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KREDYT PUNKT

Warszawa, ul.Targowa 33

tel. /022/ 670 29 120 801 88 55 44
Koszt po³¹czenia 0,35 z³

szybka po¿yczka dla ka¿dego

minimum formalnoœci

bez porêczycieli

nie ukrywamy ¿adnych kosztów

dokoñczenie na str. 4

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie

dla osób fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!

Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki
dla wybranych marek samochodów.

Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 19:00

sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego

Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH

ul. Pi³sudskiego 143 B, tel/fax (022) 771-23-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11:00 - 18:00

naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

ul. Jagielloñska 3, tel. 022 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 022 436-58-35/37
ul. Myœliborska 98F tel. 0603-58-77-22

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 4

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

XLIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

OKULISTYKA

m.in.

LECZENIE

JASKRY

LECZNICA DEMETER

ul. Bia³ostocka 7

tel. 022 619-81-94

www.demeter.com.pl

Uzupe³nienia brakuj¹cych zêbów
na miarê XXI wieku - IMPLANTY

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Co to w³aœciwie s¹ implan-
ty i do czego s³u¿¹?

Implant jest substytutem ko-
rzenia brakuj¹cego zêba. Wy-
konany jest z tytanu i ma zdol-
noœæ tzw. osteointegracji, czy-
li trwa³ego zrostu z tkank¹

kostn¹. Za jego pomoc¹ mo¿-
na odbudowaæ nie tylko jeden
z¹b, ale ca³e grupy zêbów.

Na jak d³ugo wystarczaj¹
implanty?

W przypadku prawid³owego
wykonania wszystkich etapów
pracy - s¹ one DO¯YWOT-
NIE!. Oczywiœcie wymaga to
od pacjenta starannej higieny
jamy ustnej i okresowych kon-
troli (co 6 m-cy), a od lekarza
starannego zaplanowania i
przeprowadzenia ca³ego po-
stêpowania leczniczego.

Jak d³ugo trwa leczenie
implantologiczne?

W dotychczas prowadzonym
postêpowaniu implantologicz-
nym po za³o¿eniu implantu na-
le¿y odczekaæ 3-6 miesiêcy, a

Praga to jeden z najwiêk-
szych Obwodów Armii Krajo-
wej Warszawy. Pierwsze od-
dzia³y zaczêto formowaæ ju¿ w
paŸdzierniku 1939 roku. Ich or-
ganizatorem by³ pp³k Konrad
Szramka, ps. Zawisza, a
wspó³organizatorami ówcze-
œni majorowie: Zygmunt Ryski
i Antoni ¯urowski. Chêtnych
nie brakowa³o, tote¿ w niespe-
³na rok od rozpoczêcia dzia³al-
noœci organizacyjnej Praga li-
czy³a18 plutonów, tj. ok. 1000
¿o³nierzy – uczestników wojny

Powstanie Warszawskie
na Pradze

obronnej 1939 oraz komórki
³¹cznoœci i sanitarne.

Przez ca³y okres okupacji
trwa³ powszechny opór przeciw

Godzina wystarczy³a rad-
nym Targówka na wyra¿enie
opinii o 2 uchwa³ach i zg³o-
szenie kilku interpelacji pod-
czas 49. sesji Rady Dzielni-
cy 19 wrzeœnia.

W sprawie zmiany za³¹czni-
ka Dzielnicy Targówek do bu-
d¿etu m.st. Warszawy na 2006
r. wyjaœnieñ udzieli³a pani
skarbnik. Pozytywn¹ opiniê wy-
razi³y 3 komisje merytoryczne.
Za uchwa³¹, pozytywnie opiniu-
j¹c¹ zmiany, g³osowali wszyscy

Pieni¹dze i pamiêæ
obecni radni – 18 osób. W uza-
sadnieniu zawarto m.in. zwiêk-
szenie dochodów o 147 000 z³,
zwiêkszenie wydatków bie¿¹-
cych na oœwiatê i wychowanie
o 150 000 z³, zmniejszenie wy-
datków maj¹tkowych po roz-
strzygniêciu przetargu na budo-
wê boisk szkolnych przy SP
114, ul. Remiszewska (260 000)
i przy Gimnazjum nr 5 przy Kra-
siczyñskiej (400 000). Zwiêk-
szone kwoty na zakupy inwe-

IV Miêdzynarodowe Zawody Tañca Irlandzkiego

Warsaw Feis 2006
W sobotê 16 wrzeœnia w te-

atrze Rampa spotkali siê mi-
³oœnicy kultury irlandzkiej. Tego
dnia odby³y siê tam IV Miêdzy-
narodowe Zawody Tañca Ir-
landzkiego Warsaw Feis 2006.
Organizatorem imprezy by³a
najstarsza w Polsce szko³a
tañca irlandzkiego „Ua Niall” z
Warszawy, teatr Rampa oraz
Towarzystwo Polsko-Irlandz-
kie, które za cel stawia sobie
popularyzowanie Irlandii i jej
zwyczajów w Polsce. Jednym
z przejawów tej wspania³ej
kultury jest niezwyk³y taniec.

Jest to taniec ludowy, który
kszta³towa³ siê na prze³omie
ostatnich kilku wieków. Jako
jeden z niewielu na œwiecie jest
tañcem ¿ywym, to znaczy na-
dal siê rozwija, a jego szko³y
tworz¹ nowe kroki i choreogra-
fie. Niezwyk³oœæ jego polega

na tym, ¿e ³¹czy on w sobie
wiele technik tanecznych, po-
cz¹wszy od najbardziej przez
wszystkich podziwianego ste-
pu, poprzez tañce w miêkkich

Kapela
gra

czytaj na str. 8

czytaj na str. 3

Si³a w³adzy
- w³adza si³y



2  nowa gazeta praska

Biuro Rachunkowe

CEDROS

Ceny od 80 z³/m-c

� ksiêga podatkowa

� rycza³t  � VAT  � ZUS

� Pe³na ksiêgowoœæ

Posiadamy Licencjê MF nr 17608/00
i ubezpieczenie OC

ul. Figara 4, tel. 678 67 74

kom. 692 723 183

e-mail:cedros@o2.pl

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka

ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.strona.pl

Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

Masz problem z aparatem s³uchowym?

(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)

PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.

Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

i baterii w Warszawie

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

SZKO£Y RODZENIA
na zajêcia teoretyczne, praktyczne

i gimnastyczne z elementami muzykoterapii

w ramach programu „Zdrowie, Mama i Ja”.

Program finansowany jest przez Urz¹d Miasta St. Warszawy.

Zajêcia w ramach programu s¹ dla uczestników

B E Z P £ A T N E

Pomo¿emy Wam przygotowaæ siê

do najwa¿niejszej chwili w ¿yciu!

Tatusiowie mile widziani.

Przychodnia Lekarska
Warszawa, ul. Kijowska 11 (róg ul. Markowskiej)

Informacje i zapisy:

tel. 022 818-03-49 lub 022 618-56-46

oraz osobiœcie.

Zapraszamy!!!

Powstanie Warszawskie na Pradze
okupantowi. W 1940 roku utwo-
rzono pluton sabota¿owo-dy-
wersyjny, którym dowodzi³ ppor.
Konstanty Jaworski, ps. Kot. W
1941 r. powsta³a samodzielna
kampania wywiadu kolejowego,
w 1942 – oddzia³ dywersji bo-
jowej pod dowództwem ppor.
Jerzego Têsiorowskiego ps. Za-
wada. Ten ostatni zapisa³ na
swoim koncie wiele akcji, m.in.:
niszczenie transportów kolejo-
wych, palenie magazynów, do-
kumentów ewidencji ludnoœci, a
tak¿e wykonywanie wyroków
na szczególnie okrutnych funk-
cjonariuszach niemieckich i ko-
laborantach, orzeczonych
przez s¹dy Podziemnego Pañ-
stwa Polskiego.

W licznych praskich fabry-
kach powsta³y specjalne grupy
sabota¿owe, m.in. w Wytwórni
Maszyn Precyzyjnych „AWIA”
przy ul. Siedleckiej, Pañstwo-
wych  Zak³adach Tele – i Ra-
diotechnicznych przy Grochow-
skiej, Warsztatach Samocho-
dowych przy Ratuszowej, Pañ-
stwowych Zak³adach Optycz-
nych przy Grochowskiej, paro-
wozowniach i warsztatach ko-
lejowych Bródna i Targówka. W
ma³ych warsztatach, w prymi-
tywnych warunkach produko-
wano broñ, m.in. przy ul. Gro-
chowskiej 138.

Liczba konspiracyjnych od-
dzia³ów wojskowych systema-
tycznie ros³a, na koniec lipca
by³o w nich  8 000 ¿o³nierzy.

W lipcu 1944 front wschod-
ni przekroczy³ granice Polski  i
w szybkim tempie zbli¿a³ siê
do Warszawy. Wycofywanie
siê oddzia³ów niemieckich
przez  Warszawê zapowiada-
³o, ¿e  wkrótce rozpocznie siê
walka o miasto. Oddzia³y Ar-
mii Krajowej postawiono w
stan pogotowia.

Tymczasem  w ostatniej de-
kadzie lipca Niemcy postano-
wili  broniæ Warszawy. Wzmac-
niali swoje si³y. Walki frontowe
toczy³y siê w odleg³oœci 15 –
20 km od granic miasta. Wo-
bec bliskoœci frontu, Praga sta-
³a siê rejonem zgrupowania
jednostek wsparcia i zaopa-
trzenia. Na terenie praskiego
Obwodu AK powsta³y nie-
zmiernie trudne warunki. Si³y
wojsk niemieckich przewy¿-
sza³y si³y Obwodu zarówno
pod wzglêdem wielkoœci, jak
uzbrojenia. Na terenie koszar
przy ul. 11 Listopada bazowa-
³o ponad 20 czo³gów, których
u¿yto w akcjach przeciw po-
wstañczym oddzia³om.

1 sierpnia o godz. 7.30 ko-
mendant Obwodu otrzyma³
rozkaz komendanta Okrêgu do
rozpoczêcia dzia³añ o godz.
17. Czas na przekazanie roz-
kazów w dó³ by³ niezmiernie
krótki, tote¿ stan zmobilizowa-
nych w wielu oddzia³ach nie
przekracza³ 60%.

W jednym z wywiadów ko-
mendant Obwodu okreœli³ stan
zmobilizowanych na 6 360
¿o³nierzy i stwierdzi³: „Niema³a to
si³a, gdybyœmy mieli broñ. Tym-
czasem nasze uzbrojenie sk³a-
da³o siê z 272 karabinów, 6 ckm,
7 rkm, 10 pm i 600 granatów
rêcznych. To znaczy, ¿e co siód-
my ¿o³nierz posiada³ jak¹œ broñ.”

Mimo tak niekorzystnych wa-
runków, praskie oddzia³y podjê-

³y zadania ataków na okreœlone
rozkazem obiekty. Ataki nie po-
wiod³y siê. Oddzia³y ponios³y
znaczne straty. Tak by³o w ata-
ku na baterie przeciwlotnicze na
polach Bródna i Kamionka,
warsztaty kolejowe na Bródnie i
Targówku, wiadukty kolejowe
przy Modliñskiej, Radzymiñskiej
i 11 Listopada, dworce: Wschod-
ni, Wileñski i Praga, koszary
przy 11 Listopada - mimo dwu-
krotnych na nie ataków. Wpraw-
dzie opanowano szereg obiek-
tów, nie mia³o to jednak wp³ywu
na wykonanie zasadniczego za-
dania, jakim by³o opanowanie
mostów wiœlanych, wêz³ów ko-
lejowych i dróg wylotowych z
miasta. W tej sytuacji by³y one
poza mo¿liwoœciami oddzia³ów
powstañczych.

Pierwsze ataki na g³ówne
obiekty  za³ama³y siê  tak¿e w
innych rejonach Warszawy.
Skutkiem tego by³o wyprowa-
dzenie oddzia³ów Ochoty do
Lasów Chojnowskich, oddzia-
³ów ¿oliborskich do Puszczy
Kampinoskiej, a czêœci oddzia-
³ów mokotowskich do Lasu Ka-
backiego. Tam, przeorganizo-
wane i dozbrojone, po kilku
dniach powróci³y do miasta i
podjê³y walkê. Oddzia³y pra-
skie nie mia³y takich mo¿liwo-
œci, poniewa¿ Pragê otacza³y
wojska niemieckie. Wokó³ by³
front.

Komendant Obwodu, p³k.
¯urowski, po za³amaniu siê
ataków w pierwszym dniu i
braku mo¿liwoœci kontynuowa-
nia dzia³añ w dniach nastêp-
nych, maj¹c przeciwko w³a-
snym oddzia³om dobrze wypo-
sa¿one, zorganizowane i
uzbrojone oddzia³y bojowe, po
czterech dniach bezowocnych
zmagañ postanowi³ przerwaæ
akcje zbrojne i wszcz¹æ takie
dzia³ania, które w powsta³ych
warunkach pozwala³yby na
kontynuowanie walki.

Przerwanie walk na terenie
Pragi nie oznacza³o, ¿e od-
dzia³y praskie zakoñczy³y swój
udzia³ w Powstaniu.

W rozkazie, dotycz¹cym
przerwania walk, komendant
stwierdzi³: „Powstanie trwa na-
dal, gdy¿ nie zosta³o odwo³a-
ne” I rozkaza³: „Musimy czu-
waæ i byæ w gotowoœci, bo nie
wiemy o zamiarach wroga.
Oddzia³y zakonspirowaæ, nie
rozrywaj¹c zwi¹zków organi-

zacyjnych. Przyst¹piæ do orga-
nizowania ochotniczych
uzbrojonych grup i dokonaæ
przerzutu na lewy brzeg Wis³y
w celu kontynuowania walki.”

Ochotników do przepraw na
lewy brzeg by³o wielu. Ich liczbê
ogranicza³ jednak warunek posia-
dania broni, a tej by³o niewiele.

Stosownie do rozkazu ko-
mendanta, przerzuty rozpoczê-
to tu¿ po zawieszeniu walk. Or-
ganizowano je z rejonów Legio-
nowa i Choszczówki do Pusz-

dokoñczenie ze str. 1

czy Kampinoskiej i z Goc³awia
na Sadybê i Mokotów. Przepra-
wy prowadzono do pierwszych
dni wrzeœnia. Trwa³yby nadal,
gdyby nie to, ¿e Sadyba pad³a
ju¿ 2 wrzeœnia, a dostêp do
przepraw na kierunku Puszczy
Kampinoskiej zosta³ odciêty
przez wojska niemieckie.

