po kilkakrotnym skorzystaniu z urz¹dzenia, nie tylko poprawia siê
sprawnoœæ organizmu, ale
równie¿ samopoczucie i wiara
we w³asne si³y.
-Skutecznoœæ Pana terapii
jest ogromna! Najbardziej

z³oœliwy czerniak, po dwóch
miesi¹cach kuracji ustêpuje. Jakie inne schorzenia pomo¿e wyleczyæ „Natur”?
- Bóle krêgos³upa, promieniuj¹ce a¿ do bioder i stawów
kolanowych. Z kolei dzieci w
wieku 2-7 lat, które czêsto
zapadaj¹ na przeziêbienia,
zapalenia gard³a i grypê, po
terapii staj¹ siê bardziej odporne i przestaj¹ chorowaæ.
- Czy s¹ jakieœ skutki
uboczne tej metody leczenia?
- Jedynymi ale pozytywnymi objawami tej terapii s¹: po
pierwszej wizycie wzmo¿one

STOMATOLOGIA
PROMOCJA
- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy

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

(na wagê)
- proszków
- p³ynów do prania i p³ukania

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI
SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO
SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

CENY HURTOWE!

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110
UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY
MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

Dok¹d po najlepsze,
polskie sery?
Francja? Holandia? Szwajcaria? Prawdziwi
znawcy tematu wiedz¹, ¿e tak¿e Polska!
Najbardziej rozpoznawany
na œwiecie polski ser to Radamer, produkowany na LubelszczyŸnie. Prezentowany z sukcesami na s³ynnych dorocznych targach Grûne Woche w
Berlinie, SIAL w Pary¿u, a tak¿e w Moskwie, Austrii i na najwiêkszej polskiej wystawie –
poznañskiej Polagrze.
Radamer jest laureatem
wielu nagród, z których najwa¿niejsze (lecz nie wszystkie) to nagroda Goldener Preis 2004 przyznana na miêdzynarodowej ocenie serów DLG
w Niemczech oraz europejski
znak jakoœci Excellent European Quality, z³oty Medal POLAGRA’95, srebrny medal
targów PRODEXPO, z³oty
medal na WORLD FOOD.
Wytwarza siê go z pasteryzowanego mleka krowiego a
okres dojrzewania trwa cztery
tygodnie. Radamer ma subtelny orzechowy i jednoczeœnie
lekko s³odkawy smak oraz
du¿e owalne oczka wielkoœci
czereœni zatopione w miêkkim
mi¹¿szu. To prawdziwa, niepowtarzalna rewelacja, doskona³a i do wina, i na kanapki.

JÊZYK
NIEMIECKI
KOREPETYCJE

SKUTECZNIE
I TANIO

0504-478-923

Z tej samej, ekologicznie
czystej pó³nocnej Lubelszczyzny, pochodzi inny s³ynny
polski ser: Bursztyn. Na forum internetowym koneserów
wina tak o nim pisz¹: „Uwaga!!! Jad³em nowy rewelacyjny polski ser!!! Jestem pod
wra¿eniem!!! Ser nazywa siê
Bursztyn, to jest coœ na kszta³t starej holenderskiej goudy.
Cena wysoka, ale w porównaniu do Old Amsterdama
czy Black Label, to jednak
po³owa ceny. Jak na polskie
warunki, to jest HIT!”
Bursztyn, w elastycznej
otoczce ze specjalnej, czarnej
parafiny (nie w plastiku!) dojrzewa a¿ pó³ roku i jest serem
o przepysznym, bogatym smaku, œmia³o stawiaj¹cym czo³a
s³ynnym serowym markom.
I Bursztyn, i Radamer to
prawdziwy przebój ostatnich
tygodni w sieci sklepów Specja³ Wiejski, która ma je w ci¹g³ych dostawach specjalnie
dla swoich klientów. Ale to nie
wszystko.
Niektórzy twierdz¹, ¿e sery
s¹ jak wino. O klasie wina decyduje szczep winoroœli, region w którym jest winnica,
gleba która karmi roœlinê. O
serach – rodzaj mleka, ³¹ki,
na których pas¹ siê krowy,
owce czy kozy, region w którym ¿yj¹. Dlatego w³aœciciel
Specja³u Wiejskiego sprowadza najciekawsze, wolne od
chemicznych konserwantów
i dodatków sery z ró¿nych zak¹tków kraju.
Z pó³nocnej Polski, z Podlasia, dojrzewaj¹ce, unikalne
sery koryciñskie produkowa-

odczucie lekkich bólów w okolicach chorych lub niedomagaj¹cych. Natomiast po kilku
wizytach, przy chorobach nowotworowych, pojawia siê
nieznaczny wzrost temperatury, wiêksza potliwoœæ. Oznacza to jednak, ¿e organizm
staje siê odporny i podejmuje
walkê z chorob¹.
-Czy s¹ jakieœ przeciwwskazania do podjêcia tej terapii?
-To przebyte lub trwaj¹ce
zaka¿enie bakteryjne, szczególnie gronkowcami i paciorkowcami. Natomiast czynnikami spowalniaj¹cymi dzia³anie urz¹dzenia „Natur” s¹ liczne zabiegi chemioterapii (powy¿ej 6) i naœwietlania (powy¿ej 5). Wówczas terapia trwa
d³u¿ej, a postêpy w odzyskiwaniu zdrowia s¹ wolniejsze,
ze wzglêdu na d³u¿szy okres
odzyskiwania kondycji i odpornoœci przez organizm.
-Ile trwa podstawowa terapia?
-Od dwóch do oœmiu tygodni. PóŸniej to ju¿ tylko kontrolowanie i utrwalanie osi¹gniêtych wyników. Podczas
zabiegów pacjent nie otrzymuje od terapeuty zaleceñ ani
recept na jakiekolwiek leki czy
zio³a. Za to proponuje mu siê
dietê: ma jeœæ przede wszystkim to, na co organizm ma
szczególny apetyt.
- Ile kosztuje jeden zabieg?
-50 z³otych. Warto wydaæ te
pieni¹dze. Wiem ju¿ na pewno i mam na to ¿ywe dowody,
¿e to co napisa³em na szyldzie
przed gabinetem to szczera
prawda. A napis g³osi: „Najskuteczniejsza terapia w
przypadkach: czerniaka,
bia³aczki, torbieli i guzów
do 2 cm, migren, bólów stawów, g³owy, krêgos³upa,
hematologii, stanów przedzawa³owych oraz problemów kr¹¿eniowych.

ENERGONATUR
ne s¹ od kilkuset lat wed³ug
receptury spolszczonej, lecz
przywiezionej do Korycina
przez osadników holenderskich. Z Suwalszczyzny
ma³e, kr¹g³e, o wyrazistym
smaku sery z Wi¿ajn. Bielusieñkie, soczyste twarogi gospodarskie a¿ z Borów Tucholskich: t³uste, pó³t³uste i
chude. Z surowych terenów
podgórskich o zdecydowanym, ostrym klimacie sery,
które od wieluset lat, niezmiennie wed³ug receptur ojców i dziadów wytwarzaj¹ bacowie na halach: oscypki bia³e i wêdzone, bundz i bryndzê. Kultywuj¹c prawdziwie
tradycyjne smaki sery te powinny byæ wytwarzane wy³¹cznie z mleka owczego, bez
domieszek alergennego mleka krów, dlatego na czysto
owcze specja³y musimy poczekaæ, a¿ zacznie siê sezon
wypasów na halach, najpewniej do kwietnia.
Jednak do Specja³u Wiejskiego warto zajrzeæ ju¿ teraz, nie tylko po znakomite,
wyj¹tkowe sery. Tak¿e po
miêsiwa wêdzone, miody,
chleby na zakwasie s³owem
wszystko to, co nieska¿one
wszechobecn¹ chemi¹ pokrzepi cia³o i uraduje podniebienie. Nie trzeba czekaæ do
kwietnia!
Na degustacjê opisanych
wy¿ej serów i innych produktów regionalnych i ekologicznych zapraszamy do sklepu

„Specja³ Wiejski”
na ul. Œwidersk¹ 100/20
(tel. 022 6703793)
oraz na stronê internetow¹
www.specjalwiejski.pl
eGo

Warszawa, ul Francuska 47
Tel. do gabinetu

(22)353-43-22
0-502-639-955
www.energonatur.pl
(tekst sponsorowany)
NAMYS£OWSKA sp. z o.o.
WARSZAWA,
ul. NAMYS£OWSKA 8
Tel. 619-27-59, 818-83-81
Fax 619-88-08
http:www.naka.waw.pl

BASEN
DLA
KA¯DEGO
PROPONUJE:
- naukê p³ywania dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê
PONADTO:
- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie
- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
seniorów
NA MIEJSCU:
- bar, sklep p³ywacki
i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

nowa gazeta praska
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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 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 pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

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

Prawnik

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

przyjazny ludziom
Szanowni Pañstwo,
Zima wci¹¿ siê trzyma,
chodniki i dachy s¹ sprz¹tane, a o spadkach nie mo¿na
pisaæ co dwa tygodnie. Dlatego te¿ niniejszy artyku³ poœwiêcony bêdzie jednemu z
najczêœciej spotykanych problemów z s¹dem, czyli pozwom o zap³atê. Taki pozew
mo¿e dotyczyæ m.in niezap³aconych rachunków czy przejazdów bez wa¿nego biletu.
Niewiele osób wie, ¿e sprawa o zap³atê mo¿e byæ zakoñczona bez udzia³u, a nawet wiedzy pozwanego.
Wiêkszoœæ pozwów o zap³atê kierowanych jest na tzw.
posiedzenie niejawne, odbywaj¹ce siê bez udzia³u stron.
Je¿eli sêdzia uzna, ¿e roszczenie opisane w pozwie jest
w sposób wystarczaj¹cy udowodnione za³¹czonymi dokumentami (faktury, oœwiadczenia o uznaniu d³ugu, umowy)
wydaje nakaz zap³aty w postêpowaniu upominawczym.
Nakaz zap³aty jest nastêpnie
dorêczany pozwanemu wraz
z pozwem, odpis nakazu
otrzymuje równie¿ powód.
Je¿eli w ci¹gu 14 dni od otrzymania nakazu, pozwany nie
wniesienie sprzeciwu od niego, wówczas nakaz staje siê
prawomocny.
Aby napisaæ pozew w sposób spe³niaj¹cy wszelkie wy-

mogi postêpowania upominawczego nale¿y wiedzieæ,
jak to zrobiæ. Napisanie
sprzeciwu od nakazu zap³aty te¿ nie jest rzecz¹ prost¹.
W sprzeciwie musimy koniecznie wskazaæ dlaczego
nie zgadzamy siê z treœci¹
pozwu oraz czy zaskar¿amy
nakaz w ca³oœci, czy w czêœci. B³¹d formalny w treœci
pozwu lub sprzeciwu mo¿e w
ostatecznoœci powodowaæ
jego bezskutecznoœæ.
Z³o¿enie sprzeciwu od nakazu zap³aty nie poci¹ga na
tym etapie sprawy ¿adnych
kosztów dla pozwanego. Dopiero po przeprowadzeniu
rozprawy s¹d orzeka o kosztach s¹dowych. Sprzeciwu
spowalnia postêpowanie, co
jest uci¹¿liwe dla powoda,
gdy¿ do czasu rozpatrzenia
sprzeciwu nie mo¿e on wyegzekwowaæ swojej nale¿noœci.
Czasem jednak wniesienie
sprzeciwu jest konieczne ze
wzglêdu na niezasadnoœæ
roszczenia zg³aszanego
przez powoda.
Przed nakazem zap³aty
mo¿na siê skutecznie broniæ, nale¿y wiedzieæ tylko jak
i kiedy.
Po szczegó³y zapraszamy
do naszej Kancelarii.

