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Nasz s³uch jest jedyny w
swoim rodzaju, tak jak odciski palców. Jeœli go nam ubywa, tracimy czêœæ siebie,
czêœæ naszej to¿samoœci. Niedos³uch to problem nie tylko
osoby s³abo s³ysz¹cej, ale
tak¿e jej rodziny i przyjació³,
którzy znajduj¹ siê po drugiej
stronie powsta³ej bariery ko-

munikacyjnej. Czêsto powtarzane zdanie: „S³yszê dobrze,
po prostu nie rozumiem co do
mnie mówisz!” nale¿y potraktowaæ jako pierwsze ostrze¿enie. Na szczêœcie w³aœnie pojawi³o siê urz¹dzenie, które
przenosi aparaty s³uchowe w
XXI wiek!
dokoñczenie na str. 4

Pracujê za trzech
rozmowa z Jolant¹ Koczorowsk¹, pe³nomocnik
prezydenta m.st. Warszawy na Pradze Pó³noc
- Kim jest pe³nomocnik?
Zanim odpowiem na to pytanie, chcê przypomnieæ, ¿e po
zmianie ustroju Warszawy w
2002 roku Warszawa jest jedn¹
gmin¹ i ma jeden organ wykonawczy, czyli prezydenta.
Urz¹d miasta jest jeden, a urzêdy dzielnic s¹ jego czêœciami.
Urzêdem kieruje prezydent. W
dzielnicach w imieniu prezydenta w³adzê sprawuj¹ wybrane zarz¹dy. Pracodawc¹ dla
cz³onków zarz¹du jest prezydent, od którego otrzymuj¹ (lub
nie) pe³nomocnictwa do wykonywania jego zadañ. Mo¿e powstaæ sytuacja taka, ¿e do
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nowa gazeta praska

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

KANCELARIA PRAWNA
♦porady ♦pisma ♦reprezentacja w s¹dach i urzêdach
WSZYSTKIE DZIEDZINY PRAWA

tel. 022 425 77 10, 0662 519 517, 0661 784 881
ul. Ogrodowa 28/30 lok. 326 (III piêtro), www.prawo.mdi.pl

4. sesja Bia³o³êki

Po pierwsze
- inwestycje
Sesja rozpoczê³a siê od
spraw organizacyjnych. W
zwi¹zku z wyborem Jacka Kaznowskiego na funkcjê burmistrza wygas³ jego mandat radnego. Zwolniony mandat przypad³ Katarzynie Brzeziñskiej z
PO. Mandat Andrzeja Opolskiego, który zosta³ powo³any na
funkcjê wiceburmistrza, przypad³ Agnieszce Jadczyszyn z
Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD+SDPL+PD+UP.
Przeg³osowano równie¿ zmiany w sta³ych komisjach rady.
Powo³ano piêcioosobow¹,
doraŸn¹ komisjê mieszkaniow¹, która bêdzie sprawowaæ spo³eczn¹ kontrolê nad
udzielaniem pomocy mieszkaniowej.
dokoñczenie na str. 5

wiêkszoœci zadañ prezydent
przyzna pe³nomocnictwa nie
wybranemu zarz¹dowi, ale
osobie przez siebie wyznaczonej. Tak by³o np. w poprzedniej
kadencji w Wawrze, gdzie w
wyniku wyroku s¹du prezydent
wprawdzie podpisa³ umowy o
pracê z zarz¹dem wybranym
przez radê dzielnicy, ale pe³nomocnictwa mia³ tylko wyznaczony przez niego pracownik
spoza zarz¹du, do którego mia³
zaufanie. Taka sytuacja trwa³a
przez ca³¹ kadencjê. Ten ustrój
Warszawy mo¿e siê podobaæ
lub nie, ale taki po prostu jest.
Otrzyma³am od Pani Prezydent pe³nomocnictwa do wykonywania ró¿nych zadañ na
Pradze Pó³noc, gdy¿ najpierw
nie uda³o siê wybraæ zarz¹du,
a potem - w opinii wielu prawników – zarz¹d zosta³ wybrany w sposób nielegalny, tj. po
zarz¹dzeniu przerwy przez
przewodnicz¹c¹ rady i
dokoñczenie na str. 2

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

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

Praska Szko³a Rzemios³

Wysokie loty
pra¿anina
„Zapraszam, abyœmy tort
zniszczyli doszczêtnie” – to
¿yczenie dostojnego Jubilata
zosta³o spe³nione do ostatniego s³odkiego okruszka. Obchodz¹cemu 85. rocznicê urodzin i
60-lecie dzia³alnoœci twórczej
Paw³owi Elszteinowi wszyscy
zaœpiewali „Sto lat”. W gronie
goœci byli m.in.: Artur Marczewski, Jacek Wachowicz, Ireneusz
Tondera, Mieczys³aw Wojdyga
i wiele osób z artystycznych krêgów Pragi Pó³noc i Targówka.
Jubilat dosta³ mnóstwo kwiatów;
od Towarzystwa Przyjació³ Warszawy ksi¹¿kê prof. Marka
Kwiatkowskiego „Architektura
mieszkaniowa Warszawy”, od
Towarzystwa Przyjació³ Pragi „W s³u¿bie Rzeczpospolitej.
Wspomnienia gen. broni Stanis³awa Bobrowskiego”.
Skromnie, nieco w cieniu zajê³a miejsce ma³¿onka Jubilata,
pani Barbara. Pañstwo Elszteinowie s¹ ma³¿eñstwem od 57

lat; poznali siê 59 lat temu. Maj¹
córkê Ulê i syna Tomasza, trójkê wnuków: Magdê, Kasiê i Mariusza oraz 10-letniego prawnuka Micha³a. Pani Barbara wspomina s³owa, które us³ysza³a na
pocz¹tku znajomoœci od przysz³ego mê¿a: „Nie martw siê,
mój dziadek jest radnym”.
Podczas uroczystoœci w Galerii Konferencyjnej Urzêdu Dzielnidokoñczenie na str. 2

Na pocz¹tku XX wieku stan oœwiaty na Pradze nie przedstawia³
siê imponuj¹co. Szkolnictwo rz¹dowe ogranicza³o siê niemal wy³¹cznie do kilkuklasowych szkó³ elementarnych. Ponadto istnia³o jedno
gimnazjum mêskie (wœród szeœciu istniej¹cych w Warszawie), oczywiœcie z jêzykiem wyk³adowym rosyjskim. Dla dziewcz¹t zaborca nie
widzia³ potrzeby organizowania szkolnictwa œredniego. Rewolucja
1905 r. umo¿liwi³a rozwój prywatnych szkó³ œrednich z polskim jêzykiem wyk³adowym. Powsta³o wtedy kilka pensji dla dziewcz¹t, jak choæby szko³a pani £askiej czy Heleny Rzeszotarskiej. Oczywiœcie, szko³y te by³y doœæ kosztowne i kszta³ci³y g³ównie m³odzie¿ ze œrodowisk
inteligenckich lub przemys³owych.
dokoñczenie na str. 8

Certyfikat Wiarygodnego
Wydawcy dla naszej gazety
czytaj na str. 8

tuu...

GOTÓWKA
szybka po¿yczka dla ka¿dego
minimum formalnoœci
bez porêczycieli
nie ukrywamy ¿adnych kosztów

0 801 88
55 44
Koszt po³¹czenia 0,35 z³

KREDYT PUNKT
Warszawa, ul.Targowa 33
tel. /022/ 670 29 12
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Pracujê za trzech
dokoñczenie ze str. 1
opuszczeniu przez ni¹ i czêœæ
radnych sali obrad.
Jak d³ugo mo¿e trwaæ taka
sytuacja?
Swoje obowi¹zki „jednoosobowego zarz¹du” pe³niê do
czasu, a¿ sprawa legalnoœci
wyboru zarz¹du zostanie rozstrzygniêta. Powinno siê to
staæ w lutym. Do 3 lutego w trybie nadzoru móg³ siê wypowiedzieæ wojewoda. Ale jest te¿
druga mo¿liwoœæ. Z dawnego
statutu Gminy Centrum wynika, ¿e nadzór nad uchwa³ami
dzielnic ma Rada Warszawy.
Trudno powiedzieæ, kto w efekcie bêdzie decydowa³. Wszystkie te k³opoty wynikaj¹ z tego,
¿e przez ca³¹ poprzedni¹ kadencjê nie zosta³ opracowany
podstawowy dla Warszawy
dokument, czyli statut miasta.
Sytuacja jednak jest absurdalna. Pani urzêduje na II piêtrze, a nieuznawany zarz¹d –
na IV. Czy dostaj¹ pensje?
Nie, bo nie maj¹ podpisanych umów o pracê.
Ale maj¹ sekretarkê, telefony, samochód… D³ugo tak
mog¹ siedzieæ?
Sekretariat ma szeroki zakres obowi¹zków: obs³uga
BIPu, promocja, sprawy organizacyjne urzêdu itp. Telefony
maj¹ ew. prywatne, a samochodem ja dysponujê.
Czy jest Pani z nimi w konflikcie?
Nie. Nie jestem osob¹ wojownicz¹, nie mam zamiaru
dokonywaæ jakichœ aktów
przemocy, np. ¿eby ich usuwaæ
z zajmowanych pomieszczeñ.
Sytuacja jest przecie¿ i tak wystarczaj¹co skomplikowana. A
zagmatwanych, podejrzanych
spraw jest sporo.
A oni z Pani¹ s¹ w konflikcie?
Nie wiem, byæ mo¿e… Jedyn¹ osob¹, która demonstruje do mnie niechêæ, jest pan
Jacek Wachowicz. S¹dzê jednak, ¿e ju¿ nied³ugo.
Czy z zarz¹dem mieliœcie
ju¿ jakieœ kontakty na p³aszczyŸnie s³u¿bowej?
Tak. Przyjêliœmy roboczo, ¿e
dla dobra mieszkañców zarz¹d
wykonuje te zadania, w których
nie mo¿na go zast¹piæ. Zgodnie
bowiem z uchwa³ami Rady Warszawy do podejmowania niektórych dzia³añ upowa¿niono tylko
zarz¹dy dzielnic. Np. do przesuniêcia pieniêdzy na œrodki czystoœci czy kredê miêdzy szko³ami potrzebna jest uchwa³a
zarz¹du. Mieliœmy tak¹ sytuacjê. Zarz¹d bez problemu
podj¹³ uchwa³ê. Podobna sytu-

acja by³a z og³oszeniem listy
osób uprawnionych do najmu
lokali komunalnych. Do 31
stycznia trzeba by³o og³osiæ publicznie uchwa³ê zarz¹du dzielnicy zatwierdzaj¹c¹ listê kandydatów. Do tej listy w okreœlonym
terminie mieszkañcy mog¹
zg³aszaæ wnioski i uwagi, które
zarz¹d rozpatruje i ponownie
podejmuje uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ listê ostateczn¹. Na jej podstawie wydawane s¹ skierowania do najmu lokalu. Te czynnoœci, które z mocy ustawy lub
uchwa³y Rady Warszawy wykonuje Prezydent Warszawy na
mocy upowa¿nieñ wykonujê ja.
W takim razie co by by³o,
gdyby nie by³o tego zarz¹du?
Wtedy prezydent powo³a³by
zarz¹d komisaryczny. Sprawa
jest doœæ, jak widaæ, skomplikowana, ale znów sprowadza
siê to do braku statutu, za co
bez ¿adnych w¹tpliwoœci ponosi winê by³y prezydent Warszawy Lech Kaczyñski. Chocia¿, zgodnie z przys³owiem
nie ma tego z³ego, co by na
dobre nie wysz³o, gdy¿ teraz
jest wola polityczna na g³êbsz¹
decentralizacjê. Takie jest
oczekiwanie samorz¹dowców.
Czy podejmuje Pani jakieœ
ruchy kadrowe w urzêdzie –
zwalnia, przyjmuje ludzi?
Jak dot¹d – jeszcze nie. Musia³am siê najpierw wszystkiemu dobrze przyjrzeæ. W tej
chwili pani prezydent podjê³a
decyzjê o przyznaniu pe³nomocnictw do ruchów kadrowych, a nie tylko wnioskowania
o nie. Oczywiœcie, musi siê to
mieœciæ w ramach posiadanych
œrodków. Pewne zmiany wprowadzê, bêdê jednak d¹¿yæ, aby
odbywa³o siê to bezkonfliktowo,
w ramach porozumienia stron.
WyobraŸmy sobie jednak
sytuacjê, ¿e mija luty i nadal
nic nie wiadomo…
Wariantów jest kilka, ale
dwa podstawowe: jeden –
rada dzielnicy w sposób niekwestionowany wybiera nowy
zarz¹d lub zapada decyzja, ¿e
ju¿ wybrany zarz¹d jest legalny. Ale wci¹¿ mo¿liwa – tak¿e
w obu powy¿szych wariantach
– jest sytuacja taka, jak by³a w
Wawrze: zarz¹d z umowami o
pracê, ale bez pe³nomocnictw.
Czy istnieje mo¿liwoœæ, ¿e
zostanie tu Pani burmistrzem?
Przy uzyskaniu odpowiedniej wiêkszoœci w radzie – tak.
Czy zna Pani Pragê i jej
problemy?
Oczywiœcie! Tu siê urodzi³am,
w Szpitalu Praskim. Mieszka³am
na 11 Listopada 66 – ten dom