Ogó³em, na lewy brzeg prze-
rzucono oko³o 600 ¿o³nierzy.

Do przepraw na kierunku
Puszczy Kampinoskiej przyby-
wa³y kolejne grupy. Dzia³aj¹cy
z polecenia komendanta Obwo-
du pp³k Henryk Be³dycki tworzy³
z nich oddzia³y, utrzymuj¹c w
dyspozycji komendanta Obwo-
du i mo¿liwoœci powrotu.

W zakresie udzia³u w Powsta-
niu Obwód Praga zrobi³ wszyst-
ko, co by³o w jego mo¿liwo-
œciach – podsumowuje p³k. w st.
spocz. Bohdan Zawolski, autor
tych wspomnieñ, przekazanych
15 wrzeœnia uczestnikom uro-
czystoœci na Skwerze im. p³k. A.
W. ̄ urowskiego (fot. z lewej).  K.

W pi¹tek Grzegorz Tuderek, szef warszawskiej Samoobrony,
przedstawi³ kandydata swej partii na prezydenta Warszawy. Zo-
sta³ nim Marek Czarnecki (na zdjêciu siedzi pierwszy z prawej)
adwokat, obecnie eurodeputowany, przedtem, przed reforma po-
dzia³u administracyjnego – ostatni wojewoda bielski.

- Jeœli wygram wybory, przeniosê ratusz na Pragê, ¿eby siê
szybciej rozwija³a – deklaruje Czarnecki. Powstan¹ tam piêcio-
gwiazdkowe hotele i apartamentowce. Nie dogonimy wpraw-
dzie Rzymu czy Londynu, ale Warszawa mo¿e staæ siê stolic¹
Europy Wschodniej.

Marek Czarnecki obiecuje tak¿e zwiêkszenie inwestycji w War-
szawie i ograniczenie administracji.    Fot. Leszek Pogorzelski

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938

W foyer Teatru Wytwórnia
zagoœci³y kola¿e. „To bardzo
dekoracyjna forma. Po³¹cze-
nie tworzywa b³yszcz¹cego i
matowego daje g³êbiê – mówi
autorka prac, mieszkanka ul.
Z¹bkowskiej, Irena Czy¿ewicz-
Cieœlak – Nie ma na nich cyfr i
s³ów, obecnych w klasycznych
kola¿ach. Nie ma te¿ tytu³ów.
Ka¿dy mo¿e zobaczyæ w nich
coœ innego.”

Prezentowane prace maj¹
du¿y format, zgrupowane zo-
sta³y wed³ug dominuj¹cej bar-

Moc koloru
wy: b³êkit, czerwieñ, zielenie,
czerñ-z³oto.

Kola¿e pobudzaj¹ wyobraŸ-
niê, rodz¹ zainteresowanie,
budz¹  emocje , które drzemi¹
g³êboko w nas – tak opisa³a
swe wra¿enia jedna z uczest-
niczek wernisa¿u. Wszyscy,
którzy odczuwaj¹ potrzebê po-
dobnych doznañ, maj¹  okazjê
29 i 30 wrzeœnia w godz. 19 –
20 w foyer Teatru Wytwórnia
(wejœcie z bramy na lewo, do
szatni teatru), ul. Markowska
przy Bia³ostockiej.                K.

Klub Wolontariatu Warszawa ul. Stojanowska 12/14 za-
prasza osoby chetne do pracy wolontarystycznej z osoba-
mi samotnymi, starszymi i niepelnosprawnymi, oraz dziec-
mi, które potrzebuja pomocy w nauce. Spotkania naszego
Klubu odbywaja sie w kazda srode w godzinach 11-16 oraz
czwartki w godzinach 16.30-18.

Telefon kontaktowy do koordynatorów ds. wolontariatu:
678-70-65 Malgorzata Kornet 0693-495-694 i Monika Go-
mola 0502-995-862.

Samoobrona ma
kandydata na prezydenta

W dniach 30 wrzeœnia i 1
paŸdziernika w akademii ru-
chu „SMOK” przy ul. Kijow-
skiej 16 odbêdzie siê bezp³at-
ne dwu dniowe seminarium ze
street boxingu. Zajêcia prowa-
dziæ bêdzie £ukasz Sapijasz-
ko, instruktor street boxingu,
karate kyokushin 2 dan oraz
judo. Zajêcia przeznaczone
bêd¹ dla osób pe³noletnich
oraz tych, które ukoñczy³y 16
rok ¿ycia i posiadaj¹ zgodê ro-
dziców na piœmie.

Seminarium podzielone zo-
sta³o na dwie czêœci. Pierwsza
z nich to walka w „stójce”, roz-
pocznie siê o godzinie 11 i po-
trwa do 13. Organizatorzy
przewidzieli godzinn¹ prze-

„SMOK” zaprasza
rwê, po której odbêdzie siê
czêœæ druga. O godzinie 14
zaczynamy „parter”. Ten blok
potrwa do godziny 16. Iden-
tyczny plan przewidziany jest
na sobotê i niedzielê, z tym,
¿e drugiego dnia zajêcia bêd¹
rozwiniêciem tego co dzia³o
siê wczeœniej.

Wszyscy, którzy zaintere-
suj¹ sie tym systemem samo-
obrony i walki bêd¹ mogli kon-
tynuowaæ naukê w akademii
ruchu „SMOK” na Dworcu
Wschodnim.

Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie
demonstracja bardzo zaawan-
sowanych technik dla w¹skie-
go grona wybrañców.

Piotr Sztencel
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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

Prawnik
przyjazny ludziom

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

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
     Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
                        - motywacyjny system wynagrodzeñ.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

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

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

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

rtg i naprawa protez

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

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Pieni¹dze i pamiêæ
stycyjne przeznaczone zo-
stan¹ m.in. na zakupy: sprzê-
tu do monitorowania budyn-
ków i boisk szkolnych; sprzê-
tu kuchennego dla szkó³ pod-
stawowych i przedszkoli; wy-
posa¿enie placów zabaw dla
dzieci w przedszkolach; sprzê-
tu do si³owni OSiR; czêœciow¹
modernizacjê  Domu Kultury
„Zacisze”.

W drugiej uchwale radni
mieli zaopiniowaæ inicjatywê
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
– utworzenie Muzeum Pragi w
Pa³acyku Konopackich przy ul.
Strzeleckiej 11/13.Popieraj¹c
ideê powstania Muzeum Pra-
gi, przypomnieli jednak, ¿e
wiosn¹ Rada Warszawy pod-
jê³a uchwa³ê w sprawie Mu-
zeum Pragi przy ul. Targowej.
Na wniosek Alicji ¯ebrowskiej
wykreœlono z projektu zapro-
ponowan¹ lokalizacjê (17 g³o-
sów – za, 1 – wstrz.). Za
uchwa³¹ z t¹ zmian¹ g³osowa-
³o 17 radnych – wszyscy obec-
ni w tym momencie na sali.

Dlaczego na Targówku
op³aty za u¿ytkowanie parkin-
gów s¹ tak wysokie i dlaczego

s¹ jednakowe dla parkingów
spo³ecznych i komercyjnych?
O odpowiedŸ na piœmie na te
pytania poprosi³a w interpela-
cji Sylwia Góralska. Dla porów-
nania: Targówek: 1,90 z³ – I
strefa, 1,54 z³ – II strefa ; Ur-
sus – 1 z³; Praga Pó³noc: spo-
³eczne 2,5 z³, komercyjne 4,0
z³ – I strefa, 2,0 z³ II i III strefa;
Praga Po³udnie: spo³eczne
1,2 z³, komercyjne 3,0 z³ – I
strefa, nastêpne: 2,4 z³, 2,0 z³,
1,5 z³; Bia³o³êka: spo³eczne
0,35 z³ – I strefa, 0,25 – II stre-
fa, komercyjne 1,2 z³  - I stre-
fa, 1,0 z³ – II strefa.

Nie oczekuj¹c na odpo-
wiedŸ Witold Harasim zg³osi³
interpelacje w sprawie przebu-
dowy przejœcia do œwietlicy te-
rapeutycznej przy ul. Wêgrow-
skiej, zapewniaj¹cego bezpie-
czeñstwo dzieci oraz przenie-
sienia w.c. w Parku Wiecha.

W imieniu obecnej na sali
mieszkanki Targówka  prze-
wodnicz¹cy rady Andrzej Ko-
bel zapyta³: gdzie s¹ kontene-
ry na œmieci, gdzie jest skup
butelek? Pe³n¹ odpowiedŸ,
zgodn¹ z  ustaw¹, da wydzia³
Ochrony Œrodowiska.          K.

Ostatnio praktycznie ka¿da
sesja na Pradze Pó³noc - tak¿e
ostatnia XLVIII, która mia³a miej-
sce 19 wrzeœnia - rozpoczyna
siê od niespodziewanego po-
szerzenia porz¹dku obrad. Tym
razem zarz¹d w ostatniej chwili
wprowadzi³ korekty Wieloletnie-
go Programu Inwestycyjnego i
korekty bud¿etu, oczywiœcie
korekty wyd³u¿aj¹ce czas za-
planowanych inwestycji i
zmniejszaj¹ce tegoroczne
wydatki bud¿etowe o prawie
4 miliony z³otych. Wywo³a³o to
natychmiast opór opozycji i za-
rzuty z ich strony o nieudolnoœæ
poczynañ gospodarzy dzielnicy.
„Nie jesteœmy oaz¹ szczêœliwo-
œci, aby oddawaæ œrodki do mia-
sta” - mówi³a radna SLD Maria
Tondera podkreœlaj¹c, i¿ nowy
zarz¹d tak samo jak stary idzie

Si³a w³adzy - w³adza si³y
po najmniejszej linii oporu i zbyt
³atwo pozbywa siê przyznanych
mu przez miasto pieniêdzy, nie
radz¹c sobie z zadaniami. Si³a
z³ego na jednego i 13 radnych
stoj¹cych po stronie zarz¹du
uzna³o, ¿e to nic takiego i pro-
ponowane zmiany w bud¿ecie
uzyska³y wiêkszoœæ. Opozycji
nie uda³o siê tak¿e zdj¹æ z po-
rz¹dku obrad punktu dotycz¹ce-
go lokalizacji Muzeum Pragi. Na
nic by³y argumenty, i¿ w tej spra-
wie rada dzielnicy wypowiedzia-
³a siê ju¿ 10 maja br. wskazuj¹c
jako alternatywne mo¿liwoœci
Pa³acyk Konopackiego na
Strzeleckiej i kamienice przy
Targowej 50/52 (Muzeum m.st.
Warszawy, którego fili¹ ma byæ
Muzeum Pragi preferuje lokali-
zacjê przy Targowej, niektórzy
radni PiS uparli siê jednak na

Strzeleck¹). Przewodnicz¹cy
rady Wachowicz posun¹³ siê tak
daleko, ¿e nie dopuœci³ do g³o-
su w trakcie debaty prezesa
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich Janusza Owsianego, bo-
j¹c siê zapewne jego argumen-
tów za lokalizacj¹ muzeum przy
Targowej (pod koniec sesji nie
udzieli³ tak¿e g³osu radnemu
województwa mazowieckiego
Ireneuszowi Tonderze). Zasto-
sowane po raz kolejny rozwi¹-
zanie si³owe poskutkowa³o,
rada przy biernoœci zarz¹du,
który wyraŸnie dystansowa³ siê
od tego sporu, przyklepa³a wiêk-
szoœci¹ radnych PiS lokalizacjê
przy Strzeleckiej. Radnych po-
dzieli³y tak¿e sprawy nieodp³at-
nego przeznaczenia nierucho-
moœci po³o¿onej w rejonie ulic
Brzeska, Markowska, Wieczor-
kiewicza na siedzibê S¹du
Okrêgowego dla Warszawy Pra-
gi oraz sprawa nowych inwesty-
cji na terenie Szpitala Praskie-
go, które spowoduj¹ koniecz-
noœæ rozbiórki budynku studni
oligoceñskiej przy Olszowej.
Przy czym nie sama studnia
wywo³a³a burzliw¹ polemikê, ale
fakt koniecznoœci zmiany orga-
nizacji ruchu drogowego id¹cy
w tym kierunku, ¿e pojazdy ra-
townictwa medycznego po za-
koñczeniu inwestycji bêd¹ do-
je¿d¿a³y do Szpitala Praskiego
od wiecznie zakorkowanej prak-
tycznie osiedlowej ulicy Panieñ-
skiej, a nie, jak do tej pory, od
Sierakowskiego. Zarz¹d w tym
wypadku stwierdzi³, ¿e za póŸ-
no na protesty mieszkañców i
mimo argumentów radnego
Johne uchwa³ê w kszta³cie pier-
wotnym przepchniêto.

Jednomyœlnoœæ radnym
uda³o siê osi¹gn¹æ w sprawie
nieprzeprowadzania wyborów
do rady kolonii Z¹bkowska, nie
zg³osi³a siê tam bowiem wy-
starczaj¹ca liczba kandyda-
tów, aby wybory te przeprowa-
dziæ, a tak¿e w sprawie zaopi-
niowania mo¿liwoœci obni¿ek
stawek wyjœciowych czynszu
dla lokali, które nie znalaz³y
nabywców w trakcie dwóch

kolejnych przetargów oraz
przeznaczanych na cele spo-
³eczne i dzia³alnoœci charyta-
tywnej i w sprawie zmian w
sprawach zasad najmu i dzier-
¿awy lokali u¿ytkowych w do-
mach wielolokalowych.

W punkcie zapytania i inter-
pelacje istnym gradem pytañ
zasypa³a dotychczas oszczê-
dzanego burmistrza Marczew-
skiego radna Maria Tondera.
Pytania dotyczy³y przebiegu naj-
istotniejszych przedsiêwziêæ in-
westycyjnych na terenie Pragi,
z których czêœæ jest jeszcze na
papierze, a te, których realiza-
cjê rozpoczêto - jak widaæ go³ym
okiem - postêpuj¹ doœæ œlama-
zarnie. Pod koniec sesji prze-
wodnicz¹cy Wachowicz udzieli³
dopiero ³askawie g³osu  cierpli-
wie czekaj¹cemu od pocz¹tku
obrad prezesowi Januszowi
Owsianemu, który zaoferowa³
dzielnicy wspó³pracê w sprawie
rewitalizacji Pragi. Sprawy rewi-
talizacji pojawi³y siê tak¿e w wy-
powiedzi radnego PiS Paw³a Li-
sieckiego, który podziêkowa³
wszystkim, którzy przyczynili siê
do uzyskania dotacji na ten cel
ze strony samorz¹du wojewódz-
twa mazowieckiego.