Piotr KaŸmirski
tel. 022 884 84 00
502 535 361

STUDIO FRYZJERSKIE
zaprasza w godzinach 9 - 21

ul. Darwina 15, tel. 022 818-98-46
Promocyjne ceny!

Pi¹te urodziny Betlejem u Avetek!
4 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1

tworz¹ ludzie w od 7 do 55 lat,
zarówno unici, prawos³awni
jak i rzymscy katolicy - najlepiej chyba oddaje ducha Betlejem u Avetek.

Teatr „Szczêœciary”
Uwieñczeniem dwóch dni
przes³uchañ by³ niedzielny
fina³. Na scenie, przy prawdziwej drewnianej szopie, w
której schronienie znaleŸli
Maryja, Józef i Dzieci¹tko Jezus, pojawi³a siê... ¿ywa koza
„AVE-meetka”. Za inne bo¿onarodzeniowe postaci Trzech Króli, Pasterzy, Anio³ów, a nawet Diab³a - Avetki
przebra³y, ku uciesze publicznoœci, zaskoczonych patronów i goœci honorowych imprezy: przedstawiciela Marsza³ka Województwa Mazowieckiego S³awomira Iwanowskiego, burmistrza Dariusza Ostrowskiego z Dzielnicy Bia³o³êka, burmistrza Macieja Danko z Dzielnicy Tar-

gówek, dyrektora DK Œwit
Jacka Bia³ka ...
Ale to nie jedyna atrakcja
ostatniej niedzieli. Poniewa¿ festiwal œwiêtuje w tym roku swój
pierwszy jubileusz, przyjaciele
imprezy El¿bieta i Jacek Cieœlak przygotowali prawdziwy
tort urodzinowy - ze œwieczkami i wspania³ymi lukrowymi akcentami muzycznymi. Pomimo
i¿ galê fina³ow¹ ogl¹da³o ponad
300 osób, dla ka¿dego starczy³o smacznej niespodzianki.
Dzieñ wczeœniej uczestnicy
BuA brali udzia³ w „Avetek po¿egnaniu ks. Jana Twardowskiego” - pierwszym z zaplanowanego przez Fundacjê Ave
cyklu spotkañ z dr Aldon¹
Kraus, jedn¹ z najbli¿szych
przyjació³ek Kap³ana-Poety. Dowiedzieli siê wówczas m.in. ¿e
ks. Twardowski regularnie sypia³ z... kotk¹, a pewnego razu
Cyganki podrzuci³y Mu dziecko!
I choæ pi¹ta edycja konkursu ju¿ siê zakoñczy³a, betlejemskie treœci nadal bêd¹
obecne. Niebawem uka¿e siê
gazeta festiwalowa oraz p³yta
CD z najciekawszymi prezentacjami czêœci muzycznej.
Poza tym nale¿y d³ugo i g³oœno mówiæ o wszystkich dobrych sercach, które pozwalaj¹ zaistnieæ Betlejem - dyrektorom szkó³ oraz ksiê¿om z
Bia³o³êki i Targówka, PP. Tusiñskim z Hotelu „Twins”, P.
Jadwidze Bienias, Rodzicom
Avetek... Wszak to przedsiêwziêcie, które jest dzie³em oddolnej inicjatywy i wielkiego

www.termek.neostrada.pl

Sztuka w³ókna
„Tajemnice czasu i przestrzeni” maj¹ ró¿ne wymiary:
od miniatur 20x20 cm, do
wiêkszych formatów, np.
145x230, 500x160. Wszystkie
s¹ dzie³em Anny Kabaciñskiej-Banaszkiewicz,
absolwentki Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Sztuk
Plastycznych w Gdañsku, która oprócz malarstwa i rysunku zajmuje
siê tkanin¹ artystyczn¹.
Otwarta 10 lutego wystawa tkanin pani Anny to
pierwszy w dziejach Domu
Kultury „Praga” pokaz rêkodzie³a artystycznego z
tej dziedziny. Na wystawie
mo¿na obejrzeæ ró¿ne formy, od gobelinu, przez tkaninê drukowan¹, miniatury tkackie, tkaniny aplikowane. Mo¿na odkryæ ró¿ne sposoby wi¹zania,
³¹czenia w³ókien sizalowych,
lnianych, we³nianych.
Bardzo du¿e skupienie myœli, energii, a potem wyrzucenie
tego z siebie – tak autorka charakteryzuje proces tworzenia
tkanin. Bardzo wa¿ne jest nadanie pracom tytu³ów. Oto niektóre z nich: „Przep³ywanie Styksu”, „Szelest srebrnych skrzyde³”, „Nokturn”, „Piramida z³udzeñ”, „Gitarowe ¿ale”, „Akordy”, „Migracja bieli Migracja
czerni – znakowanie czasu”.
Znam j¹ jako kolorystkê. Tu
pokaza³a wyciszone tonacje-

...Czuje siê subtelnoœæ i wra¿liwoœæ – tak o pracach pani Anny
powiedzia³a nam Marta Gutowska-Matulka, s¹siadka i kole¿anka w artystycznym fachu.

„Dryfowanie” - gobelin, len
U osób ogl¹daj¹cych, te
tkaniny wywo³uj¹ inwencjê
twórcz¹ - zauwa¿y³a jedna z
uczestniczek wernisa¿u.
Bohaterkê wieczoru obdarowano kwiatami, jej brat piêknie
zagra³ na gitarze. Zapytaliœmy
o mo¿liwoœæ nabycia prac z wystawy. Chêtnie bym je sprzeda³a – zapewni³a pani Anna.
Wystawa czynna bêdzie do
1 marca w Domu Kultury
„Praga” przy ul. D¹browszK.
czaków 2.

entuzjazmu, dobitnie pokazuje jak wspania³e efekty mo¿e
daæ wspó³praca miêdzy rozmaitymi instytucjami i grupami nieformalnymi. Oby takie
uniesienia i porywy serca zdarza³y siê w ci¹gu roku czêœciej!
Bart³omiej W³odkowski

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH
Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania „GRANICA”
Warszawa ul. Targowa 80
Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich
Wo³omin-S³oneczna ul. Rolna 26
50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t,
które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”
Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

tel. 0507-257-824
0507-292-311
0504-649-287
(022) 424-26-95

Awangarda w Fabryce Trzciny
dokoñczenie ze str. 1

temu – Na pocz¹tku nie by³o
³atwo, nie mówi³am po polsku,
ale zapragnê³am tu zostaæ i
sprowadziæ moj¹ niepe³nosprawn¹ siostrê Katarzynê.
Postanowi³am znaleŸæ dla niej
jak¹œ pracê, ale okaza³o siê,
¿e mo¿liwoœci zarobkowania
dla osób niepe³nosprawnych
intelektualnie s¹ w Polsce bardzo ograniczone. W Stanach
Kasia przez wiele lat pracowa³a przy klejeniu kopert. Postanowi³am wiêc za³o¿yæ fundacjê opart¹ na znanych w USA
zasadach corporate social responsibility, co w t³umaczeniu
na jêzyk polski oznacza zasady odpowiedzialnoœci spo³ecznej. Tak powsta³a Fundacja Awangarda. Produkty wykonane przy wspó³udziale
osób niepe³nosprawnych intelektualnie s¹ sprzedawane firmom i w ten sposób uzyskujemy œrodki na wspieranie naszej dzia³alnoœci – mówi Ma³gorzata Samborska. Oferowanie firmom i korporacjom
piêknych przedmiotów wykonanych przez osoby niepe³nosprawne na warsztatach terapii zajêciowej daje im równie¿
szansê osi¹gniêcia niezale¿noœci finansowej. Jest to
ogromna grupa osób. Wed³ug
danych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w warsztatach
terapii zajêciowej uczestniczy
w ca³ej Polsce blisko 16 tys.
osób. Prezentowane podczas
koncertu przedmioty wzbudza³y powszechny zachwyt,
co najlepiej œwiadczy o niebywa³ych wprost zdolnoœciach
osób niepe³nosprawnych.
Talenty osób niepe³nosprawnych ujawni³y siê jednak
przede wszystkim podczas
koncertu w Fabryce Trzciny, a
wczeœniej podczas prób w
Œrodowiskowym Domu Samopomocy nr 1 na Bemowie
gdzie pod kierunkiem terapeutów dzia³a zespó³ perkusyjny
Jeden Rytm - Jeden Œwiat.
Cz³onkowie zespo³u, osoby
niepe³nosprawne intelektualnie, graj¹ na bêbnach szczelinowych, bêbenkach, klawesach, grzechotkach, recoreco, dzwonkach rurowych.
Wiêkszoœæ instrumentów wykonali sami. Zespó³ ma ju¿ na
swoim koncie wydan¹ p³ytê.
W Fabryce Trzciny wyst¹pi³y
równie¿ Janio³y z Milanówka - zespó³ graj¹cy mieszankê muzyki etnicznej, folkowej
i awangardowej. Na co dzieñ
dzia³a w Domu Rehabilitacyjno - Opiekuñczym w Milanówku pod kierunkiem gitarzysty i
muzykoterapeuty. Janio³y z
Milanówka graj¹ na instrumentach wykonanych g³ównie
we w³asnej pracowni ceramicznej. Na koncercie zabrzmia³y bêbny, udu, marakasy, kije deszczowe, flety, okaryny, gongi, sople i didgeridoo
wzbogacone brzmieniem gitary akustycznej i liry korbowej.
Podczas prób mogliœmy obserwowaæ prawdziwy profesjonalizm niepe³nosprawnych
muzyków - cierpliwie i wytrwale powtarzali utwory, reaguj¹c
na ka¿dy gest terapeutów i

kieruj¹cej próbami Anny Marii
Jopek - wybitnej wokalistki jazzowej. Podczas koncertu oba
zespo³y zabrzmia³y magicznie
towarzysz¹c Annie Marii Jopek, Januszowi Skowronowi,
Tomaszowi Stañko i Zbigniewowi Wegehauptowi. Ten nieprawdopodobny rodzaj pozawerbalnej, g³êbokiej komunikacji miêdzy profesjonalistami
z najwy¿szej pó³ki i utalentowanymi amatorami bardzo
podoba³ siê publicznoœci, która reagowa³a szczerymi oklaskami. Koncert rozpocz¹³ siê
od duetu niepe³nosprawnego
saksofonisty Grzegorz Deptucha i wybitnego kontrabasisty
Zbigniewa Wegehaupta. Zagrali jeden z jazzowych standardów. A potem sal¹ zaw³adnêli niepe³nosprawni muzycy.
Piêkny g³os Anny Marii Jopek
brzmia³ przejmuj¹co na tle instrumentów perkusyjnych.
Rytmiczna gra syntezatorów
Janusza Skowrona zyska³a
nowy wymiar. Niepowtarzalne
brzmienie tr¹bki Tomasza
Stañko, jednego z wybitniejszych trêbaczy œwiatowego
jazzu, w przedziwny sposób
komponowa³o siê z ekstatycznym rytmem niepe³nosprawnych bêbniarzy. Jazzowy walking i smyczkowe solo kontrabasisty Zbigniewa Wegehaupta dope³nia³o ca³oœci. Ma³gorzata Samborska powiedzia³a
NGP po koncercie - Sama nie
mogê siê nadziwiæ, jak uda³o
nam siê zaprosiæ do udzia³u
we wspólnym graniu takie jazzowe znakomitoœci i przemi³ych, dowcipnie prowadz¹cych koncert - Elizabeth Dudê
i Kevina Aistona. Wszyscy wykazali siê pe³n¹ otwartoœci¹.