OG£OSZENIE
Wspólnota Mieszkaniowa „OR£OWSKA 7”
og³asza konkurs ofert na funkcjê:
1. Zarz¹dcy budynku nieruchomoœci Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Or³owskej 7 w Warszawie.
Zakres wymaganych zadañ: zarz¹dzanie i administrowanie,
ksiêgowoœæ i ewidencja pozaksiêgowa kosztów zarz¹du nieruchomoœci¹, bie¿¹ca konserwacja, przegl¹dy techniczne,
obs³uga prawna, obs³uga bankowa, wywóz nieczystoœci sta³ych, gabarytów, sprzêtu RTV i AGD itp., windykacja nale¿noœci, ubezpieczenie budynku.
2. In¿yniera z zakresu budownictwa do prowadzenia nadzoru ogólnobudowlanego i technicznego budynku nieruchomoœci i jego infrastruktury zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
tym zakresie ustawowymi przepisami.
3. Operatora do obs³ugi i konserwacji elektronicznego
systemu monitoringu bezpieczeñstwa budynku nieruchomoœci (m. innymi opracowywanie danych z systemu kamer
dla celów procesowych, wspó³dzia³anie z organami œcigania).
Wymagania:
- wymagana licencja w pkt. 1 i 3
- wymagane uprawnienia w pkt. 2
- C V z przebiegu pracy zawodowej okreœlonej w pkt. 1,2 i 3
- okreœlenie oczekiwanej wysokoœci wynagrodzenia
Pisemne oferty prosimy sk³adaæ do dnia 25 lutego 2007r. na adres:
Wspólnota Mieszkaniowa „Orlowska 7”
ul. Orlowska 7 m. 12, 03-571 Warszawa

Firma
„GERDEX”
0504-544-775
oferuje:

Du¿¹ czêœæ swego doros³ego ¿ycia zwi¹za³am z samorz¹dem – mówi Jolanta Koczorowska. – Od 1990 do 1998 roku
by³am radn¹ i wójtem w gminie Wi¹zowna. W tym czasie by³am
wiceprzewodnicz¹c¹ Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP i z ramienia
tego zwi¹zku uczestniczy³am w pracach zespo³u ds. finansów
komunalnych Komisji Wspólnej Komisji Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Ta tematyka zawsze mnie bardzo interesowa³a.
W latach 1999 - 2002 by³am radn¹ powiatu otwockiego, a
przez rok tak¿e cz³onkiem zarz¹du. Burmistrzem Sulejówka
by³am prawie trzy lata 2000- 2002. Od stycznia 2003 r. pracowa³am w Zarz¹dzie Pa³acu Kultury i Nauki. Obecnie jestem
radn¹ sejmiku województwa mazowieckiego.
Ukoñczy³am studia podyplomowe z zakresu samorz¹du terytorialnego, a tak¿e audytu wewnêtrznego finansów publicznych.
jeszcze stoi. Wprawdzie rodzina moja przeprowadzi³a siê potem do gminy Wi¹zowny, gdzie
mieszkam do dziœ, ale sprawy
Pragi Pó³noc ani na chwilê nie
przesta³y mnie interesowaæ.
Trójk¹t ulic 11 ListopadaSzwedzka- Stalowa to moje
ukochane tereny! Ka¿dy ma w
¿yciu jakiœ swój punkt odniesienia, do którego siê zawsze wraca. Dla mnie jest nim Praga,
zawsze mówiê, ¿e jestem st¹d,
choæ ju¿ dawno tu nie mieszkam. Zdarza³o siê, ¿e zamiast
do np. £azienek przyje¿d¿a³am
tu na niedzielny spacer.
Jakie sprawy uwa¿a Pani
za pierwszoplanowe do za³atwienia?
Przyznam, ¿e przegl¹daj¹c
dokumenty, bez przerwy wpadam w zdumienie. Zupe³nie nieprawdopodobne jest np. to, ¿e
zarz¹d dzielnicy w poprzedniej
kadencji nie wykorzysta³ 10 mln
z³ z bud¿etu miasta na inwestycje. I to w dzielnicy, która jest,
jak siê to popularnie okreœla,
deficytowa – czyli wypracowuje mniej œrodków, ni¿ dostaje z
bud¿etu miasta. To kompletny
absurd! Zadziwiaj¹ mnie tak¿e
sprawy, zwi¹zane z przetargami i konkursami na zadania inwestycyjne. Np. szczytem
wszystkiego jest przetarg na
budowê hali przy Kowieñskiej.
Okazuje siê, ¿e po pierwsze –
wybrano bardzo drogi w realizacji projekt, a po drugie –
przedmiot zamówienia w przetargu na wykonawstwo jest delikatnie mówi¹c niejasny. Przedziwne. Dla przyk³adu tylko powiem, ¿e gdy by³am burmistrzem Sulejówka, w ci¹gu 2 lat
zaprojektowaliœmy i zbudowaliœmy piêkn¹ i trzy razy tañsz¹
halê sportow¹. I nie by³a to jedyna inwestycja. Po to jednak,
by tak siê dzia³o, musi obowi¹zywaæ czystoœæ regu³. Chocia¿
trudno siê dziwiæ brakowi czystych regu³, jeœli nie ma czystych r¹k. Znana powszechnie
sprawa mieszkañ komunalnych. To po prostu niemoralne,
¿eby samorz¹dowcy takie rzeczy za³atwiali, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w kolejce latami stoj¹
ludzie naprawdê w tragicznych

warunkach. Co ciekawe, mam
wra¿enie, ¿e ludzie za to odpowiedzialni wci¹¿ staraj¹ siê czuwaæ, aby - byæ mo¿e - inne
grzeszki nie wysz³y na jaw.
Wydaje mi siê, ¿e wiele spraw
mo¿na wyprowadziæ na prost¹,
ale to wymaga czasu, determinacji, wspó³pracy z ludŸmi dobrej
woli i odsuniêcia tych, którzy
maj¹ coœ do ukrycia. A do tego
potrzebna jest wola polityczna.
Natomiast jeœli chodzi o inne
pomys³y, to bardzo ciekaw¹ rozmowê odby³am z arcybiskupem
S³awojem Leszkiem G³ódziem.
Jemu tak¿e bliskie s¹ sprawy
Pragi. Jednym z takich roboczych hase³, które bardzo przypad³o mi do serca, jest zachowanie starej substancji miejskiej
Pragi, oczywiœcie po rewitalizacji, dziêki czemu Praga sta³aby
siê czymœ na wzór starego Pary¿a. Klimat Pragi przyci¹ga artystów, zmienia siê wiêc jej przekrój spo³eczny. Trzeba jednak
bardzo dbaæ, aby nie zniszczyæ
tego jedynego w swoim rodzaju
ducha Pragi. Potrzebne s¹ rozmaite akcje uliczne, takie jak
teatry uliczne czy Jarmark Floriañski, organizowane tak¿e razem z organizacjami pozarz¹dowymi. Uwa¿am, ¿e bezwzglêdnie trzeba pomóc Koneserowi i innym stowarzyszeniom, dzia³aj¹cym na rzecz zachowania charakteru Pragi. Bardzo wa¿na wydaje mi siê te¿
wspó³praca z organizacjami po¿ytku publicznego, dzia³aj¹cymi
w sferze spo³ecznej. Dzieci,
m³odzie¿, ca³e rodziny mog¹
wiele na tym zyskaæ.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

- Monta¿ drzwi od 940 z³ - mo¿liwoœæ rat od
45 z³ miesiêcznie
- Skrzyd³o drzwiowe (drewniane, wzmocnione,
pe³ne, dŸwiêkoch³onne, waga 45 kg)
- Oœcie¿nica metalowa z uszczelk¹ osadzona
kotwicowa (12 kotwiona)
- Próg drewniany, klamka lub ga³ka, wizjer
panoramiczny 180o
- Zamek podklamkowy - wk³ad wpustowy GERDA
- Próg drewniany, monta¿ i obróbka

Wysokie loty
pra¿anina
dokoñczenie ze str. 1
cy Praga Pó³noc, Jubilat opowiada³, jak wygl¹da jego zwyk³y dzieñ
– emeryta, szarego cz³owieka, nie
radnego. Zabiera siê do pisania
dziejów kolejki Mareckiej, a tu
wci¹¿ dzwoni telefon: ludzie
prosz¹ o pomoc w sprawach wielkich i ma³ych. O lokaln¹ informacjê prosi nawet z ambony ksi¹dz,
zobaczywszy pana Paw³a wœród
wiernych, przyby³ych na mszê
œwiêt¹. „Popularnoœæ ³echce pró¿-

fot. Artur Zawadzki
noœæ cz³owieka ma³ych lotów” komentuje pan Pawe³.
Pierwsz¹ pasj¹ ch³opaka z
Pragi by³o lotnictwo, które uprawia³ i popularyzowa³. Dziœ za
swój najwiêkszy sukces uwa¿a wyró¿nienie, które jest dla
niego nagrod¹ Nobla - dyplom
honorowy Miêdzynarodowej
Federacji Lotniczej im. Paula
Tissandiera (wczeœniej otrzymali go m.in. Zbigniew Burzyñski i Miros³aw Hermaszewski).
Bardzo sobie ceni tak¿e tytu³
„Zas³u¿ony dla Warszawy” oraz
fakt, ¿e jedna z jego 15 wystaw

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

fotograficznych, poœwiêcona
Pradze, zosta³a zorganizowana w £azienkach Królewskich.
Z dorobkiem Paw³a Elszteina
jako autora ksi¹¿ek, dziennikarza
i fotografa, mo¿na siê zapoznaæ
w Galerii Konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul.
K³opotowskiego 15. S¹ to m.in.
ksi¹¿ki z lat 1952 – 2002, zdjêcia
praskich koœcio³ów i kapliczek,
tytu³y kilkudziesiêciu czasopism,
w których publikowa³ teksty.

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Naszym przyczynkiem do portretu Jubilata niech bêdzie jego
odpowiedŸ na pytanie o receptê
na d³ugie, twórcze ¿ycie: trzeba
robiæ to, co siê lubi, co siê kocha;
trzeba byæ przyk³adem dla innych; niezale¿nie od zawodu –
pracowaæ solidnie, bez wzglêdu
na okolicznoœci; troszczyæ siê o
zdrowie, zgodnie z zasad¹ „w
zdrowym ciele – zdrowy duch”,
broniæ siê przed na³ogami, które
doprowadzaj¹ zdrowie do ruiny.
Do tej listy, znanych od stuleci,
dobrych rad, pan Pawe³ dodaje:
nie zapominaæ o Pradze.
Jeœli tê radê weŸmie sobie
do serca Ryszard Makowski,
który uœwietni³ uroczystoœæ piosenkami i wierszem – wkrótce
na kartach wierszowanego kalendarza zobaczymy lokalnych
polityków, nie mniej ciekawych
od tych, których autor pokaza³
w swoim satyrycznym utworze.
Wystawa, podsumowuj¹ca
60 lat pracy twórczej Pra¿anina Paw³a Elszteina, czynna
bêdzie do 28 lutego, w poniedzia³ki w godz. 10 – 18, od
wtorku do pi¹tku 8 -16.
K.

Burmistrz Miko³aj, koza renifer,
stepuj¹ce anio³y..., czyli VI BuA
Przez dwa tygodnie trwa³ VI Ogólnopolski Ekumeniczny Teatralno-Muzyczny Festiwal Bo¿onarodzeniowy BETLEJEM U AVETEK, organizowany przez
Fundacjê AVE i Chór AVETKI we wspó³pracy z Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury, Domem Kultury Œwit, Wydzia³em Oœwiaty Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zarz¹dem Województwa Mazowieckiego i Fundacj¹ J&S Pro Bono
Poloniae. Impreza, skupiaj¹ca wykonawców od przedszkolaków po seniorów, ze szkó³, uczelni, parafii wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich, domów
kultury, organizacji pozarz¹dowych nale¿y do najwiêkszych w kraju – tegoroczna edycja zgromadzi³a ponad 2300 uczestników!
Na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka Kul- ¯eromskiego w Warszawie, który zapretury mo¿na by³o zobaczyæ 19 grup te- zentowa³ autorsk¹ sztukê w nieszabloatralnych m.in. z W³oc³awka, Kruszyny, nowy sposób nawi¹zuj¹c¹ do œwi¹teczBorów Tucholskich, Cekcyna, Otwocka, nej tematyki. Oto mieszkañcy piekie³ poTczewa, Ka³uszyna, Ostrowa i Legiono- stanowili wykraœæ „pierzastym” najwiêkwa i Warszawy. Najlepszy okaza³ siê Te- szy skarb - gwiazdkê i tym sposobem
atr „...nastêpny proszê!” z Liceum im. œci¹gn¹æ do siebie zamo¿nych sponsorów
- Trzech Króli... I
choæ niecne zamierzenie zosta³o zrealizowane, ostatecznie gwiazdka
wróci³a na swoje
miejsce: dzieci na
czas otrzyma³y
œwi¹teczne podarki,
a w metafizycznej
przestrzeni odby³o
siê niesamowite
piekielno-anielskie
dyskotekowe stepowanie. W brawurowo zagranym spektaklu (autorkami s¹
uczennice drugiej
klasy – Basia i Marta Wiœniewskie),
wyst¹pili tak¿e nauczyciele. Jury
przyzna³o grupie
nagrodê Grand

KANCELARIA
PRAWNA WM&Z
PORADY • OBRONA • REPREZENTACJA
OBS£UGA PRAWNA FIRM
TEL. 022 652-38-70, 0-500-197-090
www.kancelariawmz.pl

Otwarte drzwi s¹dów
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 - 01 marca 2007r. (z
wy³¹czeniem soboty i niedzieli) w siedzibach S¹dów Rejonowych okrêgu S¹du Okrêgowego Warszawa-Praga w Warszawie w godzinach od 9 do 15:
* S¹d Rejonowy dla Warszawy Pragi-Po³udnie; S¹d Rejonowy dla Warszawy PragiPó³noc: ul. Terespolska 15A
* S¹d Rejonowy w Legionowie: ul. Sobieskiego 47
* S¹d Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim: ul. S³owackiego 19
* S¹d Rejonowy w Otwocku: ul. Armii Krajowej 2
* S¹d Rejonowy w Wo³ominie: ul. Pr¹dzyñskiego 3A
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)
Uwaga! - w ramach akcji informacyjnej nie bêd¹ udzielane porady prawne dotycz¹ce spraw tocz¹cych siê w s¹dzie, ani te¿ z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego czy prawa pracy.
Tydzieñ pomocy ofiarom przestêpstw z roku na rok cieszy siê coraz to wiêkszym
zainteresowaniem. Tylko w ubieg³ym roku, w wyniku akcji podjêtej przez oba warszawskie s¹dy okrêgowe udzielono pomocy 542 osobom.
Z pomocy tej - na ogó³ - korzystaj¹ ludzie, którzy nie znaj¹ procedur prawnych, nie
wiedz¹ jak siê zachowaæ i dok¹d pójœæ po pomoc. Pomoc ta adresowana jest do osób,
które sta³y siê ofiarami przestêpstw np.: wypadku drogowego, kradzie¿y, gwa³tów i
zastraszania, przybieraj¹cej ró¿ne formy i postacie przemocy w rodzinie: przemocy
fizycznej - bicie, kopanie, duszenie; przemocy seksualnej; przemocy psychicznej - upokarzanie, poni¿anie, izolowanie od rodziny i przyjació³; przemocy ekonomicznej.
Problematyka spraw z jakimi siê zg³aszano dotyczy³a miêdzy innymi zapytañ o pomoc, jakiej udzielaj¹ ofiarom organy œcigania i uprawnione instytucje ze wskazaniem
adresów tych¿e instytucji – Poradni, Oœrodków, Stowarzyszeñ oraz uprawnieñ stron i œwiadków w postêpowaniu s¹dowym, jak równie¿ kwestii alimentacyjnych, odszkodowañ.