Po zakoñczeniu merytorycz-
nych g³osowañ radni PiS, stop-
niowo opuszczaj¹c obrady, do-
prowadzili do braku quorum i w
rezultacie burmistrz Marczew-
ski nie mia³ komu przedstawiæ
sprawozdania z prac zarz¹du.
Niepocieszony takim obrotem
spraw przewodnicz¹cy Wacho-
wicz, który wczeœniej u¿ala³ siê
na nieobiektywnoœæ mediów
wobec jego osoby by³ zmuszo-
ny zamkn¹æ sesjê.           DCh

dokoñczenie ze str. 1

„Specja³ Wiejski”, znakomicie roz-
wijaj¹ca siê sieæ sklepów z wyrobami
gospodarskimi wed³ug dawnych recep-
tur, starannie kontrolowanymi w naj-
lepszych laboratoriach, wzbogaci³ swoj¹
jesienn¹ ofertê o now¹ liniê produk-
tów: domowe, staroœwieckie przetwo-
ry z owoców. To prawdziwe skarby,
mieni¹ce siê barwami purpury rubinów,
miodowych topazów czy jagodowych
ametystów, nies³ychanie aromatyczne
konfitury z malin, wiœni, truskawek, po-
wid³a œliwkowe a tak¿e, polecane przez
lekarzy dla ma³ych dzieci i tych, któ-
rzy du¿o pracuj¹ przy komputerze
przetwory z jagód: pyszny mus jago-
dowy i ca³e jagody w syropie.

Oferta obejmuje tak¿e jarzêbinê do
herbaty, borówki z cynamonem lub z
gruszk¹, ¿urawinê z jab³kiem oraz wie-
le innych prawdziwie domowych przy-
smaków przygotowanych œciœle wedle
domowych receptur, bez ¿elfixów, kon-
serwantów i sztucznych barwników.

Chodzi o to, by zatrzymaæ w zdro-
wym, pysznym produkcie jak najwiê-
cej witamin i mikroelementów ale tak-
¿e – by od¿y³y wspomnienia dzieciñ-
stwa naszego czy naszych babæ...  prze-
piêkny zapach dojrza³ych malin, deli-
katny i s³odki, miesza siê ze s³oñcem
za oknem, wype³nia ca³y dom, ca³¹
wyobraŸniê przypominaj¹c o minio-
nym lecie, o malinowym chruœniaku, o
pracowitych rêkach kochanej babuni,
która skrzêtnie zape³nia³a s³oiczkami
stare, drewniane pó³ki w spi¿arni... A
ka¿dy s³oiczek w „Specjale” jest schlud-
nie podpisany, obdarzony kolejnym nu-
merkiem by wiadomo choæby, które
konfitury s¹ z tych wczeœniejszych wi-
œni a które – te bli¿ej jesieni.

D¿emy nawet bardzo dobrych ma-
rek maj¹ wyraŸnie napisane, ile owo-
ców wchodzi na ile gotowego produk-
tu. Tylko te z „wy¿szej pó³ki” chwal¹
¿e z a¿ 50 g œwie¿ych owoców uzyska-

Tarchomin,
ul. Œwiderska 100/20

(wejœcie od ul. Æmielowskiej),
tel.: 022 670 37 93

pon.-pt. 10 - 19,  sob. 8 - 15

 ¯oliborz,
ul. Feliñskiego 52
(przy pl. Wilsona)

pon.-pt.  8 – 20,  sob. 8 - 15

Jesieñ pachnie
konfitur¹

no 100 gotowego produktu. To jednak
oznacza, ¿e z owoców nie odparowa-
no ani kropli wody (!) oraz, ¿e dodano
do nich drugie tyle... w³aœnie, czego?!

Jeœli kiedykolwiek robiliœcie praw-
dziwy, staroœwiecki d¿em, bez tych
wszystkich „fixów” i buraczanego prze-
cieru wiecie, jak bardzo przetwory od-
parowuj¹ podczas przygotowañ, jak
zmniejszaj¹ swoj¹ wagê i objêtoœæ. O
to w³aœnie chodzi, ¿eby pozbyæ siê
wody, by pozostawiæ intensywny, bo-
gaty smak, piêkny aromat rozgrzanych
s³oñcem owoców. Dodatek rozs¹dnej
iloœci cukru jest konieczny, by d¿em czy
konfitury mo¿na by³o przechowaæ w
doskona³ej kondycji przez kilka mie-
siêcy czy jeszcze d³u¿ej.

Tu, w Specjale Wiejskim, gwarantuj¹
zupe³nie inne proporcje: ze 150 -  300g
owoców po dodaniu cukru (i tylko cu-
kru!) i tradycyjnym sma¿eniu konfitur
czy powide³ wychodzi 200 g skarbów
w s³oiczku. Wszystko odbywa siê pod
œcis³ym nadzorem specjalistów z czy-
œciutkiej, posiadaj¹cej certyfikaty ISO
9001 i HACCP przetwórni, po³o¿onej w
malowniczych Borach Tucholskich.

Przetwory „Specja³u Wiejskiego”,
bezpieczne nawet dla malutkich dzieci
i osób starszych, zdrowe, pyszne, wy-
bornie smakuj¹ na grzance, chrupi¹-
cej bu³eczce czy jako dodatek do po-
po³udniowej herbatki. Dlatego na je-
sienne pluchy i zimowe ch³ody warto
mieæ kilka s³oiczków w zapasie...

Szanowni Pañstwo,
W niniejszym artykule

chcia³bym nawi¹zaæ do jed-
nego z najbardziej rozpo-
wszechnionych mitów praw-
nych, zwi¹zanego z obowi¹z-
kiem meldunkowym. W pojê-
ciu wiêkszoœci spo³eczeñ-
stwa, zameldowanie to¿same
jest z posiadaniem prawa do
przebywania przez osobê
zameldowan¹ w danym loka-
lu mieszkalnym. Przepisy re-
guluj¹ce te kwestie mówi¹ o
czymœ zupe³nie innym.

Podstawowym aktem
prawnym reguluj¹cym obo-
wi¹zek meldunkowy jest
Ustawa z dnia 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludnoœci i
dowodach osobistych (tekst
jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 87,
poz. 960 z póŸn. zmianami).
Ka¿da osoba przebywaj¹ca
na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej jest obowi¹zana
wykonywaæ obowi¹zek mel-
dunkowy okreœlony w usta-
wie, przy czym cudzoziemcy
podlegaj¹ innym przepisom,
ani¿eli obywatele polscy. Co
do zasady, ustawa rozró¿nia
zameldowanie na pobyt cza-
sowy, trwaj¹cy do 2 miesiêcy
oraz na pobyt sta³y. Osoba,
która przebywa w okreœlonej
miejscowoœci pod tym sa-
mym adresem d³u¿ej ni¿ trzy
doby, jest obowi¹zana zamel-
dowaæ siê na pobyt sta³y lub
czasowy najpóŸniej przed
up³ywem czwartej doby, li-
cz¹c od dnia przybycia.

Przede wszystkim nale¿y
wyraŸnie zaznaczyæ, i¿ za-
meldowanie w danym lokalu
nie stanowi o posiadaniu
przez osobê zameldowan¹
tytu³u prawnego do danego
lokalu. Co wiêcej, do zamel-
dowania na pobyt sta³y lub
czasowy trwaj¹cy powy¿ej 2
miesiêcy bezwzglêdnie wy-
magana jest zgoda podmio-
tu posiadaj¹cego tytu³ praw-
ny do tego lokalu wyra¿ana
w postaci potwierdzenia po-
bytu, co oznacza, i¿ nie mo¿-
na zameldowaæ siê bez zgo-
dy i wiedzy takiej osoby.

Zameldowanie w lokalu
s³u¿y wy³¹cznie celom ewi-
dencyjnym i ma na celu po-
twierdzenie faktu pobytu w
tym lokalu i nic wiêcej. Obo-
wi¹zek meldunkowy jest obo-
wi¹zkiem administracyjnym i
w ¿adnej mierze nie wp³ywa
na powstanie czy kszta³towa-
nie stosunków cywilnopraw-
nych. Jedynym minusem jest
to, ¿e do wymeldowania po-
trzebna jest zgoda osoby za-
meldowanej, chyba, ¿e taka
zameldowana osoba nie
przebywa ju¿ na d³u¿ej w lo-
kalu, w którym jest zameldo-
wana. Wynika to w³aœnie z
administracyjno-prawnego
charakteru obowi¹zku mel-
dunkowego.

Wszelkie pytania i proble-
my zwi¹zane z tym i innymi
sprawami mo¿na zg³aszaæ
telefonicznie na numer 022

884 84 00 lub 502 535 361

lub za poœrednictwem pocz-
ty elektronicznej na adres

legismedia@legismedia.pl

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

Wesela, komunie,

przyjêcia okolicznoœciowe

022 679-36-30

0603-956-654
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

• DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY

  - od 1.000 do 50.000 z³
  - max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
  - min. dochód 470 z³ netto
  - bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY

  - kredyt na sp³atê innych zobowi¹zañ
  - jedna rata zamiast wielu
  - ju¿ przy dochodzie 600 z³ netto,
  - do 75.000 z³ brutto
  - dodatkowa gotówka nawet do 50.000 z³
  - okres kredytowania - nawet do 72 miesiêcy
  - bez zabezpieczenia hipotecznego

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2,

tel. 670-15-88, 818-09-52

ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2,

tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47

TERMEK

PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.

8 szt. tylko 16 z³!

www.termek.neostrada.pl

ul. Z¹bkowska 13 paw. 4 (wejœcie od Brzeskiej)

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

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

„Namys³owska” Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Namys³owska 8

BASEN
DLA KA¯DEGO

ZAPRASZAMY NA NAUKÊ P£YWANIA
DZIECI - M£ODZIE¯ - DOROŒLI

p³ywanie rekreacyjne, æwiczenia na osteoporozê

nauka p³ywania dla seniorek, si³ownia, sauna,

wynajem basenu

PARKING BEZP£ATNY

tel. 619-27-59, 818-83-81, fax 619-88-08

http://www.naka.waw.pl

Uzupe³nienia brakuj¹cych zêbów
na miarê XXI wieku - IMPLANTY

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

dopiero po tym czasie wykonaæ
uzupe³nienie protetyczne. W
obecnej dobie szybkiego rozwo-
ju implantologii, przy zaistnieniu
odpowiednich warunków, mo¿-
na czas oczekiwania skróciæ na-
wet do zera, czyli tego samego
dnia za³o¿yæ implant i na nim
wykonaæ koronê protetyczn¹ lub
nawet ca³kowit¹ protezê.

Od czego zacz¹æ, chc¹c
uzupe³niæ brakuj¹ce zêby w
oparciu o implanty?

Przede wszystkim nale¿y
udaæ siê do lekarza, który zajmu-
je siê implantologi¹ i posiada od-
powiednie certyfikaty œwiadcz¹-
ce o przeszkoleniu w danym sys-
temie implantologicznym.

W naszym gabinecie stosuje-
my implanty firm BRANEMARK,
3I oraz ALFA BIO. Posiadaj¹ one
wszystkie mo¿liwe certyfikaty
miêdzynarodowe i polskie.

Udzielamy na nie 5-letniej gwa-
rancji. Oznacza to, ¿e przez 5 lat
od zabiegu implantacji, wszyst-
kie wizyty oraz jakiekolwiek pro-
blemy za³atwiane s¹ przez nas
BEZP£ATNIE. Liczba powodzeñ
w leczeniu systemami stosowa-
nymi w naszym gabinecie wyno-
si ok. 95,5%.

W gabinecie  stomatologicz-
nym PerfektDENT mo¿ecie
Pañstwo zasiêgn¹æ opinii fa-
chowców i przy ich pomocy
podj¹æ w³aœciw¹ decyzjê od-
noœnie metody leczenia. Ka¿-
demu pacjentowi jesteœmy w
stanie zaproponowaæ kilka roz-
wi¹zañ i pomóc w wyborze
tego najlepszego.

Gwarantujemy bezbolesnoœæ
w trakcie zabiegów implantacji!

DLA PIERWSZYCH 10 PA-
CJENTÓW KTÓRZY ZDECY-
DUJ¥ SIÊ NA IMPLANTY W
NASZYM GABINECIE SPE-
CJALNA OFERTA CENOWA!

Zapraszamy
Perfekt-DENT

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-21, w soboty 9-15
Tarchomin ul. Odkryta 44

(wejœcie od Œwiatowida na-
przeciw pêtli autobusowej
NOWODWORY)

www.perfektdent.pl

Przyjmujemy zapisy telefoniczne:

Tel. 022 889-70-80

022 889-70-81
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QUALITY
kursy jêzyków obcych

Bia³o³êka Dworska

ul. Zio³owa 40 lok. 6

ul. Œwiderska 37

022 614-36-93

0506-175-451

0606-528-738

www.qualityschool.pl

IV Miêdzynarodowe Zawody Tañca Irlandzkiego

Warsaw Feis 2006
butach, w których tancerze prezentuj¹
prawie baletowe umiejêtnoœci, do pe³nych
ekspresji, ¿ywio³owych tañców grupowych.

Taniec irlandzki wymaga specyficznej
postawy: tu³ów tancerza pozostaje w³aœci-
wie nieruchomy, rêce z regu³y przylegaj¹
do cia³a, licz¹ siê przede wszystkim nogi,
wykonuj¹ce skomplikowane kombinacje
kroków, wymachów i uderzenia obcasa-
mi. Taneczne kroki wykonywane s¹ do
piêknej, trochê tajemniczej, jak sama wy-
spa, muzyki.

Taniec irlandzki jest sztuk¹ i to sztuk¹
bardzo trudn¹. Nawet utalentowanym
tancerzom nie wystarczy opanowanie kro-
ków i choreografii. Liczy siê tempo. Do-
brzy tancerze poœwiêcaj¹ mnóstwo czasu
na wypracowanie szybkoœci stepowania i
perfekcyjnego wykonania uk³adów. Wiêk-
szoœæ z nich tañczy od dziecka. Dlatego
tak cieszy wielka iloœæ m³odych tancerzy
zgromadzonych w „Rampie”.