MALWA

Bielizna
dzienna
i nocna

biustonosze
50%
gorsety
TANIEJ
body
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Dla nas to nies³ychanie wa¿ne. Ju¿ myœlê o kolejnej edycji Awangarda Jamboree w
przysz³ym roku i mam nadziejê, ¿e i nastêpnym razem
gwiazdy nie odmówi¹.
Po koncercie, w garderobie
uda³o nam siê porozmawiaæ z
muzykami. - Nie wiem czy
by³o to trudne przedsiêwziêcie, nigdy tak nie kalkulujê.
Myœlê, ¿e jest przede wszystkim bardzo ciekawe. W ¿yciu
bardzo wa¿na jest umiejêtnoœæ komunikowania siê z
ludŸmi i to mnie zachwyci³o
tutaj - niesamowita komunikacja. Komunikacja poprzez
muzykê jest w ogóle odrêbnym œwiatem, œwiatem poza
œwiatami, dla mnie œwiatem
absolutnie doskona³ym, na
którego p³aszczyŸnie nie ma
wojen. Naprawdê. To, co mnie
urzek³o najbardziej - jak fantastycznie graj¹ te zespo³y,
jak¹ maj¹ cudown¹ energiê,
jak¹ maj¹ pasjê, jaki cudowny zapa³, jak¹ szczeroœæ.
Szczeroœæ to jest w ogóle
rzecz na wagê z³ota w dzisiejszym œwiecie, a tutaj doœwiadczyliœmy jej w nadmiarze. Tak
naprawdê czujê siê obdarowana, mam œwiadomoœæ, ¿e
znacznie wiêcej dostajê ni¿
dajê i nic nie mogê na to poradziæ i to jest bardzo szczêœliwe, bo œwiat na ogó³ nam
wszystkiego sk¹pi. A tu jest
wielka hojnoœæ w dawaniu,
tak¿e ju¿ w³aœciwie têskniê za
tymi próbami i za tymi spotkaniami, za tymi ludŸmi. Nawi¹zanie z nimi kontaktu nie by³o
dla mnie trudnoœci¹ chyba dlatego, ¿e bardzo wierzê w Cz³owieka w cz³owieku i w ogóle
zawsze tak jest, niezale¿nie
od tego kogo spotykam. Czasem siê na tym parzê, czasem
s¹ to zupe³nie cudowne metafizyczne zdarzenia i tym razem by³o naprawdê fantastycznie - powiedzia³a NGP
Anna Maria Jopek. Dla Janusza Skowrona by³o to doœwiadczenie jedyne w swoim
rodzaju - Czu³em prawdziw¹
radoœæ niepe³nosprawnych
muzyków, ich szczeroœæ i autentyzm. To s¹ zjawiska nie do
przecenienia. Wielu z nich to
naprawdê bardzo zdolni ludzie
czuj¹cy muzykê wszystkimi
zmys³ami. Tomasz Stañko
powiedzia³ nam - To jest bar-

Klub Legion zaprasza na mecz 26 kolejki
I Ligi Koszykówki Mê¿czyzn
CA-IB Legion Politechnika Warszawska
vs
KS Siarka Tarnobrzeg
Hala sportowa przy ul. Strumykowej 21
18 lutego (sobota) godz. 15. WSTÊP WOLNY

dzo wzruszaj¹cy koncert. Nie
umiem tego nazwaæ - jest to
coœ pomiêdzy mi³ym, amatorskim, d¿emowym graniem a
bardzo g³êbokim prze¿yciem.
Paradoks polega na tym, ¿e
profesjonalny muzyk p³aci grube pieni¹dze, by osi¹gn¹æ to,
czym dysponuj¹ ludzie, z którymi w³aœnie gra³em. Mam
g³êbokie poczucie wspólnoty
z tego typu ludŸmi. To s¹ takie moje dziwne filozoficzne
odloty, które mi siê w³aœnie
tutaj potwierdzaj¹, a o których
nie wypada nawet mówiæ. W
czasie tego wspólnego grania
by³o coœ pomiêdzy uczuciem
rozbawienia, niewiarygodnie
silnego wzruszenia, niemal do
³ez. Po³¹czenie emocji z
czymœ, co bardzo ceniê w
muzyce. Oni graj¹ archetypowo, wielu z nich ma bardzo
dziwne wyczucie czasu, proporcji, piêkna i rzeczy, które
czêsto s¹ bardzo, bardzo trudne do osi¹gniêcia dla wykszta³conych muzyków. Ci niepe³nosprawni muzycy czasem
graj¹ to, co jest osi¹galne wy³¹cznie dla muzyków z najwy¿szej pó³ki. Zbigniew Wegehaupt zastanawia³ siê, na
czym bêdzie polega³a jego
rola w tym koncercie - Nie wiedzia³em, jaka jest koncepcja
koncertu, ale kiedy us³ysza³em, ¿e zagramy wspólnie,
mój niepokój min¹³. Uwa¿am,
¿e osoby niepe³nosprawne s¹
czêsto bardziej ludŸmi ni¿ inni
ludzie i to podczas tego wspólnego grania tylko siê potwierdzi³o. Jeœli mogê im sprawiæ
radoœæ nie odmawiam. I nie
bêdê odmawia³, bo dla mnie
to równie¿ jest wielka radoœæ.
Radoœci tego wieczora nie
brakowa³o. To by³ naprawdê
piêkny koncert.
El¿bieta Gutowska
Zainteresowanym wspó³prac¹
z Fundacj¹ Awangarda polecamy
witrynê www.awangarda.org.pl.
Adres Fundacji: ul. Kaliska 5
lok. 15, 02-316 Warszawa, adres
e-mail: biuro@awangarda.org.pl

♦
♦
♦
♦

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

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

faktury VAT

Us³ysz na nowo
dokoñczenie ze str. 1

Trudno jest zdefiniowaæ takie pojêcie jak „normalne s³yszenie”. Istnieje znaczna ró¿nica miêdzy zdolnoœci¹ s³yszenia u noworodka i nastolatka.
Tak samo jak wystêpuj¹ ró¿nice u ludzi dwudziesto-, czterdziesto i szeœædziesiêcioletnich. Jak wiele innych rzeczy
s³uch zmienia siê na przestrzeni ¿ycia, ale zmiany zazwyczaj
wystêpuj¹ tak wolno, ¿e na pocz¹tku wcale ich nie zauwa¿a-

my. Dopiero gdy s³uch zaczyna wp³ywaæ na nasz sposób
porozumiewania siê z innymi
osobami, zaczynamy siê zastanawiaæ co siê dzieje.
Skutecznym rozwi¹zaniem
otwieraj¹cym drzwi do œwiata
dŸwiêków, które wydawa³y siê
bezpowrotnie utracone, mo¿e
okazaæ siê aparat s³uchowy.
Wspó³czesne aparaty to bardzo zaawansowane i zminiaturyzowane urz¹dzenia, potrafi¹ce dostosowaæ siê do ubyt-

DO KA¯DEGO KARNETU JEDNO WEJŒCIE GRATIS

GROTA SOLNO-JODOWA
• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy
• nerwice, przemêczenie, brak odpornoœci na stres
CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa
Rezerwacja pod nr tel.

33

ku pacjenta. Wybór konkretnego modelu aparatu w znacznej
mierze zale¿y od rodzaju ubytku s³uchu, ale tak¿e od osobistych preferencji pacjenta i
jego trybu ¿ycia. W ka¿dym
przypadku specjalista audioprotetyk zaproponuje najlepsze rozwi¹zanie i pomo¿e dokonaæ najlepszego wyboru.
„W ostatnich latach obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowoczesnego, miniaturowego aparatu s³uchowego nie jest ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20 lat temu,
a jako najczêstsze przyczyny
dyskomfortu pacjenci wskazuj¹ trudnoœci w komunikowaniu siê z rodzin¹ i znajomymi.
Nowoczesne technologie nie
ominê³y aparatów s³uchowych,
które wyposa¿one s¹ w bardzo
szybkie procesory potrafi¹ce
czyniæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda” – mówi Marek Zgutka,
dyplomowany audioprotetyk z
firmy FONIKON, która specjalizuje siê w niesieniu pomocy
osobom niedos³ysz¹cym.
Aparat s³uchowy mo¿e przynieœæ wielk¹, pozytywn¹ i natychmiastow¹ ró¿nicê. Bardzo
wa¿nym czynnikiem jest indywidualne zaanga¿owanie pacjenta w proces noszenia aparatu. Im wiêcej informacji mo¿e
on dostarczyæ o swoich odczuciach i potrzebach, tym lepsze
bêd¹ rezultaty. „Pacjentom, którzy wahaj¹ siê czy nosiæ apa-

022 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

Dzieñ kota
Pojutrze œwiêto. Obchodziæ
je bêd¹ Mruczki i ich wielbiciele, bo oto 17 lutego zosta³ og³oszony Œwiatowym Dniem Kotów. W zesz³ym roku, z tej okazji, w³adze Rzymu zorganizowa³y autokarowy objazd miasta. W³osi zwiedzali najwiêksze kocie kolonie w Wiecznym
Mieœcie. Musia³a byæ to raczej
d³uga wycieczka, bo mieszka
tam mnóstwo Puszków.