Prix, w uzasadnieniu wskazuj¹c, i¿
przedstawienie zrealizowano na ”zawodowym poziomie”.
I i II nagroda natomiast pojecha³a z
dzieciêcymi teatrami do Cekcyna (oddalonego od Warszawy ponad 350 km) oraz
Kruszyna, le¿¹cego nieopodal W³oc³awka.
III miejsce przypad³o w udziale bia³o³êckiemu Teatrowi Emerytów z Ko³a Nr 14
PZERiI. Wyró¿niono zespó³ „Pszczó³ki” z
Przedszkola Nr 226 w Warszawie, Teatr
Przedszkola SS. S³u¿ebniczek w Tarchominie, Teatr „Gloria” z Parafii œw. £ukasza na Bemowie (za „niekonwencjonalne
potraktowanie postaci pasterzy, którzy
okazali siê agentami Mossadu”).
Podczas gali fina³owej jurorzy zachêcali opiekunów teatrów do twórczych
eksperymentów: - Niech przygotowanie spektaklu œwi¹tecznego bêdzie
przede wszystkim zabaw¹, wspóln¹ radoœci¹ – podkreœla³ Grzegorz Reszka.
Nie wiadomo do koñca, czy ktokolwiek
s³ucha³ apelów jury, poniewa¿ g³ówne zainteresowanie wzbudza³a AVE-meeeeetka,
tradycyjnie goœæ honorowy Betlejem u
Avetek. ZaprzyjaŸniona z Avetkami koza,
tym razem wyst¹pi³a w roli... renifera,
który wprowadza³ kolejnych Miko³ajów
(zjawi³o siê ich na Betlejem a¿ 12, m.in.
œwie¿o wybrany burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski). Ka¿dy z nich odczytywa³ wyniki konkursu i wrêcza³ laureatom dyplomy i nagrody.
Z kolei w niedzielne popo³udnie 21
stycznia w pêkaj¹cej w szwach sali widowiskowej Domu Kultury „Œwit” podsumowano muzyczn¹ czêœæ festiwalu. Niezwyk³y entuzjazm towarzyszy³ wystêpowi gwiazdy wieczoru – Violi Brzeziñskiej,
utalentowanej wokalistce m³odego pokolenia, laureatce Festiwalu w Opolu, tworz¹cej w nurcie muzyki pozytywnej. Radoœæ i gor¹ca atmosfera przenios³y siê
te¿ na ceremoniê og³aszania wyników.
Z wielkim aplauzem przyjêto opiniê jurorów – prof. Wies³awy Æwikliñskiej –
Ferfet, prof. Jana Wêcowskiego oraz Jerzego Sznajdera – i¿ znacznie wzrós³
poziom prezentacji konkursowych. –
Przez dwa dni przes³uchañ nie s³ysza³am kiepskich wykonañ! Wa¿ne te¿, ¿e
prezentacje wcale nie nu¿y³y (a z kolêdami spêdziliœmy ponad 12 godzin!) –
widaæ, ¿e dyrygenci chórów, liderzy zespo³ów, opiekunowie solistów systematycznie pracuj¹ artystycznie, wci¹¿ po-

szukuj¹ coraz to ciekawszych form wyrazu – podkreœla prof. Æwikliñska, sopranistka, solistka wielu scen operowych,
pedagog. Z kolei Jerzy Sznajder zauwa¿a znacz¹ce podniesienie poziomu wykonawczego zespo³ów szkolnych, które
do tej pory na betlejemskim festiwalu
wypada³y najgorzej. Teraz dwa z nich –
„Œwietliki” ze Szko³y Podstawowej Nr
114 oraz „Nowy Ananas” ze Szko³y Podstawowej Nr 28 „zgarnê³y” 2 pierwsze
nagrody w kategorii dzieciêcej.
Grand Prix festiwalu i nagrodê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzyma³ przy niesamowitym aplauzie
publicznoœci Warszawski Chór Ch³opiêcoMêski z AMiFC, kierowany przez prof.
Krzysztofa Kusiel-Moroza.
O wysokim poziomie prezentacji festiwalowych œwiadczy fakt, i¿ ³¹cznie w
czêœci muzycznej przyznano ponad 20
nagród. I miejsca w swoich kategoriach
zajêli m.in. m³odzie¿owa schola Shema
z parafii œw. £ukasza w Warszawie, chór
dziewczêcy Il Canto Magnificat z Weso³ej, chór Camerata Varsovia z Wy¿szej
Szko³y im. R. Kudliñskiego w Warszawie, kwartet mêski Dolces Pueris z Czêstochowy oraz Chór Dêbnicki z Krakowa. Nagroda specjalna pojecha³a do Bia³ej Podlaskiej z chórem prawos³awnej
parafii œw. Cyryla i Metodego.
- Cieszy fakt, i¿ koncerty festiwalowe
gromadz¹ coraz wiêcej widzów. Chcemy,
aby Betlejem u Avetek stawa³o siê Ÿród³em pozytywnej inspiracji; czasem duchowego ubogacenia mi³oœci¹, nadziej¹ i
wiar¹, jakie p³yn¹ od ¿³óbka – mówi Bart³omiej W³odkowski, prezes fundacji AVE.
– Liczymy tak¿e na pomoc wszystkich ludzi dobrej woli w rozwoju imprezy, która

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

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

byæ mo¿e ju¿ wnowa
przysz³ym rokugazeta
stanie rzystania
œrodków z funduszu 1% bêd¹
praska
siê wydarzeniem miêdzynarodowym! systematycznie publikowane na stronach
Ka¿dy – nic nie trac¹c – mo¿e wspomóc internetowych - www.avetki.alleluja.pl.
to i inne wartoœciowe edukacyjno-arty- Nale¿y te¿ oczekiwaæ na specjalny list z
styczne przedsiêwziêcia naszej fundacji Fundacji AVE.
(mp)
– organizacji po¿ytku publicznego poprzez przekazanie na nasz¹ rzecz 1% poPracownia jubilerska
datku. Taka pomoc nic darczyñcê nie
MAREK WINIAREK
kosztuje, a zwiêksza potencja³ dobra.
ul. Jagielloñska 1
Wszyscy, którzy chcieliby skorzystaæ
tel. 022 818-00-83
z tej mo¿liwoœci, powinni wp³aciæ w banku lub na poczcie obliczon¹ kwotê 1%
wyrób
podatku na konto Fundacji AVE, Al. Jesprzeda¿
rozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, konto: 14 1060 0076 0000 3200
naprawa bi¿uterii
0102 1184. Nastêpnie wype³niaj¹c zeczyszczenie
znanie roczne (PIT) nale¿y wpisaæ kwotê dokonanej wp³aty. Po dope³nionych
zapraszamy 10-18
formalnoœciach mo¿na cieszyæ siê z dosoboty 10-13
brego uczynku! Lista darczyñców oraz
www.jubilermwiniarek.pl
informacje o wysokoœci i sposobie wyko-
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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 zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do 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)

4 nowa gazeta praska

ZARZ¥DZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŒCIAMI

„GOMI”
oferuje wspólnotom mieszkaniowym:
♦obs³ugê administracyjn¹ ♦obs³ugê ksiêgow¹ ♦obs³ugê techniczn¹
♦bezp³atn¹ pomoc w przejmowaniu nieruchomoœci
tel. (022) 635-30-33 lub 0502-031-283, e-mail: gomi@gomi.com.pl

Na rowerze bezpiecznie
Ju¿ w lutym starsza grupa cz³onków Klubu Rowerowego „Trybik” rozpocznie nowy sezon. Bêdzie to pierwszy w
7-letniej historii klubu rajd o tej porze roku, ale z tradycyjnym programem: pokazem bezpiecznej jazdy, ogniskiem,
pieczeniem kie³basek, gor¹c¹ herbat¹.
Z ubieg³orocznych imprez klu- dobrze oznakowani: mieli kamibowicze najlepiej pamiêtaj¹ zelki fluoroscencyjne, kaski z odwrzeœniowy rajd z cyklu „B¹dŸ blaskami. Dali pokaz bezpieczbezpieczny na drodze”. Sprzed nej jazdy, brali udzia³ w licznych
Szko³y Podstawowej nr 45 przy konkursach z nagrodami. Urz¹d
ul. Jagielloñskiej wyruszy³a na Dzielnicy Ursynów ufundowa³
Ursynów grupa rowerzystów, upominki oraz poczêstunek w reasekurowana przez policjantów stauracji. Powrót równie¿ odbyz Wydzia³u Ruchu Drogowego wa³ siê w asyœcie policjantów.
Komendy Sto³ecznej. Przy Kopie
Inne miejsca, do których w
Cwila czeka³o na nich miastecz- 2006 roku dotarli klubowicze, to:
ko ruchu drogowego, ze skrzy- Bemowo, Weso³a, Puszcz a
¿owaniami, rondem, przejœciem Kampinoska, Powsin, Halinów,
dla pieszych, znakami drogowy- Zegrze, Konstancin, Skierdy.
mi. Cz³onkowie „Trybika” byli
W grudniu cz³onkowie „Trybika” tradycyjnie
odwiedzili Centrum
Samotnej Matki z
Ma³ymi Dzieæmi
„Bajka” w Bia³o³êce. ZawieŸli tam
prezenty: odzie¿ i
zabawki oraz ¿ywnoœæ i s³odycze,
ufundowane przez
„Carrefour” Wileñska, a tak¿e œrodki
do prania, mycia i

czyszczenia od firmy „Coussons”. Du¿ej pomocy w tej akcji udzieli³ Jan Banasiewicz.
Grudniow¹ tradycj¹ „Trybika”
s¹ te¿ spotkania wigilijne cz³onków klubu i ich rodziców, na które goœciny udziela œwietlica przy
katedrze œw. Floriana. By³y kolêdy, dzielenie siê op³atkiem i
wieczerza, tym razem wyj¹tkowo uroczysta, z obs³ug¹ z hotelu Bristol – to zas³uga mieszkañca Bia³o³êki, Jacka Mackiewicza, specjalisty ds. floty samochodowej firmy KRKA. Œwi¹teczne paczki ufundowa³ klubowiczom „Carrefour” Wileñska
oraz Marsza³ek Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
W bie¿¹cym roku „Trybik”
bêdzie kontynuowa³ dzia³ania,
PORADY PRAWNE
PISMA PROCESOWE
REPREZENTACJA
W S¥DACH I URZÊDACH
SPRAWY:
- CYWILNE, KARNE, ZUS, US
- PRACOWNICZE,SPADKOWE
- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE
- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE
- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI

JU¯ OD 40 Z£OTYCH
KANCELARIA PRAWNA
TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F

popularyzuj¹ce bezpieczn¹
jazdê na rowerze, zdobywanie
karty rowerowej. Od 2008 roku
ten dokument ma obowi¹zywaæ wszystkich rowerzystów
na drogach publicznych. K.