W tegorocznym konkursie wziê³o udzia³
107 zawodników z szeœciu krajów: Rosji,
Czech, Niemiec, Holandii, Wielkiej Bryta-
nii i oczywiœcie z Polski. Zawody rozgry-
wane s¹ na ró¿nych poziomach zaawan-
sowania i w ró¿nych kategoriach wieko-
wych. Najm³odsz¹ grup¹ wiekow¹ jest gru-
pa „under 8”
(poni¿ej 8 lat) a
najstarsz¹ -
„over 21” (po-
wy¿ej 21 lat).

W tañcu ir-
landzkim roz-
ró¿nia siê 4 po-
ziomy zaawan-
sowania: begin-
ner (pocz¹tku-
j¹cy), primary
(podstawowy),
intermediate
( œ redn io -za -
awansowany) i open (zaawansowany).
Podczas zawodów zawodnicy mog¹ wy-
konaæ szeœæ solowych tañców (iloœæ wybra-
nych tañców zale¿y od zawodnika), czte-
rech miêkkich: reel, slip jig, light jig i sin-
gle jig, oraz dwóch stepowanych: heavy
jig i hornpipe.

Ka¿da konkurencja to jeden taniec wy-
konywany do akompaniamentu muzyka,
z regu³y tañczony po 3 osoby jednocze-
œnie. Zawodnicy tañcz¹ dopóki sêdzia nie
przerwie im dŸwiêkiem dzwonka. Sêdzia
przyznaje poszczególnym osobom punk-
ty. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzy-
muj¹ medale, a zdobywca pierwszego
miejsca przechodzi na wy¿szy poziom za-
awansowania w danym tañcu.

Warsaw Feis 2006 by³y pod wieloma
wzglêdami wyj¹tkowe. Rozegrano 189
konkurencji. Wziê³o w nich udzia³ 107 tan-
cerzy. Sêdzi¹ tegorocznej edycji by³a pani
Miriam McCarthy z Droghedy w Irlandii.
Tancerzom akompaniowa³a na akorde-
onie pani Grainne Ni Chonchubhair z Du-
blina. Ogromnym wydarzeniem dla orga-
nizatorów i uczestników by³ przyjazd prze-
wodnicz¹cego Komisji Tañca Irlandzkiego
Seamusa O’Se, który spotka³ siê z nauczy-
cielami i przedstawicielami szkó³ tañca ir-
landzkiego.

Wszyscy zawodnicy tegorocznych za-
wodów byli œwietnie przygotowani i wspa-
niale tañczyli. Piêknie prezentowali siê w
tradycyjnych irlandzkich strojach. Rewe-
lacj¹ konkursu okaza³a siê ma³a Amy
Hunt, która zebra³a g³ówne nagrody w ka-
tegorii poni¿ej 10 lat. Bardzo dobrzy byli
te¿ tancerze z rosyjskiej szko³y Franzen
Rooney School Moscow - Maria Guszczy-
na i Aleksandr Kucharenko oraz z czeskiej
szko³y Anne-Marie Cunningham Dance
Academy, Lucie Samcova i Vaclav Mesa-
ros. Wyró¿ni³ siê tak¿e Micha³ Piotrowski
z Cunningham Dance Academy.

Jednak najwiêcej nagród zdobyli
uczniowie polskiej szko³y tañca irlandz-
kiego Ua Niall z Warszawy i z Wroc³awia.
Ewa Suleja z Ua Niall z Wroc³awia zdoby-

³a 11 medali. Œwiadczy to o niew¹tpliwym
kunszcie zawodniczki, ale nasuwaj¹ siê te¿
w tym momencie uwagi, wyra¿ane przez
innych uczestników. Przy takiej randze za-
wodów, nie powinno byæ tak, ¿e jedna
szko³a (w³aœnie Ua Niall) jest g³ównym or-
ganizatorem konkursu. Wygl¹da na to, ¿e
szko³a-organizator „zgarnia” wiêkszoœæ
nagród. Komitet organizacyjny powinien
byæ niezale¿ny.

Podobno z tego w³aœnie powodu nie
wszystkie szko³y chcia³y uczestniczyæ w za-
wodach. W tym roku spodziewano siê ok.

300 zawodni-
ków, konkurs
mia³ tr waæ 2
dni. Tymczasem
okaza³o siê, ¿e
jest mniej chêt-
nych, ni¿ rok
temu.

Przedstawi-
cielka organiza-
torów Renata  Il-
nicka odpiera te

zarzuty, zwracaj¹c uwagê, ¿e zawodnicy
szko³y Ua Niall stanowili najliczniejsz¹ gru-
pê na zawodach - 30 osób i brali udzia³ a¿ w
40 konkurencjach. Nic dziwnego, ¿e zdoby-
li najwiêcej medali.

W kuluarach mo¿na by³o równie¿ us³y-
szeæ krytyczne opinie na temat akompa-
niamentu. Wed³ug niektórych zawodników
akompaniatorka gra³a w ró¿nym tempie,
raz za szybko, to znów za wolno. I znowu
Renata Ilnicka przekonuje, ¿e zarzut jest
bezpodstawny, gdy¿ pani Ni Chonchubha-
ir mia³a elektroniczny przyrz¹d, który na-
daje tempo, a wiêc jego zmiany nie by³y
mo¿liwe. Zaanga¿owanie jednego, do-
œwiadczonego akompaniatora gwarantuje
wszystkim równe szanse.

Powsta³a te¿ ró¿nica zdañ wokó³ oceny
tañców grupowych w oryginalnym uk³adzie
choreograficznym nauczyciela. Wielkie
brawa i aplauz publicznoœci wywo³a³ wy-
stêp warszawskiego zespo³u „Realtai”, kie-
rowanego przez Annê Zawadzk¹. Ale nie
zdoby³ nagrody. Okaza³o siê, ¿e w uk³a-
dzie by³y niedozwolone regulaminowo ele-
menty. Renata Ilnicka wyjaœnia, ¿e chore-
ografia „Realtai” by³a piêkna i bardzo wi-
dowiskowa, ale nadawa³a siê raczej na
pokazy, a nie na zawody, które rz¹dz¹ siê
w³asnymi prawami. Czêsto opinie publicz-
noœci ró¿ni¹ siê od ocen jury. Dla nas, wi-
dzów, wystêp zespo³u „Realtai” by³ wspa-
nia³y i jego dyskwalifikacja wydaje siê bar-
dzo niesprawiedliwa, ale z pewnoœci¹ sê-
dziowie maj¹ swoje racje.

Mimo tej ró¿nicy pogl¹dów, która
œwiadczy tylko o wielkim zainteresowa-
niu i emocjach, towarzysz¹cych konkur-
sowi, zawody Warsaw Feis 2006 by³y
efektownym widowiskiem dla mi³oœników
tañca irlandzkiego. Uœwiadomi³y nam, ¿e
taniec ten staje siê coraz bardziej popu-
larny na ca³ym œwiecie. W Polsce równie¿
powstaje coraz wiêcej szkó³ i zespo³ów
tañca z Zielonej Wyspy. Mo¿e uczestnicy
warszawskiego konkursu wezm¹ w przy-
sz³oœci udzia³ w Mistrzostwach Œwiata i
bêd¹ odnosiæ sukcesy na miêdzynarodo-
wych renomowanych imprezach.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

W Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej 9
tym razem zagoœci³a rzeŸba. W ramach pro-
gramu „Artyœci z Pragi – artyœci dla Pragi”
Fundacja Artbarbakan prezentuje prace Zofii
Biziuk-Kubickiej, artystki mieszkaj¹cej i pra-
cuj¹cej na Pradze. Zaklête w kamieniu impre-
sje, zatrzymane w materii ulotne obrazy emo-
cji zosta³y zgromadzone na niewielkiej po-
wierzchni sympatycznej praskiej galerii.
Otwarcie wystawy nast¹pi³o 15 wrzeœnia.

Zofia Biziuk-Kubicka, ur. w 1966 r., jest
absolwentk¹ Liceum Sztuk Plastycznych w
Na³êczowie oraz Wydzia³u RzeŸby warszaw-
skiej ASP. Dyplom uzyska³a w 1994 r. w pra-
cowni prof. Jana Kucza. W latach 1987-88
pracowa³a w Teatrze Nowym. Od 15 lat
mieszka i tworzy na Pradze. W jej pracowni
na Radzymiñskiej powstaj¹ rzeŸby figura-
tywne, portrety i rzeŸba u¿ytkowa. Tworzy
w br¹zie, drewnie i sztucznym kamieniu. Ma
na swym koncie udzia³ w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych.

Podczas wernisa¿u artystka wyzna³a, ¿e na
pocz¹tku swej drogi zastanawia³a siê, co w³aœci-
wie ma w ¿yciu robiæ, czy rzeŸbiæ, czy mo¿e za-

Dialog z rzeŸb¹
j¹æ siê czymœ bardziej przyziemnym, a daj¹cym
bardziej realne dochody? Po pewnym czasie
stwierdzi³a, ¿e mimo codziennej walki o prze-
trwanie, mimo zmagania siê z przeciwnoœciami
losu, od rzeŸby nie uda jej siê uciec. RzeŸba tkwi
w niej g³êboko, a wiêc jest i bêdzie rzeŸbiark¹.

Szczêœliwie dla nas, bo mo¿emy dziœ ogl¹-
daæ piêkne, ciekawe dzie³a, które sk³aniaj¹
nas do zatrzymania siê na chwilê i zastano-
wienia siê w naszym codziennym zabiega-

niu. Zofia Biziuk-Kubicka mówi, ¿e
rzeŸba to nie tylko kamieñ, skoru-
pa, ale zaproszenie do kontempla-
cji. Szczególnie p³askorzeŸba, któ-
rej ostatnio siê poœwiêci³a.

-Moim marzeniem jest stwo-
rzyæ przestrzeñ, w któr¹ mo¿na
wejœæ, oczywiœcie na p³aszczyŸnie
intuicyjnej – mówi artystka – coœ
na pograniczu rzeŸby i obrazu.

Swoim rzeŸbieniem notuje my-
œli i wra¿enia. W codziennym ¿yciu
dzia³a na najwy¿szych obrotach
(jest matk¹ czworga dzieci). Ale

ma momenty zatrzymania, kiedy widzi swo-
je przysz³e rzeŸby jak obrazy.

-Wysz³am rano z domu, Targowa zalana
by³a œwiat³em. Przycupnê³am na chwilê i w
tym momencie zobaczy³am moj¹ rzeŸbê –
wyznaje artystka. – Nagromadzone emo-
cje pojawiaj¹ siê jako obraz. Ja je tylko no-
tujê w g³owie, idê do pracowni, rzeŸbiê. Po-
tem czêsto coœ poprawiam, zmieniam – to
taki dialog z dzie³em. Daje mi on si³ê, aby
dalej dzia³aæ.

To impresja, wra¿enie. Nieodparcie ko-
jarzy siê z impresjonizmem. I rzeczywiœcie,
jedna z prac, p³askorzeŸba, zatytu³owana
„Popo³udnie” przywo³uje na myœl „Popo³ud-
nie fauna” Clauda Debussy’ego i kojarzy siê
z impresjonistyczn¹ muzyk¹.

Zofia Biziuk-Kubicka pocz¹tkowo robi³a
rzeŸby pe³nowymiarowe. W pewnym momen-
cie otrzyma³a zamówienie na wykonanie du-
¿ej p³askorzeŸby do szko³y im. Jana Nowaka-
Jeziorañskiego i stwierdzi³a, ¿e ta forma bar-
dzo jej odpowiada, bo najlepiej oddaje prze-
strzeñ, któr¹ mo¿na skoñczyæ, kiedy siê chce.

Tematyka prac jest ró¿na. Kiedyœ by³o
to g³ównie macierzyñstwo. I mamy na wy-
stawie jego przyk³ad, p³askorzeŸbê pt. „Po-
ranek dnia ka¿dego”, przedstawiaj¹c¹ mat-
kê z dzieckiem. Jest te¿ praca „Zuzanna i
starcy”, przedstawiaj¹ca m³od¹, wspó³czesn¹
dziewczynê i drapie¿ne ptaki. Przyk³adami
rzeŸb pe³nowymiarowych s¹ „Lektura w
ogrodzie”, „Akt” i statuetka „Pod liœciem”

Wszystkie rzeŸby pokazuj¹ pewne mo-
menty wyrwane z ¿ycia, fragmenty œwiata,
który nie zawsze jest doskona³y, ale jednak
piêkny i ciekawy. Trzeba tylko to dostrzec,
uzmys³owiæ sobie, a jest to mo¿liwe tylko w
chwilach zatrzymania w codziennym biegu,
w momentach zastanowienia siê nad w³asnym
¿yciem, na co najczêœciej nie mamy czasu.

Warto sobie na tak¹ chwilê kontempla-
cji pozwoliæ, wstêpuj¹c do Galerii N’69 na
Tarchomiñsk¹. Wystawa rzeŸby Zofii Biziuk-
Kubickiej czynna bêdzie do 1 paŸdziernika.

Joanna Kiwilszo

022 425-57-49, 0-504-189-097

e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej

pawilon nr 8

www.multipodlogi.pl

PARKIETY

MULTI-S

Zamieszkaj
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www.mirabel.pl
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SZANOWNI PAÑSTWO
Tradycyjnie po wakacjach sk³adamy sprawozdanie z dzia-

³alnoœci Wspólnoty Samorz¹dowej na Pradze Pó³noc. Nie
jesteœmy parti¹ polityczn¹ ani grup¹ osób zwi¹zanych z uk³a-
dem partyjnym. Jesteœmy mieszkañcami Pragi i dla najbar-
dziej potrzebuj¹cych niesiemy pomoc i wsparcie. Wielokrot-
nie zwracaliœmy siê do mieszkañców naszej dzielnicy o po-
moc i wsparcie dla dzia³añ charytatywnych - zawsze zg³a-
szali siê chêtni do pracy.

Dzia³alnoœæ charytatywna i spo³eczna jest g³ównym celem
Wspólnoty Samorz¹dowej na Pradze Pó³noc. Jest ona reali-
zowana przez pracê naszych Radnych, którzy na pewno po-
dziel¹ siê z pañstwem swoimi osi¹gniêciami na koniec ka-
dencji Rady, a g³ównie poprzez pracê Fundacji Im. Józefa
Szewczyka z siedzib¹ przy ul. Targowej 59 na I piêtrze.