braku - celem mo¿e staæ siê
równie¿ nasza kanapa.
Jest wielkim czyœciochem,
lubi wygrzewaæ siê na s³oñcu i
ma piêkne oczy, które uwa¿nie
œledz¹ otoczenie. Ociera siê o
nasze nogi i nie trzeba codziennie wyprowadzaæ go na spacer.
Mo¿emy zatem spokojnie relaksowaæ siê w wygodnym fotelu z mrucz¹c¹, milutk¹ kuleczk¹ na kolanach i przez
okno obserwowaæ zmienne
koleje, zimowej pogody.
Wysterylizowane, szczepione, do wziêcia za darmo kotki
z falenickiego azylu

„Pod psim anio³em”
www.psianiol.org.pl
tel. (022) 612-62-97
najlepiej dzwoniæ w weekend

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 022 353-06-20
www.fonikon.pl

Warszawa – Bródno,
ul. Kondratowicza 37,
tel. 022 353-06-20
Warszawa – Wawer,
ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353-42-50
Warszawa – Mokotów,
ul. D¹browskiego 16,
tel. 022 498-75-40
022 880-04-00

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

BIOLOGICZNYCH, PRZYDOMOWYCH
ul. Drogowa 9
OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW,
03-109 Warszawa
ZBIORNIKÓW SZAMBOWYCH,
tel./fax 022 676-84-69
SEPARATORÓW T£USZCZU,
tel. kom. 0-501-505-501
tel. kom. 0-601-361-496 STUDZIENEK WODOMIERZOWYCH
www.wid-bud.pl
I KANALIZACYJNYCH
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Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ
NFZ

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

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne

Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!
Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022 618-88-84
www.fonem.waw.pl

Piêkne, choæ przera¿aj¹ce!
Pod tak¹ nazw¹ tytu³em odby³a siê dwa lata temu Ogrodzie Zoologicznym wystawa
zwierz¹t, które choæ by³y od
lat lokatorami ZOO, to jednak
nie mog³y doczekaæ siê w³asnej ekspozycji i ogl¹daæ je
mogli tylko uprzywilejowani –
uczniowie, którzy przychodzili
do ZOO na lekcje o bezkrêgowcach. Wystawa cieszy³a
siê tak ogromn¹ popularnoœci¹ (widaæ z tego, ¿e najwiêksze zainteresowanie wzbudzaj¹ w nas zwierzêta, których siê przynajmniej trochê
boimy), ¿e dyrekcja Ogrodu
zmobilizowala wszystkie si³y,
by jak najszybciej zbudowaæ
nowy pawilon ze sta³¹ ekspo-

Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

PRODUCENT

W polskich domach ¿yje
równie¿ sporo kotów. To dobrze, bo posiadanie kociaka w
domu daje wiele przyjemnoœci. Mruczki s¹ inteligentne i
maj¹ rozkosznie jedwabiste
futerka. Instynktownie wyczuwaj¹ nasze bol¹ce miejsca i
k³ad¹ siê tam, koj¹co je rozgrzewaj¹c. Niejeden w³aœciciel puszystego zwierzaczka
mo¿e opowiedzieæ o tym, jak
wyleczy³ go jego ulubieniec.
Zadowolony kot mruczy jak
ma³y motorek. Do zabawy nie
trzeba mu wiele; wystarczy szeleszcz¹ca folia, k³êbek w³óczki
czy sreberko od czekolady. A
wtedy przez d³ugi czas mamy
go z g³owy. Poza tym poluje na
myszy. Chocia¿ - w razie ich

rat, proponujemy wypo¿yczenie
z mo¿liwoœci¹ zwrotu. Wówczas pacjent ma pewnoœæ, ¿e
nie kupuje kota w worku” – kontynuuje Marek Zgutka.
W zwi¹zku z trwaj¹c¹ zimow¹ promocj¹ pracownicy
gabinetu audioprotetycznego
firmy FONIKON zapraszaj¹
wszystkich zainteresowanych
na bezp³atne badanie s³uchu
oraz konsultacjê audioprotetyczn¹. Istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z refundacji NFZ i
œrodków PFRON. Gabinet mieœci siê przy ulicy Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala Bródnowskiego), tel. 353-06-20.
Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

damski-mêski
AIR-BRUSH
√ opalanie natryskowe cia³a
√ zdobnictwo artystyczne
paznokci

zycj¹ paj¹ków, wijów, owadów
i miêczaków. I sta³o siê! 14
stycznia odby³o siê uroczyste
otwarcie, a dziœ jest to najt³umniej odwiedzane miejsce
w naszym ZOO.
W piêknym, wype³nionym
egzotyczn¹ roœlinnoœci¹
obiekcie prezentowane s¹ jadowite ptaszniki, groŸne skorpiony, niewierne modliszki,
przedziwne patyczaki, œpiewaj¹ce œwierszcze, cudownie
ubarwione chrz¹szcze i wiele
innych najmniejszych przedstawicieli œwiata zwierzêcego.
Dla tych, którzy ¿ywiej interesuj¹ siê mikrokosmosem
umieszczono w skalnej œcianie monitor dotykowy – mo¿na tu zaczerpn¹æ wielu infor-

macji o bezkrêgowcach, o ich
biologii i o stopniu zagro¿enia
poszczególnych gatunków, a
tak¿e zapoznaæ siê z wieloma
obyczajowymi ciekawostkami
z ich ¿ycia.
W pawilonie bezkrêgowców jest nie tylko interesuj¹co, piêknie ale te¿ przytulnie i
ciep³o.

Nie ma potrzeby czekaæ do
wiosny i odk³adaæ wizyty w
ZOO. Teraz jest najprzyjemniej! Nie ma t³oku i w spokoju
mo¿na oddaæ siê mi³emu
uczuciu „bezpiecznego strachu” – przera¿aj¹ce stworzenia nie powinny raczej wyjœæ
z terrariów.

STYLIZACJA PAZNOKCI
√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE
PE£NA KOSMETYKA
√ kosmetyka twarzy
√ depilacja woskiem
√ makija¿
√ henna
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)
SOLARIUM Ergoline
ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 022 678-82-27
0501-772-753
dojazd do Klienta

Zacisze luksus wœród willi








Przygotowywanie dokumentacji projektowych,
przetargowych i kosztorysów dla Urzêdów Gmin
z zakresu odprowadzania i unieszkodliwiania œcieków bytowych

ul. Bogumiñska 12

cena tylko 3580 z³/m2 brutto
kameralny, chroniony budynek
tnie
gara¿ podziemny
osta a n i a
szk
w³asnoœæ hipoteczna
mie
gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
gratis udzia³ w gruncie
gratis balkony

Sprzeda¿ POL-TOP
ul. Radzymiñska 211
tel. 022 678-14-14, fax 678-04-04
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mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI tanio, ka¿dy zakres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK polski nauczycielka
022 322-60-32
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matematyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, keybord 670-31-89, 0502-935-459
ZDROWIE I URODA
„JAKI kszta³t ma twoje cia³o?
Indywidualna dieta kszta³tu”
Zapraszamy do klubu
Wellness, ka¿da œroda
godz. 18.00, Szko³a Podstawowa 314 ul. Porajów 3
tel. 0502-349-696
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), laryngolog, psychiatra, psycholog, akupunktura
laserem, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel. 022 619-52-31
POSZUKIWANIE idealnej
diety, co to jest dieta komórkowa, 2 marca godz. 18.00
Szko³a Podstawowa 314 ul.
Porajów 3, wstêp wolny
0502-349-696
PRYWATNY Dom „OSTOJA”
dla 10 pensjonariuszy. Rodzinne
warunki pobytu w pokojach
1,2,3-osobowych. Sta³a opieka
lekarska i pielêgniarska.
Domowe posi³ki 4 razy
dziennie. Równie¿ pobyty
krótkoterminowe i osoby
le¿¹ce. MARKI k Warszawy
www.domopieki.qs.pl,
022 771-43-16, 302-62-28,
0694-486-025
PSYCHOLOG - dzieci i m³odzie¿, 0608-099-452
US£UGI
A pralki, lodówki Amica
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
A. pranie dywanów, wyk³adzin, tapicerki u klienta i
w pralni, profesjonalnie,
eko-œrodki 022 619-40-13,
0502-928-147
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
FILTRY wodne - servis
0502-778-365
FOTO-STUDIO - sesje
zdjêciowe, œluby, chrzty,
komunie tel. 0501-484-787,
022-619-20-22

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

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe. 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA krawiecka
Teksana, pasa¿, ul. Œwiatowida 49 lok. 33
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
WIZA¯, makija¿e okolicznoœciowe, stylizacje sesji zdjêciowych tel. 0503-761-314,
022-619-05-09
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.
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

NIERUCHOMOŒCI
A KUPIÊ - bezpoœrednio dom na Zaciuszu (bliŸniak,
segment, wolnostoj¹cy) z lat
90-tych, do 250m2 powierzchni mieszkalnej, dzia³ka minimum 300m2, cicha okolica,
tel. 0601-623-374.
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
WYNAJMÊ 1 pok. Tarchomin
Myœliborska 800z³ + op³aty
licznikowe i kaucja 2400z³
0605-834-860
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe, catering (obiady domowe z dostaw¹). Tanio, 0692-600-178,
022 679-81-06
PRACA
CASTING Agencja Reklamowa poszukuje nowych twarzy
do kampanii reklamowych,
prasy, katalogów, filmu. Sta³e zlecenia dla modelek, fotomodelek i hostess. Zapraszamy wszystkich w wieku
12-26 lat w najbli¿szy wtorek
od 14 do 18, Warszawa, ul.
Bia³ostocka 22 lok. 11 tel.
0503-761-314, 022-619-05-09
SZKO£A Podstawowa nr 344
ul. Erazma z Zakroczymia 15
zatrudni dozorcê na pe³nym
etacie, tel. 022 614-90-30

