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SK£AD FABRYCZNY

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

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

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

Zbadaj
s³uch

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,

EEG, BADANIA LABORATORYJNE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów

ubezpieczonych w ALLIANZ i w VISION

a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

PORADNIA OKULISTYCZNA

tel. 022 833-43-43

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT

RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,

PIENI¥DZE TEGO

SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka

105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTAK
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Czekaj¹ nas lata
wielkich inwestycji

- Projekt bud¿etu dzielni-
cy na 2009 rok nie jest bu-
d¿etem niezadowolenia ...

- Powiedzmy sobie, ¿e z
pewnoœci¹ Bia³o³êka jest tak¹
dzielnic¹, w której ka¿da iloœæ
pieniêdzy mo¿e byæ wch³oniê-
ta i rozdysponowana zgodnie
z oczekiwaniami mieszkañców.
Musimy wszak¿e mieæ wzgl¹d
na to, ¿e sto³ecznych dzielnic
jest osiemnaœcie i dostêpne
œrodki musz¹ byæ podzielone
sprawiedliwie. Nie jest tajem-
nic¹, ¿e w naszej dzielnicy wy-
stêpuje wiele niedostatków, a
ka¿da nowa inwestycja jest ze
wszech miar potrzebna. Miesz-
kañcy wci¹¿ wystêpuj¹ z wnio-
skami o budowê ulic, których
brakuje, o budowê infrastruktu-
ry technicznej, kanalizacji i

Do naszej relacji z 31. sesji rady dzielnicy Bia³o³êka
wkrad³o siê kilka nieœcis³oœci. O wyjaœnienie w¹tpliwo-
œci poprosiliœmy Jacka Kaznowskiego, burmistrza Bia-
³o³êki. Bêdziemy równie¿ rozmawiaæ o planowanych w
dzielnicy inwestycjach.

wodoci¹gów. Brakuje dróg tran-
zytowych, spójnego systemu
komunikacyjnego. Problem na-
rasta, bowiem powstaj¹ nowe
osiedla mieszkaniowe, przyby-
wa od 5 do 8 tys. mieszkañców
rocznie, co na barki w³adzy k³a-

Zbigniew Korcz obj¹³ to sta-

nowisko 18 sierpnia br. w wy-
niku konkursu. Ma du¿e do-
œwiadczenie w organizowaniu
imprez sportowych jako sa-

morz¹dowiec i jako wolonta-

riusz. Pracowa³ m.in. w sto-
warzyszeniach na rzecz wal-

ki z uzale¿nieniami. By³ dyrek-
torem Miejskiego Oœrodka

Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Dyscypliny
dla rodziny

Gala Boksu z gwiazd¹ wieczoru, Krzysztofem „Diablo”

W³odarczykiem, odbêdzie siê 8 listopada o godz. 16 w hali
Dzielnicowego Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szanaj-

cy 17/19. Wprawdzie nie „Diablo” bêdzie walczyæ, ale wy-

chowankowie UKS „Feniks” z Grochowa (na Pradze Pó-
³noc nie ma takiego klubu – a szkoda!). Atrakcji zapowiada

siê zreszt¹ znacznie wiêcej, m.in: pokazy wschodnich sztuk
walki: karate, jujitsu, boksu tajskiego. To jeden z pomys³ów

nowego dyrektora DOSiR Zbigniewa Korcza, który chce

wzbogaciæ wypracowane tu przez lata formy imprez.

Droga do
niepodleg³oœci

dokoñczenie na str. 6

Do ka¿dego z nich spo³e-
czeñstwo Pragi wnosi³o swój
bardzo znacz¹cy wk³ad –

powód do dumy jej mieszkañ-
ców. Faktów i osób, wpisa-
nych w tê historiê, jest bar-
dzo du¿o; obecne pokolenia
mieszkañców powinny o nich

wiedzieæ i pamiêtaæ.

Gdy w 1791 roku Pragê
z³¹czono z Warszaw¹, liczy-
³a nieca³e 7 000 mieszkañ-
ców i ok. 500 domów. Kiedy
jednak trzeba by³o broniæ nie-

Zbli¿a siê 90. rocznica odzyskania przez Polskê

niepodleg³oœci. Naród czeka³ na to a¿ 120 lat,

do roku 1918. W tym okresie wielokrotnie zry-

wa³ siê do czynnej walki o suwerennoœæ, w

licznych powstaniach narodowych.
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

ul. Kawêczyñska 44
• kompleks boisk w budowie

www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19

tel. (22) 619 11 20

 (22) 670 20 61
• hala sportowa

   wynajem, imprezy
• sauna (kameralna)
• aerobik

• program senior

• gimnastyka zdrowotna

• gimnastyka geriatryczna

• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Jagielloñska 7

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

• p³ywalnia:

- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)

• masa¿e

• bilard i krêgielnia

• hala sportowa

   wynajem, imprezy

BEZP£ATNY PARKING

od ul. Wrzesiñskiej

Wszyscy z zainteresowa-
niem s³uchali wyk³adu dr
Agaty Wagner z Politechniki
Warszawskiej o historii Pra-
gi w XIX wieku i o obiekcie,
w którym odbywa³o siê spo-
tkanie. Wybudowanie linii
kolejowej i 2 dworców zmie-
ni³o zaniedban¹, prowincjo-
naln¹ Pragê w wêze³ komu-
nikacyjny i transportowy,
gdzie zacz¹³ rozwijaæ siê
handel i przemys³. Tu po-
wsta³a oaza nowoczesnoœci
– Koneser (architektura
rundbogenstil, detal cegla-
ny). Czêœæ tej zabudowy bê-
dzie ko³em zamachowym
dla rewitalizacji. W 2003 roku
Politechnika Warszawska
w³¹czy³a siê w ratowanie

Praski kalendarz
Na gor¹ce pyzy i jeszcze ciep³e, prosto z drukarni, ka-

lendarze o tematyce praskiej na rok 2009 zaprosili do
„Konesera” pra¿an i sympatyków tej czêœci stolicy, pra-
cownicy Muzeum Warszawskiej Pragi w organizacji oraz
wydawca kalendarza Jerzy Kink i autor projektu Andrzej

Rukowicz. Kolejn¹ atrakcj¹ by³ wystêp Ró¿yc Orchestra,
której rytmy porwa³y grupê osób do tañca. Inni w tym
czasie ogl¹dali wystawê zdjêæ historycznych obiektów
stolicy lub przekazywali pami¹tki b¹dŸ dzielili siê wspo-
mnieniami przy stoliku Muzeum Pragi.

„Konesera”. Miasto powo³a-
³o zespó³ ds. rewitalizacji.

Troska o zachowanie naj-
wiêkszego waloru Pragi, ja-
kim jest autentyzm jej obiek-
tów, ³¹czy pracowników Mu-
zeum, autora projektu i wy-
dawcê kalendarza. Prawy
brzeg Wis³y pan Andrzej na-
zywa sw¹ ma³¹ Ojczyzn¹;
pan Jerzy mówi, ¿e Praga jest
jego wielk¹ rodzin¹: mama
urodzi³a siê niedaleko „Mono-
polu”, ojciec by³ absolwentem
Gimnazjum W³adys³awa IV,
on sam przyjmowa³ I komu-
niê i bra³ œlub u œw. Floriana.

Kalendarz powsta³ dziêki
wspó³pracy z Muzeum War-
szawskiej Pragi, które udo-
stêpni³o materia³y. Niew¹t-

pliw¹ ozdob¹ i atrakcj¹ s¹
zdjêcia w kolorze sepii, przed-
stawiaj¹ce m.in.: Most Kierbe-
dzia zbudowany w 1856 roku,
Monopol Wódczany (z „Wê-
drowca”, r. 1898), Miejski
Ogród Zoologiczny (1937), ul.
Wileñsk¹ na pocztówce
sprzed I wojny œwiatowej, Ba-
zylikê Najœwiêtszego Serca
Jezusowego przy ul. Kawê-
czyñskiej, Gimnazjum im.
W³adys³awa IV, Synagogê
przy ul. Szerokiej (sprzed
1945 r.), ul. Targow¹, prezy-
denta Warszawy w l. 1916-
1917 Zdzis³awa  ks. Lubomir-
skiego.

Kalendarz jest do nabycia
w tymczasowej siedzibie Mu-
zeum Warszawskiej Pragi
przy ul. Targowej 45. Zanim
Muzeum zagoœci w sta³ej sie-
dzibie – odremontowanych
kamienicach i oficynach przy
Targowej 50/52 – pracowni-
cy zachêcaj¹ do wspó³pracy
przy tworzeniu przysz³ej eks-
pozycji, np. do przekazywa-
nia pami¹tek, zwi¹zanych z
histori¹ Pragi, losami pra-
skich rodzin. Jako dary prze-
kazywane s¹ dokumenty,
zdjêcia, sprzêty i przedmioty,
pochodz¹ce z wytwórni zlo-
kalizowanych na Pradze. Kto
nie chce rozstaæ siê z pa-
mi¹tk¹, proszony jest o umo¿-
liwienie jej skopiowania.

Akcja zbierania pami¹tek w
Muzeum Warszawskiej Pragi
odbywa siê w ka¿dy czwartek
w godz. 15-18; sekretariat
czynny od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 9-15, kontakt tele-
foniczny: 022 818 10 77.      K.

Jego postawa ¿yciowa i
zaanga¿owanie w spo³eczn¹
dzia³alnoœæ jest wzorem do
naœladowania.