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

Dyskretny s³uch
dokoñczenie ze str. 1

Ludzki uk³ad s³uchowy jest
bardzo z³o¿ony, a gdy zaczyna szwankowaæ, nie wystarczy po prostu za³o¿yæ jakiœ
tam aparat s³uchowy, w³¹czyæ
go i ustawiæ g³oœnoœæ. Aby jak
najlepiej wykorzystaæ s³uch,
nale¿y zacz¹æ od wizyty u
specjalisty. Zbada on s³uch,
wypyta o styl ¿ycia i wspólnie
z pacjentem znajdzie najlepsze rozwi¹zanie. A wybieraæ
mamy naprawdê z czego.
W ostatnich miesi¹cach pojawi³ siê nowy aparat s³uchowy Oticon Delta, którego nowoczesny wygl¹d i miniaturowy kszta³t zmieniaj¹ odczucia
na temat aparatów s³uchowych, które nie s¹ ju¿ „du¿e,
nieporêczne i be¿owe”, lecz

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

sta³y siê nowoczesnymi urz¹dzeniami u³atwiaj¹cymi komunikacjê. W USA i Niemczech
aparat Oticon Delta szturmem
opanowa³ tamtejsze rynki, wyznaczaj¹c nowe standardy
pomocy osobom niedos³ysz¹cym. Teraz dostêpny jest tak¿e w naszym kraju. Aparaty
Oticon Delta wyposa¿one s¹
w uk³ady sztucznej inteligencji, które nieustannie monitoruj¹ to, co dzieje siê w otoczeniu s³uchowym osoby niedos³ysz¹cej i skutecznie reaguj¹
na jego zmiany. To zminiaturyzowane komputery, o olbrzymich mo¿liwoœciach przetwarzania dŸwiêku. Co wiêcej,
pacjent mo¿e wybieraæ spoœród a¿ 17 kolorów w jakich
dostêpna jest Delta!
Osoby niedos³ysz¹ce doœwiadczaj¹ czêsto chwil zak³opotania, kiedy uœmiechaj¹ siê
i potakuj¹, nawet jeœli umkn¹³
im w¹tek rozmowy. Deltê
opracowano szczególnie z

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

Zapraszamy:

Miej uœmiech na twarzy
i pó³ godziny w zapasie
Warszawa to miasto prê¿nie rozwijaj¹cego siê biznesu, têtni¹cego postêpu w wielu
dziedzinach ¿ycia oraz szalonej konkurencji. Jak grzyby po deszczu powstaj¹ nowe
sklepy i centra handlowe. Przechodzieñ przyci¹gany przez przemo¿n¹ si³ê reklamy i
blask neonów, coraz czêœciej zatraca siê w … kupowaniu. Balsamem na stargane
nerwy staj¹ siê nowe pary skarpet czy kilka nowych p³yt. Lecz s¹ rzeczy, których kupno musi byæ starannie zaplanowane. Nie powinniœmy, ba – nie wolno nam kierowaæ siê
przy tych zakupach kaprysami ani daæ siê skusiæ wabi¹cymi zewsz¹d przynêtami.
Na pewno warto rozs¹dnie podejœæ do kupna okularów. Para dobrze dobranych
szkie³ w fachowo dopasowanych oprawkach mo¿e nie tylko pomóc naszemu wzrokowi,
ale równie¿ wprawiæ nas w dobry nastrój na wiele miesiêcy. Przypadkowo i nieprecyzyjnie wykonane okulary bêd¹ pogarszaæ nasz wzrok i powodowaæ d³ugotrwa³y ból
g³owy. Warto siê wiêc zastanowiæ, nim zdecydujemy siê dokonaæ zakupu okularów.
Na warszawskim rynku jest ponad 500 firm zajmuj¹cych siê optyk¹ okularow¹. Wci¹¿ powstaj¹ nowe sklepy, oferuj¹ce klientom okulary, soczewki kontaktowe i ró¿nego rodzaju akcesoria. Nie³atwy wyda³by siê zatem wybór dobrego
zak³adu optycznego, gdyby nie fakt, ¿e ju¿ kilka lat temu najwy¿szy laur w dziedzinie rzemios³a i kupiectwa zosta³ przyznany polskiej firmie optycznej – Centrum Optyki Okularowej „Optokan”, mieszcz¹cej siê przy ul. Kondratowicza 23 na
warszawskim Bródnie. „Us³ugowy Oskar” zdobi wnêtrze zak³adu i zdaje siê codziennie podkreœlaæ jego dewizy: dba³oœæ o zdrowie, wygodê i gust klienta oraz
utrzymanie najlepszej, œwiatowej jakoœci wykonanych okularów.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” s³u¿y klientom od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Przez te lata wykonano tu ponad 50 tysiêcy okularów. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e zak³ad jest znany i polecany nie tylko przez mieszkañców Pragi, ale ca³ej
Warszawy i okolic. Klienci ju¿ wiedz¹, ¿e „Optokan” nie jest zwyk³ym sklepem z okularami. W tym zak³adzie kompetentni pracownicy potrafi¹ zadbaæ o wzrok pacjenta. W
Centrum Optyki Okularowej jest bowiem gabinet okulistyczny, w którym lekarze okuliœci przyjmuj¹ non-stop. Na wizyty nie trzeba siê wczeœniej umawiaæ. Gabinet wyposa¿ony jest w sprzêt komputerowy najnowszej generacji. Lepszy mo¿na spotkaæ ju¿ tylko
w specjalistycznych klinikach. Dziêki szczegó³owemu badaniu, zarówno optycznemu,
jak i komputerowemu, bêdziemy pewni postawionej diagnozy.
Po zapisaniu odpowiednich szkie³ i dobraniu najw³aœciwszych opraw, w czym pomog¹ pracownicy zak³adu, bêd¹ Pañstwo czekaæ na gotow¹ parê okularów jedynie pó³ godziny. W czasie oczekiwania mo¿na mile spêdziæ czas w Sali telewizyj-

Promocja!

nej, czy przegl¹daj¹c prasê. Niepostrze¿enie minie 30 minut i zostan¹ wrêczone
gotowe okulary. Klient pewnie nie zd¹¿y zauwa¿yæ, ¿e czeka pó³ godziny. W „Optokanie” jednak ju¿ dawno zwrócono uwagê na to, jak bardzo cenny jest czas klienta.
Wykonanie okularów w zaledwie pó³ godziny to naprawdê ogromny sukces. ¯adnemu zak³adowi siê to nie udaje prócz „Optokanu”. Na ten „milowy krok” z³o¿y³o siê
wiele sk³adników: nowoczesny sprzêt sterowany komputerowo, pozwalaj¹cy na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w oprawkach; zatrudnienie dobrych i wyspecjalizowanych pracowników (od okulistów po techników optycznych); skupienie w jednym miejscu zak³adu obs³uguj¹cego klientów oraz du¿ego
magazynu szkie³ i opraw. Dziêki temu uda³o siê skróciæ do minimum czas oczekiwania na okulary. W tym roku „Optokan” jest niedoœcigniony. Przegania wszystkie inne
zak³ady, zarówno polskie jak zagraniczne, o ca³e… pó³ godziny.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przez lata swej dzia³alnoœci wiele wniós³ w
rozwój optyki w Polsce. Jako pierwsi wprowadzili na rynek blueblocker, jak¿e dziœ popularne. Jako pierwsi te¿ zdecydowali siê pracowaæ na niezwykle specjalistycznym sprzêcie optycznym, by tym samym skróciæ czas wykonania okularów, nic nie trac¹c na ich
jakoœci. Szybka i kompleksowa obs³uga te¿ ju¿ znane s¹ wœród klientów „Optokanu”.
„Optokan” zas³yn¹³ z akcji prowadzonej od d³u¿szego czasu w mediach. Wiele
artyku³ów prasowych i reporta¿y, dotycz¹cych badañ wzroku, wyboru odpowiednich
szkie³, soczewek kontaktowych, czy profilaktyka wœród dzieci, s³u¿y rzetelnemu informowaniu spo³eczeñstwa. „Optokan” chce w sposób przystêpny informowaæ o wspó³czesnych sposobach zapobiegania wadom wzroku, ich leczenia i kompensowania.
Informacja i fachowa pomoc to ogromne atuty tego zak³adu optycznego. Wydaje siê
zatem, ¿e podczas zakupów klienci nie dadz¹ siê ju¿ skusiæ has³om bez pokrycia.
Z „Optokanu” wszyscy wychodz¹ równie zadowoleni, jak podczas wejœcia. Co
wiêcej, wraz z uœmiechem, na twarzy maj¹ nowe, dopasowane okulary i zaoszczêdzone pó³ godziny drogocennego czasu.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia

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

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Oticon Delta
– aparat XXI wieku
myœl¹ o poprawie rozumienia
mowy – czy to na spotkaniu,
w biurze, czy przy rodzinnym
stole. „Maj¹c Deltê pacjent
mo¿e byæ pewny, ¿e kiedy rozmawia z rodzin¹, przyjació³mi,
czy z kolegami z pracy, nie
umkn¹ mu ¿adne wa¿ne informacje” – mówi Jacek Kozio³,
dyplomowany protetyk s³uchu
z firmy Fonikon.
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:

Warszawa – Bródno,
ul. Kondratowicza 37,
tel. 022 353-06-20
Warszawa – Wola,
ul. Leszno 17,
tel. 022 862-99-90
Warszawa - Bemowo
ul. Cio³ka 11
tel. 022 877-07-63
Warszawa – Mokotów,
ul. J. D¹browskiego 16,
tel. 022 498-75-40
Warszawa - Œródmieœcie
ul. Nowowiejska 31,
tel. 022 825-82-21
wew. 112 (po godz. 15-tej)
Warszawa – Wawer,
ul. Br. Czecha 39,
tel. 022 353-42-50

Po pierwsze - inwestycje
dokoñczenie ze str. 1
Przyjêto stanowisko w sprawie modernizacji i przebudowy
ulicy Modliñskiej od mostu Grota Roweckiego do Mehoffera.
Wnioskowano o zwiêkszenie
nak³adów na tê inwestycjê, tak
by projekt móg³ byæ sporz¹dzony w tym roku. Plan inwestycji
ogólnomiejskich na rok 2007
zak³ada wydatki na ten cel w
wysokoœci 687,5 tys. z³. Modernizacja wiaduktu nad Kana³em
¯erañskim ma poch³on¹æ 557,5
tys. z³, zaœ modernizacja odcinka Modliñskiej do Mehoffera –
130 tys. z³. Projekt wieloletniego programu inwestycyjnego na
lata 2006 – 2007 przewiduje na
ten cel 1,7 mln z³. Rada dzielnicy przypomnia³a miastu, ¿e nie
wykorzystano œrodków przyznanych na ow¹ inwestycjê w
2006. Z 1,3 mln z³ wykonano
prace na kwotê 157,5 tys. z³!
Wedle radnych tym sposobem
oddala siê perspektywa modernizacji Modliñskiej, która powinna doprowadziæ do powstania
ulicy z jezdniami o czterech pasach, z bezkolizyjnymi skrzy¿owaniami i drogami serwisowymi. Zamro¿one zosta³y prace
przygotowawcze do projektu linii tramwajowej, która mia³a
przebiegaæ w Modliñskiej z pêtli tramwajowej na ¯eraniu do
Tarchomina i Nowodworów,
budowa Mostu Pó³nocnego ma
czteroletnie opóŸnienie. Tymczasem mieszkañcy Bia³o³êki
tkwi¹ w gigantycznych korkach,
zaœ radni niemal na ka¿dej sesji – i w tej i w minionej kadencji
- dyskutuj¹ o problemach komunikacyjnych dzielnicy. Sytuacja
wymaga natychmiastowych
rozwi¹zañ.
Kolejnym, koronnym ju¿ tematem by³a oczyszczalnia œcieków Czajka. I jak zwykle wywo³ywa³a gor¹ce emocje. Bardzo
d³ugo dyskutowano nad konkretnymi sformu³owaniami stanowiska rady. Ostateczny kszta³t stanowiska rady w sprawie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Czajka i budowy na jej terenie spalarni zawarto w siedmiu
punktach. Rada podziela obawy
mieszkañców wyra¿one w licznych protestach i postulatach,
nie zgadza siê na budowê spalarni osadów poœciekowych, nie
akceptuje koncentracji œcieków
z ? powierzchni stolicy i gmin
oœciennych w Czajce, wnosi o
zaplanowanie lokalizacji dla nowej oczyszczalni œcieków. Rada
akceptuje modernizacjê ju¿ istniej¹cych w Czajce instalacji.
Modernizacja musi s³u¿yæ zminimalizowaniu ich negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko i
¿ycie ludzi. Projekty dotycz¹ce
rozbudowy i modernizacji

oczyszczalni powinny byæ konsultowane ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i w³adzami samorz¹dowymi dzielnicy. Komory rozprê¿ne
nie mog¹ byæ lokalizowane w
osiedlach mieszkaniowych i ich
najbli¿szym s¹siedztwie. Radni
wnioskowali, by wykreœliæ zapisy dotycz¹ce lokalizacji spalarni w Czajce ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Stanowisko zosta³o przyjête jednog³oœnie.
Nie uda³o siê przeg³osowaæ
powo³ania doraŸnej komisji do
spraw komunikacji publicznej.
Rekomendowa³ jej powstanie
Bart³omiej W³odkowski z Gospodarnoœci, przy poparciu
radnych tego klubu. Wedle
radnego asumptem do propozycji powo³ania komisji s¹ realne problemy komunikacyjne
dotycz¹ce szczególnie zielonej
Bia³o³êki. Czêstotliwoœæ kursowania i trasy niektórych linii
autobusowych s¹ przedmiotem sporów mieszkañców. Komisja mog³aby konsultowaæ z
mieszkañcami konkretne trasy
autobusów i godziæ sprzeczne
czêsto oczekiwania. Propozycja nie spotka³a siê ze zrozumieniem pozosta³ych klubów.
Wiêkszoœæ radnych uwa¿a³a,
¿e z tym problemem doskonale mo¿e sobie poradziæ podkomisja infrastruktury komisji inwestycyjnej, zaœ kontakty z
mieszkañcami i konsultowanie
spornych kwestii nale¿a³oby
powierzyæ lokalnym pasjonatom. Powo³anie doraŸnej komisji przepad³o w g³osowaniu.
Wiêkszoœæ odpowiedzi na
interpelacje z poprzedniej sesji
radni otrzymali w formie pisemnej. W³aœciciele gara¿y, sklepu
i zak³adu us³ugowego przy Obrazkowej (teren pod budowê
trasy Mostu Pó³nocnego) otrzymaj¹ grunty zamienne b¹dŸ odszkodowania. Burmistrz Jacek
Kaznowski poinformowa³, ¿e
rozwi¹zano wreszcie problem
wzajemnych relacji i rozliczeñ finansowych pomiêdzy ró¿nymi
podmiotami kompleksu przy
Van Gogha. Bia³o³êcki Oœrodek
Kultury, liceum, gimnazjum i biblioteka podpisa³y odrêbne porozumienia z w³adzami miasta
i zakoñczy³ siê wreszcie kompetencyjny ba³agan.
W interpelacjach radni pytali
miêdzy innymi o park miêdzy
osiedlami Derby i Agroman, o
parkingi w okolicach nowych
osiedli (ich brak jest bardzo
dotkliwy), o plany MPWiK dla
Bia³o³êki. Odpowiedzi na kolejnej sesji.
Burmistrz Kaznowski poinformowa³, ¿e zmienia siê strategia

10-15 z³\h
Si³a PCM tkwi w ludziach ich rozwój to rozwój Firmy
Zatrudnimy:

KONSULTANTÓW TELEFONICZNYCH
Bez ograniczeñ wiekowych
Zapewnimy:
• Zatrudnienie w oparciu o umowê o pracê lub umowê zlecenie
• Stabilne warunki zatrudnienia
• Indywidualn¹ œcie¿kê kariery
• Pakiet szkoleñ podnosz¹cy kwalifikacje
• Udzia³ w ciekawych i rozwojowych projektach
• W pierwszych dniach pracy opiekê doœwiadczonej osoby
Czekamy w³aœnie na Ciebie!