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Alergie i zwierzêta
Niedawno dosta³em telefon od s¹siadki, która nie ma cz³owieka, nale¿y zdecydonic wspólnego ze s³ynn¹ GoŸdzikow¹. Potrzebuje dobrych waæ siê na czasowe odosobr¹k. Pomyœla³em, ¿e to pomy³ka bo ma fajnego faceta, nienie, a nie pozbycie. Rodzimieszkanie, nowo narodzon¹ córkê Zosiê i przesympatycz- na, s¹siedzi, przyjaciele czy
nego kota Leona. Wiêc opowiadam jej, ¿e ja mam du¿o hotel dla zwierz¹t u³atwi¹ nam
gorsz¹ rêkê, bo dziecko mam stare, trzynaœcie lat skoñ- postawienie diagnozy. Przy
czy³o, tyle samo skoñczy mój „nowy” samochód, a za alergiach z „winy” zwierz¹t
moimi domowymi kocicami nie przepadam. Okaza³o siê, choroba ma charakter nawra¿e potrzebne s¹ dobre rêce dla kota Leona, poniewa¿ Zo- caj¹cy po zaprzestaniu farmasia ma alergiê na jego sierœæ.
koterapii lub przewlek³y i nieRzeczywiœcie zdarza siê, ¿e zwierzêcia ze sk³adu towarzy- ustaj¹cy w ich obecnoœci. Popo wprowadzeniu nowego skiego rodziny trzeba podj¹æ wrót objawów notujemy po pozwierzêcia do domu jedno z w sposób œwiadomy i pewny. wrocie zwierzaka do domu.
domowników zaczyna wykazySugestie lekarzy medycyny Oceniam to zjawisko na kilka
waæ objawy uczulenia. Najczê- s¹ w pocz¹tkowej fazie diagno- procent przy nagminnym poœciej jest to alergia typu wziew- zowania bardzo radykalne. Sam dejrzewaniu zwierz¹t o „winê”.
nego na sierœæ lub roztocza us³ysza³em od pediatry 10 lat Proszê sobie udowodniæ, ¿e
zamieszkuj¹ce skórê i okrywê temu „niech pan usunie zwierzê- to, to w³aœnie to. •le postawiow³osow¹ zwierzêcia. Drugim ta z domu, a dziecko przestanie na diagnoza to dramat dla
dziecka i zwierzêcia, którzy
czêsto wystêpuj¹cym typem chorowaæ”. Nie pos³ucha³em.
alergii jest alergia kontaktowa
Wam zalecam s³uchaæ. Je- nie wiedz¹, dlaczego nie
zwi¹zana z uczuleniem na bia- ¿eli pojawiaj¹ siê problemy, mog¹ byæ razem.
³ka sierœci, a tak¿e na wszela- które wy¿ej wymieni³em, doMoje rêce nie okaza³y siê
kie sk³adniki œliny. Kochaj¹cy radzam konsultacjê z leka- takie z³e. Leon jest teraz moim
zwierzak objawia wszak swo- rzem. Je¿eli zwrócona zosta- kotem. Œwi¹d skóry na mojej
je uczucie lizaniem.
nie uwaga na wp³yw obecno- twarzy ust¹pi³ po zmianie wody
Objawy uczuleniowe u ludzi œci zwierzêcia na stan zdrowia po goleniu... proste - prawda?
wyra¿aj¹ siê wyciekiem z
nosa, zapaleniem spojówek,
miejscow¹ lub uogólnion¹
wysypk¹, œwi¹dem skóry,
kaszlem i stanami zapalnymi
g³êbszych czêœci uk³adu oddechowego czyli zapaleniem
gard³a i migda³ów (angina),
zapaleniem oskrzeli, a nawet
Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
p³uc i op³ucnej.
Zaraz, zaraz! Nie bierzcie
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa
Pañstwo telefonu do rêki.
Schroniska dla zwierz¹t s¹ petel. 022 818-99-76, 0602-400-670
³ne, a decyzjê o eliminacji

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe

www.psaudyt.com.pl

Zielono w przedszkolach i szko³ach

Zakoñczy³ siê pierwszy etap programu edukacji ekologicznej „Zielona Polska – Zielona Warszawa- Zielony Targówek” dla szkó³ i przedszkoli Targówka. Przygotowa³a
nowe grupy pocz¹tkuj¹ce:
go fundacja „Nasza Ziemia”, po konsultacjach z placówul. Strumykowa 21, BOS
kami oœwiatowymi dzielnicy, Wydzia³em Ochrony Œrodo(wejœcie od strony boiska)
wiska Targówka oraz spó³k¹ „Procter & Gamble”.
- towarzyski: œroda - 20.15
W ramach pierwszego w
Zgodnie z projektem S³awoPolsce konkursu grantowego miry Za³êskiej, w Przedszkolu nr
ul. Leszczynowa 5 SP 118
dla szkó³ i przedszkoli „Zdro- 119 zostanie przeprowadzony
- towarzyski:sobota - 10.00
wie i ekologia”, od wrzeœnia konkurs plastyczny „Wiosenny
- nowoczesny:œroda - 19.00
2005 roku nauczyciele przygo- krajobraz”, dzieci bêd¹ sadziæ i
projekty w³asnych pielêgnowaæ drzewa w ogrozapisy: 0-501-100-809 towywali
materia³ów edukacyjnych. Na dzie, spotkaj¹ siê z leœnikiem,
www.studiotanca.pl
konferencji prasowej 8 lutego pojad¹ na wycieczki do Filtrów
og³oszono nazwiska autorek Warszawskich oraz do Muzeum
Z pracy Stra¿y Miejskiej
najlepszych opracowañ. Na re- £owiectwa i Leœnictwa; bêd¹ siê
alizacjê zawartych w nich dzia- uczyæ jazdy konnej, a rodzice
³añ autorki otrzyma³y „mikro- wezm¹ udzia³ w warsztatach
granty” z r¹k Miko³aja Józe- ekologicznych oraz pikniku z
Cztery pijane m³ode dziewczyny pobi- czyni¹, patrol Stra¿y uda³ siê na ich po- fowicza z „Procter & Gamble” ekologicznymi potrawami, wy³y ekspedientkê sklepu, która odmówi³a im szukiwania. Po kilku minutach zauwa- i Ewy Smólskiej z Fundacji s³uchaj¹ te¿ prelekcji „Jak powinno siê od¿ywiaæ dziecko w
sprzeda¿y wódki. Sprzedawczyni zosta³a ¿ono je, gdy chwiejnym krokiem prze- „Nasza Ziemia”.
okresie wzrostu”.
obrzucona wyzwiskami i kopniêta w chodzi³y przez ulicê. Zosta³y one przebrzuch. Gdy jeden z klientów stan¹³ w jej wiezione do sklepu, gdzie ekspedientka
Dla dzieci z Przedszkola nr
obronie i wezwa³ warszawskich stra¿ników, wskaza³a na jedn¹ z nich, jako spraw88 Marta Kowalska i Agnieszzosta³ przewrócony na sklepowe rega³y.
czyniê pobicia. Cztery m³ode kobiety
ka Kaczmarska urz¹dz¹ k¹kurs
cik sportowy z minibasketem
Do dantejskich scen w sklepie spo¿yw- przekazano policji.
jêzyków obcych
oraz k¹cik ekologiczny – ogróW komisariacie zosta³y przebadane
czym przy ul. Korzona dosz³o w czwardek zio³owy, w którym odbyBia³o³êka Dworska
tek (9 lutego) oko³o godz. 17.50. Funk- na zawartoœæ alkoholu w wydychanym
siê bêd¹ zajêcia dydakcjonariuszy oddzia³u patrolowo-inter- powietrzu. Marcelina P. (ur.1986) mia³a
ul. Zio³owa 40 lok. 6 waæ
tyczne. Poprowadz¹ te¿
wencyjnego Stra¿y Miejskiej wezwa³ 2,6 promila alkoholu, Paulina W.
warsztaty lepienia z gliny.
mê¿czyzna, który stan¹³ w obronie po- (ur.1987) 2,1 promila, Paulina S.
022 614-36-93
Program Magdaleny Milbitej ekspedientki. – Do sklepu wesz³y (ur.1987) 1,4 promila, a siedemnasto0506-175-451
cztery m³ode dziewczyny i za¿¹da³y letnia Magdalena 1,6 promila. Trzy koczewskiej i Marzeny Gajowni0606-528-738
sprzeda¿y butelki wódki – mówi sprze- biety umieszczono w Izbie WytrzeŸwieñ,
czak z Przedszkola nr 125 „Pod
Z³otym Promykiem” obejmuje:
dawczyni. – By³y pijane i odmówi³am im natomiast niepe³noletni¹ dziewczynê
www.qualityschool.pl
podnoszenie œwiadomoœci ekowydania alkoholu. Wtedy wst¹pi³ w nie odebra³ z komisariatu jej ojciec.
logicznej rodziców, m.in. pojakiœ czort. Powyzywa³y mnie od najgorprzez spotkania z alergoloszych i ze z³oœci, z ca³ej si³y, zaczê³y kogiem, oraz zachêty do aktywpaæ w rega³y i trzaskaæ drzwiami. W pewnoœci ruchowej; konkurs dla
nej chwili jedna z nich znienacka kopdzieci i rodziców „Projekt zagonê³a mnie w brzuch. Wtedy w mojej obrospodarowania ogrodu przednie stan¹³ mê¿czyzna, który robi³ zaku♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami
szkolnego”; coroczn¹ zbiórkê
py. Chcia³ uspokoiæ kobiety, ale te rów¿ywnoœci dla ptaków i kotów;
nie¿ go zbluzga³y i przewróci³y na skle♦ administrujemy
dzieñ bez s³odyczy: coroczn¹
powe rega³y – relacjonuje poszkodowa♦ nadzorujemy modernizacje i remonty
prezentacjê poezji dzieciêcej o
na. Przybyli na miejsce stra¿nicy zastali
tematyce ekologiczno-przyrodw sklepie tylko dwie z czterech rozwyul. Œw. Wincentego 110, 03-291 Warszawa
niczej; przedstawienie z udziadrzonych dziewczyn, pozosta³e nato³em kadry pedagogicznej.
miast, wg relacji œwiadków, posz³y w kietel. 022 301-10-02, 0604-11-25-75
Pod kierunkiem Ewy Maj, w
runku ul. Askenazego. Wspólnie z mê¿biuro@euro-profil.dmkhost.net
Szkole Podstawowej nr 285
czyzn¹, który wstawi³ siê za sprzedaw-

TANIEC DOROŒLI

Awantura o... wódkê

QUALITY

Euro-Profil

przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny „Jak odpoczywaæ zdrowo, przyjemnie i bezpiecznie”, kiermasz zdrowej
¿ywnoœci, turniej sportowy; odbêdzie siê wycieczka pod has³em „W zdrowym ciele zdrowy
duch”, a dla szko³y i zaprzyjaŸnionego przedszkola przygotowane zostanie przedstawienie
„Gdy o swoje zdrowie dbasz,
zawsze dobry humor masz”.
Wiele projektów o tej tematyce zrealizowa³a ju¿ Anna Moczulska z uczniami Gimnazjum
nr 143. Tym razem do programu wpisa³a seminaria: „Styl
¿ycia, który leczy” oraz „Ruch,
odpoczynek, sen”; konkursy:
na najsmaczniejsz¹ potrawê
makrobiotyczn¹, na budki lêgowe dla ptaków oraz ró¿ne
formy artystyczne: piosenkê,
opowiadanie, wiersz, plakat
ekologiczny.
Wymienione dzia³ania realizowane bêd¹ do maja br. W
czerwcu zostan¹ podsumowane, a autorzy i realizatorzy zostan¹ nagrodzeni wyjazdem
do Instytutu Badawczego Leœnictwa w Sêkocinie Lesie.
Autorki nagrodzonych planów edukacji ekologicznej
podkreœla³y, jak wa¿ne jest
w³¹czenie rodziców do wspólnego dzia³ania. Tê zaletê projektów wymieni³ tak¿e przedstawiciel Procter & Gamble.
Miko³aj Józefowicz wyrazi³ nadziejê, ¿e projekt zachêci kolejne placówki do startu w nastêpnych konkursach.
Organizatorzy stawiaj¹ Targówek jako przyk³ad, jak wiele mo¿na osi¹gn¹æ dziêki koalicji: firm ( Procter & Gamble,
IKEA, MPO), organizacji odzysku (Recan, Rekpol) i przedstawicieli lokalnych w³adz (Wydzia³y: Oœwiaty i Ochrony Œrodowiska).
K.
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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!
Prosto z mostu