Jak zapewne Pañstwo pamiêtaj¹ w poprzednich wyborach
wystawiliœmy na Pradze Pó³noc w³asn¹ listê do Rady Dziel-
nicy i dziêki Pañstwa poparciu uzyskaliœmy dwa mandaty.
Radnymi zostali Kolega Jacek Wachowicz i Kolega Andrzej
Siborenko.

W tym roku doceniaj¹c doœwiadczenie i zaanga¿owanie w
sprawy spo³eczne Jacek Wachowicz zosta³ wybrany na Prze-
wodnicz¹cego Rady Dzielnicy. Jest to wielki zaszczyt nie tyl-
ko dla Pana Jacka, ale i dla wszystkich cz³onków Wspólnoty
Samorz¹dowej.

Kolega Andrzej Siborenko opuœci³ nasz¹ wspólnotê i prze-
szed³ do PiS-u. Panu Andrzejowi za d³ugoletni¹ wspó³pracê,
a szczególnie za redagowanie przez wiele lat naszej Gazetki
Samorz¹dowej bardzo dziêkujemy i ¿yczymy wielu sukce-
sów w pracy spo³ecznej i politycznej.

Ponad dziesiêæ lat dzia³a przy ul. Targowej Katolicka Po-
radnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla m³odzie¿y, któr¹
prowadz¹ ksiê¿a z Salezjañskiego Instytutu Wychowania
Chrzeœcijañskiego. Czcigodnemu Ksiêdzu Inspektorowi Ja-
nowi Niewêg³owskiemu SDB oraz Ksiêdzu dr Kazimierzo-
wi Franczakowi SDB wraz z jego wspó³pracownikami wiel-
kie podziêkowania i ¿yczenia wielu dalszych osi¹gniêæ dla
dobra praskiej m³odzie¿y.

WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
PRAGA - PÓ£NOC

Od dziesiêciu lat z naszej goœciny przy ul. Targowej korzy-
staj¹ kombatanci Armii Krajowej i Ko³o Rencistów i Emery-
tów NSZZ ,,Solidarnoœæ”.

Na wiosnê tego roku zakoñczy³a kilkuletni¹ pracê w Fun-
dacji Siostra Majola – Palotynka. Prowadzi³a sekretariat, a
tak¿e organizowa³a korepetycje dla dzieci z okolicznych szkó³.
Od wielu ju¿ lat dzieci z naszej dzielnicy zajmuj¹ ostatnie
miejsce w rankingach szkó³ podstawowych i gimnazjalnych,
daleko za przedostatnim Targówkiem.

Próbowaliœmy zainteresowaæ tym tematem praski wydzia³
oœwiaty oraz szko³y, które jak widaæ ze statystyk Ÿle ucz¹
nasze dzieci – bez rezultatu.

To w³aœnie siostra Majola zorganizowa³a grupê nauczy-
cieli, którzy bezinteresownie udzielali wszystkim chêtnym
dzieciom bezp³atnych korepetycji. Drogiej Siostrze i wszyst-
kim Nauczycielom bardzo, bardzo dziêkujemy.

W lokalu przy ul. Targowej spotykaj¹ siê tak¿e grupy AA i
wiele innych organizacji, którym udzielamy wsparcia.

Od marca dzia³a tam przeniesiony z ul. Œnie¿nej 3 Klub
Pracy zorganizowany przy pomocy Sto³ecznego Urzêdu Pra-
cy. Za wsparcie dziêkujemy Panu Ministrowi Robertowi
Kwiatkowskiemu.

W klubie pracy bezrobotni mog¹ uzyskaæ informacje jak i
gdzie szukaæ pracy, bezp³atnie udostêpniamy gazety z ofer-
tami zatrudnienia, Internet, pomagamy pisaæ CV i listy moty-
wacyjne. Organizujemy równie¿ kursy jêzyka angielskiego i
niemieckiego, kursy komputerowe, uczymy jak za³o¿yæ w³asn¹
firmê. We wrzeœniu ruszy punkt porad prawnych.

Wszystkim wolontariuszom pomagaj¹cym nam prowa-

dziæ klub pracy, a szczególnie Pani Ma³gorzacie Owcza-
rek dziêkujemy.

Wspólnota wspó³pracuje od wielu lat z Salezjañsk¹ Orga-
nizacj¹ Sportow¹ ,,Salos” pod przewodnictwem Pani Beaty
Dziwirek z Oratorium œw. Jana Bosko przy Bazylice Najœwiêt-
szego Serca Jezusowego.

Ksiêdzu Proboszczowi Wies³awowi Kanii wielkie ,,Bóg
Zap³aæ”, za pomoc i modlitwê.

Na ul. Œnie¿nej 3 dzia³a stacja opieki ,,CARITAS”. Jest to
nasze wspólne przedsiêwziêcie z Caritasem Diecezji War-
szawsko - Praskiej pod kierunkiem ksiêdza Dyrektora Pra³a-
ta Krzysztofa  Ukleji. W oœrodku na Œnie¿nej dzia³a te¿ punkt
pralniczy. Okoliczni mieszkañcy bêd¹cy w trudnej sytuacji
mog¹ bezp³atnie upraæ swoje rzeczy.

Wspieramy Parafialny Klub Sportowy ,,Praga”, mieszcz¹-
cy siê przy ul. Z¹bkowskiej, którego prezesem jest wspomnia-
ny ju¿ Pan Jacek Wachowicz.

Pan Wachowicz jest tak¿e zaanga¿owany w pomoc Œwie-
tlicy Ojca Ignacego prowadzonej przez Siostry Loretanki. W
naszych dzia³aniach wspiera nas radny Kazimierz Baranow-
ski cz³onek ZCHN-u oraz Kolega Wojciech Góral.

Przed ka¿dymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkiejno-
cy organizujemy wystawy i aukcje twórczoœci dzieci z Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej i w ten sposób pomagamy im zbie-
raæ fundusze na dalsz¹ dzia³alnoœæ placówki.

W wielkim skrócie podaliœmy Pañstwu przyk³ady naszych
dzia³añ. My i nasi wolontariusze pracujemy na rzecz praskiej
spo³ecznoœci lokalnej nie ogl¹daj¹c siê na podziêkowania i
profity. Potrzeby ci¹gle rosn¹ a deklaracje, które codziennie
padaj¹ z ust polityków s¹ bez pokrycia. Nale¿a³oby zapytaæ,
co zrobili ci, co tak wiele obiecywali? Dlatego zwracamy siê
do mieszkañców Pragi - „Nie ogl¹dajmy siê na innych, poma-
gajmy naszym mieszkañcom bêd¹cym w potrzebie. Zamiast
siedzieæ przed telewizorem zainteresujmy siê losem nasze-
go s¹siada”.

Podajemy nasz telefon kontaktowy 022 670 12 26 ul. Tar-
gowa 59 dla chêtnych do niesienia pomocy, szczególnie za-
praszamy ludzi m³odych wra¿liwych na ludzk¹ biedê.

RAZEM ZROBIMY WIÊCEJ

Wszystkim, którzy z nami wspó³pracowali

bardzo serdecznie dziêkujemy.

Pozdrawiam mieszkañców Pragi.

Tadeusz Szewczyk - Prezes Fundacji

VW POLO od 33 540 PLNVW GOLF od 50 540 PLN

Warszawa, ul. Radzymińska 78, tel. (022) 619 01 40

info@szewczyk.vw.pl    www.szewczyk.vw.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA Nauczycielka matema-
tyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-825
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski - grupy, indywi-
dualnie 0606-744-724
ANGIELSKI, okazja dla osób
które pragn¹ nauczyæ siê
mówiæ po angielsku praktycz-
nie skuteczn¹ metod¹ kon-
wersacji u rutynowanego lek-
tora 676-73-65, Tarchomin
ANGIELSKI tanio, fachowo,
ka¿dy zakres 0601-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI absolwentka UW,
solidnie, tanio 889-29-28,
0501-976-357
NIEMIECKI nauczycielka 022
676-75-40

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
ODCHUDZANIE - produkty
Herbalife, tel. 0601-315-315

US£UGI
0501-758-873 pranie dywa-
nów, tapicerki
ANTENY R/TV/SAT, instala-
cje tel. 0509-610-850
BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442

DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-
we 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.
¯UKIEM, piach, ¿wir
0505-034-387

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

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

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, ho-
dowla tel. 0606-344-485

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

SPRZEDAM dzia³kê 870 m2

Bia³o³êka, tanio, us³ugi - loka-
ta pieniêdzy, 0608-454-378

WYNAJMÊ magazyn 40m2

(500 z³) 022 614-49-65

KURSY

KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

Radzymiñska 116

tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe
�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne
�Parapety

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

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

Buggs w domu (7)

Minê³y dwa tygodnie, czas
wiêc powróciæ do naszych mi-
niaturowych rozwa¿añ. Obie-
ca³em kiedyœ, ¿e bêdzie trochê
urzêdowo. Istnieje  u królików -
w tym oczywiœcie u naszych
miniaturek - choroba o nazwie
mykasomatoza, zwana tak¿e
obrzêkiem œluzakowatym. Jest
zwalczana z urzêdu. Chorobê
przenosi wirus, który powodu-

je zwyrodnienie skóry i œluzó-
wek. Wirus myksomatozy,
mo¿e znakomicie przetrwaæ w
œció³ce,  jest bowiem odporny
na wp³ywy œrodowiska. Niszcz¹
go œrodki dezynfekuj¹ce i wy-
soka temperatura. Roznosiæ
zaœ mog¹ owady  k³uj¹ce, za-
ka¿one pod³o¿e i kontakt z no-
sicielami. W przypadku wyst¹-
pienia choroby w stadach ho-
dowlanych, urzêdowy inspektor
weterynaryjny, potwierdza dia-
gnozê badaniem ogólnym i ba-
daniami laboratoryjnymi  i za-
rz¹dza likwidacjê  stada, a tak-
¿e procedury zapobiegawcze
roznoszeniu siê zarazy.

Objawy myksomatozy  s¹
nastêpuj¹ce: posmutnienie, za-
palenie spojówek, ciastowate
obrzêki u podstawy uszu,  po-
tem obejmuj¹ce ma³¿owiny. W
efekcie narastaj¹cy ciê¿ar ma-
³¿owin powoduje ich zwisanie.
Proces z czasem siê rozszerza
na ca³¹ g³owê tak, ¿e g³owa kró-
lika przypomina g³owê lwa.

Nie jest to oczywiœcie ciê¿ar
imienia Lwa To³stoja, ale Lwa
Komisji Sejmowej przed któr¹
Lwia Czêœæ naszej poprzedniej
g³owy pañstwa nie da³a siê
dobrowolnie przes³uchaæ.

W œrodku ma³¿owin widoczne
s¹ charakterystyczne pokryte
œluzem guzki. Choroba ma prze-
bieg najczêœciej ostry zakoñczo-
ny œmierci¹ lub co rzadziej siê
zdarza o  przebiegu ³agodnym,
po którym zwierzê jest ju¿ odpor-
ne na nastêpne zachorowania.

Ca³oœæ choroby przypomina

naprawê skorodowanego nad-
wozia samochodu.

W zaprzyjaŸnionym zak³adzie
blacharskim zapewniano, ¿e na-
prawa wystarczy na lata. Po 3 mie-
si¹cach pojawiaj¹ siê objawy myk-
somatozy czyli pêcherze, pêkniê-
cia i rdza. W przeciwieñstwie do
blacharzy i lakierników samocho-
dowych na królicz¹ myksomatozê
istnieje szczepionka. Coroczny za-
strzyczek mo¿e uchroniæ zwierz¹t-
ko od œmiertelnej zarazy, co do
nieuczciwego blacharza – gorzej,
na partacza nie wymyœlono anti-
dotum, niestety.

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

27 wrzeœnia w DK ŒWIT ru-
szy nowy projekt Fundacji AVE,
adresowany do seniorów, œpie-
waj¹cych w warszawskich ze-
spo³ach artystycznych. Jego
celem jest podniesienie pozio-
mu wokalnego cz³onków chó-
rów seniora. Rozœpiewane bab-
cie i dziadkowie odbêd¹ cykl 8
spotkañ warsztatowych pod kie-
runkiem prof. Krzysztofa Kusiel-
Moroza z Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie.

– Chór seniora wcale nie
musi siê kojarzyæ z trzês¹cy-
mi g³osami i amatorszczyzn¹.
Muzykowanie daje przyjem-
noœæ i satysfakcjê, kiedy jest
oparte na rzetelnym warszta-
cie. Zaproponowane przez
prof. Moroza æwiczenia emisyj-
ne, intonacyjne i oddechowe,
z pewnoœci¹ u³atwi¹ wielu oso-
bom w III wieku twórcz¹ aktyw-
noœæ, a nabyte umiejêtnoœci

Wokalia Trzeciego Wieku
zachêc¹ do kontynuowania
pasji – mówi Bart³omiej W³od-
kowski, prezes Fundacji AVE.

Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y
w œrodowe i czwartkowe po-
ranki w Domach Kultury „Œwit”
(ul. Wysockiego 11) i „Zacisze”
(ul. Blokowa 1).
Szczegó³y i zapisy:
022 614 87 53, 0600 495 790.

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

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

1 paŸdziernika (niedziela) godz. 17 - Rozstrzygniêcie kon-
kursu „Ogród - moje hobby” organizowanego przez Radê
Osiedla Zacisze. Dom Kultury „Zacisze” zaprasza na pokaz mul-
timedialny nagrodzonych ogrodów, wystawê fotograficzn¹ Zbi-
gniewa Dardy pt. „Kwiat - dotyk fotografii”, koncert zespo³u „Fe-
rajna Warszawska” oraz potañcówkê.

2 paŸdziernika (poniedzia³ek) godz. 17 - Wieczór z poezj¹ polsk¹
- spotkanie poœwiêcone Stanis³awowi Grochowiakowi z udzia³em Ja-
ros³awa Gajewskiego (recytacja) i wykonawców Filharmonii im. Ro-
mualda Traugutta. Wycieczka Ko³a Poetyckie Rymowanie do Muzeum
Literatury. Zbiórka pod Domem Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.

4 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Wstêp: 8 z³.