Od najm³odszych lat wsz-
czepiano Mu idee patrioty-
zmu. Maj¹c 5 lat, jako „syn
pu³ku”, wraz z ojcem i wujem
s³u¿y³ w Legionach Pi³sud-
skiego, przeby³ ca³y szlak
bojowy Legionów.

Po¿egnanie
Z wielkim ¿alem podajê do wiadomoœci, ¿e 10 paŸdzier-

nika bie¿¹cego roku, w wieku 93 lat, odszed³ na wieczn¹

wartê œ.p. pu³kownik Ryszard Zysek, prawdziwy patriota.

Ten ostatni weteran II woj-
ny œwiatowej, bez reszty od-
dany OjczyŸnie, bra³ czynny
udzia³ w kampanii wrzeœnio-
wej w 1939 roku. Jako zwia-
dowca 36. Pu³ku Piechoty
Akademickiej dzielnie broni³
Bródna i Pelcowizny przed
niemieckimi czo³gami. W
okresie okupacji hitlerowskiej
walczy³ w szeregach Armii
Krajowej.

Po klêsce Powstania War-
szawskiego przep³yn¹³
wp³aw Wis³ê, by stan¹æ na
praskim brzegu.

Wst¹pi³ w szeregi Wojska
Polskiego i po ukoñczeniu
szko³y oficerskiej szkoli³ nowo
wcielonych poborowych.

Po przejœciu na emeryturê
odda³ siê bez reszty dzia³al-
noœci spo³ecznej w organiza-

cjach kombatanckich, pe³ni¹c
kierownicze funkcje.

By³ wieloletnim  prezesem
Zwi¹zku Kombatantów i In-
walidów Wojennych  na Pra-
dze Pó³noc, przewodnicz¹-
cym Œrodowiska 36. Pu³ku
Piechoty Akademickiej, prze-
wodnicz¹cym Œrodowiska
¯o³nierzy Wrzeœnia przy Za-
rz¹dzie G³ównym Warszaw-
skiej Rady ¯o³nierzy; odzna-
czony za zas³ugi wieloma or-
derami i medalami.

Pu³kownik Ryszard Zysek
to postaæ szczególnie zas³u-
¿ona dla spo³ecznoœci dziel-
nicy Targówek. Przed 25 laty
by³ wspó³za³o¿ycielem Ko³a
Mi³oœników Bródna (razem ze
œ.p. Ryszardem Szo³wiñ-
skim) i jego wieloletnim wi-
ceprezesem przez wszystkie
kadencje – a¿ do œmierci.

By³ wspó³autorem I i II
tomu „Wspomnieñ mieszkañ-

ców Bródna i okolic”, wyda-
nych przez Oddzia³ Bródno w
latach 1995 i 2002.

By³ projektodawc¹ i inicja-
torem wielu pomników i tablic
w historycznych miejscach na
Bródnie, m.in. pomnika Cudu
nad Wis³¹ przy ul. Wysockie-
go. Wespó³ z R. Szo³wiñskim
w 1991 r. dokona³ po³o¿enia
pami¹tkowego g³azu przy wej-
œciu na teren grodziszcza z X
wieku w Lasku Bródnowskim.

To Cz³owiek wielkiego czy-
nu i pracowitoœci, wspania³y
gawêdziarz i mówca. Przez
wiele lat wyg³asza³ patriotycz-
ne odczyty w szko³ach i klu-

bach na Targówku. Niezwy-
kle uzdolniony, zaprojektowa³
sztandar dla Oddzia³u Bród-
no Towarzystwa Przyjació³
Warszawy. Piêknym wier-
szem opisa³ historiê swojego
¿ycia i rodziny pt. „Saga ro-
dziny Zysków.”

Razem z prezesem Od-
dzia³u Bródno Lechos³awem
Zakrzewskim pilotowa³ wyda-
nie pierwszej ksi¹¿ki o Cmen-
tarzu Bródnowskim, która
ukaza³a siê na prze³omie
2007/2008 r.

Do ostatnich chwil ¿ycia by³
niezwykle czynny - jeszcze
wiosn¹ tego roku wyg³asza³
prelekcje.

Nasz Przyjaciel, p³k Ry-
szard Zysek – to wielki Boha-
ter. Bêdzie nam Go bardzo
brakowa³o.

¯egnaj, Przyjacielu!
Regina G³uchowska

Prezes Oddzia³u Bródno TPW

P³k. Ryszard Zysek na kasztance, namalowany przez Krystynê Bachanek
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Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

Elastyczne
protezy nylonowe

Czekaj¹ nas lata wielkich inwestycji
dzie wielk¹ odpowiedzialnoœæ
za stworzenie m.in. odpowied-
niej iloœci miejsc w ¿³obkach,
przedszkolach i szko³ach. Z
tych powodów bud¿et, o którym
mówimy, a który jest na pozio-
mie bud¿etu z ubieg³ego roku,
jest dla nas w pewien sposób
niezadowalaj¹cy. Z prostego
powodu - dla nas najwa¿niejsz¹
w tej chwili spraw¹ s¹ inwesty-
cje, my musimy wszystko budo-
waæ od podstaw. W Bia³o³êce
nie ma substancji komunalnej,
w której mo¿na by³oby wynaj¹æ
przestrzenie pod placówki u¿y-
tecznoœci publicznej. Wynajmu-
jemy wiêc pomieszczenia od
spó³dzielni mieszkaniowych i
przeznaczamy je np. dla przed-
szkoli. Nie mamy gdzie umie-
œciæ filii urzêdu. Jest taka ko-
niecznoœæ, bowiem dzielnica
jest jedn¹ z wiêkszych w War-
szawie i w sytuacji niedoskona-
³ego systemu komunikacyjnego
problemem jest przejechanie
trzydziestu kilometrów, po kiep-
skich drogach, by za³atwiæ w
urzêdzie jak¹œ drobn¹ sprawê.
Zarz¹d myœli intensywnie nad
kwesti¹ nasycenia, zw³aszcza
po³udniowo – wschodniej czê-
œci Bia³o³êki, w infrastrukturê,
której tam nie ma.

- I to w³aœnie tam mia³aby
powstaæ filia urzêdu dzielnicy?

- Tak. Mamy równie¿ inne
plany. Rozmawiamy z dewelo-
perami i s¹ ju¿ konkretne rezul-
taty. W najbli¿szym czasie za-
cznie siê budowa przychodni
zdrowia i szpitala, bêdzie bu-
dowany dom kultury. Mam upo-
wa¿nienie pani prezydent War-
szawy do podpisania konkret-
nych umów z deweloperami,
którzy bêd¹ budowaæ ró¿ne
placówki przy okazji inwestycji
komercyjnych i przeka¿¹ dziel-
nicy w dzier¿awê budynki m.in.
pod dom kultury. W ten sposób
zaoszczêdzimy na wydatkach
inwestycyjnych. Chcemy te¿,
by budowane przez inwestorów
osiedla by³y wyposa¿ane w fi-
lie przedszkoli, place zabaw dla
dzieci, ma³e parki, pawilony
us³ugowe. A naszym g³ównym
zadaniem jest w tej chwili skon-
centrowanie siê na budowie
placówek oœwiatowych i mo-
dernizacji starych placówek,
które nie s¹ wyposa¿one w za-
dowalaj¹cym stopniu. Na to po-
trzebne s¹ ogromne œrodki – 25
– 30 mln z³ na budowê jednej
szko³y, a tymczasem bud¿ety
dzielnic kurcz¹ siê, choæby ze
wzgl¹du na nowe procedury
podatkowe. Miasto musi zap³a-
ciæ - na rzecz mniejszych gmin
– 240 mln z³ wiêcej do bud¿etu
pañstwa, z tytu³u tzw. podatku
janosikowego.

- Jak wygl¹da sprawa ka-
nalizacji i wodoci¹gów?

- Braki s¹ wci¹¿ ogromne. O
ich skali niech œwiadczy fakt, i¿
jako jedyna warszawska dziel-
nica podpisaliœmy z MPWiK
umowê, która do koñca naszej
kadencji obliguje przedsiêbior-
stwo do wydatkowania 130 mln
z³ na te cele. Problemów jest
wiele – brak miejscowych pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego, drogi publiczne o
nieodpowiednich parametrach.
Bywa i tak, ¿e jeden mieszka-
niec, w³aœciciel terenu, na któ-
rym ma przebiegaæ inwestycja,
blokuje j¹. Musimy wiêc tak pla-
nowaæ przebiegi magistrali, by

znajdowa³y siê one wy³¹cznie
w drogach publicznych. Na eta-
pie planowania musz¹ siê po-
jawiæ linie rozgraniczaj¹ce
dróg, przewiduj¹ce umieszcze-
nie tam infrastruktury towarzy-
sz¹cej. Rozmawiamy równie¿
ze spó³kami i firmami, dostaw-
cami energii cieplnej, by na te-
reny po³udniowo – wschodniej
Bia³o³êki to one dostarcza³y
ciep³o komunalne. To wynik na-
szych obaw, ¿e du¿a iloœæ miej-
scowych kot³owni, w zwi¹zku z
dynamicznym rozwojem bu-
downictwa mieszkaniowego,
mo¿e zaszkodziæ œrodowisku
naturalnemu.

- Drogi i komunikacja to
kolejny problem dzielnicy ...