Tel. 022 51 19 139
www.pcm.pl
e-mail: emilia.sniegowska@pcm.pl
Laureat Konkursu
INWESTOR W KAPITA£ LUDZKI

nowa gazeta praska

miasta, jeœli chodzi o inwestycje
d³ugoterminowe. Ich wdra¿anie
nie bêdzie mo¿liwe bez kompleksowego przygotowania. Nie
bêdzie to mglista wizja, tylko
konkretny harmonogram przygotowany przez specjalistyczne
programy komputerowe. (egu)
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY HIPOTECZNE
FINANSUJEMY DO 100% WARTOŒCI NIERUCHOMOŒCI

0z³

BIURO
PORAD PRAWNYCH

• za przewalutowanie oraz podwy¿szenie kredytu
• za wczeœniejsz¹ sp³atê kredytu
• za wycenê przeprowadzon¹ przez pracownika banku
• za ubezpieczenie od ognia i innych zdarzañ losowych

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

KREDYTUJEMY: ZAKUP, BUDOWÊ, REMONTY, DOWOLNY CEL.

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

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

KREDYT KONSOLIDACYJNY NA SP£ATÊ: KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH, HIPOTECZNYCH,
SAMOCHODOWYCH, KART KREDYTOWYCH I DEBETÓW Z ROR.
,

AKCEPTUJEMY RÓ¯NE ZRÓD£A DOCHODU

Niekomunikatywna rada?
No i siê zaczê³o! A doœwiadczeni znajomi przestrzegali:
„Zobaczysz, mo¿liwoœci dzia³ania niewielkie, a oczekiwania spo³eczne ogromne”. Rzeczywiœcie, jako radny otrzymujê od mieszkañców wiele ró¿norodnych spraw do tzw.
za³atwienia. Wiele z nich nie le¿y w ogóle w gestii rady dzielnicy czy nawet zarz¹du, inne mo¿na wyjaœniæ za pomoc¹
kilku telefonów, s¹ te¿ takie, których realizacja wymaga uzyskania odpowiedniej wiêkszoœci g³osów.
Ostatnio ogromne emocje
Obecnie planowane s¹ znawzbudza problem komunikacji cz¹ce zmiany w organizacji
miejskiej, zw³aszcza na terenach transportu miejskiego na Bia³oZielonej Bia³o³êki (zarówno tej z ³êce. Wyznaczono tak¿e datê
prawej, jak i lewej strony Kana³u ich wprowadzenia. Od 1 marca
¯erañskiego). Dzia³a tu wiele grup miêdzy innymi skróci swoj¹ trainicjatywnych lub obywatelskich sê linia 152, znikn¹ w obecnej
komitetów (do mnie trafi³o ich kil- formule autobusy 104 i 304, naka), podejmuj¹cych rozmaite dzia- tomiast przez ca³y dzieñ, ale tyl³ania na rzecz reorganizacji komu- ko w dni robocze bêdzie jeŸdzi³
nikacji miejskiej na tym terenie – autobus 326, który po³¹czy Tarrzecz dotyczy g³ównie przebiegu gówek z os. Marywilska i Notrasy i czêstotliwoœci kursowania wodworami. Warto, aby mieszlinii 152, 133, 176, 104, 326.
kañcy Choszczówki, P³ud, Bia-

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.
tel. 022 614-87-09
zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Naszym klientom oferujemy:

♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie
♦meble pokojowe ♦sypialnie ♦wypoczynki
U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA
Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

Most Jacka Kuronia
Most na przed³u¿eniu ulicy
Zygmunta Krasiñskiego, ³¹cz¹cy ¯oliborz z Prag¹, od dawna
znajduje siê w planach rozwoju
Warszawy. Jedno spojrzenie na
zwyk³y plan miasta wystarczy,
by dostrzec niemal gotowy œlimak na styku Krasiñskiego i
Wybrze¿a Gdyñskiego oraz
wylot trasy mostu po praskiej
stronie przy ulicy Piotra Wysockiego na wysokoœci Budowlanej. Most znajduje siê tak¿e w
obecnych planach inwestycyjnych miasta do roku 2010.
Pomys³odawc¹ nazwania
tego mostu imieniem Jacka Kuronia jest stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy”. Powsta³
komitet honorowy inicjatywy nazwania mostu, w którym znaleŸli
siê m. in. Andrzej Olechowski,
Bronis³aw Geremek, Pawe³ Piskorski i Waldemar Dubaniowski oraz cz³onkowie rodziny Jacka Kuronia. Pod apelem w tej
sprawie podpisa³o siê te¿ wielu
warszawskich radnych. W pi¹tek 2 lutego 2007 r. Ludwika
Wujec w imieniu komitetu honorowego oraz Maciej Bia³ecki w
imieniu stowarzyszenia „Obywatele dla Warszawy” przedstawili zastêpcy prezydenta Warszawy W³odzimierzowi Paszyñskiemu apel z uzasadnieniem
pilnoœci budowy mostu.
Jest to bowiem obecnie najpotrzebniejsza inwestycja mostowa Warszawy, wa¿niejsza
od tak czêsto omawianego

przez polityków i dziennikarzy
Mostu Pó³nocnego. Powód jest
nastêpuj¹cy. Warszawie grozi
komunikacyjna zapaœæ podczas nieuchronnego remontu
Mostu Stefana Roweckiego
„Grota”. Tego remontu nie da
siê przeprowadziæ bez zamkniêcia na nim przejazdu w
co najmniej jedn¹ stronê. Potrzebny jest by-pass, taki jakim
by³ w czasie remontu Mostu Józefa Poniatowskiego Most Syreny. Rolê tê móg³by pe³niæ
Most Jacka Kuronia, stosunkowo tani i nie wymagaj¹cy budowy dróg dojazdowych.
W istniej¹cych wstêpnych
planach Zarz¹du Dróg Miejskich
most mia³by po dwa pasy jezdni w ka¿d¹ stronê, chodnik dla
pieszych oraz torowisko tramwajowe pomiêdzy jezdniami.
Stowarzyszenie „Obywatele dla
Warszawy” uwa¿a, ¿e tory tramwajowe nie s¹ w tym miejscu potrzebne. Rezygnacja z linii tramwajowej po pierwsze zmniejszy
koszty i czas budowy, po drugie
zaœ pozwoli zachowaæ jedyn¹ w
swoim rodzaju atmosferê tej
czêœci ¯oliborza. Most Jacka
Kuronia ma byæ przecie¿ docelowo lokalnym ³¹cznikiem pomiêdzy ¯oliborzem a Prag¹.
Pod apelem o budowê mostu mo¿na podpisaæ siê na
stronie internetowej www.mostkuronia.dlawarszawy.pl
Maciej Bia³ecki
maciej@bialecki.net.pl

³o³êki Dworskiej, os. Marywilska
mieli szansê zaopiniowaæ zmiany. I to nie tylko poprzez indywidualnie wys³ane e-maile, maj¹ce ró¿ny skutek. Niew¹tpliwie
znacz¹ce by³oby, wypracowane wspólnie z zainteresowanymi mieszkañcami i grupami inicjatywnymi, stanowisko radnych. Wiem, ¿e postulaty zmian
sformu³owa³ ju¿ zarz¹d dzielnicy i choæ nikt nie w¹tpi, i¿ dzia³ania burmistrzów maj¹ na celu
polepszenie, a nie pogorszenie
istniej¹cej sytuacji, warto by daæ
szansê tak¿e mieszkañcom do
przedstawienia swoich racji.
Wspólne spotkanie, przeanalizowanie argumentów, wybór
optymalnych rozwi¹zañ, sformu³owanie stanowiska do ZTM,
niew¹tpliwie uspokoi³oby nieco
pobudzone nastroje, a nade
wszystko by³o istotnym sygna³em autentycznego zainteresowania œwie¿o wybranych w³adz
dzielnicy - mo¿e i prozaicznymi
- jednak istotnymi problemami
mieszkañców. A dla prawid³owej oceny sytuacji wcale nie potrzeba szeregu „badañ”, w których lubuje siê ZTM.
Dla realizacji opisanych wy¿ej celów najkorzystniejszym
rozwi¹zaniem by³oby powo³anie doraŸnej komisji ds. komunikacji publicznej, dzia³aj¹cej
spo³ecznie, nie poci¹gaj¹cej za
sob¹ ¿adnych dodatkowych
kosztów bud¿etowych, istniej¹cej przez kilka tygodni. Pomys³,
pod którym podpisali siê wszyscy radni PW Gospodarnoœæ,
przedstawi³em na ostatniej sesji rady dzielnicy 26 stycznia,
jednak upad³ – przeg³osowany
przez radnych PO i Lewicy, przy
wstrzymaniu siê PiS. G³ówny
argument, podnoszony na sesji, wskazuj¹cy na bezzasadnoœæ powo³ywania dodatkowej
doraŸnej komisji, dotyczy³ mieszania kompetencji. Sprawy
transportu le¿¹ w gestii Komisji
Infrastruktury, pojawia³y siê g³osy, i¿ nie mo¿na mówiæ o komunikacji bez podnoszenia kwestii
stanu dróg oraz planów inwestycyjnych w tej materii. Sugerowano powo³anie podkomisji w
ramach Komisji Infrastruktury.
Choæ nie mam doœwiadczenia
samorz¹dowego wydaje siê, ¿e
argumentacja nie mo¿e byæ
przyjêta za dobr¹ monetê, zwa¿ywszy, i¿ chodzi o rozwi¹zanie konkretnych pal¹cych pro-

Klinika USUI
œwiadczy us³ugi
w zakresie:
bioenergoterapii,
likwidacji uzale¿nieñ,
masa¿u,
medycyny Wschodu,
doradztwa medycznego

W-wa ul. Igañska 32
tel. 022 810 04 16
www.usuisc.prv.pl

blemów: nie mo¿na zgodziæ siê
przecie¿ na propozycjê ZTM,
który przy redukcji trasy 152
du¿o wiêcej ni¿ o po³owê (Bia³o³êka-¯erañ FSO – bez wjazdu na Tarchomin) planuje czêstotliwoœæ kursowania linii co 20
i 30 minut odpowiednio w godzinach szczytu i poza nimi
(obecnie co 30 minut). W tej
sytuacji optymalnym rozwi¹zaniem dla mieszkañców jest kursowanie autobusu co 15 i 20
minut. Z kolei wskutek zmiany
trasy linii 104 odcina siê mieszkañców osiedla Marywilska z
Tarchominem w œwiêta, soboty
i niedziele (w te dni nie bêdzie
kursowa³ autobus 326).
Przenoszenie ciê¿aru wp³ywania na za³atwienie tego typu
problemów na Komisjê Infrastruktury jest niedorzeczne. Ta
bowiem nale¿y do najbardziej
czasoch³onnych. Wieloœæ spraw,
w tym obecnie opiniowanie i
konsultowanie projektowanych
remontów i inwestycji, powoduje, ¿e obrady ci¹gn¹ siê zwykle
przez d³ugie godziny. Dziwny w
tej sytuacji wydaje siê argument
radnego PiS, który podczas dyskusji na sesji zauwa¿y³, ¿e
mieszkañcy mog¹ przyjœæ na posiedzenie komisji i samodzielnie
wnieœæ swoje racje. A gdzie troska o czas mieszkañców?
Có¿, wci¹¿ ³udzê siê, i¿ w ca³ej sprawie nie idzie o brak dobrej woli, a przypadek stanie siê
wyj¹tkiem. Pokornie przyjmujê
decyzjê wiêkszoœci i liczê, ¿e
reorganizacja transportu miejskiego na terenie Bia³o³êki zadowoli wszystkich mieszkañców.
Ja - tak jak obieca³em grupom
inicjatywnym, a tak¿e Radzie
Osiedla Bia³o³êka Dworska - wyœlê stosowne petycje do ZTM i
dalej solidarnie bêdê brodziæ 3
km po nie odœnie¿onym chodniku przy ul. Klasyków, jeœli zim¹
spóŸniê siê na autobus 152.
Bart³omiej W³odkowski
Radny PW GOSPODARNOŒÆ

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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mini og³oszenia

Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
drzwi 5%
CENY PRODUCENTA

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

MAR-MET

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

RACHUNKOWOŒÆ, informatyka „TIVOLI” Anin - pe³ny zakres us³ug, solidnie, odbiór dokumentów - (022) 815-83-65,
0604-531-130
STUDNIE 022 789-33-89
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
US£UGI krawieckie, sprzeda¿
detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
Poszukujê lokalu do wynajêcia
oko³o 60-80m2 pod sklep na
terenie Bia³o³eki 0697-856-049
SPRZEDAM dzia³kê w
Grodzisku Mazowieckim
1880m2, wszystkie media.
Telefon: 0692-102-172
WYNAJMÊ magazyn 40m 2
(500 z³otych) 022 614-49-65,
0660-953-567, Bia³o³eka
KURSY
KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