5 paŸdziernika (czwartek) godz. 17 - XXV Warszawska
Jesieñ Poezji Wieczór poezji hiszpañskiej. Wycieczka Ko³a
Poetyckie Rymowanie do Muzeum Literatury. Zbiórka pod Do-
mem Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.

7 paŸdziernika (sobota) - „Artystyczna sobota”

„Malowane, ga³gankowe bajki” - godz. 10-13. Warsztaty plastycz-
ne podczas, których dzieci w wieku 6-11 lat wykorzystaj¹ swoj¹
wyobraŸniê i inspirowane bajk¹ „Szewczyk Dratewka” wykonaj¹
ilustracje z kolorowych tkanin, koralików i nitek. Bajkê odtworzymy
ze starego gramofonu znalezionego na „strychu babci”. Ka¿dy
uczestnik po wype³nieniu karty wstêpu weŸmie udzia³ w losowaniu
najwspanialszej nagrody - ksi¹¿ki. Warsztaty bezp³atne.

 „Warsztaty Rytmu” godz. 10 - „Jeœli chcesz zostaæ muzy-
kiem najpierw musisz staæ siê perkusist¹”. Prowadzi Wojtek
Morawski - perkusista, gra³ w zespole „Breakout”, za³o¿y³ z
Ho³dysem „Perfekt”. Nagra³: I p³ytê VOO VOO, I p³ytê solow¹
Jana BO, I p³ytê autorstwa Ho³dysa. Warsztaty bezp³atne.

„Witra¿ - warsztaty ze szk³em” godz. 10-16. Nauka robienia
witra¿y dla pocz¹tkuj¹cych. Prowadzi Monika Althamer. Obo-
wi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy i wp³aty. Koszt 60 z³.

Pragnê przekazaæ najserdeczniejsze podziêkowa-
nia i wyrazy uznania Ordynatorowi dr W³adys³awowi
Fidziñskiemu oraz ca³emu personelowi Oddzia³u Gi-

nekologiczno-Po³o¿niczego za to, ¿e podczas pobytu na tym
oddziale doœwiadczy³am wyj¹tkowej troskliwoœci i wyrozumia-
³oœci w trudnych dla mnie chwilach.

Nigdy nie spotka³am siê z najmniejszym objawem zniecier-
pliwienia czy niezadowolenia. Pojawiaj¹cy siê ból by³ natych-
miast uœmierzany, a wszelkie pytania dotycz¹ce przebiegu le-
czenia by³y szczegó³owo wyjaœniane.

By³am mile zaskoczona, ¿e w dzieñ, a tak¿e w nocy, w gabinecie
przy sali pooperacyjnej czuwa nad pacjentkami pielêgniarka, ob-
serwuje, mierzy ciœnienie i udziela wszelkiej potrzebnej pomocy.

Trudno uwierzyæ, ¿e przed laty by³y plany likwidacji tego oddzia³u.
Nazwisko i adres znany redakcji
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Jesienne reminiscencje

Nowy zarz¹d jednym ru-
chem pozby³ siê z bud¿etu pra-
wie 4 milionów z³otych uznaj¹c,
¿e œrodki te nie s¹ mu potrzeb-
ne do wykonywanych zadañ.

Przegl¹daj¹c przedstawione
radnym dokumenty, przeciera-
³em oczy ze zdumienia, zada-
j¹c sobie przy okazji pytania.

Czy na Pradze nie ma na co
wydaæ 4 milionów z³otych?. Czy
jesteœmy tak bogat¹ dzielnic¹,
na której nie ma nic do zrobie-
nia? Jak mo¿na tak sobie mach-
n¹æ lekk¹ rêk¹ na takie pieni¹-
dze? Szczególnie, ¿e w zakre-
sie zadañ inwestycyjnych i re-
montowych jest tak wiele do zro-
bienia. W czasach, gdy by³em
dyrektorem Zarz¹du Pragi Pó-
³noc by³o to nie do pomyœlenia.

Jest jednak element, który
chyba dla nowego PiS-owskiego
zarz¹du pod kierownictwem pa-
nów Marczewskiego, Janickiego
i Falkowskiego liczy siê chyba
bardziej ni¿ rozwój Pragi. Tym
elementem jest sprawozdaw-

czoœæ. Zasada jest banalnie pro-
sta: jeœli nie masz pomys³u, nie
masz odwagi, nie wiesz jak i na
co spo¿ytkowaæ przyznane œrod-
ki, oddaj pieni¹dze do bud¿etu
miasta. Realizuj wydatki bie¿¹-
ce, a te zapewni¹ ci, ¿e na ko-
niec roku wskaŸnik wykonania
wydatków wyniesie 100%. Do-
staniesz nagrodê pieniê¿n¹ i
pochwa³y za pe³n¹ oszczêdno-
œci realizacjê bud¿etu. To nic, ¿e
w dzielnicy, któr¹ kierujesz nic siê
nie dzieje; wa¿ne, aby zgadza³y
siê cyferki. Podobn¹ politykê sto-
sowa³ równie¿ poprzedni bur-
mistrz, a z cyferek wysz³o mu kie-
dyœ, ¿e wykona³ 106% bud¿etu.

Popatrzmy, sk¹d w trakcie tej
poprawki s¹ wycofywane œrodki:

* 300 000 z³otych z dzia³u
transport i ³¹cznoœæ

* 2,5 mln z³otych z dzia³u
gospodarka mieszkaniowa.

* 1 milion z³otych z dzia³u
kultura fizyczna i sport

W³aœciwie móg³bym to pozo-
stawiæ bez komentarza, lecz tak
na Pradze dzieje siê od czte-
rech lat, odk¹d Warszaw¹ i
Prag¹ rz¹dzi PiS. To ci¹g³e
manipulowanie liczbami, zwiêk-
szanie i zmniejszanie zakresu
zadañ dzielnicy, ci¹g³e korekty
bud¿etu maj¹ jeden cel: zdezo-
rientowaæ mieszkañców, na co
wydawane s¹ ich pieni¹dze. A
rzeczywistoœæ wyje.

Mieszkañców Warszawy kar-
mi siê obrazkami, jak to kiedyœ
bêdzie piêknie. Jaki piêkny i
wspania³y bêdzie Most Pó³noc-
ny, s³yszymy od czterech lat.
Druga linia metra tu¿ tu¿. Teraz,
by uszczêœliwiæ wszystkich
mieszkañców prawobrze¿nej
Warszawy, ma iœæ przez Targó-
wek na Tarchomin, a jej odnoga
na Goc³aw. Pe³ni¹cy obowi¹zki
prezydenta Warszawy Kazimierz
Marcinkiewicz, podobnie jak jego
poprzednik Lech Kaczyñski,
obiecuje, obiecuje, obiecuje.

Wróæmy jednak na Pragê;

Do 30 sierpnia mia³a byæ
ukoñczona budowa hali spor-
towej przy SP 127 na ulicy Ko-
wieñskiej 12/20. Polecam spa-
cer w ten rejon, obiekt nie ma
nawet œcian. W tegorocznym
bud¿ecie na ten cel zapisano
ponad 5,5 miliona z³otych.

Do 30 paŸdziernika mia³a byæ
zakoñczona nadbudowa kondy-
gnacji w Zespole Szkó³ nr 45
przy Jagielloñskiej 7. Obiekt nie
ma nawet wstawionych okien. W
tegorocznym bud¿ecie na ten cel
zapisano ponad 4 miliony z³o-
tych. Obie budowy trwaj¹ ju¿ dru-
gi rok i obie nie zostan¹ zakoñ-
czone w roku bie¿¹cym. Kto wol-
no buduje, ten drogo buduje. Od
czasu pierwotnych za³o¿eñ kosz-
ty tych inwestycji wzros³y ju¿ o

kilka milionów z³otych i chyba na
tym siê nie skoñczy, bo zarz¹d
wyst¹pi³ ju¿ o dodatkowe œrodki
na ich ukoñczenie. Nic to, prze-
cie¿ kasa nie z kieszeni burmi-
strzów. Praski podatnik zap³aci.

„Nasi” burmistrzowie te¿ dziœ
obiecuj¹ - Muzeum Pragi na
Strzeleckiej, budowê s¹du okrê-
gowego na Brzeskiej róg Mar-
kowskiej (pod warunkiem, ¿e
dzielnica przeka¿e ministerstwu
za darmo grunt) - wszak id¹ wy-
bory. Poprzedni tak¿e PiS -
owski zarz¹d na czele z panami
Sosnowskim, Konopko i Sipier¹
te¿ obiecywa³ - halê przy VIII LO
im. W³adys³awa IV, S¹siedzkie
Centrum na Korsaka, budynki
komunalne na Jagielloñskiej,
Dom Kultury z hal¹ widowiskow¹
przy Placu Weteranów 1863
roku - minê³y cztery lata i co na
obiecankach siê skoñczy³o.
Czas na zmiany. Wybory samo-
rz¹dowe 12 listopada.

PS I. Panu Grzegorzowi dziê-
kujê za poczynione uwagi do
mego ostatniego felietonu i jed-
noczeœnie spe³niaj¹c jego proœ-
bê wyjaœniam. W Warszawie
obowi¹zuje inny ni¿ w ca³ym kra-
ju wybór burmistrzów. Bezpo-
œrednio wybieraæ bêdziemy pre-
zydenta Warszawy oraz radnych
dzielnicy, miasta i województwa.
W tym celu w obwodowej komi-
sji wyborczej otrzymamy cztery
karty do g³osowania. Burmi-
strzów w dzielnicach z kolei wy-
bior¹ radni dzielnic. Zgadzam
siê Panem, ¿e w tym wypadku
Pañski wp³yw na wybór burmi-
strza dzielnicy jest ograniczony.
Pozostaje tylko jedno - g³osowaæ
na ugrupowanie, z którego wi-
dzia³by Pan najlepszego gospo-
darza swojej dzielnicy.

PS II. Szanowni Pañstwo, ju¿
wkrótce, tak¿e w oparciu o konsul-
tacje programowe, w których Pañ-
stwo raczyli wzi¹æ udzia³ wype³nia-
j¹c nasze ankiety, Koalicyjny Ko-
mitet Wyborczy SLD+SdPL+PD+UP
Lewica i Demokraci przedstawi
mieszkañcom Pragi nasz wspólny
(tak¿e Pañstwa) program wyborczy
dla naszej dzielnicy oparty na rze-
czywistych oczekiwaniach nas, jej
mieszkañców.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

Miesi¹c temu, oceniaj¹c wykonanie bud¿etu za I pó³rocze
br., w felietonie „Na zwolnionych obrotach”, omawiaj¹c wy-
datki inwestycyjne dzielnicy, które kreuj¹ jej rozwój, pozwo-
li³em sobie stwierdziæ, i¿ „z tempa i fizycznego zaawanso-
wania tych zadañ mo¿na ju¿ dziœ powiedzieæ, ¿e nie maj¹
szans na zakoñczenie w tym roku” a nastêpnie, w zakoñ-
czeniu felietonu, wyrazi³em sugestiê, i¿ „zapewne radnych
dzielnicy w najbli¿szych dniach czeka kolejna korekta bu-
d¿etu dzielnicy i - jak s¹dzê - nie ostatnia”. Na realizacjê
swoich zapowiedzi nie musia³em d³ugo czekaæ. 19 wrzeœnia
odby³a siê bowiem sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc, gdzie
jednym z punktów porz¹dku obrad by³o zaopiniowanie zmian
w za³¹czniku dzielnicy do bud¿etu m.st. Warszawy.

MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki

CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory

W-wa Tarchomin, ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67

pn.-pt. 8-20, sob. 8-18 pn.-pt. 8-18, sob. 8-16
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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

NGP w podró¿y

Ul. Floriañska
Œwiêty Florian by³ oficerem rzymskim,

który poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ, bo nie
chcia³ odst¹piæ od swojej wiary. Jego kult sta³
siê w Polsce szczególnie silny, gdy w XVI wie-
ku wybuch³ w Krakowie wielki po¿ar. Ognia
cudem unikn¹³ jedynie koœció³ pod wezwa-
niem œw. Floriana. Od tej pory Florian jest
czczony jako ten, kto strze¿e ludzi od po¿o-
gi. Jest te¿ patronem stra¿aków.

Jego wizerunek mo¿emy zobaczyæ m.in.
w Krakowie na Bramie Floriañskiej. W XIII
w. ksi¹¿ê Leszek Czarny zezwoli³ na otocze-
nie Krakowa dwoma pasmami murów i fos¹.
Do miasta wjechaæ by³o mo¿na przez osiem
bram. Jedn¹ z nich by³a w³aœnie Brama Flo-
riañska. Ona te¿ – jako jedyna - ocala³a do
dziœ. Reszta zosta³a zburzona i na ich miej-
scu za³o¿ono piêkny park, Planty.

Przy tej 35-metrowej bramie, do której obro-
ny dawno temu zosta³ wyznaczony cech kuœnie-
rzy, zaczyna siê krakowska ul Floriañska. Ulica
pe³ni³a szalenie wa¿na funkcjê. Têdy nadje¿d¿a-
li z Warszawy królowie polscy na swoj¹ korona-
cjê. Po œmierci pokonywali tê drogê powtórnie;
Floriañsk¹ wprowadzano do miasta królewskie
zw³oki, by pochowaæ je na Wawelu. Oczywiœcie,
dzia³o siê to ponad 400 lat temu, ju¿ po prze-
niesieniu stolicy Polski do Warszawy.

Przy Floriañskiej mo¿emy zwiedziæ
dom, w którym urodzi³ siê (1838) i zmar³
(1893) Jan Matejko. Dziœ znajduje siê tu
muzeum wielkiego malarza. Zobaczymy
tak¿e „Hotel pod Ró¿¹”, mieszcz¹cy siê
w XVI-wiecznej kamienicy i dom „Pod Mu-
rzynami”, gdzie przed stuleciami by³a
znana apteka. Ul. Floriañska nr 45 to naj-
s³ynniejsza cukiernia, Jama Michalika. A.
Michalikowa zacz¹³ sprzedawaæ swoje wy-
pieki w XIX w., ale pewnie nawet nie przy-
puszcza³, ¿e jego nazwisko s³awne stanie
siê z zupe³nie innego powodu. W Jamie,
zwanej tak z powodu braku okien, wy-

stêpowa³ kabaret Zielony Balonik, dla któ-
rego teksty pisa³ Tadeusz Boy-¯eleñski.