- W godzinach szczytu za-
korkowana jest praktycznie
ca³a dzielnica. Bywa i tak, ¿e
pracuj¹cy w Œródmieœciu  na
pokonanie trasy trac¹ dwie go-
dziny – w obie strony to ju¿
cztery. Z naszych dróg korzy-
staj¹ przecie¿ równie¿ miesz-
kañcy miejscowoœci podwar-
szawskich. Nie ma systemu
dróg tranzytowych i dojazdo-
wych, nie ma przeprawy mo-
stowej. Od pocz¹tku tej kaden-
cji domagamy siê od miasta ka-
tegorycznie umieszczenia w
bud¿ecie wszystkich inwestycji,
nawet tych, które przewidywa-
no za 25 – 30 lat. Obci¹¿enie i
przepustowoœæ wszystkich tras
– wokó³ Bia³o³êki i w niej sa-
mej – s¹ znacz¹co przekroczo-
ne. W tej sytuacji nie powinno
siê ju¿ budowaæ w dzielnicy
osiedli mieszkaniowych, a to
jak wiadomo jest wykluczone,
musimy siê rozwijaæ. Dewelo-
perzy czêsto buduj¹ na tere-
nach kupionych od osób pry-
watnych i na to w³adze dzielni-
cy nie maj¹ wp³ywu. Mo¿emy
jednak, i czynimy to, dogady-
waæ siê z inwestorami. Jednych
zachêcamy do budowy dróg,
wodoci¹gów i kanalizacji, in-
nych do budowy chodników,
jeszcze innych do budowy
przedszkoli. Szukamy ró¿nych
rozwi¹zañ, by pokonaæ proble-
my komunikacyjne. W przy-
sz³ym roku planujemy urucho-
mienie statku, który kursowa-
³by co pó³ godziny po Kanale
¯erañskim i dowozi³ mieszkañ-
ców do ulicy Modliñskiej. Prio-
rytetem pozostaj¹ - budowa
Mostu Pó³nocnego, moderniza-
cja Modliñskiej na ca³ej jej d³u-
goœci, modernizacja Marywil-
skiej, poszerzenie P³ochociñ-
skiej, doprowadzenie pierwszej
lub drugiej linii metra do Bia³o-
³êki. Bêdziemy równie¿ mieli po
wybudowaniu Mostu Pó³nocne-
go pierwsz¹ liniê tramwaju, któ-
ra po³¹czy Tarchomin  z Mary-
montem. Jest rezerwa gruntu
pod budowê drugiej linii tram-
wajowej, która bêdzie przebie-
gaæ w ulicy Modliñskiej i po³¹-
czy Tarchomin z ¯eraniem.
Uzgodniliœmy z miastem kolej
wahad³ow¹ z Legionowa do
stacji Warszawa Gdañska – do-
biega koñca modernizacja in-
frastruktury kolejowej na tym
odcinku – szyny, przystanki.
Poci¹gi bêd¹ kursowa³y co 20
minut.  Nie zapominamy rów-
nie¿ o zagospodarowaniu Por-
tu ¯erañ. Zwa¿ywszy na pro-
blemy komunikacyjne i infra-
strukturalne doskonale rozu-
miem niezadowolenie miesz-
kañców, ale naprawdê robimy
wszystko, by sytuacja jak naj-

szybciej uleg³a poprawie. W
pierwszym kwartale przysz³ego
roku oddajemy do u¿ytku
pierwszy w dzielnicy publiczny
¿³obek przy Ksi¹¿kowej, ruszy-
³o pierwsze w województwie
mazowieckim centrum multi-
medialne, koñczymy budowê
szko³y i przedszkola przy Od-
krytej. Liczymy, ¿e dziêki wspó-
³pracy z prywatnymi inwestora-
mi powo³amy do ¿ycia centrum
us³ugowe z kinem. Najbli¿-
szych piêæ, szeœæ lat ze wzglê-
du na te zmasowane inwesty-
cje to nie bêd¹ dla mieszkañ-
ców Bia³o³êki lata ³atwe, ale
trzeba przez to przejœæ.

- Stanowisko w sprawie
budowy stadionu Legii nie
zosta³o ostatecznie przyjê-
te na sesji ...

- To by³o stanowisko radnych
klubu PiS i w g³osowaniu zo-
sta³o odrzucone, komisje za-

dokoñczenie ze str. 1 opiniowa³y je negatywnie. Nie
wnikam w decyzje miasta w
kwestii stadionu Legii, ale je-
stem jak najdalszy od anga¿o-
wania siê w politykê. Samorz¹-
dy powinny byæ od niej wolne,
a to by³o stanowisko jedno-
znacznie polityczne. Jako jed-
nostka pomocnicza miasta po-
winniœmy siê koncentrowaæ na
tym co dotyczy bezpoœrednio
dzielnicy, nie my podejmujemy
decyzje o budowie stadionu,
nie my go budujemy. Poza
wszystkim, decyzjê o budowie
tego stadionu za publiczne pie-
ni¹dze podejmowa³a poprzed-
nia ekipa, w czasach gdy pre-
zydentem Warszawy by³ Lech
Kaczyñski. Wówczas inwesty-
cja mia³a siê zamkn¹æ kwot¹
stu kilkudziesiêciu milionów
z³otych. W czasach, gdy komi-
sarzem stolicy by³ Kazimierz
Marcinkiewicz okaza³o siê, ¿e
za tak¹ kwotê nie da siê wybu-
dowaæ stadionu. Kwota wzro-
s³a do trzystu kilkudziesiêciu
milionów z³otych. Oto i  ca³a
prawda o budowie stadionu
Legii. Mo¿emy oczywiœcie dys-
kutowaæ o tym, czy stadion jest
potrzebny czy nie, ale to radni
Warszawy uznali, ¿e stadion
jest potrzebny i my na tê decy-
zjê nie mamy wp³ywu.

Rozmawia³a

El¿bieta Gutowska

Pomys³ przeprowadzki kup-
ców ze Stadionu na Mary-
wilsk¹ od pocz¹tku budzi³
sprzeciw mieszkañców i czê-
œci radnych (pisaliœmy o tym w
zesz³ym roku w relacji z XI i XII
sesji Rady Dzielnicy Bia³o³ê-
ka). Wraz ze zbli¿aj¹cym siê
terminem og³oszenia przetar-
gu na budowê targowiska pro-
test mieszkañców przybiera na
sile. A¿ piêæ stowarzyszeñ z
Bia³o³êki podpisa³o siê pod
oœwiadczeniem, stanowczo
opowiadaj¹c siê przeciwko
planowanej inwestycji. Ich zda-
niem tego typu obiekty powin-
ny byæ lokalizowane na tere-
nach posiadaj¹cych lepsze
rozwi¹zania komunikacyjne
ni¿ te, które obecnie znajduj¹
siê na terenie dzielnicy. Miesz-
kañcy zarzucaj¹ w³adzom mia-
sta, ¿e te poza przeznacze-
niem pod dzier¿awê terenu
przy ul. Marywilskiej pod budo-
wê hal kupieckich, nie podej-
muj¹ odpowiedniej przebudo-
wy infrastruktury drogowej, co
spowoduje zupe³ne zakorko-

Mieszkañcy przeciw targowisku
na Marywilskiej

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.

Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-

¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz

zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 5 grudnia 2008 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)
NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu

wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych: Urzêdu
m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu
Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga

Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/15 i

w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl

i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz
na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce konkursu ofert mo¿na uzyskaæ
tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159

lub u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.

wanie ulic P³ochociñskiej, Ma-
rywilskiej, Bia³o³êckiej oraz
Modliñskiej i trasy Armii Krajo-
wej. S¹ oburzeni, ¿e przebu-
dowa ul. P³ochociñskiej, pomi-
mo wczeœniejszych obietnic
w³adz m.st. Warszawy, nie roz-
pocznie siê w najbli¿szym cza-
sie (a mia³a siê zakoñczyæ do
2011). W sytuacji wysuwania
szeregu roszczeñ do gruntu
nie wierz¹ tak¿e w planowany
remont i przebudowê ul. Ma-
rywilskiej. Bior¹c pod uwagê
rozpoczynaj¹c¹ siê w 2009 r.
przebudowê ul. Modliñskiej i
brak alternatywnych rozwi¹zañ
komunikacyjnych, skutkiem ta-
kich dzia³añ bêdzie parali¿ ko-
munikacyjny ca³ej dzielnicy.
Nie po raz pierwszy pojawia
siê te¿ zarzut traktowania Bia-
³o³êki po macoszemu, jako
miejsca, gdzie lokalizowane s¹
uci¹¿liwe dla miasta inwesty-
cje – najpierw rozbudowa
oczyszczalni œcieków „Czaj-
ka”, budowa spalarni odpadów
poœciekowych, a teraz kom-
pleksu hal kupieckich. Przy

tym brak planów zagospoda-
rowania przestrzennego dla
czêœci Bia³o³êki, w tym dla
omawianego terenu, oraz wa-
dliwoœæ planów ju¿ istniej¹cych
nie zapewniaj¹ mieszkañcom
tej czêœci Warszawy równego

dostêpu do przestrzeni spo³ecz-

nej i us³ug. Rodzi to obawy, ¿e
dzia³ania w³adz miasta nie po-

prawi¹, ale pogorsz¹ warunki
¿ycia na Bia³o³êce. Dzia³ania in-

westycyjne na kluczowych dla
dzielnicy terenach, jak ma to
miejsce w tym przypadku, po-

winny byæ poprzedzone analiz¹
potrzeb mieszkañców oraz kon-

sultowane i akceptowalne spo-
³ecznie - twierdz¹ protestuj¹cy.
Sygnatariusze listu zapowia-
daj¹ dalsze protesty spo³eczne

na Bia³o³êce.                       Kr.