WINDYKACJA
FIRMY I OSOBY PRYWATNE
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23

bez op³at wstêpnych
9.00-15.00

www.ster-fc.com

NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI: matura, kursy
29.01-9.02, 0609-631-186 zapisy:
sunriselanguages@interia.eu
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
ROSYJSKI - ka¿dy poziom, egzaminy, matura
40z³/60min. 0502-275-194
ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, badanie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie znamion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transportowe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KANCELARIA Prawna Pietruk - porady prawne na
ka¿d¹ kieszeñ! Pe³ny zakres us³ug. Grochowska
306/310, pok. 261, tel. 022
879-92-29; 0502-275-194;
0513-160-599. Godziny i
cennik na www.pietruk.eu
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Grochowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek, lodówek
Amica, Whirpoll, Polar, solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
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
POPRAWKI krawieckie
„Teksana” Œwiatowida 49 pawilon 33 tel. 022 466-77-20
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83

STER FS. al. St. Zjednoczonych 53/504, 04-028 Warszawa

Niedobory pokarmowe
i z³e nawyki - koprofagia
Proszê Szanownych Pañstwa, Polska - odk¹d pamiêtam - jest krajem, w którym
ka¿demu czegoœ brakuje. Ci na
„górze”, wygl¹daj¹cy jak p¹czki w maœle, maj¹ niedobory
pamiêci, odwagi czy perspektywy. Pañstwo Waltz o zeznaniu maj¹tkowym, Wielgus o
haku w IPN-ie , Lepper o DNA
czy wrêcz prezydent Kaczyñski o Davos. Czegoœ tam nie
dope³niaj¹ w odpowiednim
czasie i awantura gotowa. Czyni¹ to wszystko za nasze pieni¹dze, co udowadnia moj¹
tezê, ¿e i nam brakuje wyobraŸni przy wyborach.
U zwierz¹t te¿ wystêpuj¹
naganne zachowania w przypadkach niedoborów, tym razem pokarmowych. Ka¿dy organizm potrzebuje odpowiedniej jakoœci i iloœci bia³ek, t³uszczów, wêglowodanów, witamin
i sk³adników mineralnych do
prawid³owego funkcjonowania.
W okresie intensywnego
wzrostu i ci¹¿y potrzeby co do
iloœci i jakoœci rosn¹. Rzecz to
wiadoma. U pozosta³ych naszych pupili pojawienie siê zjawiska koprofagii (sk³onnoœci do
zjadania odchodów) musi byæ
rzetelnie przeanalizowane.
Czêst¹ przyczyn¹ jest niewybrednoœæ smakowa i pierwotne odruchy po przodkach. Popularnoœæ tego zjawiska obserwuje siê u ras i mieszañców
psów myœliwskich poprawnie
¿ywionych. Ka³ zawiera niestrawione resztki, ale tak¿e
wzbogacony jest o produkty
przemian bakterii jelitowych.
Subtelne bia³ka i witaminy niewch³oniête przez konsumenta
mog¹ byæ wykorzystywane
przez te zwierzaki, którym powodzi siê nieco gorzej. W naturze dzieje siê tak u psowatych stoj¹cych na ni¿szych
stopniach hierarchii stada. Zdarzaj¹ siê czêsto koprofagie
miêdzygatunkowe. Szczególnie psy zjadaj¹ odchody kocie,

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

rów na Filipinach. Po raz pierwszy odwiedza nasz kraj po namowie i z rekomendacji swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum
choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz
s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na
ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci
m.in. w Korei). Pacjenci
s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotar-

cia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach
hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
14, 16, 17, 18, 20, 22, 24,
25, 27 i 28 lutego
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0 605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

zwierz¹t gospodarskich i ludzkie niestety. Có¿ zatem robiæ?
Zastanowiæ siê ze swoim lekarzem weterynarii, hodowc¹
psów lub pracownikiem sklepu
zoologicznego, czy aktualnie
stosowana dieta jest wystarczaj¹ca. Niestety, cena przewa¿nie idzie w parze z jakoœci¹. Proszê uwa¿nie obserwowaæ, czy po karmieniu najtañszymi suchymi karmami czy
puszkami nie pogarsza siê jakoœæ okrywy w³osowej i nie
nastêpuje jej nadmierne wypadanie. Zalecam wówczas uzupe³nianie diety o preparaty mineralno-witaminowe lub zmianê suchego produktu na wy¿szej jakoœci. Nie jestem entuzjast¹ dro¿yzny, bo i mnie czêsto brakuje kilku z³otych na ró¿-

ne potrzeby, ale 15-18 kg suchego dobrej jakoœci prowiantu dla psiaka mo¿ecie Pañstwo
nabyæ za sumê od 80 do 160
z³. Przek³ada to siê na ¿ywienie ca³kiem du¿ego psa przez
miesi¹c bez zbêdnych i niekiedy obrzydliwych sytuacji.

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

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 206

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

Kalejdoskop lutowy
Luty nie doœæ, ¿e najkrótszy
w roku (tylko 20 dni roboczych!), dodatkowo ma a¿ trzy
œwiêta. Nie s¹, co prawda, wolne od pracy, ale zawsze mo¿na na nie zwróciæ uwagê.
Za tydzieñ walentynki. Œwiêty
Walenty ¿y³ w III wieku i by³ biskupem. Otacza³ opiek¹ chorych,
przywróci³ wzrok córce stra¿nika
wiêziennego. Za trwanie przy wierze chrzeœcijañskiej 14 lutego
skazano go na œmieræ. W dawnej
Polsce patronowa³ chorym na padaczkê i diecezji przemyskiej.
Wspó³czeœnie w krajach anglosaskich opiekuje siê narzeczonymi.
Warto o tym pamiêtaæ w ten pe³en mi³oœci i radoœci dzieñ.
Nazajutrz po walentynkach,
nastêpna okazja, t³usty czwartek. Mo¿na powiedzieæ, ¿e – w
pewnym sensie – p¹czki zawdziêczamy Turkom. Wymyœlono je bowiem podczas oblê¿enia Wiednia przez wojska tureckie. A w³aœciwie na ten pomys³
wpad³a jedna z wiedenek, ¿eby

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

podtrzymaæ ducha wœród obleganych. Zatem mo¿liwe, ¿e
przepis na te ciastka przyjecha³
do Polski razem z Janem III Sobieskim. Wiedeñskie p¹czki s¹
z konfitur¹ morelow¹, Lucyna
Æwierczakiewiczowa, kucharski
autorytet dziewiêtnastowiecznej
Warszawy, poleca³a do nadziewania przetwory z wiœni. Najwa¿niejsze, aby do sma¿enia
wybraæ najlepsz¹ m¹kê, du¿o
¿ó³tek, skórkê pomarañczow¹
lub cytrynow¹ i spirytus, który
zapobiega nadmiernemu wch³anianiu t³uszczu.
Nie koniec na tym. 21 lutego
bêdziemy obchodziæ Miêdzynarodowy Dzieñ Jêzyka Ojczystego. Takie œwiêto zosta³o ustanowione osiem lat temu przez UNESCO. Organizacja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oœwiaty, Nauki i Kultury chcia³a w ten
sposób zwróciæ uwagê na fakt,
¿e ponad dwóm tysi¹com jêzyków na œwiecie grozi znikniêcie
w ci¹gu nadchodz¹cych lat. Warto zatem przy okazji wspomnieæ
o naszym jêzyku. Polski ma 32
litery alfabetu, a naukowcy wyliczyli, ¿e d³ugoœæ przeciêtnego
wyrazu wynosi 6 liter.
Ludmi³a Milc

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
8 lutego (czw.), godz. 18 - „Praskie wieczory kabaretowe” 7
MITÓW G£ÓWNYCH - Kabaret D£UGI
Od 9 lutego do 5 marca - Wystawa tkaniny artystycznej Pracowni Doœwiadczalnej Tkactwa Artystycznego przy Okrêgu
Warszawskim ZPAP pn. „Sztuka w³ókna – Sztuka pe³na ciep³a”
10 lutego (sob.), godz. 10 - 14 - I Sobotni Turniej Szachowy
dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów
12 lutego (pn.), godz. 17 - „Poetyckie Walentynki” przygotowane przez Klub Praskich Twórców
13 lutego (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” KAROL STRASBURGER, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
14 lutego (œr.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe” Bal
Karnawa³owy dla dzieci
19 lutego (pn.), godz. 15 - Warsztaty literackie;
godz. 17.30 - Spotkanie z Katarzyn¹ Bieñkowsk¹ - poetk¹ m³odego pokolenia, krytykiem literackim
20 lutego (wt.), godz. 18 - Po¿egnanie z Karnawa³em „Koncert
Karnawa³owy – Operetka dla Zakochanych”, Edyta Ciechomska – sopran, Anna Kutkowska-Kas – sopran, Witold Matulka –
tenor, Robert Morawski – fortepian. Wieczór przepiêknych arii
operetkowych w wykonaniu znakomitych artystów scen opery,
operetki i teatrów muzycznych
27 lutego (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” – „Mistrz
i jego uczniowie” Koncert uczniów klasy fletu prof. Marii Peradzyñskiej-Filip (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie)
28 lutego (œr.), godz. 18 - „Co o jazzie wiedzieæ trzeba”, „Warszawo ma…” – m.in. opowieœci o W³adys³awie Szpilmanie, jego
piosenkach, niezwyk³ej roli piosenki i kabaretu w czasie wojny
w Warszawie, Izabela Zaj¹c – œpiew, Jaros³aw Ma³ys - fortepian, Piotr Rodowicz - kontrabas, prowadzenie – Ma³gorzata
Korczyñska, Piotr Rodowicz.
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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!
Lewa strona medalu

Bitwy warszawskiej ci¹g dalszy
Mimo ¿e od wyborów samorz¹dowych minê³y ju¿ prawie trzy miesi¹ce, bitwa o Warszawê pomiêdzy PiS a PO
trwa i z ka¿dym dniem przybiera na sile. W³aœciwie to ju¿
nawet nie bitwa, ale regularna
wojna maj¹ca na celu totaln¹
zag³adê przeciwnika.
Gdy dwa tygodnie temu
okaza³o siê, ¿e Hanna Gronkiewicz Waltz spóŸni³a siê ze
z³o¿eniem jednego z wymaganych oœwiadczeñ maj¹tkowych, PiS triumfowa³. Radni
tej partii za¿¹dali zwo³ania
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, formalnie po to aby wys³uchaæ wyjaœnieñ Pani Prezydent, a tak naprawdê - ¿eby j¹
odwo³aæ. Gdy to im siê nie
uda³o, bo przeciw zag³osowali
radni Platformy Obywatelskiej
oraz Lewicy i Demokratów, do
ataku przyst¹pi³ nowo powo³any wojewoda mazowiecki, a
zarazem szef PiS w Warszawie Wojciech D¹browski. Wystosowa³ do Rady Miasta pismo wzywaj¹ce do wygaszenia w ci¹gu miesi¹ca mandatu
Prezydenta Warszawy, gdy¿ w
przeciwnym razie dokona tego
osobiœcie w ramach swoich
uprawnieñ. Równoczeœnie
opublikowa³ listê kilkunastu
radnych, którzy równie¿ powinni straciæ mandat, na której
znaleŸli siê te¿ radni PiS i ugru-

powañ koalicyjnych (np. Jacek
Wachowicz z Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej). Prawo i
Sprawiedliwoœæ uzna³o chyba,
¿e wobec perspektywy usuniêcia Hanny Gronkiewicz - Waltz
ze stanowiska, utrata kilku
swoich radnych nie ma ¿adnego znaczenia – w koñcu ka¿da wojna wymaga ofiar.
Niestety, mit praworz¹dnego wojewody szybko leg³ w
gruzach i po raz kolejny okaza³o siê, ¿e wizerunek PiS jako
partii prawej i sprawiedliwej
jest fa³szywy. Otó¿ tygodnik
Wprost doniós³, ¿e Wojciech
D¹browski, który straci³ prawo
jazdy za jazdê po pijanemu,
mia³ je odebrane ju¿ wczeœniej
za przekroczenie punktów karnych i próbowa³ wy³udziæ w
urzêdzie wtórnik pod pretekstem kradzie¿y dokumentów.
Tego by³o ju¿ za wiele dla jego
politycznych mocodawców,
którym wczeœniej nie przeszkadza³ fakt ukarania wojewody za jazdê „po pijaku”. Wojciech D¹browski straci³ stanowisko, które piastowa³ zaledwie kilkanaœcie dni, odwo³any
przez premiera Kaczyñskiego
na wniosek ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ludwika Dorna. Dodatkowo musia³ zawiesiæ swoje cz³onkostwo w partii i tym samym warszawskie Prawo i Sprawiedli-
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woœæ pozosta³o bez lidera, który by³ g³ównym motorem dzia³añ przeciwko Hannie Gronkiewicz – Waltz.
Oczywiœcie, politycy PiS o
wszystko obwinili Platformê
Obywatelsk¹ i postanowili siê
zemœciæ, wysuwaj¹c kolejne zarzuty pod adresem prezydent
Gronkiewicz. Przed nami wiêc
bitwy warszawskiej ci¹g dalszy.
Najgorsze jest to, ¿e wojna w
samorz¹dzie, której koñca nie
widaæ, nie s³u¿y ani stolicy, ani
jej mieszkañcom. Tych nie interesuj¹ bowiem kolejne awantury „na górze”, ale chocia¿by
budowa Mostu Pó³nocnego,
którego przetarg po raz kolejny
uniewa¿niono. Dlatego mam
nadziejê, ¿e uwik³ani w polityczne rozróby radni zrozumiej¹
wreszcie, po co ich w³aœciwie
wybrano i zajm¹ siê prac¹ na
rzecz warszawiaków, bo czas
ju¿ ku temu najwy¿szy.
Sebastian Wierzbicki
Radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Wojenko, wojenko…
Bardzo czêsto w historii œwiata, aby odwróciæ uwagê poddanych od sytuacji wewnêtrznej,
w³adca organizowa³ ma³¹ wojenkê. Dziœ specjaliœci od PR
odradzaj¹ takie dzia³ania na
froncie zewnêtrznym, bowiem
ka¿dy w³adca wojnê przegraæ
mo¿e, a wtedy lud zagniewany
po jego zapewne siêgnie g³owê.
Dziœ na wojenkê nawet nas nie
staæ. W³aœnie zmieni³ siê nam
nawet minister wojny.
Zostaje zatem znalezienie
wroga wewnêtrznego i na nim
wy³adowanie gniewu ludu. Sytuacji konfliktowych mamy co
niemiara, wiêc w³adza dwoi siê
i troi, aby na ¿er rzucaæ co chwi-
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lê nowe ofiary. Lepper ¿¹da dop³at, aby wykupiæ œwiñsk¹ górkê – deubekizacja. Brakuje
œrodków na s³u¿bê zdrowia –dekomunizacja. Bêd¹ podwy¿ki –
zdegradowaæ Jaruzelskiego.
Lud siê cieszy, lud siê raduje.
PiS wrogów ma co niemiara.
Panowie zachowuj¹ siê jak w
okopach Œwiêtej Trójcy. Gdy
trac¹ jakiœ szaniec, do walki kieruj¹ wszelkie odwody, dokonuj¹
przegrupowañ i zmieniaj¹ dowódców. Nie zawsze dobrze im
to wychodzi. Na froncie warszawskim w bitwie o stolicê spokojnego genera³a Koziñskiego
zast¹pi³ wata¿ka D¹browski,
lecz dosiêg³a go niechlubna
przesz³oœæ mo³ojecka i poleg³ w
pierwszym natarciu. Taktycy z
PiS postanowili wiêc zaatakowaæ z flanki na froncie praskim i
osi¹gn¹æ ma³y taktyczny sukces, wi¹¿¹c strategiczne si³y PO
w prokuraturze. Sztabowcy PO
s¹ w trudnej sytuacji, bowiem nie
wiedz¹ czy odpowiedzieæ atakiem frontalnym, czy przyj¹æ
ofensywê w okopach. Na razie
nie widaæ, by swym okr¹¿onym
si³om na Pradze chcieli podes³aæ posi³ki, wiêc chwilowo praskie jednostki PO wspomagane