Warszawska ul. Floriañska nie ma a¿
tylu zabytków. Za to mo¿e siê pochwaliæ
stoj¹c¹ w pobli¿u Katedr¹ œw. Micha³a Ar-
chanio³a i œw. Floriana Mêczennika, od któ-
rej zreszt¹ pochodzi jej nazwa. Bo Floriañ-
ska do 1916 r. by³a ul. Konstantynowsk¹.
Katedra z surowej ceg³y zbudowana zosta-
³a pod koniec XIX wieku. W 1930 r. obni-
¿ono jej 75-metrowe wie¿e, poniewa¿ gro-
zi³y zawaleniem. Niestety, oryginalna bu-
dowla nie dotrwa³a do dzisiejszych czasów;
w 1944 r. zosta³a wysadzona przez Niem-
ców. Jej rekonstrukcja zakoñczy³a siê w la-
tach 70-ych XX wieku. Obecnie w katedrze
jest 36 witra¿y, w tym 2 projektowane przez
krakowianina, H. Bo¿yka.    Ludmi³a Milc

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

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

Nowoczesnych szk³ach okularowych

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

W ostatnich czasach w wielu dziedzinach ¿ycia obserwujemy szybki postêp. Udo-
skonalone pod wzglêdem technologicznym i funkcjonalnym produkty sprawiaj¹, ¿e
mo¿emy z nich korzystaæ d³u¿ej i z wiêkszym zadowoleniem. Dotyczy to tak¿e rynku
optycznego. Ku radoœci klientów rynek ten dysponuje coraz bogatsz¹ ofert¹ szkie³
optycznych, opraw i innych akcesoriów.

Okulary to zakup niezwykle wa¿ny. Kupujemy je na kilka lat, dlatego nasz wybór
musi byæ œwiadomy. Niektóre zak³ady pozwalaj¹ na samodzielne dobranie oprawek, lecz
nie informuj¹ o mo¿liwoœci wyboru szkie³. To b³¹d. Przecie¿ soczewki s¹ równie wa¿ne,
jak tworzywo oprawy. Przybli¿aj¹c Pañstwu ofertê rynkow¹ dotycz¹c¹ soczewek, chcemy
te¿ uœwiadomiæ, ¿e odpowiednio dobrane szk³a wp³ywaj¹ na zwiêkszenie komfortu u¿yt-
kowania, poprawê wygl¹du, a co za tym idzie - lepsze samopoczucie.

Szk³a optyczne generalnie mo¿emy podzieliæ na szklane i plastikowe. Soczewki
plastikowe s¹ lepsze od szklanych. Ich niew¹tpliw¹ zalet¹ jest to, ¿e wa¿¹ o 40 proc.
mniej ni¿ soczewki szklane oraz to, ¿e siê nie t³uk¹. Zwyk³e soczewki plastikowe cha-
rakteryzuj¹ siê jednak¿e mniejsz¹ odpornoœci¹ na zarysowania (plastik jest bardziej
miêkki ni¿ szk³o). Znaleziono jednak na to radê - s¹ soczewki plastikowe utwardzone.
Wówczas sw¹ zewnêtrzn¹ pow³ok¹ uzyskuj¹ tak¹ twardoœæ, ¿e nie jest ³atwo je zaryso-
waæ (np. nie uda siê to p³ask¹ stron¹ œrubokrêta).

Soczewki plastikowe s¹ nieznacznie grubsze od szk³a. Musimy zatem zasiêgn¹æ rady
fachowca w sprawie wyboru zarówno oprawek, jak i szkie³. Specjalista pomo¿e nam dobraæ
szk³a i oprawki tak, by ich gruboœæ, a co za tym idzie - waga, by³y odpowiednie.

Zarówno soczewki szklane, jak i plastikowe wystêpuj¹ w ró¿nych wersjach, a mianowicie:
1. Fotochromy - soczewki, które pod wp³ywem promieni s³onecznych same siê

przyciemniaj¹. Niezaprzeczaln¹ zalet¹ fotochromów jest to, ¿e jednoczeœnie kory-
guj¹ wzrok i chroni¹ nasze oczy przed s³oñcem. Mog¹ byæ zarówno szklane, jak i
plastikowe. Plastikowe s¹ l¿ejsze, ale wiêcej kosztuj¹.

2. Soczewki pocienione - soczewki stworzone g³ównie z myœl¹ o ludziach o
wiêkszej wadzie wzroku, którzy kiedyœ skazani byli na noszenie grubych i ciê¿kich
okularów. Szk³a o mocy np. 5 dioptrii bêd¹ w wersji pocienionej wygl¹daæ (i wa¿yæ)
jak 1,5 dioptrii. Trzeba wspomnieæ, ¿e s¹ ró¿ne stopnie pocienieñ, a co siê z tym
wi¹¿e - ró¿ne ich ceny. Gruboœæ zale¿y od wielu parametrów, takich jak kszta³t so-
czewki, materia³, z którego s¹ zrobione oraz wielkoœæ oprawki. Powinniœmy pamiê-
taæ, ¿e najlepiej poradzi nam naprawdê dobrze przygotowany fachowiec.

3. Soczewki wieloogniskowe - soczewki, które ³¹cz¹ w sobie okulary zarówno
do dali, jak i do bli¿y. Soczewki te dziel¹ siê na dwuogniskowe i progresywne. Dwuogni-
skowe mo¿emy bardzo ³atwo rozpoznaæ, widaæ bowiem wyraŸn¹ liniê podzia³u miêdzy
ogniskami (niestety, mo¿e to nas postarzeæ). Szk³a te nie s¹ w pe³ni doskona³e. Widaæ w
nich ostro tylko w dwóch zakresach przez dolne ognisko na odleg³oœæ ok. 35 cm, przez
górne - powy¿ej 4,5 m. Podczas patrzenia linia podzia³owa mo¿e wchodziæ w pole na-
szego widzenia i przeszkadzaæ. W soczewkach progresywnych wszystkie te wady s¹
wyeliminowane. Nie ma ¿adnych linii podzia³u, a u¿ytkownik widzi ostro na ka¿d¹ od-
leg³oœæ. Soczewki progresywne s¹ znacznie wygodniejsze.

Na ka¿de szk³a optyczne mo¿na nanieœæ ró¿nego rodzaju pow³oki uszlachetniaj¹ce:
• antyrefleks - powoduje, ¿e w szk³ach nie ma niepotrzebnych i przeszkadzaj¹cych odbiæ

œwiat³a zewnêtrznego (zarówno po zewnêtrznej, jak te¿ wewnêtrznej stronie soczewki). War-
to, by Panie kupuj¹ce okulary pamiêta³y o tej pow³oce, bowiem dziêki niej makija¿ oczu

jest dobrze widoczny (nie ma refleksów œwietlnych). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pow³oka anty-
refleksyjna nie s³u¿y do zabezpieczenia oczu przed promieniowaniem z monitorów;

• pow³oka antywodna - powoduje, ¿e szk³a s¹ mniej podatne na zaparowania;
• pow³oka antystatyczna - zmniejsza osadzanie siê kurzu i py³u na okularach;
• blueblocker (czyt. blubloker) - najlepiej zabezpiecza przed szkodliwym promie-

niowaniem z monitorów komputerowych oraz dziury ozonowej. Chroni oczy przed
zmêczeniem. Poprawia widzenie przez podniesienie kontrastu. Znacznie polepsza
widzenie we mgle. Pow³oka ta posiada wszelkie zalety soczewek fotochromatycz-
nych. Warto wspomnieæ, ¿e daje zabarwienie szkie³ o kolorze fioletowo-niebieskim.
Najlepiej nadaje siê dla kierowców i ludzi pracuj¹cych przy komputerze.

Pow³oki uszlachetniaj¹ce s¹ prawdziwym hitem ostatnich lat. Niezaprzeczalnie
poprawiaj¹ komfort u¿ytkowania okularów. Sprawiaj¹, ¿e wygl¹damy w okularach
modnie i ciekawie. Podkreœlaj¹ te¿ fakt, ¿e troszczymy siê o swój wzrok, zdrowie i
wygl¹d zewnêtrzny. Warto nadmieniæ, ¿e nie musimy decydowaæ siê tylko na jedn¹
pow³okê, gdy¿ mo¿na dokonywaæ dowolnych kombinacji pow³ok uszlachetniaj¹cych.

Zanim wybierzecie siê po okulary, spróbujmy razem zastanowiæ siê, jak doko-
naæ najtrafniejszego zakupu. Bior¹c pod uwagê przeznaczenia okularów, pozwoli-
my sobie udzieliæ Pañstwu kilku wskazówek:

• okulary dla dzieci - bezwzglêdnie powinniœmy zdecydowaæ siê na szk³a plasti-
kowe, gdy¿ tylko takie zapewniaj¹ dzieciom bezpieczeñstwo (plastik siê nie t³ucze).
Najlepszy bêdzie plastik utwardzony;

•  okulary dla ludzi z wiêksz¹ wad¹ - polecamy szk³a pocienione, gdy¿ uwolni¹
nas od zmory noszenia ciê¿aru na nosie oraz umo¿liwi¹ noszenie ³adnych oprawek,
np. metalowych, w których na ogó³ wygl¹da siê korzystniej;

• okulary dla ludzi, którzy du¿o czytaj¹ i pisz¹, a maj¹ wadê dotycz¹c¹ zarówno
dali, jak i bli¿y - proponujemy dwie pary okularów;

• okulary dla ludzi, którzy czêsto zmieniaj¹ odleg³oœæ patrzenia - najlepsze bêd¹
soczewki wieloogniskowe, a najwygodniejsze bezsprzecznie soczewki progresywne;

• okulary dla kierowców i ludzi pracuj¹cych przy komputerze (z wyj¹tkiem grafi-
ki komputerowej) - polecamy szk³a z pow³ok¹ blueblocker;

• okulary dla ludzi, którzy nie lubi¹ okularów - proponujemy dobre soczewki kontaktowe.
Okulary wybraæ samemu jest bardzo trudno i nie polecamy tego robiæ. Pamiêtajmy, oprawki

mo¿emy wybraæ sami. Jednak dla naszych oczu wa¿ne s¹ prawid³owo dobrane soczewki, a
takiego wyboru dokonaæ mo¿e jedynie kompetentny, s³u¿¹cy fachow¹ rad¹ pracownik.

W naszym Centrum Optyki Okularowej „OPTOKAN” znajd¹ Pañstwo fachowców do-
brze przygotowanych by s³u¿yæ sw¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Nasza firma stara siê, by
na progu wejœcia do Unii Europejskiej Zachód móg³ uczyæ siê od nas, a nie my od Zachodu.

Serdecznie zapraszany do naszego salonu - kupuj w firmie polskiej.

ul. Kondratowicza 23

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



8  nowa gazeta praska

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 022 610-52-60

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax 022 728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

Nastêpna gazeta - 11 paŸdziernika

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-
ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-

róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y

p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³o-
szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2  tel./faks 022 618-00-80,  022 618-24-38   poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

strona internetowa - www.ngp.pl

                 e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Wiele ju¿ wytoczono armat,
by spo³eczeñstwo przekonaæ,
¿e spalanie odpadów to meto-
da przestarza³a i niebezpiecz-
na, ¿e Europa wycofuje siê z
niej. Tymczasem prawda jest
zupe³nie inna. Nauka nie stoi w
miejscu. Poszukuje siê nowych
technologii, udoskonala te
obecnie stosowane. Zgodnie z
zaleceniami europejskimi od
2006 roku obowi¹zuj¹ bardziej
rygorystyczne przepisy odno-
œnie dopuszczalnej emisji za-
nieczyszczeñ do atmosfery.
Wiele zak³adów budowanych w
latach siedemdziesi¹tych, wy-
posa¿onych w skromne insta-
lacje do oczyszczania gazów z
procesów spalania, musia³o
wiêc zostaæ poddanych kosz-
townej modernizacji. W przy-
padkach, gdy zmiany okaza³y
siê nieop³acalne, podejmowano
decyzje o zamkniêciu spalarni.
Tak wiêc iloœæ spalarni w niektó-
rych krajach Europy zaczê³a
maleæ. Zast¹pi³y je nowoczesne
zak³ady o du¿ej wydajnoœci, li-
czonej w setkach tysiêcy ton
spalanych œmieci w ci¹gu roku.

Wiêkszoœæ tych instalacji
oparta jest na sprawdzonej i bez-
piecznej technologii rusztowej.

Wbrew obiegowym opiniom
niektórych œrodowisk ekolo-
gicznych, spalanie zwiêksza
swój udzia³ w europejskim ryn-
ku unieszkodliwiania odpadów.
Jak wspomnia³em, podjête zo-
sta³y próby zastosowania na
skalê przemys³ow¹ technologii
tzw. alternatywnych, opartych
na procesach pirolizy, zgazo-
wania i dopalania, w ró¿nych
kombinacjach. Choæ nowe
technologie maj¹ szereg zalet,
to jednak s¹ doœæ kosztowne i
stwarzaj¹ tak wiele problemów
technicznych, ¿e ich upo-
wszechnienie staje siê doœæ
problematyczne nawet w tak
bogatych krajach jak Niemcy
czy Francja.

Spróbujmy wiêc przyjrzeæ siê
technologicznym nowinkom.

Thermoselect

W latach 1997-1998 w Karls-
ruhe (Niemcy) wybudowano
zak³ad o wydajnoœci rocznej
225 tysiêcy ton odpadów ko-
munalnych, wykorzystuj¹cy pi-
rolizê, zgazowanie i wysoko-
temperaturowe przetapiane
pozosta³oœci poprocesowych.
Olbrzymie problemy z uzyska-
niem planowanych parame-
trów eksploatacyjnych powo-
dowa³y komplikacje z dopusz-
czeniem instalacji do ruchu ci¹-
g³ego. W tym wypadku proces
unieszkodliwiania odpadów
polega na wprowadzeniu œmie-
ci do specjalnej komory i pod-

grzaniu ich do wysokiej tempe-
ratury bez dostêpu powietrza.
W tych warunkach odpady ule-
gaj¹ rozk³adowi i odgazowaniu.
Powstaj¹cy w procesie gaz do-
palany jest w osobnym urz¹-
dzeniu. W efekcie otrzymywa-
na jest tak¿e ograniczona iloœæ
pozosta³oœci sta³ej i p³ynnej.