Komisarze
Uporczywe porównywanie
Miros³awa Kochalskiego do
najbardziej znanego komisarycznego prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego,
dokonywane przez dzia³aczy
PiS i wiernych im dziennikarzy, budzi mój niesmak. Ma³o
kto pamiêta, ¿e Starzyñski po
czterech latach sprawowania
rz¹dów komisarycznych jednak wygra³ w 1938 roku wybory. Œciœlej mówi¹c, wygra³a je jego lista „NarodowoGospodarczy Komitet Samorz¹dowy”, która jednak nie
uzyska³a bezwzglêdnej wiêkszoœci mandatów, radni nie
byli w stanie wybraæ Starzyñskiego ani nikogo innego na
prezydenta, i wtedy dopiero
Rada Ministrów ponownie go
mianowa³a komisarzem.
Lech Kaczyñski po trzech
latach sprawowania rz¹dów
równie¿ mia³ okazjê poznaæ
opiniê warszawiaków o swoich rz¹dach. W ubieg³orocznych wyborach prezydenckich
poniós³ w naszym mieœcie
druzgocz¹c¹ pora¿kê. Niekorzystne dla Prawa i Sprawiedliwoœci s¹ te¿ sonda¿e przewiduj¹ce wynik najbli¿szych
wyborów samorz¹dowych.
Jest tylko jedno podobieñstwo. Chc¹c ustanowiæ zarz¹d komisaryczny w mieœcie,
zarówno sanacja jak i partia
braci Kaczyñskich dopuszcza³y siê manipulacji prawnych. Rz¹d sanacyjny wykorzystuj¹c przepisy przed³u¿a³
poprzedni¹ kadencjê rady
miasta tak d³ugo, a¿ uda³o siê
przeforsowaæ przez Sejm stosowne przepisy. Lech Kaczyñski i radni PiS w tym samym celu odwlekali formaln¹
rezygnacjê prezydenta.
Inna by³a jednak zap³acona
przez Warszawê cena za te
manipulacje. Przed³u¿ona,
szeœcioletnia kadencja samorz¹du stolicy by³a jedn¹ z lepszych w II RP. Natomiast dwa
miesi¹ce przepychanek pomiêdzy odejœciem Kaczyñskiego a powo³aniem Kochalskiego by³y okresem chaosu prawnego i organizacyjnego, którego skutków jeszcze nie znamy.
Kochalski jest czterdziest¹
ósm¹ osob¹ kieruj¹c¹ admiDrzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
Parapety
PROMOCJA
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

MAR-MET
Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41
0600-925-147

nistracj¹ warszawsk¹. Je¿eli
dobrze porachowa³em, zarz¹dców komisarycznych
wœród jego poprzedników
by³o dwudziestu trzech, nie
licz¹c przewodnicz¹cych Prezydium Rady Narodowej w
czasach PRL, którzy formalnie nie byli mianowani. Do
czasów Stefana Starzyñskiego komisarze kojarzyli siê
warszawiakom ca³kiem jednoznacznie. Pierwszym by³
Prusak Franz Schimmelpfennig von der Ove, zarz¹dzaj¹cy miastem w latach 17961799. Rozpocz¹³ pewn¹ ponur¹ tradycjê, kontynuowan¹
przez okres zaborów: jako
prezydent miasta, tajny radca Schimmelpfennig by³ jednoczeœnie szefem miejskiej

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30,
0603-956-654

policji. Jeden z jego nastêpców, Rosjanin Kalikst Witkowski w czasie Powstania Styczniowego by³ nawet przewodnicz¹cym komisji œledczej na
Pawiaku.
Genera³ Witkowski pozostawi³ po sobie most Kierbedzia, most kolejowy i pierwsze tramwaje konne. Komisarz czasu stanu wojennego
genera³ Mieczys³aw Dêbicki
zostawi³ po sobie pierwsz¹
lokalizacjê Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapewne czu³, ¿e nadchodzi III
Rzeczpospolita...
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
(Platforma Obywatelska)
maciej@bialecki.net.pl

Tydzieñ Ofiar Przestêpstw
Tydzieñ pomocy ofiarom przestêpstw (22 lutego - 1 marca) z roku na rok cieszy siê coraz to wiêkszym zainteresowaniem. Tylko w ubieg³ym roku, w wyniku podjêtej przez s¹dy
i prokuraturê akcji udzielono pomocy a¿ 8167 osobom. Najczêstszymi problemami z jakimi zwracano siê by³a przemoc
i przestêpstwa w rodzinie (znêcanie siê psychiczne i fizyczne) oraz zapytania o pomoc, jakiej udzielaj¹ ofiarom organy
œcigania i uprawnione instytucje ze wskazaniem adresów
tych¿e instytucji - Poradni, Oœrodków, Stowarzyszeñ i innych.
Obchodzony w s¹dach, ju¿ po raz czwarty Tydzieñ Ofiar
Przestêpstw bêdzie okazj¹ do ci¹g³ego monitorowania sytuacji ofiar przestêpstw, wyznaczania kierunków niezbêdnych
dla poprawiania ich po³o¿enia. Pracownicy S¹du licz¹, ¿e
dziêki takim akcjom bezp³atnego poradnictwa pomog¹ ofiarom i ich rodzinom w dochodzeniu swoich praw, jak równie¿
utwierdz¹ w przekonaniu, i¿ nie s¹ sami w tej trudnej, wymagaj¹cej troski i pomocy sytuacji.
Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwoœci: kuratorzy s¹dowi, aplikanci s¹dowi i kuratorscy oraz sêdziowie jako konsultanci w przypadkach szczególnie zawi³ych - bêd¹ udzielali bezp³atnych informacji o uprawnieniach przys³uguj¹cym
ofiarom przestêpstw .
Pomoc prawn¹ uzyskaæ bêdzie mo¿na w dniach 22 lutego - 1 marca w siedzibach S¹dów Rejonowych okrêgu S¹du
Okrêgowego Warszawa-Praga w Warszawie:
- S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi-Po³udnie: 22, 24, 28
lutego; Pragi-Pó³noc: 23, 27 lutego, 01 marca : ul. Terespolska 15A, pokój 649
- S¹d Rejonowy w Legionowie: ul. Sobieskiego 47, pok. 224
- S¹d Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim: ul. S³owackiego 19, pokój 6
- S¹d Rejonowy w Otwocku: ul. Armii Krajowej 2, pokój 21
- S¹d Rejonowy w Wo³ominie: ul. Pr¹dzyñskiego 3A; pokoje: 407(r) we wszystkie dni; 429(d0+) - 22.02.; 412(d)- 23.02;
413(d0) - 24.02; 429(d) - 27.02; 410(d) - 28.02; 413(d) 01.03 w godzinach od 9 do 15.
Z pomocy mo¿e skorzystaæ ka¿dy - niezale¿nie od w³aœciwoœci S¹du! (np.: mieszkaniec Bia³o³êki mo¿e siê zg³osiæ do ka¿dego S¹du Rejonowego a nie tylko do S¹du Rejonowego dla Warszawy Pragi-Pó³noc)
W ramach akcji informacyjnej nie bêd¹ udzielane porady
prawne dotycz¹ce spraw tocz¹cych siê w s¹dzie, ani te¿ z
zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, czy prawa pracy.
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Kogel mogel
Kraj
Czas biegnie szybko. Wydarzenia goni¹ wydarzenia.
Rz¹dowi stuknê³o ju¿ sto dni.
W ci¹gu tego czasu rz¹d coœ
przyj¹³ i skierowa³ do Sejmu.
Wzbogaci³ siê tak¿e o wicepremier Zytê Gilowsk¹, do
niedawna gwiazdê PO, zdezawuowan¹ przez swoje œrodowisko za nepotyzm. PiSowi to nie przeszkadza. PiS
bierze jak leci. Alians z LPR i
Samoobron¹, w co pow¹tpiewa³em, sta³ siê faktem, z ciekawoœci¹ oczekujê na owoce
kadrowe tego zwi¹zku.
Premier odwo³a³ dwóch
ministrów i sam siedzi na
dwóch sto³kach. W Krajowej
Radzie S¹downictwa wyl¹dowa³y dwie osoby z problemami prawnymi. Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji powo³ano w sk³adzie, który pozostawia wiele do ¿yczenia. W ramach PiS-owskiego „Taniego
Pañstwa” obrodzi³o nam jak
nigdy w wiceministrów. Mi³e
z³ego pocz¹tki.
Najwiêkszym sukcesem
premiera w s³awetnym okresie stu dni jest chyba to, ¿e
zosta³ dziadkiem, a jego wnuk
za³apie siê na becikowe.
Jedno, co premier robi perfekcyjnie to dba o tak zwany
PR (public relations), kiedyœ
zwano to propagand¹. Premier jest obecny wszêdzie,
ostatnio pojecha³ nawet dopingowaæ nasza ekipê na
olimpiadê do Turynu. W kontekœcie wszechobecnego premiera przypomina mi siê dowcip o lodówce, sprawdzi³em,
w mojej jeszcze go nie ma.
Problem z lodówk¹ ma omc
(o ma³o co) premier z Krakowa J. M. Rokita, ostatnio znalaz³ tam telewizor.
Nied³ugo swoj¹ studniówkê bêdzie obchodzi³ prezydent. Ten na olimpiadê nie
pojecha³. Obrzydliwym mu
jest chyba naœladowanie
Kwaœniewskiego, który sportem interesowa³ siê autentycznie. W tym czasie prezydent odby³ dwie wizyty zagraniczne: pierwsz¹ w Watykanie, drug¹ w USA oraz zaliczy³ jedno chorobowe. W
sprawach krajowych prezydent - mimo apeli opinii publicznej - raczej niechêtnie
siê wypowiada, pozostawiaj¹c to swojemu bliŸniakowi.
Ten ostatni, zapewne z okazji studniówki brata, szykuje
premierowi prezent w postaci dziesi¹tek kandydatów na
ró¿norodne stanowiska. Oby
nie takich jak szef ARiMR w
Kielcach, którego dwa dni po
nominacji ze wzglêdu na
ujawnione przekrêty zmuszono do rezygnacji.