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

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 kup-
no 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 nieprecy-
zyjnie 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 okula-
row¹. Wci¹¿ powstaj¹ nowe sklepy, oferuj¹ce klientom okulary, soczewki kontak-
towe 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 dzie-
dzinie rzemios³a i kupiectwa zosta³ przyznany polskiej firmie optycznej – Cen-
trum Optyki Okularowej „Optokan”, mieszcz¹cej siê przy ul. Kondratowicza 23 na
warszawskim Bródnie. „Us³ugowy Oskar” zdobi wnêtrze zak³adu i zdaje siê co-
dziennie 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 dziewiêæ-
dziesi¹tych. Przez te lata wykonano tu ponad 70 tysiêcy okularów. Mo¿na œmia³o stwier-
dziæ, ¿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 oku-
larami. W tym zak³adzie kompetentni pracownicy potrafi¹ zadbaæ o wzrok pacjenta. W
Centrum Optyki Okularowej jest bowiem gabinet okulistyczny, w którym lekarze oku-
liœci 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 po-
mog¹ pracownicy zak³adu, bêd¹ Pañstwo czekaæ na gotow¹ parê okularów jedy-
nie pó³ godziny. W czasie oczekiwania mo¿na mile spêdziæ czas w Sali telewizyj-

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 „Opto-
kanie” jednak ju¿ dawno zwrócono uwagê na to, jak bardzo cenny jest czas klienta.

Wykonanie okularów w zaledwie pó³ godziny to naprawdê ogromny sukces. ¯ad-
nemu zak³adowi siê to nie udaje prócz „Optokanu”. Na ten „milowy krok” z³o¿y³o siê
wiele sk³adników: nowoczesny sprzêt sterowany komputerowo, pozwalaj¹cy na nie-
zwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w oprawkach; zatrud-
nienie dobrych i wyspecjalizowanych pracowników (od okulistów po techników optycz-
nych); skupienie w jednym miejscu zak³adu obs³uguj¹cego klientów oraz du¿ego
magazynu szkie³ i opraw. Dziêki temu uda³o siê skróciæ do minimum czas oczekiwa-
nia 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 popu-
larne. Jako pierwsi te¿ zdecydowali siê pracowaæ na niezwykle specjalistycznym sprzê-
cie 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 in-
formowaniu spo³eczeñstwa. „Optokan” chce w sposób przystêpny informowaæ o wspó-
³czesnych 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 zaoszczê-
dzone pó³ godziny drogocennego czasu.

Miej uœmiech na twarzy
i pó³ godziny w zapasie

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Janusz Sujecki zachêca³

do odrzucania stereotypów
(zarówno z³ych, jak dobrych),

z których zbudowany jest wi-

zerunek Pragi. Jako przed-
miot edukacji zaproponowa³

praskie relikty, wa¿ne dla du-
chowego rozwoju cz³owieka

i wyp³ywaj¹cej st¹d potrzeby

ich chronienia. Dalsze istnie-
nie praskich reliktów zale¿y w

powa¿nym stopniu od œwia-
domoœci mieszkañców tej

dzielnicy, a kszta³towaæ j¹

mo¿na m.in. przez dobór i
praktyczne zastosowanie

okreœlonego modelu progra-
mu edukacyjnego; obok

aspektu poznawczego (zna-

jomoœæ rozmieszczenia i hi-
storii wybranych reliktów Pra-

gi) wa¿ne jest wyczulenie
osób edukowanych na indy-

widualne nadanie sensu re-

liktom: twórcz¹ aktywnoœæ,
samorealizacjê, samopozna-

nie. Emocjonalne zwi¹zki
osób z danym obszarem mia-

sta s¹ najlepsz¹ gwarancj¹

ocalenia jego to¿samoœci po-
przez aktywny udzia³ przed-

stawicieli lokalnych spo³ecz-
noœci w chronieniu zagro¿o-

nych reliktów. Jako jedno z

kluczowych  miejsc programu
edukacyjnego Janusz Sujec-

ki wskaza³ Muzeum War-

szawskiej Pragi.

Piotr Jamski szuka³ mitów

warszawskiej Pragi na zdjê-
ciach, w felietonach i w filmie.

Przypomnia³ Leonarda Sempo-
liñskiego, który trzydzieœci lat

temu zacz¹³ fotografowaæ miej-

skie pejza¿e ulic, domów, fabryk
Bia³o³êki, Targówka,  Szmulo-

wizny – miejsc zaniedbanych,
ale przechowuj¹cych klimat sta-

rej Warszawy. Z tamtych okolic

pochodz¹, mówi¹cy „po war-
szawsku” bohaterowie felieto-

nów Stefana Wiecheckiego –
Wiecha: Walery W¹tróbka, Teo-

fil Piecyk, wuj Wê¿yk. Kolejny

mit warszawskiej Pragi, Ryszar-

da Ochóckiego, utrwali³ Ry-

szard Bareja w filmie „Miœ”.

� 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!

Wbrew potocznym opi-

niom, warszawska Praga za-
wiera adresy licznych placó-

wek kulturalnych, których tra-

dycje siêgaj¹ w przesz³oœæ –
tê tezê Hanna Faryna-Pasz-

kiewicz popar³a wieloma
przyk³adami, takimi jak:

przedwojenny teatr „Como-

edia” przy ul. Szwedzkiej,
pierwsze kino w wyzwolonej

Warszawie, „Drops” w d. fa-
bryce Wedla, kina plenerowe,

Teatr Ziemi Mazowieckiej,

Teatr Powszechny, Teatr dla
dzieci „Baj”, teatrzyki przy

parafiach.

Micha³ Krasucki, autor re-

feratu „Architektura lat 20/30.”
przedstawi³ pomys³y o¿ywie-
nia praskiej strony Wis³y: Sa-

ska Kêpa – miasto ogród; te-
reny wystawowe na Saskiej

Kêpie; plac Weteranów – ron-
do œw. Floriana (projekt z r.
1925, zrealizowany czêœcio-

wo w 1932 roku); Esplanda
Praska (projekt z 1925 roku,

nie zrealizowany).

Porównuj¹c kamienice pra-
wo– i lewobrze¿nej Warsza-

wy Jaros³aw Zieliñski zwróci³
uwagê m.in. na to, ¿e w II
po³owie XIX wieku zabudowa

Pragi mia³a rys ma³omia-
steczkowy i odrobinê rosyjski.

ZapóŸnienie zakoñczy³o siê
przed I wojn¹ œwiatow¹.
Obecnie na Pradze mo¿na

przeœledziæ ewolucjê jej za-
budowy w XIX i XX wieku, co

w innych dzielnicach jest ju¿
niemo¿liwe z uwagi na znisz-
czenia wojenne. Nieliczne

zachowane zdjêcia i plany
pozwalaj¹ uchwyciæ podo-

bieñstwa w zabudowie Mura-
nowa i Pragi.

Seminarium zakoñczy³ re-

ferat Micha³a Pilicha „Wielo-
kulturowoœæ Pragi”. Ten ma-

teria³ szerzej przedstawimy
czytelnikom w jednym z na-
stêpnych numerów NGP.

Wydawnictwo, zawieraj¹-
ce pe³ne teksty wyk³adów

oraz dodatek multimedialny

„Hereditas” znaczy „Dziedzictwo”
Odkrywanie Warszawskiej Pragi – takie zadanie posta-

wi³a Fundacja „Hereditas” w programie edukacyjnym dla

osób, zajmuj¹cych siê kultur¹ i edukacj¹. By³ to tak¿e
temat seminarium, które w dniach 24-25 paŸdziernika

odby³o siê w Urzêdzie Pragi Pó³noc. Autorzy referatów

mówili o odkrywaniu dziedzictwa prawobrze¿nej Warsza-
wy g³ównie w dziedzinie kultury i architektury.

na noœniku CD uka¿¹ siê w
grudniu.

Fundacja „Hereditas”
dzia³a od 2 lat, jest cz³on-

kiem Zwi¹zku Stowarzy-
szeñ Praskich. Ma siedzibê

przy ul. Jaworzyñskiej 8

lok. 2, tel. 022 353 83 30,
www.fundacja-hereditas.pl

K.

… aby oddaæ stare bilety i odzyskaæ wy³o¿on¹
na nie ca³¹ kwotê.

Tylko do 2 grudnia bie¿¹cego roku w Punktach Obs³ugi
Pasa¿era wszyscy chêtni mog¹ odebraæ pieni¹dze za niewy-
korzystane bilety kupione przed wprowadzeniem nowej taryfy
przewozowej. Mo¿na tak¿e wymieniæ je (za dop³at¹) na bilety
nowe. Jest  jeszcze jedna mo¿liwoœæ – stare bilety jednorazo-
we mo¿na wykorzystaæ do podró¿y w miêdzyszczycie.
Przypominamy Punkty Obs³ugi Pasa¿era:
*W hali sprzeda¿y biletów (ul. Senatorska 37, pn.-pt. w godz. 7-17)
*Punkt na stacji metra Œwiêtokrzyska (pawilon 1000G, pn.-pt.
w godz 7-20, sob. w godz. 9.30-16.30)
*Punkt na stacji metra Ratusz Arsena³ (pawilon 09, pn.-pt. w
godz. 7-20, sob. w godz. 9-16)
*Punkt na stacji metra Plac Wilsona (pawilon 1002, pn.-pt. w godz. 7-20)
*Punkt na stacji metra Marymont (pawilon 1012, pn.-pt. w godz. 7-20)

Po drugim grudnia br. wymiana biletów bêdzie mo¿liwa, ale w
kasach pobierana bêdzie op³ata – prowizja w wysokoœci 20% war-
toœci biletów. Tak¿e po drugim grudnia nie bêdzie mo¿na ju¿ ko-
rzystaæ z biletów sprzed wprowadzenia nowej taryfy przewozowej.