przez hufce LiD pozostawione
zosta³y same sobie. Zapewne
stratedzy PO rozwa¿aj¹ dalsze
mo¿liwoœci prowadzenia kampanii. Najwa¿niejszy jest front warszawski i tam koncentrowane s¹
wszystkie si³y i œrodki w obronie
prezydentury. Naczelni dowódcy nie bardzo kwapi¹ siê do generalnej bitwy o Warszawê i na
boku prowadzone ju¿ by³y
wstêpne rozmowy pokojowe, nie
zakoñczone chyba sukcesem.
Trwa oczekiwanie w zwarciu i na
koniec tej kampanii w szybkim
czasie nie ma co liczyæ.
Z pola bitwy warszawskiej
Wasz korespondent wojenny
Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci
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Rada wielu

K³amali rano,
k³amali wieczorem
„K³amaliœmy rano, k³amaliœmy wieczorem, k³amaliœmy
ca³y czas” - niedawno powiedzia³ premier Wêgier do swoich towarzyszy. Tak samo
mog¹ powiedzieæ redaktorzy z
telewizji, której widzowie nadali nazwê „WSI 24”, zapewne za
jej „obiektywizm”. Tu¿ przed
ujawnieniem agentury w mediach, uk³ad gryzie najmocniej.
Œwiadczy to o strachu ludzi z
komunistycznych s³u¿b, ulokowanych na decyzyjnych stanowiskach tzw. czwartej w³adzy.
Wojewoda Wojciech D¹browski jest prawym cz³owiekiem.
Chcia³ tylko realizowaæ przepisy prawa, zreszt¹ uchwalonego
w poprzednim Sejmie z inicjatywy PO i SLD. Niestety, media
stoj¹ za Hann¹ GronkiewiczWaltz murem. Nagonka doprowadzi³a do odwo³ania go ze stanowiska, pod fa³szywym zarzutem. Usi³owano wmówiæ ludziom, ¿e wojewodzie zabrano
dokument prawo jazdy, a on
chcia³ wy³udziæ wtórnik dokumentu. To wredne, monstrualne
k³amstwo. Niestety, kto poinformuje opiniê publiczn¹, kiedy D¹browski zostanie oczyszczony z
zarzutów? Stawiam talary przeciw orzechom, ¿e ¿aden dziennikarz o tym nie napisze ani nie
powie na antenie.
Tymczasem wygl¹da na to,
¿e na swoich krêtactwach
wreszcie przejedzie siê HGW.
Wesz³a ona w posiadanie opinii prawnej przygotowanej
przez renomowan¹ kancelariê.
Opinia ta stwierdza jasno, ¿e
by³a przewodnicz¹ca Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc (pani

radna D¹browska z PO) z³ama³a prawo. Kwesti¹ do wyjaœnienia przez prokuraturê jest
to, czy by³a przewodnicz¹ca
z³ama³a jedynie zapis ustawy
warszawskiej, czy tak¿e art.
231 kodeksu karnego w celu
osi¹gniêcia korzyœci osobistej.
Niew¹tpliwie korzyœci¹ osobist¹ jest bowiem utrzymanie
siê na stanowisku przewodnicz¹cej rady dzielnicy. Za taki
czyn grozi nawet 10 lat pozbawienia wolnoœci.
Je¿eli, jak podejrzewa PiS,
Hanna Gronkiewicz – Waltz posiadaj¹c wy¿ej opisane informacje, nie zawiadomi³a organów
œcigania, zachodzi podejrzenie
pope³nienia przez ni¹ przestêpstwa opisanego w art. 231 kk i art.
304 § 2 kodeksu postêpowania
karnego. Chodzi o niedope³nienie
obowi¹zku ci¹¿¹cego na niej,
jako osobie pe³ni¹cej funkcjê prezydenta (nawet bez mandatu).
Wszystkie procesy s¹dowe z
udzia³em miasta s¹ zawieszane. Ludzie czekaj¹ na nale¿ne
im pieni¹dze i inne œwiadczenia. Sêdziowie jednak wiedz¹,
¿e stolica nie ma prezydenta i

nie ma nikogo, kto mo¿e w imieniu Warszawy stawaæ przed
s¹dem. Jednak HGW chce tylko utrzymaæ siê na sto³ku,
wbrew prawu i honorowi. Nie
obchodzi jej, ¿e koszta spowodowanych przez jej b³¹d wyborów obci¹¿¹ wszystkich podatników. Nie obchodz¹ j¹ odwlekane procesy s¹dowe.
W Warszawie trzeba natychmiast wymieniæ 100 wadliwych
pomp infuzyjnych. Mog¹ one
zabiæ pacjenta, zamiast ratowaæ
mu ¿ycie. Jedna pompa kosztuje 3 do 5 tysiêcy z³otych. Tymczasem przewodnicz¹cy Rady
Miasta, Lech Jaworski z PO woli
za te pieni¹dze kupiæ radnym
laptopy i komórki. Takiej arogancji w³adzy i pogardy dla obywateli jeszcze stolica nie widzia³a.
Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy (PiS)
www.maciejowski.pl
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Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa - Targówek
Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.
Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów do 9 lutego 2007 r.
tel. 022 679-16-69, 022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

Prosto z mostu

Kto rozpêta³ tê wojnê?
Przygl¹daj¹c siê awanturze z
oœwiadczeniami maj¹tkowymi
mam wra¿enie, ¿e widzê kolejny epizod wojny PiS o samorz¹d. Budowniczy IV RP wygrali ju¿ wiele wojen: o telewizjê i
radio publiczne, o Orlen, o Narodowy Bank Polski, a nawet o
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we w³asnym rz¹dzie. Tamte zdobycze by³y jednak ³atwiejsze. W odró¿nieniu od nich samorz¹d terytorialny jest wielog³ow¹ hydr¹, nie³atw¹ do opanowania zza biurka premiera.
Nieufnoœæ do samorz¹dów
cechowa³a polityków PiS od
zawsze. Ju¿ program wyborczy Lecha Kaczyñskiego z
1995 roku uzale¿nia³ reformê
powiatow¹ od wzmocnienia
nadzoru wojewody i NIK nad
samorz¹dami. Ale prawdziwa
wojna zaczê³a siê po przejêciu w³adzy w 2005 roku. Z biegu cofniêto ustawê przekazuj¹c¹ kolejny pakiet kompetencji od wojewodów do samorz¹dów wojewódzkich, potem
wprowadzono przepis umo¿liwiaj¹cy wojewodzie wetowa-

nie decyzji samorz¹du wojewódzkiego w sprawie dotacji
unijnych. Szczególna niechêæ
do regionów ujawni³a siê ju¿
czternaœcie lat temu, gdy ówczesny pose³ PC S³awomir Siwek (dziœ wiceprezes TVP)
protestowa³ w Sejmie przeciwko tworzeniu euroregionów z
udzia³em polskich województw
- mia³o to byæ rzekomo narzêdzie odrywania ziem polskich
od Macierzy.
O takiej mo¿liwoœci przeczo³gania samorz¹dowców, jak¹
stworzy³y przepisy o oœwiadczeniach maj¹tkowych, dzia³acze PiS nawet nie marzyli.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
odegra³a tu rolê Franka Dolasa z filmu „Jak rozpêta³em II
wojnê œwiatow¹”, któremu o
œwicie 1 wrzeœnia 1939 roku
przypadkowo wypali³ karabin i
który przez szeœæ lat ¿y³ w
przekonaniu, ¿e to przez niego wybuch³a wojna.
Radni PiS w swoich dzia³aniach przeciwko prezydentowi
nie kieruj¹ siê dobrem miasta.
M³odzi, czêsto zreszt¹ zdolni i
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wykszta³ceni, sprawowanie
mandatu w samorz¹dzie traktuj¹ jak rzucenie na kolejny
odcinek frontu. Na has³o „do
ataku” atakuj¹ licz¹c, ¿e ich
gorliwoœæ zostanie zauwa¿ona
przez partyjnych bonzów i ¿e
w nastêpnym „rozdaniu” znajd¹
siê ju¿ nie w radzie dzielnicy
czy miasta, ale w sejmiku, a
mo¿e i w Sejmie.
To zjawisko dotyczy zreszt¹
nie tylko Prawa i Sprawiedliwoœci. Gdzieœ zanik³a idea samorz¹du. Radnymi zostaj¹ osoby
bardzo m³ode, choæ ich rol¹
powinno byæ s³u¿enie RAD¥
burmistrzowi czy staroœcie.
Brakuje lokalnych przedsiêbiorców, sklepikarzy, lekarzy znaj¹cych problemy lokalnej przychodni, nauczycieli znaj¹cych
problemy oœwiaty, a nawet rodziców dzieci chodz¹cych do
szko³y. Dzisiaj dyrektorowi
szko³y czy przychodni, a w
Warszawie przeciêtnemu sklepikarzowi, prawo ZABRANIA
byæ radnym...
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Praska Szko³a Rzemios³
8 nowa gazeta praska
dokoñczenie ze str. 1
Na tym tle, godnym odnotowania i
cennym dla historii Pragi, faktem jest
powstanie w 1917r. pierwszej w Warszawie szko³y zawodowej.
Rozpoczê³a ona swoj¹ dzia³alnoœæ pod
nazw¹ „Królewsko – Polska Szko³a Rzemieœlnicza na Pradze” i mieœci³a siê przy
ulicy Szerokiej 5 (obecnie K³opotowskiego). Nazwa szko³y, profil kszta³cenia i
miejsce wielokrotnie siê zmienia³y, co jed-

nak nie umniejsza wspania³ych tradycji
tej placówki. Od 1918 r. funkcjonowa³a
ona w budynku dawnej fabryki tekstylnej carskiego pu³kownika Gorbowa przy
ulicy Brukowej 25 (obecnie Stefana
Okrzei). W 1920 r. szko³a zmieni³a nazwê na Pañstwow¹ Szko³ê Rzemieœlnicz¹
na Pradze. Od pocz¹tku cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y, ale ze
wzglêdu na mo¿liwoœci lokalowe, nie by³a
w stanie przyj¹æ wszystkich chêtnych.
Nauka odbywa³a siê w ró¿nych miejscach
– warsztaty w budynku fabrycznym przy
ulicy Brukowej, a zajêcia teoretyczne na
terenie s¹siedniej posesji przy ul. SzeroStacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

kiej 26, wynajmowanej od Zygmunta Maciejewskiego, w³aœciciela Szko³y Handlowej. Starania dyrekcji szko³y o uzyskanie kredytów i terenu na budowê w³asnego gmachu szkolnego zosta³y uwieñczone sukcesem dopiero w roku 1936,
kiedy to korzystaj¹c z funduszy Towarzystwa Oœwiaty Zawodowej podjêto budowê nowej siedziby szko³y. Przy okazji
otwarcia nowej siedziby, nast¹pi³a kolejna zmiana nazwy i profilu szko³y. Otrzy-