Technologiê tê zastosowano
tak¿e w Chiba (Japonia), gdzie
w 1999 roku uruchomiono za-
k³ad wyposa¿ony w dwie linie o
wydajnoœci 50 tysiêcy ton/rok
ka¿da. Doœwiadczenia japoñ-
skie wykaza³y bardzo nisk¹ emi-
sjê dioksyn  i ma³e zapylenie.
Metoda pozwala na prawie ca-
³kowite przetworzenie odpadów
na gaz oraz odzysk wielu mate-
ria³ów, mog¹cych s³u¿yæ jako
surowce dla innych procesów
przemys³owych. W 2000 roku
rozpoczêto przetwarzanie odpa-
dów przemys³owych, a od 2001
roku recykling tworzyw sztucz-
nych. Obecnie zak³ad zasadni-
czo zajmuje siê unieszkodliwia-
niem odpadów przemys³owych.

Aby poprawiæ parametry
ekonomiczne, zaczêto wyko-
rzystywaæ powstaj¹cy w proce-
sie gaz dla zasilania hybrydo-
wych systemów energetycz-
nych. Ze wzglêdu na ma³¹ sta-
bilnoœæ generowania gazów
urz¹dzenia energetyczne
musz¹ w tym przypadku byæ
wyposa¿ane w dodatkowe
uk³ady regulacyjne.

Proces okaza³ siê bardzo
wra¿liwy na zmiennoœæ sk³adu
odpadów i charakteryzuje siê
znacznie mniejsz¹ sprawno-
œci¹ energetyczn¹ ni¿ w przy-
padku konwencjonalnych spa-
larni rusztowych. Najwiêksz¹
barier¹ jest jednak wysoki
koszt budowy instalacji i kosz-
ty eksploatacyjne.

RATech

Technologia ta to kolejna od-
miana pirolizy i dopalania ga-
zów. Proces zastosowano miê-
dzy innymi w Burgau ( Niemcy).
Efektem procesu jest du¿a iloœæ
zanieczyszczeñ zawarta w ga-
zie oraz oleju odpadowym, zmu-
szaj¹ca do ich wysokotempera-
turowego dopalania.

Zak³ad posiada bardzo roz-
budowany system oczyszcza-
nia gazów. Obecnie na œwiecie
dzia³a w pe³nej skali 8 zak³adów
wykorzystuj¹cych tê technolo-
giê. Funkcjonuj¹cy w Cze-
chach, w Vyskov zak³ad EKO-
TERMEX wyposa¿ony jest w
dwie linie spalarniowe, umo¿li-
wiaj¹ce przetworzenie w ci¹gu
roku oko³o 1700 ton odpadów.
Prowadzona modernizacja ma
zwiêkszyæ jego wydajnoœæ do
2900 ton odpadów/rok.

Podobnie na pirolitycznym
przetwarzaniu odpadów oparte
s¹ technologie RCP firmy Von
Roll oraz DBA, NOELL, PKA,
itp. Przyk³adem tej ostatniej
mo¿e byæ zak³ad w Aalen (Niem-
cy) o wydajnoœci na poziomie 24
tysi¹ce ton odpadów na rok.

Na oko³o 60 spalarni nie-
mieckich, dzia³aj¹cych w 2001
roku, prototypowe technologie
zastosowano z ró¿nymi proble-
mami w 4.

W œrodowiskach specjali-
stów kr¹¿y równie¿ oferta
technologii plazmowej. Brak
jednak wielkoprzemys³owych
instalacji dzia³aj¹cych na œwie-
cie wg tej techniki.

ZejdŸmy jednak na ziemiê i
spójrzmy na tendencje rozwo-
jowe technik rusztowych - naj-
tañszych i wydaje siê optymal-
nych w warunkach polskich dla
unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych o walorach paliwo-
wych.

Porównuj¹c nowe pomys³y
na unieszkodliwianie odpadów
z konwencjonalnym spalaniem
nale¿y spojrzeæ na wady i za-
lety. Nowe niesie ze sob¹ teo-
retycznie mniejsz¹ ni¿ w przy-
padku instalacji konwencjonal-
nych emisjê zanieczyszczeñ,
stosunkowo ma³¹ iloœæ wtórne-
go sta³ego odpadu w postaci
szklistego, obojêtnego granu-
latu, a wiêc mniejsze oddzia³y-
wanie na œrodowisko. Jednak
wystêpuj¹ tu k³opoty z zago-
spodarowaniem gazów popro-
cesowych, koniecznoœæ zasto-
sowania tlenu dla obróbki od-
padów poprocesowych, wyso-
kie koszty inwestycyjne oraz
eksploatacyjne, niska spraw-
noœæ energetyczna.

Maj¹c na uwadze zalety i
wady stosowanych technologii,
warunki lokalne, aspekty praw-
ne, ekonomikê, znaczenie dla
systemów energetycznych za-
czêto myœleæ o optymalizacji
konwencjonalnej technologii
spalania rusztowego odpadów.
Poniewa¿ obecna technika
rusztowa bazuje na rozwi¹za-
niach z lat 80. i 90. XX wieku,
aby mog³a byæ konkurencyjna,
musi uwzglêdniaæ nowatorskie
tendencje techniczne w tech-
nologiach alternatywnych.

Có¿ wiêc zaproponowano?
Otó¿ ze wzglêdu na wysokie
temperatury procesu spalania
przewiduje siê zastosowanie
nowych materia³ów ¿arowytrzy-
ma³ych oraz odpornych na ko-
rozjê. Umo¿liwi¹ one podwy¿-
szenie parametrów pracy kot³ów
parowych. Planuje siê wprowa-
dzenie na szerok¹ skalê rusz-
tów ch³odzonych wod¹. Zasto-
sowane bêd¹ nowe metody
przetwarzania popio³u paleni-
skowego. Nowe parametry pra-
cy urz¹dzeñ umo¿liwi¹ wykorzy-
stywanie prostszych instalacji
do oczyszczania gazów spalino-
wych. Obni¿enie iloœci tlenu pro-
cesowego poprawi sprawnoœæ
energetyczn¹. Przewiduje siê
stosowanie, wraz z odpadami,
specjalnych dodatków eliminu-
j¹cych szkodliwe substancje ju¿
na pocz¹tku procesu, w tym
chloru, inicjuj¹cego powstawa-
nie najbardziej toksycznych za-
nieczyszczeñ. Ca³kowita auto-
matyzacja procesów spalania
oraz zarz¹dzania zak³adem
podwy¿sz¹ jeszcze bardziej sto-
pieñ bezpieczeñstwa ekologicz-
nego zak³adów. Zak³ada siê, ¿e
spalarnie maj¹ odzyskiwaæ
energiê - produkowaæ pr¹d i cie-
p³o. Ma to byæ energia promo-
wana na rynku.

Prowadzone badania i ana-
lizy udowadniaj¹, ¿e nowocze-
sne rozwi¹zania bêd¹ w pe³ni
konkurencyjne dla metod piro-
litycznych. A ich podstawow¹
zalet¹ bêdzie znacznie mniej-
szy koszt eksploatacji, realiza-
cji inwestycji oraz wiêkszy od-

zysk energii. Do takich instala-
cji powinniœmy siê przymierzaæ.

Odpady o walorach paliwo-
wych powinny byæ spalane tyl-
ko w odpowiednio zabezpie-
czonych instalacjach z odzy-
skiem energii. Nauczmy siê w
pe³ni je wykorzystywaæ.

Sk³adowiska naprawdê s¹
najgorsz¹ form¹ unieszkodli-
wiania odpadów, a ich wp³yw
na œrodowisko jest wiêkszy ni¿
nowoczesnego zak³adu prze-
kszta³cania termicznego.

Jacek Kaznowski

Kapela gra

Podobno coœ lepszego?

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
msz¹ œwiêt¹ w katedrze œw. Flo-
riana. Potem na scenie w pobli-
¿u pomnika, dla licznie zgroma-
dzonych mieszkañców, Kapela
Praska zagra³a piosenki po-
wstañczej Warszawy, a Kapela
Kurpiowska z Kadzid³a przypo-
mnia³a ludowe piosenki i tañce
z Puszczy Zielonej. Ze swej mi-
³oœci do Pragi zwierza³ siê kon-
feransjer Mieczys³aw Gajda.

W œwietle zapalanych lamp
gazowych  zaczê³y siê ukazy-
waæ ods³aniane kolejno posta-
cie ros³ych grajków (2,5 m):
skrzypka, akordeonisty, gita-
rzysty, band¿olisty, bêbniarza.

Po modlitwie i poœwiêceniu
pomnika przez arcybiskupa G³ó-
dzia, nowa kapela da³a pierwszy
wystêp. Piosenkê z refrenem
„Teraz jest wojna, kto handluje,
ten ¿yje” mo¿na by³o us³yszeæ
dziêki sms wys³anemu na adres:
kapela 7141. Wielu uczestników
uroczystoœci chcia³o z bliska nie
tylko przyjrzeæ siê grajkom, ale
tak¿e dotkn¹æ  i sfotografowaæ
siê z nimi. Mimo póŸnej pory pla-
cyk nie pustosza³, a kolejna ka-
pela na estradzie pobudzi³a lu-
dzi do tañca. Byli wœród nich
pañstwo Bo¿ena i Janusz z
Bródna, czuj¹cy zarówno tango,
jak taniec grecki i melodie bie-
siadne. Szczudlarz spacerowa³

Praga powiêkszy siê o piêciu bardzo utalentowanych mu-
zyków, graj¹cych dniem i noc¹. Traktujcie ich jak swoich - za-
chêca³ arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ na uroczystoœci od-
s³oniêcia pomnika Praskiej Kapeli Podwórkowej w sobotni
wieczór 17 wrzeœnia. Wykonana z mosi¹dzu rzeŸba stanê³a na
placyku u zbiegu ulic: Floriañskiej i ks. K³opotowskiego.

na drabinie, a potem pozwala³
wchodziæ na ni¹ dzieciom. Ta za-
bawa bardzo podoba³a siê 9-let-
niej Basi, która przyjecha³a tu z
placu Hallera z rodzicami i 4-
miesiêcznym braciszkiem Artu-
rem. „Ludzie na Pradze bardzo
lubi¹ siê bawiæ. Tu nie ma na-
dêtego klimatu - powiedzia³ nam
mama Basi - Antek mia³ miesi¹c,
gdy uczestniczy³ w wernisa¿u
„S¹siedzi dla s¹siadów”.

By³o ju¿ po 21, gdy na pytanie
konferansjera; Gramy jeszcze?
Publicznoœæ odkrzyknê³a: Gramy!

Mieszkaniec starego Bródna
podzieli³ siê z nami uwag¹, ¿e
kapela powinna staæ na innym
pod³o¿u - autentycznym war-
szawskim bruku. Jeœli wierzyæ
zapewnieniom innego uczest-
nika tego wieczoru, wkrótce
pod stopami grajków po³o¿ony
zostanie stary czarny bazalt.

Zdaniem pani, która od
czterdziestu lat mieszka na ul.
ks. K³opotowskiego, kapela jest
„przepiêkna”. Mieszkaniec ul.
Okrzei wyrazi³ jednak obawê,
¿e znajd¹ siê tacy, którzy na
pomniku zechc¹ wy³adowaæ
sw¹ agresjê; przez ca³¹ noc
obiekt powinien byæ pod opiek¹
stra¿y. Koresponduj¹ z tym s³o-
wa, skierowane z estrady do
widzów: „Przy pomniku bêd¹

imprezy (mo¿na te¿ umawiaæ
siê na randki). Opiekujcie siê
nim, by ktoœ go nie zniszczy³,
nie przeniós³ na Mokotów”.

O mo¿liwoœæ takiej zmiany,
a tak¿e - autorskie spojrzenie
na Prask¹ Kapelê Podwórkow¹
zapytaliœmy Andrzeja Renesa.

- Do momentu ods³oniêcia
pomnika by³em wykonawc¹.
Teraz sta³em siê widzem, ob-
serwatorem rzeŸby oraz ludzi
i sytuacji. Zagl¹dam tu, s³u-
cham komentarzy, patrzê na
reakcje ludzi, relaksujê siê.
Odczuwam radoœæ, ¿e mo-
g³em w tej rzeŸbie zawrzeæ to,
co zapamiêta³em z opowieœci
z dzieciñstwa, o kapelach, lu-
dziach, czasach wojny. To ka-
wa³ek historii równie¿ mojej
rodziny: babcia mieszka³a na
ul. Ksiê¿nej Anny na Targów-
ku; tam wychowa³ siê mój oj-
ciec. Po wojnie musia³ wyje-
chaæ na Ziemie Odzyskane.

- Jak przyjmuje Pan krytycz-
ne opinie o tej rzeŸbie?

- Jestem twórc¹ emocji. To
podstawowa cecha mojej pra-
cy. Wszystkie moje rzeŸby by³y
obdarzane emocjami: czêœæ
ludzi je uwielbia, czêœæ niena-
widzi. Oswoi³em siê z tym pra-
cuj¹c nad pomnikiem kardyna-
³a Stefana Wyszyñskiego. Pa-
miêtam, jak gnêbi³y mnie 30-
osobowe komisje. Wtedy na-
uczy³em siê, ¿e krytyka jest
potrzebna. S³uszne uwagi
uwzglêdniam, a niemeryto-
ryczne (i z³oœliwoœci) odrzu-
cam. W tym przypadku wzi¹-
³em pod uwagê wszystko, co
zosta³o zg³oszone do luŸnego,
koncepcyjnego projektu.

- Postacie grajków zosta³y
przykrêcone na œrubach - czy
po to, by mo¿na je by³o prze-
nieœæ w inne miejsce?

-To jest ostateczne, optymal-
ne ustawienie tej kompozycji.
Tak ma byæ ustawiona w sto-
sunku do œwiat³a. Wszystkie
warunki budowlane zosta³y
spe³nione. Nie przewidujê ¿ad-
nych zmian, chyba ¿e kiedyœ
orkiestra siê powiêkszy... W
przypadku jakiegoœ kataklizmu
jest mo¿liwoœæ nag³ego odciê-
cia rzeŸb.

-Dziêkujemy za rozmowê.

Praska Kapela Podwórkowa
zagra dla ka¿dego, kto wyœle sms:
kapela 7141 (koszt 1 z³ + VAT).   K.

Przypominamy, ¿e w re-
dakcji Nowej Gazety

Praskiej przy ulicy K³o-

potowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest

nadal dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska Praga.

Przewodnik” autorstwa

Micha³a Pilicha.