Zosta³ tylko miesi¹c…

Prawnik radzi

Jest to dylemat, przed któ-
rym staje coraz wiêcej kobiet.
Wiêkszoœæ z nich obawia siê,
i¿ pracodawca je zwolni, dla-
tego te¿ albo bardzo póŸno
decyduj¹ siê na dziecko, cze-
kaj¹c na uzyskanie wysokiej
pozycji zawodowej, albo ukry-
waj¹ swoj¹ ci¹¿ê przed praco-
dawc¹. Czy te obawy s¹
s³uszne?

Kodeks Pracy zapewnia ko-
bietom przez ca³y okres ci¹¿y
szczególn¹ ochronê, dlatego
te¿ lêk przed zwolnieniem z
pracy nie jest niczym uzasad-
niony. Prawo w Polsce prze-
widuje, i¿ w tym czasie nie
mo¿na rozwi¹zaæ ani te¿ wy-
powiedzieæ przysz³ej matce
umowy o pracê (poza pewny-
mi wyj¹tkami), a za okres nie-
mo¿noœci œwiadczenia pracy

Ci¹¿a czy praca?
z powodu choroby w trakcie
ci¹¿y, przys³uguje 100% wy-
nagrodzenia. Je¿eli praco-
dawca, nawet nie wiedz¹c o
tym, i¿ pracownica jest w ci¹-
¿y, zwolni j¹, to ma ona prawo
¿¹daæ przywrócenia do pracy,
w³aœnie na tej podstawie, i¿ w
momencie wypowiadania
umowy o pracê by³a w ci¹¿y.

Od wy¿ej przedstawionej
regu³y istniej¹ oczywiœcie wy-
j¹tki, a dotycz¹ one umów za-
wartych na czas okreœlony i
umów na czas wykonania
okreœlonej pracy. W takich
przypadkach ochrona kszta³tu-
je siê nieco inaczej ni¿ przy
umowie o pracê zawartej na
czas nieokreœlony. Przy umo-
wach terminowych, pracodaw-
ca ma obowi¹zek przed³u¿yæ
umowê do dnia porodu, je¿eli

umowa o pracê wygasa po
up³ywie trzeciego miesi¹ca
ci¹¿y. Nie oznacza to jednak,
i¿ w takim przypadku kobieta
chroniona jest dopiero od po-
cz¹tku czwartego miesi¹ca
ci¹¿y, bowiem pracodawca nie
mo¿e jej zwolniæ przed up³y-
wem okresu, na jaki zosta³a
zawarta umowa. Obowi¹zek
przed³u¿enia umowy do dnia
porodu nie dotyczy jednak
pracowników tymczasowych,
zatrudnionych na podstawie
umowy o zastêpstwo, jak rów-
nie¿ umowy o pracê na okres
próbny na czas nieprzekra-
czaj¹cy jednego miesi¹ca.
Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ w
przypadku ciê¿kiego narusze-
nia obowi¹zków pracowni-
czych (np. kradzie¿y) z ka¿-
dym pracownikiem, a wiêc tak-
¿e z kobiet¹ w ci¹¿y, stosunek
pracy mo¿e zostaæ rozwi¹za-
ny i to bez zachowania termi-
nów wypowiedzenia. Poza
szczególn¹ ochron¹ przed wy-
powiedzeniem lub rozwi¹za-

niem umowy o pracê, kobieta
w ci¹¿y korzysta równie¿ z
ochrony wynagrodzenia.
Oznacza to, i¿ w przypadku
jego obni¿enia w czasie ci¹-
¿y, pracownicy przys³uguje
dodatek wyrównawczy do
koñca okresu, w którym korzy-
sta³aby ze szczególnej ochro-
ny przed wypowiedzeniem
umowy o pracê. Niestety, w
przypadku upad³oœci b¹dŸ li-
kwidacji zak³adu ¿adne grupy
pracowników, a wiêc tak¿e
kobiety w ci¹¿y, nie korzystaj¹
z ochrony przed wypowiedze-
niem stosunku pracy.

Podstawa prawna: Kodeks
Pracy (Dz.U.98.21.94): Art.
177, 179  §  4.

Anna Kiczor

prawnik

Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0515 134 071
0500 020 048
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DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

dokoñczenie ze str. 1

Dyscypliny dla rodziny
Mniej spektakularn¹ nowo-

œci¹  pó³nocnopraskiego DO-
SiR jest program „Senior”, z
gimnastyk¹ geriatryczn¹ dla
osób po przebytych zawa³ach
serca, parali¿ach. Udzia³ w
tym programie pozwala
przed³u¿yæ leczenie na zasa-
dach rehabilitacji, zmniejszyæ
ból, ukszta³towaæ choæby
dobr¹ pionizacjê cia³a. Pro-
gram prowadzony jest pod
nadzorem specjalistów, cie-
szy siê du¿ym powodzeniem.
Dyrektor Korcz chce, by na
Szanajcy powsta³ gabinet
zabiegowy dla seniorów.

Drugi program DOSiR to
odkurzenie starego pomys³u
„Samoobrona kobiet”, bo to
one najczêœciej s¹ napadane
i okradane. Program da im
szansê, by przesta³y byæ bez-
wolne w takich trudnych sy-
tuacjach. W tej sprawie dy-
rektor podj¹³ wspó³pracê z
trenerem karate i walk wscho-
du. Nawi¹zuje kontakty z po-
licj¹ i dzielnicow¹ stra¿¹

miejsk¹. Udzia³ w tym progra-
mie bêdzie symbolicznie od-
p³atny. Zajêcia rozpoczn¹ siê
jeszcze w tym roku.

DOSiR na Pradze Pó³noc
to hala sportowa przy ul. Sza-
najcy 17/19 i kompleks przy
ul. Jagielloñskiej 7 (p³ywalnia,
hala sportowa z zapleczem,
oœrodek odnowy biologicznej,
si³ownia, bilard, aerobik).

Zgodnie ze statutem, DO-
SiR œwiadczy us³ugi dla
mieszkañców Dzielnicy Praga
Pó³noc. Do godz. 15.00 –
15.30 z hali sportowej korzy-
staj¹ Uczniowskie Kluby Spor-
towe. Wynajem komercyjny,
do godzin nocnych, pozwala
na wypracowanie dochodów.

DOSiR Praga Pó³noc ma
na swym koncie wiele sukce-
sów zespo³ów m³odzie¿o-
wych: UKS „Jagiellonka” – 14
sekcji, 320 m³odych zawod-
ników; od tego roku w II lidze
¿eñskiej pi³ka siatkowa
dziewcz¹t „Starka”; pi³ka no¿-
na dziewcz¹t – Miêdzyszkol-
ny UKS „Praga’.

Te sukcesy nie rodz¹ siê na
kamieniu – mówi dyrektor
Korcz – to wynik wieloletniej
pracy nauczycieli wychowa-

nia fizycznego i trenerów; oni
pracuj¹ na to, ¿e zawodnicy

w wieku 15, 16, 18 lat osi¹-

gaj¹  dobre wyniki, g³ównie w
grach zespo³owych. My dba-

my o stronê gospodarcz¹, lo-
gistyczn¹, zapewniamy infra-

strukturê funkcjonowania

obiektów. Podstawow¹ rolê
pe³ni tu rodzina: wychowanie

przez rodziców, kszta³towanie
temperamentu sportowego;

tak¿e – szko³a: praca  nauczy-

cieli wychowania fizycznego i
wszystkich innych, którzy

ucz¹ przedmiotów  obowi¹z-
kowych. Chcê te¿ podziêko-

waæ wszystkim dzieciom, ¿e

podjê³y trud godzenia zajêæ
lekcyjnych i zajêæ sportowych,

a jednoczeœnie rezygnacji z
innych przyjemnoœci w sobo-

ty i niedziele, kiedy przewa¿-

nie uczestnicz¹ w zawodach.
Jestem przekonany, ¿e one

pójd¹ t¹ drog¹ dalej – dotr¹

na wy¿sze uczelnie czy AWF.
Bêdziemy mieli dobre zaple-

cze i zawodników, a w przy-
sz³oœci – trenerów.

Zorganizowany niedawno
na Jagielloñskiej 7 test
sprawnoœciowy, o którym pi-
saliœmy w poprzednim nume-

rze NGP, cieszy³ siê du¿ym
zainteresowaniem i pokaza³
organizatorom now¹ jakoœæ –
dyscypliny sportowe dla ro-
dzin. Dla nas to sygna³, ¿e

jako DOSiR, kolejne imprezy
powinniœmy przygotowywaæ

nie pod k¹tem indywidual-

nym, lecz rodzinnym – ko-
mentuje dyrektor Korcz –
Rozwa¿amy te¿ utworzenie
oœrodka odnowy biologicznej

dla rodzin. Mamy odnowê

biologiczn¹, 4 sauny suche i

parow¹, ³aŸniê rzymsk¹,

masa¿ cia³a; s¹ ³ó¿ka solar-
ne. Mo¿e warto po³¹czyæ od-

nowê biologiczn¹ i p³ywackie

zawody rodzinne?