Województwo
Przyk³ady z centrali szybko
id¹ w dó³. Œwie¿o mianowany wicemarsza³ek województwa mazowieckiego Kotowski
(oczywiœcie z PiS), pewien
w³asnej bezkarnoœci pozwoli³
sobie na za³atwienie kolegom
z Ostro³êki, gdzie do niedawna by³ przewodnicz¹cym rady
miasta, niebotyczn¹ jak na
warunki mazowieckie dotacjê
w wysokoœci 24 tysiêcy z³otych na zakup koncertu zespo³u Golec uOrkiestra. Zespó³ zagra³ na balu, gdzie
bawi³a siê ca³a PiS-owska elita na czele z wiceministrem

SWiA Czartoryskim. Bal mia³
charakter charytatywny, lecz
zebrano na nim mniej œrodków ni¿ wynosi³o honorarium
kapeli. Do dziœ, mimo mej
ostrej reprymendy na sesji
województwa zapewne wicemarsza³ek Kotowski nie rozumie niestosownoœci swoich
dzia³añ oraz nie dociera do
niego fakt, ¿e naruszy³ pewne samorz¹dowe standardy.
Po aliansach na górze zatrzeszcza³a koalicja na Mazowszu. Dzia³acze PiS i LPR
od dawna bokiem patrz¹cy na
swojego koalicjanta z PO, wyciêli ich cz³owieka, mojego
sympatycznego s¹siada ze
strony Maæka Bia³eckiego jako
kandydata województwa do
komisji konkursowej, która ma
wybieraæ przysz³ego mazowieckiego kuratora oœwiaty.
Wybrany zosta³ - oprócz
uzgodnionego w koalicji przedstawiciela PiS - kandydat z
Samoobrony, czyli osoba spoza wojewódzkiej koalicji. Przy
okazji przepad³a tak¿e moja
kandydatura jako lidera opozycji, czemu siê specjalnie przy
tych uk³adach w Sejmiku nie
dziwiê. Drzewiej na Mazowszu
bywa³o jednak, ¿e przy takich
g³osowaniach wybierano jednego kandydata z koalicji i jednego z opozycji. Có¿, takie
obecnie obyczaje.

Warszawa
Tak jak przewidywa³em,
PiS dopi¹³ swego. Kuglowano terminami, przek³adano i
zrywano sesje miasta, aby nie
dopuœciæ do przedterminowych wyborów prezydenta
Warszawy. Cel osi¹gniêto.
Mamy KOMISARZA, który
bêdzie rz¹dzi³ Warszaw¹ co
najmniej do paŸdziernika. To
ju¿ kolejny komisarz w krótkiej historii odrodzonego samorz¹du. Pierwszych dwóch
zaordynowa³ Gminie Centrum
premier Buzek, stoj¹cy na
czele rz¹du AWS. Wkrótce
rz¹d ten, jak i ca³a partia,
przeszli do historii. Teraz stoj¹cy na czele rz¹du PiS premier Marcinkiewicz czyni to
samo. Jedna z polskich m¹droœci ludowych mówi, ¿e historia lubi siê powtarzaæ i nie
jest to niemo¿liwe. Komisarz
KOCHALSKI, zapamiêtajmy
to nazwisko, ostatnia nadzieja PiS w Warszawie stoi przed
niezwykle trudnym zadaniem.
Nie mo¿e bowiem zrzuciæ
wszystkich nie rozwi¹zanych
problemów stolicy, które zasta³, na swojego poprzednika.
Jemu bowiem, jak nikomu innemu, nie wypada obci¹¿aæ
za nieudolnoœæ obecnego
prezydenta RP, a by³ego prezydenta Warszawy - swojego
promotora.

Propaganda sukcesu
musi trwaæ
Powo³anie komisarza, który móg³ dzia³aæ ju¿ miesi¹c
wczeœniej, zakoñczy w stolicy
okres niepewnoœci, co do podejmowanych po 22 grudnia
2005 roku decyzji. Uruchomi
wreszcie miêdzy innymi mo¿liwoœæ odbywania corocznych
zebrañ wspólnot mieszkaniowych. Bêdzie móg³ komisarz
bowiem wreszcie desygnowaæ
przedstawicieli miasta na zebrania wspólnot mieszkaniowych, bez obawy podwa¿enia
decyzji tych zgromadzeñ.
Wspólnoty mieszkaniowe i ich

zarz¹dzanie to jeden z nie do
koñca rozwi¹zanych pal¹cych
problemów stolicy. Wszystkim
zarz¹dom i cz³onkom wspólnot, którzy wybieraj¹ siê na
zebrania polecam lekturê
ustaw o w³asnoœci lokali - tekst
jednolity (Dz. U. 2000 Nr 80
poz. 903), o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr
36 poz. 2008) i prawo budowlane - tekst jednolity (Dz. U.
2003 Nr 207 poz. 2016).

Ponownie kraj
Wiele spraw wyjaœni siê w
drugiej po³owie lutego. Wtedy
przekonamy siê, czy LPR i
Samoobrona rzeczywiœcie
ugiê³y siê przed PiS–em, czy
te¿ by³ to jedynie manewr taktyczny, maj¹cy nie dopuœciæ do
rozwi¹zania parlamentu przez
prezydenta z powodu nieprzyjêcia bud¿etu w konstytucyjnym terminie i rozpisania
przedterminowych wyborów.
Czas prezydenta up³ywa 15
lutego. Po tej dacie mog¹ rozpocz¹æ siê nowe harce. Targi
o stanowiska, o kszta³t ustaw i
wp³ywy polityków. Wszystko to
mo¿e doprowadziæ do dymisji
rz¹du i przedterminowych wyborów na jesieni, byæ mo¿e po³¹czonych z wyborami samorz¹dowymi. To jeden z mo¿liwych wariantów. Jest tak¿e
wiele innych, których dziœ nikt
nie jest w stanie przewidzieæ.
Najgorszy z nich to trwanie
przez cztery lata tego uk³adu
wstrz¹sanego wzajemnymi
animozjami, psuj¹cego gospodarkê, zwiêkszaj¹cego deficyt
bud¿etowy jak za AWS. Po
nich przyjd¹ inni i niekoniecznie z PO, którzy bêd¹ musieli
uporaæ siê z tym ca³ym ba³aganem i ponownie, jak rz¹d
Millera, zap³ac¹ za konieczne
ciêcia bud¿etowe. Karuzela
dziejów.
A na Pradze cisza. Co zamarz³o, a naturalnie nie odmarz³o, jest nadal zamro¿one mimo starañ s³u¿b ZGN.
Przewodnicz¹cy rady ani myœli o zwo³aniu sesji, bo nie ma
o czym debatowaæ. Zebra³a
siê za to komisja bud¿etu i
desygnowa³a na przewodnicz¹c¹ niedawno odwo³an¹
bez przyczyny z tej funkcji
radn¹ Alicjê D¹browsk¹ z PO.
Ciekawe, co zrobi rada.
PS. Panie burmistrzu, spo³ecznoœæ praska dziêkuje za
otwarcie studni oligoceñskiej
przy Kowelskiej.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa
Marek Krzemiñski

Naprawy od A do Z
Tanio, solidnie,
szybkie terminy
Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17
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Komin zarzewiem dezinformacji
Na budowie Zak³adu Unieszkodliwiania Sta³ych Odpadów Komunalnych goœci³em doœæ czêsto i by³em chyba
namolny i dociekliwy, bo nijak nie mog³em zdobyæ egzemplarza dokumentacji zak³adu. Zawsze coœ sta³o na przeszkodzie. To tak jak z tym anegdotycznym przemarszem
wojsk… To wzi¹³ podwykonawca, to wyjêto akurat potrzebn¹ mi czêœæ i gdzieœ tam wypo¿yczono.
Moje skargi trafia³y na pró¿- Spalanie …z rop¹ w tle
niê, ale jakoœ sobie radzi³em.
Opanowanie tych wszystNa nieszczêœcie W³ocha, re- kich technologii, w krótkim czaprezentuj¹cego dostawcê tech- sie pozostawiono za³odze.
nologii, jego krzyki mnie nie po- Brak œrodków nie pozwoli³ jedra¿a³y. Przyj¹³em podobna tak- nak na szkolenie na podobtykê. Nie wiem, mo¿e by³ ob- nych instalacjach. Musia³em
ra¿ony, lecz tylko ta forma ko- wymyœliæ coœ innego. Do czamunikacji odnosi³a efekt. Z po- su uzyskania niezbêdnych
cz¹tku cich³, lecz zaraz potem uprawnieñ eksploatacyjnych,
wybucha³ uwa¿aj¹c, ¿e racja wymaganych prawem uda³o
jest tylko po jego stronie. Pa- mi siê pozyskaæ do nadzoru
miêtam, jak w trakcie odbiorów nad urz¹dzeniami i szkolenia
przekonywa³, ¿e wybudowa³ firmê, która uczestniczy³a w
wspania³y obiekt i wszystko jest procesie realizacji zak³adu i
prima sort. Niestety, na pytanie, zna³a jego tajemnice.
czy mogê jutro sprzêgaæ turboJednoczeœnie rozpocz¹³em
zespó³ z sieci¹ zaniemówi³, jak- poszukiwania sposobu na uzyby mu coœ w gardle stanê³o.
skanie stosownych uprawnieñ
Czeka³a nas olbrzymia pra- dla za³ogi. Trzeba dodaæ, ¿e
ca, nieprzespane noce, wymy- trwa³y ju¿ wówczas próby eksœlanie rozwi¹zañ, które bez pie- ploatacyjne poszczególnych
niêdzy mo¿na by wdro¿yæ. urz¹dzeñ. Jak to zwykle bywa
Dzia³anie w atmosferze napiê- – wy³azi³y ró¿ne usterki, a tak
cia, braku czasu, koniecznoœci zwana z³oœliwoœæ rzeczy marporadzenia sobie z czymœ, cze- twych nie mia³a granic. Zaczêgo nie opisano w dokumenta- ³y mi siê œniæ po nocach przecji, czego nie by³o w projekcie, rwane przewody, ciekn¹ce rury,
czego nas nie nauczono pod- wal¹ce siê obmurza, alarmy
czas szkoleñ, by³o na porz¹d- itd., itp. To by³ przedsmak tego,
ku dziennym- dodatkowo po- co mia³o dopiero nadejœæ. Buwalaj¹ca œwiadomoœæ, ¿e nikt dowa to jedno, a ¿ycie to rzenam nie pomo¿e, mo¿emy po- czywistoœæ, która wcale nie
legaæ wy³¹cznie na w³asnej in- musi cieszyæ. Uporczywe przetuicji, wiedzy i pomys³owoœci. konywanie o koniecznoœci zaZUSOK nie by³ kolejnym, po- kupu ka¿dego komputera, druwielanym wed³ug schematów karki i argumentacja wobec doprzedsiêwziêciem gospodar- legliwej skromnoœci miejskiej
czym. To by³o takie ekspery- kasy, ¿e zbli¿a siê zima wiêc
mentalne pomieszanie z popl¹- lodówki s¹ za³odze „œmieciartaniem wszystkiego, co mog³o ni” niepotrzebne - wystarczy
siê przydaæ w obróbce œmieci. kanapki wystawiæ za okno - nie
W jednym kocio³ku st³oczo- by³y rzadkoœci¹.
no ró¿ne technologie, ró¿ny poPrzynosiliœmy wiêc do zaziom techniki, ró¿ne bran¿e. To k³adu w³asne odkurzacze, roby³a elektrownia z zadatkami na biliœmy zrzutkê, by zakupiæ
elektrociep³owniê, fabryka che- sprzêt, który mia³ nam u³atwiæ
miczna dla obróbki wody, spa- funkcjonowanie. Dlatego ka¿larnia odpadów, segregatornia da nowa zdobycz, zakup ciei nigdzie wczeœniej w Polsce nie szy³ nas na tyle, ¿e stawa³ siê
stosowana instalacja do kom- tematem godnym do zapisania
postowania odpadów. Wystar- w prowadzonej przeze mnie
czy? Ale¿ nie. By³a tak¿e insta- kronice. Do promocji zak³adu
lacja do przetwarzania py³ów i przyk³ada³em wielkie znaczeinnych odpadów procesowych nie. Irytowa³y ukazuj¹ce siê tu
na obojêtny dla œrodowiska gra- i ówdzie wzmianki na temat
nulat. W zamyœle by³o tak¿e podobno najwiêkszego truciprodukowanie materia³ów bu- ciela Warszawy, interwencje
dowlanych. Do tego do³o¿ono na temat rzekomego fetoru na
równie¿ obowi¹zkowo wêze³ do Bemowie, b¹dŸ Bielanach pooczyszczania gazów spalino- chodz¹cych z komina spalarni
wych, filtr biologiczny jako ele- na Targówku, wypisywanie
ment ekologiczny. Takie kilka- bredni o „œmierdz¹cych prenaœcie w jednym.
zentach” dla stolicy. Zanim
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
serdecznie zapraszaj¹