ma³a ona miano Pañstwowego Gimnazjum Mechanicznego. W 1937 r. oddano
do u¿ytku d³ugo oczekiwany, nowy
gmach przy ulicy Targowej 86, na terenie tzw. Kozaków. Nazwa tego miejsca
wywodzi³a siê st¹d, ¿e przed I pierwsz¹
wojn¹ œwiatow¹ odbywa³y siê tam æwiczenia II Orenburskiego Pu³ku Kozaków.
Budynek by³ nowoczesny i wygodny.
Zaprojektowany w kszta³cie litery L, od strony ulicy Targowej mieœci³ sale lekcyjne i du¿¹
salê gimnastyczn¹, a wzd³u¿ ulicy Ratuszowej – œwietnie wyposa¿one warsztaty. Na
górze by³a œlusarnia, na dole zaœ hala obrabiarek, kuŸnia, spawalnia i formiernia, gdzie
wykonywano formy odlewnicze.
Szko³a cieszy³a siê ogromnym powodzeniem i kszta³ci³a znakomitych fachowców. Do
wybuchu II wojny œwiatowej mury szkolne
opuœci³o ok. 2500 absolwentów. Aby zdaæ
sobie sprawê z poziomu kszta³cenia, wystarczy powiedzieæ, ¿e w tej szkole powsta³
pierwszy skuter. Gimnazjum wywiera³o du¿y
wp³yw na ¿ycie kulturalne dzielnicy.
Szczêœcie nie trwa³o jednak d³ugo. Po
wybuchu II wojny œwiatowej ju¿ we wrzeœniu 1939 r. budynek zajêli Niemcy. Szko³a znowu musia³a siê tu³aæ po ró¿nych
miejscach w Warszawie. Jako „Staatliche
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Handwerkerschule fur Metallgerbe” prowadzi³a zajêcia teoretyczne pocz¹tkowo
w Szkole Handlowej przy ul. Królewskiej
23, a póŸniej w lokalach Gimnazjum Zofii £abusiewicz przy Kêpnej 17 i Pañstwowego Liceum Kolejowego przy Chmielnej
88. Zajêcia warsztatowe zaœ odbywa³y siê
w wynajêtych warsztatach przy ul. 11
Listopada 10 i 64. W czasie okupacji naukê ukoñczy³o ok. 300 absolwentów.
Do swojej szko³y uczniowie wrócili w
1944 r. Budynek by³ kompletnie zdewastowany. Aby jak najszybciej rozpocz¹æ
naukê, od razu przyst¹piono do usuwania zniszczeñ, mimo trwaj¹cego ostrza³u
artyleryjskiego. Zajêcia rozpoczê³y siê ju¿
w listopadzie 1944 r. i znowu szko³a by³a
„pierwsza” - by³a to pierwsza szko³a, która rozpoczê³a naukê w swoim budynku,
jeszcze w czasie dzia³añ wojennych. Po
drugiej stronie Wis³y stacjonowa³y przecie¿ do stycznia 1945 r. wojska niemieckie i lekcje odbywa³y siê czêsto pod
ostrza³em. Po wyzwoleniu Warszawy zakoñczono remont i kontynuowano naukê.
Edward Figauzer, absolwent szko³y,
wspomina, ¿e kandydatów by³o bardzo
du¿o. Pierwszych klas, w roku 1945/46
by³o wiêcej ni¿ 10. Panowa³a surowa dyscyplina, dyrektor cieszy³ siê du¿ym szacunkiem. Na rozpoczêcie roku uczniowie
wêdrowali na Mszê Œwiêt¹ do Bazyliki na
Kawêczyñskiej. Nauka w klasach o dwóch
profilach: œlusarskim i tokarskim obejmowa³a 8 godzin zajêæ teoretycznych i praktycznych warsztatowych – po 4 godziny
przemiennie ka¿dego dnia, z przerw¹ na
posi³ek w sto³ówce szkolnej. Na warsztatach, gdzie obowi¹zywa³ strój ochronny,
fartuch lub kombinezon, uczniowie wykonywali narzêdzia, takie jak cyrkle, ramki
do pi³ek, szczypce, zasuwy zapadkowe,
stojaki i wagi laboratoryjne, a nawet tokarki. Naukê koñczy³ egzamin czeladniczy. Wyroby szkolne by³y chêtnie kupowane, ze wzglêdu na wysok¹ jakoœæ.
W roku 1950 w zwi¹zku z potrzebami powsta³ej w³aœnie na ¯eraniu Fabryki
Samochodów Osobowych oraz w wyniku
ogólnej reformy szkolnictwa zawodowego zmieniono profil i nazwê szko³y na
Technikum Mechaniczne i Samochodowe.
Od 1960 r. wprowadzono jako specjalnoœæ dominuj¹c¹ eksploatacjê i naprawê
samochodów oraz zmieniono znowu nazwê na Technikum Samochodowe, które
z czasem przenios³o siê do nowego budynku, obecnie przy ulicy Jana Paw³a II.
W latach 90., w wyniku ustawy o samorz¹dzie powiatowym, szko³y ponadgimnazjalne, specjalistyczne i zawodowe przesz³y pod zarz¹d powiatu.
W roku 2002, kolejna, ju¿ dwudziesta reorganizacja szko³y wprowadzi³a
du¿e zmiany. Powsta³ Zespó³ Szkó³ nr 33,
który funkcjonuje w budynku przy Targowej 86 do dzisiaj.
W sk³ad Zespo³u Szkó³ nr 33 wchodz¹:
- XXIX Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
I. £ukasiewicza, przeniesione z ul. Jagielloñskiej 59;
- Technikum nr 6 z klasami o specjalnoœciach: obs³uga i naprawa pojazdów samochodowych, obrabiarki sterowane numerycznie;
- Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 7
z klasami o specjalnoœci: mechanik – monter maszyn i urz¹dzeñ.
Decyzj¹ Starostwa Powiatu Warszawskiego zlikwidowano warsztaty szkolne,
obrabiarki i wyposa¿enie sprzedano w
przetargu publicznym lub oddano na
z³om. Obecnie zajêcia praktyczne i praktyki zawodowe uczniowie odbywaj¹ w
wyspecjalizowanych stacjach obs³ugi:
Centrum Obs³ugi Serwisowej Mercedes,
Zak³adzie Transportu Samochodowego
„Poczta Polska”, Stacji Obs³ugi Toyota
¯erañ; Nissan Odyssey oraz w Centrum
Kszta³cenia Praktycznego przy ul. Miñskiej 1/5. Podobno, dziêki takiemu rozwi¹zaniu, uczniowie spotykaj¹ siê bezpoœrednio z najnowszymi konstrukcjami
i technologiami oraz z nowoczesnym wyposa¿eniem diagnostycznym, a ponadto czêœæ z nich podejmuje potem pracê w
tych zak³adach. Szko³a posiada bogato
wyposa¿one pracownie dydaktyczne, w
tym dwie pracownie komputerowe i pracowniê multimedialn¹.
W 2004 r. w³adze oœwiatowe podjê³y
decyzjê o zagospodarowaniu pomieszczeñ
po by³ych warsztatach szkolnych. Mimo
krytycznych uwag œrodowiska szkolnego,
nied³ugo maj¹ rozpocz¹æ siê prace budow-

lane. Obecnie trwa przetarg na wykonanie remontu warsztatów, w wyniku którego ma tam ulokowaæ siê Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, przeniesiona z ulicy Tarchomiñskiej, a szko³a ma
zyskaæ aulê i pomieszczenia sportowe. W
ubieg³ym roku rada szko³y wyst¹pi³a do
Biura Edukacji m.st. Warszawy z proœb¹,
aby powierzchniê planowanej auli przeznaczyæ na potrzeby kszta³cenia zawodowego. Proœbê motywowano chêci¹ przygotowania specjalistycznych pomieszczeñ,
umo¿liwiaj¹cych realizacjê modu³owych
programów nauczania. OdpowiedŸ w³adz
by³a negatywna i wi¹za³a siê z ogóln¹ tendencj¹ tworzenia w miejsce szkó³ zawodowych - liceów ogólnokszta³c¹cych.
I tu dochodzimy do konkluzji, ¿e sprawa Praskiej Szko³y Rzemios³ wpisuje siê
w szerszy temat, jakim jest sytuacja, a
w³aœciwie upadek szkolnictwa zawodowego w Polsce. W latach 90. reformatorzy
oœwiaty stwierdzili, ¿e szko³y zawodowe
przygotowuj¹ bezrobotnych i rozpoczêli
likwidowanie tych szkó³, a w ich miejsce
tworzenie klas licealnych, których poziom
by³ zreszt¹ bardzo niski. Oczywiœcie, ta
opinia o potencjalnych bezrobotnych by³a
tylko sposobem na ukrycie prawdziwego
powodu zamykania zawodówek, jakim
jest brak funduszy na ich utrzymanie.
Wiadomo jest, ¿e liceum ogólnokszta³c¹ce jest o wiele tañsze, bo potrzebna jest
do niego przys³owiowa tablica i kreda, a
wyposa¿enie nowoczesnej szko³y zawodowej wymaga du¿ych nak³adów.
Biuro Edukacji Urzêdu m.st. Warszawy swoje decyzje w sprawie praskiej
szko³y argumentuje wynikami badañ
preferencji uczniów gimnazjów. Podsumowanie naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych w ubieg³ym roku rzeczywiœcie
wykaza³o, ¿e a¿ 80 % warszawskich gimnazjalistów wybra³o liceum, 15 % - technikum, a tylko 6 % - szko³ê zawodow¹.
Wed³ug Instytutu Badañ Edukacyjnych, takie proporcje, spowodowane rozpowszechnianym mitem, ¿e liceum daje
wiêksze mo¿liwoœci, to klêska dla polskiej
gospodarki. Obecnie rynek pracy oczekuje na dobrze przygotowany œredni personel techniczny – a wiêc jest dok³adnie
odwrotnie ni¿ przewidywali reformatorzy oœwiaty z lat 90. Ju¿ brakuje fachowców, a menad¿erów i specjalistów od zarz¹dzania jest za du¿o. Zorientowawszy
siê w sytuacji, w³adze oœwiatowe, aby
odwróciæ proporcje, zamierzaj¹ tworzyæ
centra zawodowe, czyli dobrze wyposa¿one zespo³y szkó³, kszta³c¹ce w podobnych bran¿ach. Miejmy nadziejê, ¿e w
tej tendencji przywracania rangi szkolnictwu zawodowemu jest te¿ szansa na
przywrócenie œwietnoœci i znaczenia Szkole Rzemieœlniczej przy Targowej 86.
Sympatycy starej Pragi, za³o¿yciele
Klubu „11 Listopada”, Andrzej Kordziñski i Zbigniew Nasiorowski wyst¹pili z
inicjatyw¹ utworzenia komitetu w celu
przywrócenia Pradze Szko³y Rzemios³.
Pomys³odawcy komitetu rozumiej¹, ¿e
œwiat idzie do przodu i trudno uczyæ m³odzie¿ na starych maszynach, ale
twierdz¹, ¿e aby iœæ z postêpem nie trzeba niszczyæ wypracowanych przez lata
dóbr i tradycji. Owszem, nale¿y je zachowaæ i pielêgnowaæ. Tak jak nale¿y zachowaæ dawne warsztaty i hale, a nastêpnie
zainwestowaæ w ich wyposa¿enie.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania
na wykwalifikowanych pracowników, to
w³aœnie absolwenci tej szko³y bêd¹ mogli
liczyæ na sukces zawodowy. W tym roku
na jesieni Królewsko-Polska Szko³a Rzemieœlnicza bêdzie obchodziæ uroczystoœæ
90-lecia istnienia. Miejmy nadziejê, ¿e ta
zas³u¿ona dla Pragi placówka znowu stanie siê atrakcyjna dla m³odzie¿y i bêdzie
mog³a dalej spe³niaæ swoj¹ rolê, to znaczy kszta³ciæ dobrych specjalistów.
Joanna Kiwilszo
Zainteresowanych przyst¹pieniem
do Komitetu w celu przywrócenia Pradze Szko³y Rzemios³ odsy³amy do Klubu „11 Listopada” na ulicê 11 Listopada 10 m. 26A, tel.: 0880-000-854.

Sztukmistrz
z miasta Lublina
Teatr Rampa zaprasza na wznowienie spektaklu wg powieœci Isaaca Bashevisa Singera 9 i 10 lutego o godz. 19.00.

„Sztukmistrz z miasta Lublina” to niezwyk³a opowieœæ
o rozdarciu cz³owieka wpisanego w prastar¹ ¿ydowsk¹
kulturê i tradycjê, z któr¹ nie
potrafi siê identyfikowaæ. Tytu³owy bohater – Jasza, z jednej strony ignoruje religijne i
obyczajowe przepisy a z drugiej rozmyœlaj¹c o ich sensie,
poszukuje Boga. Jednoczeœnie oczarowuj¹c kolejne kobiety mitem sztukmistrza, staje siê bezradny wobec swoich uczuæ do nich. Uczuæ, które z jednej strony niszcz¹, a
z drugiej prowadz¹ do za-

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
tel. 022 818-89-68
0602-616-877
OFERUJE SZKOLENIE
NA PRAWO JAZDY
kat. A, A1, B, C, E

rok za³. 1991

skakuj¹cej przemiany ¿ycia.
Czy uda mu siê dokonaæ
tego, czego pragnie i odnaleŸæ swoj¹ to¿samoœæ? Te dylematy, ukazane na tle piêknych ¿ydowskich obyczajów,
urokliwych jarmarków pe³nych akrobatycznych i magicznych pokazów, zdaj¹ siê
dotyczyæ nas wszystkich. Zapraszamy na wspania³¹ teatraln¹ inscenizacjê w re¿yserii Jana Szurmieja, z przepiêkn¹ muzyk¹ Zygmunta
Koniecznego.
W rolach g³ównych: Robert
Kowalski, Monika Chrz¹stowska, Agnieszka Fajka Fajlhauer, Katarzyna Kozak, Katarzyna ¯ak, Marek Fr¹ckowiak/Marek Urbañski i inni.
Bilety w cenie 40 PLN i 30 PLN
Teatr RAMPA, ul Ko³owa 20,
tel. 679 89 76, 679 05 35
www.teatr-rampa.pl

Ferie zimowe 2007
z prawem jazdy
Wyk³ady w godz. rannych - co dzieñ
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿

Certyfikat Wiarygodnego Wydawcy
dla gazety

1. Nak³ad wydawnictwa kontrolowany jest
przez Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy.
2. Stosunek powierzchni reklamowej do powierzchni ca³kowitej gazety nie przekracza 45
proc. jej powierzchni.
3. Wydawca dba o sta³¹ sieæ dystrybucji gazety.
4. Daty publikacji odpowiadaj¹ terminom dystrybucji.
5. Cena og³oszeñ jest atrakcyjna.
6. Gazeta jest stabilna na rynku prasowym od
1995 roku.
7. Pe³ny tekst gazety umieszczany jest na stronie internetowej www.ngp.pl