Praca w stowarzyszeniu na
rzecz walki z uzale¿nieniami
sk³ania dyrektora do refleksji
o potrzebie dania szansy

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

dzieciom i m³odzie¿y, które
wychowuje ulica: trzeba
otworzyæ bramy stadionów,
zbudowaæ bazê lub j¹ wypo-
¿yczyæ, a choæby tylko obni-
¿yæ cenê biletu wstêpu na lo-
dowisko. Dzieci daj¹ siê
ukszta³towaæ.

Zgodnie ze statutem, DO-
SiR wype³nia zadania z za-
kresu  kultury fizycznej. Bêd¹
one ewoluowaæ w kierunku
zdrowej opieki nad m³o-
dzie¿¹; by rodzice byli spokoj-
ni, ¿e dzieci s¹ pod nadzorem
nie tylko sportowym, ale i me-
dycznym.

6 grudnia DOSiR zapra-

sza na Mistrzostwa Polski

w ratownictwie wodnym,
które odbêd¹ siê na p³ywal-

ni przy ul. Jagielloñskiej 7.

K.

23 listopada obchodziæ bêdziemy 210. rocznicê urodzin pi-
sarki Klementyny z Tañskich Hoffmanowej (1798-1845). Hoff-
manowa, choæ sama odebra³a jedynie wychowanie domowe,
wielk¹ wagê przyk³ada³a do kszta³cenia kobiet i dziewcz¹t.

Za³o¿y³a i wydawa³a pierwsze polskie czasopismo dla m³o-
dych czytelników „Rozrywki dla dzieci”. Znajdowa³y siê tam aneg-
doty, opowiadania i porady wychowawcze dla rodziców. Pisa³a
równie¿ powieœci dla m³odzie¿y, mocno dziœ tr¹c¹ce myszk¹:
„Dziennik Franciszki Krasiñskiej” i trzytomow¹ sagê „Karolina”.

Po upadku Powstania Listopadowego wyjecha³a z Polski i
zmar³a we Francji. Dlaczego warto j¹ przypomnieæ? Bo, mimo
¿e jej sposób pisania jest przebrzmia³y i niezbyt ciekawy, stwo-
rzy³a pierwsz¹ w naszym kraju oryginaln¹ m³odzie¿ow¹ po-
wieœæ obyczajow¹.

Siedemdziesi¹t lat temu urodzi³ siê, a dwadzieœcia trzy –
zmar³ Janusz Zajdel (1938-1985). Ukoñczy³ fizykê na UW i
by³ autorem poradników fachowych dotycz¹cych radiologii.
Do historii literatury przeszed³ jako jeden z wybitniejszych
polskich twórców science-fiction. „Cylinder van Trotta”, „Pa-
radyzja”, a przede wszystkim „Limes inferrior” zdoby³y uzna-
nie czytelników i krytyki.

Janusz Zajdel napisa³ 7 powieœci i 5 zbiorów opowiadañ.
Mawia³ o sobie ¿e jest „warszawiakiem z urodzenia, zamiesz-
kania i z natury”. Zmar³ na raka p³uc w wieku 47 lat.

Od 1984 r. przyznawana jest Nagroda im. Janusza A. Zaj-
dla dla najlepszego polskiego autora w dziedzinie fantastyki.

Ludmi³a Milc

Kalejdoskop listopadowy

Dyrektor DOSiR Zbigniew Korcz
foto Andrzej Bia³ow¹s
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Ostatnie mieszkania

ul. Tarchomiñska 15

Ceny do negocjacji

600 384 511

swisshome.com.pl

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

obok Konesera - centrum kulturalnego starej Pragi

Droga do niepodleg³oœci
podleg³oœci w 1794 roku, to
obok Jana Kiliñskiego, pod
wodz¹ Józefa Sierakowskie-
go walczyli pra¿anie. Gdy w
listopadzie tego roku na War-
szawê ruszy³a rosyjska na-
wa³a, to 3 000 mieszkañców
Pragi kopa³o okopy i wraz z
wojskiem pod wodz¹ gen. Ja-
kuba Jasiñskiego stawi³o
opór rosyjskim najeŸdŸcom,

dowodzonym przez gen. Su-
worowa. Praga zap³aci³a za
to tragicznie wysok¹ cenê,
nazwan¹ „rzezi¹ Pragi”.

Z praskiego Golêdzinowa
wywodzili siê: Berek Josele-
wicz i Aronowicz, dowodz¹-
cy w Legionach oddzia³em
jazdy, sformowanym z pra-
skich ¯ydów.

P³aci³a te¿ Praga cenê
zniszczeñ podczas bitwy pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ w roku
1931. W czasie I wojny œwia-
towej zaistnia³y tu silne orga-
nizacje niepodleg³oœciowe,
skupione w dru¿ynach har-
cerskich i POW. Wœród pra-
skiego spo³eczeñstwa funk-
cjonowa³ w latach 1916-1918
genialny animator polskiej
niepodleg³oœci, Józef Pi³sud-
ski (mieszka³ na ul. Miñskiej).

Gdy 11 listopada 1918 roku
zaistnia³a szansa odzyskania
niepodleg³oœci, grupy m³odzie-
¿y POW na Pradze nie tylko
rozbroi³y lokalny garnizon nie-
miecki, lecz wspar³y równie¿
akcjê na terenie s¹siednich
gmin, m.in. Wawra i Legiono-
wa (wówczas Nowa Jab³onna).

Kiedy w 1920 roku bolsze-
wicka armia gen. Tuchaczew-
skiego zbli¿y³a siê do jej gra-
nic, to znów dziesi¹tki tysiê-
cy pra¿an kopa³o okopy, a
tysi¹ce m³odzie¿y, akademi-
ków i gimnazjalistów ruszy³o
ochotniczo na front pod Ra-
dzymin, Strugê i Ossów. Miê-
dzy innymi w formacjach 236.
pu³ku piechoty ruszy³a m³o-
dzie¿ z Gimnazjum im. Króla
W³adys³awa IV, duchowo pro-
wadzona przez kapelana ks.
Ignacego Skorupkê.

Niestety, po 20 latach, we
wrzeœniu 1939 roku zdra-
dziecka napaœæ hitlerowskich
Niemiec i sowieckiej Rosji   po-
zbawi³y Polskê niepodleg³o-
œci, dokonuj¹c jej IV rozbioru.

Lecz, podobnie jak w ca³ej
okupowanej Polsce, tak i na
Pradze od pierwszych dni for-
muj¹ siê konspiracyjne
zwi¹zki walki zbrojnej. Mimo
dziesi¹tków tysiêcy ofiar ter-

roru i zbrodniczych rygorów
niemieckiego okupanta,
przez 5 lat na Pradze trwa³y:
sabota¿, dywersja i otwarte
wyst¹pienia zbrojne.

W sierpniu 1944 roku Pra-
ga, podobnie jak Warszawa i
ca³a Polska, stanê³a w obliczu
tragicznego wyboru. By³a nim
decyzja udzia³u w zbrojnym
wyst¹pieniu przeciwko nie-
mieckiemu okupantowi. W tej
walce wziê³o udzia³ ok. 6 tysiê-
cy pra¿an, nie licz¹c ok. tysi¹-
ca tych, którzy walczyli, przy-
dzieleni do AK-owskich forma-
cji w Warszawie. Ryzykowna
akcja powstañcza wspiera³a
siê na poprawnej kalkulacji
militarnej, ¿e armia sowiecka,
maj¹ca ogromn¹ przewagê
nad Niemcami i znajduj¹ca siê
ju¿ na skraju granic Pragi, bê-
dzie kontynuowaæ natarcie i
wspólnym wysi³kiem wyprze
Niemców za Wis³ê, a nastêp-
nie ruszy na Warszawê.

Niestety, polityczne kalku-
lacje Sowietów i nieuczciwoœæ
zachodnich aliantów, skrywa-
j¹cych zawarty w Teheranie
uk³ad z Moskw¹  oraz zdrada
i serwilizm polskich komuni-
stów, zakoñczy³y ten niepod-
leg³oœciowy zryw tragedi¹
zbrodni i kontynuacj¹ przez
kolejne dziesiêciolecia utraty
narodowej suwerennoœci.

Na kolejne pó³ wieku utra-
ciliœmy niepodleg³oœæ, staj¹c
siê pod nazw¹ PRL satelick¹
republik¹ Zwi¹zku Radziec-
kiego, ponosz¹c wszelkie
konsekwencje spo³eczno-go-
spodarczej zapaœci systemu
komunistycznego.

Odzyskan¹ w 1989 roku
niepodleg³oœæ nale¿y ceniæ
na miarê najwy¿szego dobra.

Podczas zbli¿aj¹cej siê
rocznicy Praga po raz pierw-
szy w jej historii zaistnieje
jako jedno z kilkunastu szcze-
gólnie wyró¿nionych miejsc
na terenie ca³ego kraju.

Rangê jej wk³adu w walkê
o niepodleg³oœæ podkreœli, za-
powiedziana na dzieñ 8 listo-
pada, wizyta prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyñskiego. O godz. 12.00
Prezydent dokona ods³oniê-
cia pomnika rodziny Fedoroñ-
ków w Al. Solidarnoœci. Towa-
rzyszyæ mu bêdzie m.in. cór-
ka Wiaczes³awa Fedoroñko,
Aleksandra Adamczewska.
W programie wizyty jest tak-
¿e spotkanie z hierarchi¹ Cer-
kwi Prawos³awnej i odwiedzi-
ny w Liceum-Gimnazjum im.
Króla W³adys³awa IV.