27 lutego o godz. 17
do sali konferencyjnej Ratusza przy ul. Kondratowicza 20

na wernisa¿ wystawy malarstwa Ewy Jaœlar
oraz koncert, podczas którego wyst¹pi¹:
Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny MAZOVIACY
i kwartet smyczkowy FORARTE
w programie pt. „Muzyka lekka, ³atwa i przyjemna”.

jeszcze zak³ad powsta³, niechêæ otoczenia ju¿ górowa³a
nad argumentacj¹ fachowców.
Czarê goryczy przela³a jedna
z konferencji w której wzi¹³em
udzia³, podczas której m³odzie¿y szkolnej naukowiec t³umaczy³, jak to w warszawskim zak³adzie spala siê odpady… polewaj¹c je rop¹, co ur¹ga przepisom ochrony œrodowiska.
Nie mog³em pozostaæ obojêtny na tego rodzaju wywody.
Nawi¹za³em kontakty z oœrodkami naukowymi w ca³ej Polsce. Zaczêliœmy uczestniczyæ
w sympozjach w charakterze
wyk³adowców.
Zajrzeæ do pieca
ZUSOK zacz¹³ wydawaæ raporty ekologiczne zwi¹zane z
jego dzia³alnoœci¹, na wzór
podobnych w Niemczech.
Opracowaliœmy materia³ opisuj¹cy technologiê, przybli¿aj¹cy proces spalania odpadów
i jego konsekwencje przeciêtnemu czytelnikowi. Maj¹c na
wzglêdzie olbrzymie zainteresowanie zak³adem ze strony
zachodnioeuropejskich specjalistów, informator wyposa¿yliœmy równie¿ w tekst angielski. W internecie pojawi³y siê
materia³y dotycz¹ce parametrów pracy naszego zak³adu.
Nawi¹zaliœmy równie¿ kontakty z samorz¹dem osiedlowym
reaguj¹c na jego zapytania,
uczestnicz¹c w spotkaniach z
mieszkañcami. Zaczêliœmy
tak¿e organizowaæ dni otwarte umo¿liwiaj¹c wszystkim
chêtnym zwiedzenie zak³adu i
zajrzenie do pieca. Mo¿liwoœæ
osobistego sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania urz¹dzeñ
na miejscu, przekonania siê,
¿e spalanie odpadów jest bezpieczne, jest prowadzone
przez fachowców by³o bardzo
wa¿nym elementem budowania wizerunku firmy. Na naszych stronach internetowych
opublikowaliœmy tak¿e nazwiska osób odpowiedzialnych za
prawid³owe funkcjonowanie
instalacji.
We wspó³pracy z Politechnik¹ Warszawsk¹ zorganizowa³em sympozjum poœwiêcone
gospodarce odpadami, które
wros³o w kalendarz corocznych
imprez w Warszawie. Wyst¹pi³em tak¿e z wyk³adami dla œrodowiska naukowego, odkrywaj¹c prawdziwe oblicze technologii przekszta³cania termicznego odpadów. Aby trzymaæ rêkê
na pulsie zmian w polskim prawodawstwie, zainicjowa³em
wraz ze specjalistami z ca³ej
Polski powo³anie do ¿ycia stowarzyszenia: „Przekszta³canie
termiczne – Klub 0,1” które
mia³o upowszechniaæ prawdê
o nowoczesnych technologiach
przetwarzania odpadów. By³em wspó³autorem listu otwartego do pos³ów, odnosz¹cego
siê do polskiej rzeczywistoœci
w gospodarce odpadami. ZUSOK sta³ siê w efekcie ofiar¹
systemu, zachowawczego sposobu myœlenia o œmieciach –
tylko w kategoriach zysku.

Jacek Kaznowski

Praga w £azienkach
Niezwyk³a sztuka uda³a siê
Paw³owi Elszteinowi – dziêki
niemu Praga zagoœci³a w
£azienkach Królewskich, w
Starej Kordegardzie, blisko
Pa³acu na Wodzie. Pra¿anin
z krwi i koœci zapewnia, ¿e
prof. Marek Kwiatkowski chêtnie przysta³ na propozycjê
wystawy „Zapraszam na Pragê”. Oczekiwanie na realizacjê obietnicy trwa³o d³ugo, bo
królewska galeria ma program
od dawna wype³niony.
Po wernisa¿u zdjêæ Paw³a
Elszteina, 3 lutego, w ksiêdze
pami¹tkowej Starej Kordegardy znalaz³y siê m.in .nastêpuj¹ce wpisy: „Dziêkujê autorowi wystawy za sentymentaln¹
retrospekcjê w g³¹b szarej,

niezapomnianej Pragi” „Na
tych fotografiach nawet te ulice, które wydawa³y siê szczytem brzydoty (np. ulica Brzeska) s¹ piêkne”.
Wystawa obejmuje 120
zdjêæ, wykonanych w ci¹gu
ostatnich 6 lat. Aby u³atwiæ

Czasu na obejrzenie Pragi
w £azienkach Królewskich nie
zosta³o wiele. Wystawa bêdzie czynna do 19 lutego, w
godz. 9–16.
Sk¹d przyjdzie nastêpne
„Zapraszam na Pragê”? Nasza propozycja: fotografie pra-

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

Goœci wita pani mgr Hanna Kielich-Rainka w imieniu
dyrektora £azienek.
Foto: Bernard Koszewski
wêdrówkê zwiedzaj¹cym, autor opatrzy³ zdjêcia podpisami,
informuj¹cymi np. o zmianach,
jakim ulega³ fotografowany
obiekt. W kilku przypadkach
wyrazem przemian, dokonuj¹cych siê np. na Targówku, jest
widoczne na zdjêciu bliskie s¹siedztwo domów mieszkalnych z ró¿nych „epok”.

Przypominamy, ¿e w redakcji Nowej Gazety Praskiej
przy ul. K³opotowskiego 15 lok. 2 (tel. 022 618 00 80)
jest nadal dostêpna ksi¹¿ka „Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa Micha³a Pilicha.

skich ulic powinny towarzyszyæ uroczystoœci 85. urodzin
Paw³a Elszteina. Warto by je
zorganizowaæ na tarasie widokowym na XXX piêtrze Pa³acu Kultury i Nauki i zaprosiæ
pracuj¹cych na XI piêtrze tego
obiektu specjalistów z Dzia³u
Promocji Miasta. Oni z pewnoœci¹ doceni¹ wieloletnie
promowanie przez Paw³a
Elszteina praskiej po³owy stolicy i uhonoruj¹ jubilata nagrod¹ w jednym z konkursów
na promocjê miasta.

Przedszkolaki dla chorych
W grudniu 2005r. nasze
przedszkole nawi¹za³o wspó³pracê z pobliskim szpitalem
im. M. Okoñskiego przy ulicy
Brzeskiej 12, czego efektem
by³o zorganizowanie tam
dzieciêcej wystawy plastycznej pt. „Hej, kolêda, kolêda”.
Prace przedszkolaków cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem wœród personelu medycznego, a przede wszystkim sprawi³y ogromn¹ radoœæ
chorym, dla których okres
œwi¹teczny w szpitalu jest
szczególnie ciê¿ki. Dzieci
przygotowa³y wiêc wiele
piêknych kart œwi¹tecznych,
którymi obdarowano pacjentów.

Nasz¹ wystawê tworzy³y
„dzie³a” wykonane ró¿nymi
technikami plastycznymi,
by³y wiêc: sk³adanki papierowe, witra¿e, collage i inne, ale
najwa¿niejsze, ¿e by³y one
robione sercem, tak jak to tylko potrafi¹ robiæ dzieci. Wyklejanki, wydzieranki, ulepianki, malowanki ozdobi³y
smutne szpitalne korytarze, a
wszystko po to, by uprzyjemniæ spêdzany czas cierpi¹cym tam ludziom.
Wernisa¿ kolejnej wystawy
„Zima i jej uroki” w szpitalu
przy ulicy Brzeskiej odby³ siê
ostatnich dniach stycznia. Wystawê otwiera³a pani dyrektor
szpitala, a g³ównymi zwiedza-

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Promocja!

j¹cymi byli pacjenci oddzia³u
internistycznego. Mamy nadziejê, ¿e obrazki dzieci ukazuj¹ce piêkno zimowego krajobrazu sta³y siê powodem
wielu doznañ estetycznych i
wzruszeñ.
Cieszy nas, i¿ dzia³ania
plastyczno - konstrukcyjne
stworzy³y przedszkolakom
szerokie pole do wyra¿ania
ekspresji, nauczy³y te¿ cierpliwoœci i wytrwa³oœci w d¹¿eniu do celu. Da³y tak¿e
mo¿liwoœæ, co jest chyba najcenniejsze, uwra¿liwienia na
potrzeby innych.
Ogromn¹ radoœæ sprawi³y
nam informacje zwrotne o tym
przedsiêwziêciu.
Otó¿ ludzie chorzy najchêtniej (o ile to tylko by³o mo¿liwe) spêdzali czas w³aœnie ciesz¹c oczy sk³adanymi choinkami z papieru, wisz¹cymi na
ga³¹zkach anio³kami i Miko³ajami z bibu³ki. Tym bardziej
jest to cenne, i¿ sprawiaj¹c ludziom radoœæ nasze dzieci
tak¿e dozna³y korzyœci - rozwinê³y twórcz¹ postawê, zaspokoi³y potrzebê dzia³ania i
samorealizacji.
Lidia Ko³odziej
Przedszkole nr 163
ul. Markowska 18a