Z fasady gmachu DOKP na
ul. Targowej znik³ hañbi¹cy
œlad PRL – tablica, s³awi¹ca
Boles³awa Bieruta i Krajow¹
Radê Narodow¹ – zdrajców
niepodleg³oœci Polski.

W œcianie budynku przy ul.
11 Listopada wmurowana
zostanie tablica, upamiêtnia-
j¹ca miejsce kaŸni ¿o³nierzy
Armii Krajowej, pope³nionej
przez NKWD w latach 1944-
1945, a miejsce ich tajnego
pochówku na terenie PKP
(cmentarz ofiar epidemii cho-
lery z XIX wieku) oznaczone
bêdzie krzy¿em z informacj¹.

 O takim scenariuszu listo-
padowych uroczystoœci maj¹
zaszczyt powiadomiæ miesz-
kañców Pragi spo³eczni orga-
nizatorzy, absolwenci Gimna-
zjum im. Króla W³adys³awa IV:

 Tadeusz Burchacki,
Mieczys³aw Wojdyga

oraz autor
Hubert Kossowski,

dokumentalista historii Pragi,
cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy Armii Krajowej

dokoñczenie ze str. 1

11 listopada o godzinie 13.30, bezpoœrednio po uroczystej
Mszy Œwiêtej zapraszamy na Koncert z okazji Odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oœci, który odbêdzie siê w Katedrze
Diecezji Warszawsko-Praskiej p.w. Œw. Micha³a Archanio³a i
Œw. Floriana Mêczennika.

W programie koncertu pod dyrekcj¹ Tomasza Radziwono-
wicza, w wykonaniu solisty Karola Radziwonowicza - forte-
pian oraz Orkiestry Sinfonia Viva znajd¹ siê arcydzie³a mu-
zyki polskiej, takich autorów jak: Fryderyk Chopin, Stanis³aw
Moniuszko i Mieczys³aw Kar³owicz.

Koncert wspó³organizowany jest przez Zarz¹d Dzielnicy
Praga Pó³noc oraz Marsza³ka Województwa Mazowieckiego.

Na niecodzienn¹ wystawê z okazji przypadaj¹cej nied³ugo
90. rocznicy Odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci zapra-
sza Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc Jolanta Koczorowska
oraz warsawianista Pawe³ Elsztein. 12 listopada o godzinie
18.00 w Galerii Konferencyjnej przy ul. K³opotowskiego 15
odbêdzie siê wernisa¿ wystawy dokumentalnej „Œladami Jó-
zefa Pi³sudskiego na prawym brzegu Wis³y”.

Ekspozycja obejmuje nie tylko znane ogólnie informacje o
zwi¹zkach Marsza³ka z Sulejówkiem, ale i wiele ciekawych,
mniej znanych faktów, eksponatów i zdjêæ.

Wystawê mo¿na bêdzie ogl¹daæ w Galerii konferencyjnej
do 30 listopada w godzinach funkcjonowania Urzêdu.

Wstêp wolny.

Zaproszenia
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Restauracja Mega Bait
ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 - 2200

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

www.megabait.pl

7 listopada zapraszamy na urodzinowego szampana

Od 1 listopada nowe menu

Polecamy tak¿e menu grillowe i lunchowe

Przyjmujemy zamówienia na wynos oraz dowozimy do Klienta

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne

♦♦♦♦♦     Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej

♦♦♦♦♦     Opiniowanie i przygotowanie umów

♦♦♦♦♦     Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody

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

♦♦♦♦♦     Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)

♦♦♦♦♦     Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74

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

NOWE BANKI

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

512 255 742, 501 627 056

KREDYTY

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

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

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

Firma „Fonem”

Zapraszamy:

od poniedzia³ku do pi¹tku

w  godz..  8.00-16.00

RATY!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

APARATY S£UCHOWE

KUPON

RABATOWY

www.fonem.waw.pl

022 618-88-84

RATY!NFZ

Ksi¹¿ka „Bitwy o metro” jest zbiorem wypowiedzi
dziennikarskich, które w sposób przystêpny i przejrzy-
sty naœwietlaj¹ wiele zagadnieñ, odnosz¹cych siê do war-
szawskiego metra. Fragmenty czêœci rozdzia³ów by³y pu-
blikowane na przestrzeni ponad dwudziestu lat w „Sztan-
darze M³odych”, „Prawie i ¯yciu” oraz w „Po³udniu”.
Ksi¹¿ka ma charakter kompendium metra. Pokazuje hi-
storiê metra w Warszawie, poczynaj¹c od 1930 r. Ostatni
zapis pochodzi z sierpnia 2008 r.

Autor przedstawia historiê
metra w Warszawie, zabiegi o

podjêcie tej inwestycji, wytycza-
nie tras przebiegu, projektowa-
nie, historiê budowy. Tak¿e wal-
ki o finansowanie inwestycji.

Dlatego siêgn¹ po ni¹ za-
równo ludzie zawodowo zaj-

muj¹cy siê zagadnieniami
metra jak i varsavianiœci,
urbaniœci, radni czy politycy.

Andrzej Rogiñski, autor
ksi¹¿ki od ponad 30. lat jest
dziennikarzem prasowym. W

1982 r. znalaz³ siê w grupie za-
³o¿ycieli Spo³ecznego Komite-
tu Budowy Metra, którego
obecnie jest prezesem. Przy-
gl¹da³ siê z bliska procesowi

budowy.  W wielu wydarze-
niach czynnie uczestniczy³.

Wreszcie jeŸdzi

M.in. zabiega³ o pozyskanie
œrodków finansowych z bu-
d¿etu pañstwa, przewodniczy³
komisji konkursowej na nazwy
stacji oraz na znak graficzny
metra. Osobiste wspomnienia
nadaj¹ walor autentycznoœci.

Ksi¹¿ka wydana jest w for-
macie B4, zawiera 144 stro-
ny bogato ilustrowane. Do-
stêpna jest wy³¹cznie w re-
dakcji tygodnika „Po³udnie”
przy ul. Pu³awskiej 136 (tel.

022 844 39 45).

Niektórzy, po d³u¿szym piciu,
trafiaj¹ na Szpitalny Oddzia³
Ratunkowy. Jeœli psychiatra
zdiagnozuje tak¹ potrzebê, zo-
staj¹ skierowani na Oddzia³
Leczenia Zespo³ów Abstynen-
cyjnych, potocznie zwanym
detoksem. Izolacja od alkoho-
lu, kroplówki, czas na refleksjê
- pozwalaj¹ na zaleczenie ze-
spo³u alkoholowego. Podczas
rozmów z terapeut¹ i wyk³adów
pacjenci (niektórzy – po raz
pierwszy) dowiaduj¹ siê o cho-
robie alkoholowej, jej objawach
fizycznych i psychicznych;
mog¹ uœwiadomiæ sobie, ¿e to
jest równie¿ ich problem. Maj¹
okazjê do refleksji nad sob¹ i
swoim ¿yciem.

Pobyt na tym oddziale trwa
ok. 10 dni. Na koñcu odbywa
siê rozmowa z terapeut¹. Na
d³u¿ej zostaje pacjent, u które-

Oddzia³ Dzienny
Wojewódzki Szpital Bródnowski przy ul. Kondratowi-

cza 20 jest jedn¹ ze sto³ecznych placówek, w których
pomoc mog¹ uzyskaæ ludzie uzale¿nieni od alkoholu.

go lekarz stwierdzi zaburzenia,
np. zwidy, psychozy.

Od marca br. pacjenci maj¹
mo¿liwoœæ podjêcia leczenia
w nowo otwartym Oddziale
Dziennym Terapii Uzale¿nieñ
od Alkoholu, w budynku G na
niskim parterze. Zaczyna siê
od rozmowy z psychologiem
i lekarzem psychiatr¹. Na tej
podstawie pacjent zostaje
zakwalifikowany do leczenia
na Oddziale Dziennym lub
otrzymuje ofertê pomocy w
innych placówkach.

Osoby zakwalifikowane,
uczestnicz¹ w zajêciach od
godz. 9 do 14; potem wspól-
nie spo¿ywaj¹ obiad (bezp³at-
nie); otrzymuj¹ zadanie do wy-
konania i wracaj¹ do domów.
Podczas zajêæ ucz¹ siê, jak
radziæ sobie z chorob¹ alko-
holow¹, zachowaæ abstynen-
cjê. Poznaj¹ nowy sposób na
¿ycie. Na zakoñczenie ka¿dy
odbywa rozmowê z psycholo-
giem, wspólnie z którym po-
dejmuje decyzjê o dalszym
leczeniu. W gronie pacjentów
ukszta³towa³ siê obyczaj po¿e-
gnalnych spotkañ, ze wspól-
nym spo¿ywaniem ciasta.

Oddzia³ Dzienny prowadzi
równie¿ terapiê dla osób z
„podwójn¹ diagnoz¹” – czyli
diagnoz¹ nadu¿ywania lub
uzale¿nienia od alkoholu oraz
zaburzeñ psychicznych. Te-
rapia zak³ada zintegrowane
podejœcie w leczeniu obu za-
burzeñ równoczeœnie. Obej-
muje farmakoterapiê, terapiê
grupow¹, oddzia³ywanie psy-
choedukacyjne oraz warszta-
ty rehabilitacyjne i rozwojowe,
treningi radzenia z objawami

choroby. Zajêcia prowadzone
s¹ w grupie terapeutycznej;
na ka¿dym etapie terapii w
oddziale pacjenci uczest-
nicz¹ równie¿ w indywidual-
nych konsultacjach z psycho-
logiem i lekarzem psychiatr¹.

Oddzia³em Dziennym kie-
ruje mgr profilaktyki spo³ecz-
nej i resocjalizacji Katarzyna
Doliñska.

Codziennie od godz.8.15
odbywaj¹ siê konsultacje dla
osób z podwójn¹ diagnoz¹;
we wtorki od godz. 10 - dla
osób uzale¿nionych od alko-
holu. Ka¿dy mo¿e porozma-

wiaæ o swoim problemie lub
przyprowadziæ osobê, która
wymaga zdiagnozowania.

Informacje mo¿na równie¿
uzyskaæ telefonicznie pod nu-
merem 022 326 59 40.

Obserwuj¹c ludzi, którzy tu
przychodz¹, a potem wy-
chodz¹ po terapii, widzê w nich
pozytywne zmiany. To jest do-
bry sposób, by sobie pomóc.
Terapia daje szansê na zale-
czenie choroby alkoholowej i
na lepsze ¿ycie – zapewnia in-
struktor terapii uzale¿nieñ
Wojciech Kuœmierczyk.        K.

Hospicjum zaprasza
Tradycyjnie, jak co roku w czasie oktawy dnia zadusznego

Oœrodek Hospicjum Domowe (ul. Tykociñska 27/35; tel. 022
679-67-00) organizuje 6 listopada w Koœciele pw. Matki Bo¿ej
z Lourdes o godz. 17:00 -18:00, Koncert zaduszkowy dla ro-
dzin zmar³ych pacjentów. Wykonawcy: Anna Kostrzyñska, so-
pran liryczno-koloraturowy z Nowego Jorku; Ewa Grzeszczuk
z Grudzi¹dza; Dorota Biernacka.

W czasie koncertu uczestnicy w intencji swoich zmar³ych za-
pa³aj¹ œwiece. Przygotowany jest specjalny wystrój koœcio³a. W
czasie koncertu bêd¹ wyœwietlane zdjêcia zmar³ych pacjentów.

Po koncercie o godz. 18:00 odbêd¹ siê Nieszpory za zma-
r³ych, a o godz. 18:30 msza œw. za zmar³ych. Po mszy œw. oko³o
godz. 19:30 przed koœcio³em poczêstunek dla osieroconych ro-
dzin; w koœciele modlitwa Wypominek; mo¿liwoœæ spotkania pra-
cowników i wolontariuszy wspieraj¹cych zmar³ych pacjentów.

Oœrodek Hospicjum Domowe zaprasza chêtnych na kandy-
datów na wolontariuszy hospicyjnych, na szkolenie, które od-
bêdzie siê w siedzibie Oœrodka w dniach 8-9.11 oraz 22-23.11
(soboty w godz. 9:00 - 18:00, niedziele w godz. 9:00 - 16:00).
Tel. 022 679-67-00; e-mail: hospicjum@marianie.pol.pl

Oœrodek

Pomocy Spo³ecznej

poszukuje

kuchenki gazowej,

pralki i lodówki,

które bêd¹

nieodp³atnie

przekazane

podopiecznym

(tel. (022) 674-20-14).



8  nowa gazeta praska

POzytywnie

¯eby pisaæ o ekonomii i podat-
kach trzeba mieæ przynajmniej
odrobinê wiedzy na ten temat.

W jednej z lokalnych gazet
warszawskich przeczyta³em
ostatnio artyku³ Pana Seba-
stiana Koz³owskiego, radnego
Dzielnicy Targówek i przewod-
nicz¹cego SDPL w Warsza-
wie, który po przeczytaniu pre-
zentacji uwarunkowañ bud¿e-
tu Warszawy na 2009 rok od-
kry³, jakie to fatalne skutki bê-
dzie mia³o wprowadzenie ob-
ni¿ki stawek podatku PIT i pod-
wy¿szenie progów podatko-
wych. W 2009 r. do 85 528 z³
dochodu zap³acimy 18% pod-
stawy minus 556,02 z³. Powy-
¿ej 85 528 z³ podatek wynie-
sie 32%. Co tak naprawdê

oznacza, ¿e ponad 95% zara-
biaj¹cych zap³aci podatek we-
d³ug skali 18%.

W  ocenie Pana Sebastiana
Koz³owskiego dziêki dobrodziej-
stwu libera³ów z PO œrednio za-
rabiaj¹cy podatnik zaoszczêdzi
rocznie zaledwie 341 z³, co star-
czy na zakup jednej ksi¹¿ki mie-
siêcznie. Podobno sytuacja ta to
¿enada i obna¿enie faktu, o
kogo dba Platforma Obywatel-
ska. Sama obni¿ka ma podob-
no doprowadziæ do bankructwa
Warszawy, która czêœæ docho-
dów czerpie z podatku docho-
dowego od osób fizycznych.

Znam trochê historiê zmian
podatkowych w Polsce i przypo-
mina mi siê sytuacja sprzed kil-
ku lat, kiedy po obni¿ce podat-

Socjalizm, populizm, ¿enada

Sprzeda¿

POL-TOP

0501-273-333

www.poltop.waw.pl

�

�

�

�

�

Zacisze luksus wœród willi!

metra¿e od 45-88 m2

cena na dziœ

od 7000 z³/m2

kameralny,

chroniony budynek

gara¿ podziemny

w³asnoœæ hipoteczna

KLIMATYZACJA GRATIS!

Aukcja dzie³ sztuki i przed-
miotów kolekcjonerskich odbê-
dzie siê 6 listopada (czwartek)
o godz. 18.30 w siedzibie BCC
Pl. ¯elaznej Bramy 10. Kura-
torem wystawy aukcyjnej jest
Dorota Ignatowicz-WoŸnia-
kowska, G³ówny Konserwator
Muzeum Narodowego.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

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

5 listopada (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków;
godz. 17.00 - Wyk³ad „Choroby uk³adu kr¹¿enia” – Krystyna
Dowgier-Malinowska; godz. 18.00 - Pieœni patriotyczne – kon-
cert i wspólny œpiew z zespo³em „Zaciszañska Nuta” - Spotka-
nie Zwi¹zku Emerytów i rencistów Ko³a nr 5 – Zacisze
6 listopada (czwartek) - Cmentarz Bródnowski. Wspólne
zwiedzanie z przewodnikiem. Spotkanie s³uchaczy UTW
przed Domem Kultury „Zacisze” - godz. 11.00 lub przed drew-
nianym koœció³kiem na Cmentarzu o godz. 11.45.
8 listopada (sobota) 16.00- 19.00 - ARTystyczna radoœæ tworze-
nia z Zaciszem dla m³odzie¿y. „Przystanek Wolnoœæ”. Udzia³ bior¹:
Lena Ledoff - pianistka jazzowa, Adam Walny- aktor. Warsztaty,
podczas których uczestnicy stworz¹ formy z papieru itp., happe-
ning artystyczny, ma³e etiudy ³¹cz¹ce powsta³e prace z muzyk¹
jazzow¹. Partner: M³odzie¿owa Rada Dzielnicy Targówek.
8 listopada (sobota) godz.16.00 - Promocja p³yty „Spotkanie
z gitar¹” zespo³u GITARERRA i ksi¹¿ki „Miniatury na gitarê”
Jana Kasprzyka, Wydawnictwo Polskie w Wo³ominie, oraz
koncert zespo³u GITARERRA, miejsce: Warszawskie Towa-
rzystwo Muzyczne, Warszawa, ul. Morskie Oko 2.
8-11 listopada (sobota-wtorek) - Plener malarski dla do-
ros³ych w Radziejowicach.
12 listopada (œroda) godz. 10.00 - Msza zaduszkowa za zmar³ych
Sybiraków, miejsce: Koœció³ œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11.
12 listopada (œroda) godz. 17.00 - „Nie zmarnowa³am ¿ycia”
Teresa Lipowska, Jerzy WoŸniak, Zbigniew Rymarz. Program
artystyczny dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Domu Kultury „Zacisze”, uczestników zajêæ i ich przyjació³.
15 -16 listopada (sobota-niedziela) godz. 10.00-15.00 -
„Weekend ze szk³em”. Warsztaty z witra¿u. Obowi¹zuj¹ wcze-
œniejsze wp³aty. Op³ata za dwa dni zajêæ 110 z³ od osoby.
17 listopad (poniedzia³ek) godz. 12.00 - Wyk³ad dla s³u-
chaczy UTW „Aleksander So³¿enicyn” – prof. dr hab. Alicja
Wo³odŸko-Butkiewicz.
16 listopada (niedziela) godz. 17.00 - „Energie struktur
malarskich czasoprzestrzeni”- otwarcie wystawy Ryszarda
Mariana Owczarka.
16 listopada (niedziela) godz. 17.00 - „Rodzynki z migda-
³ami” koncert, Nina Stiller - scenariusz, re¿yseria, choreogra-
fia, Nina Stiller - œpiew, taniec, inst. perkusyjne, Robert Ku-
œmierek - akordeon, Damian Orlowski - skrzypce, Krzysztof
Cyran - gitara i mandolina, Adam Mazurek - klarnet.
19 listopada (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny
dla Seniorów. (Wstêp 8 z³ dla s³uchaczy UTW- 6 z³).
22 - 23 listopada (sobota-niedziela) godz. 11.00-15.30 -Warsz-
taty taneczne – salsa, bachata, merengue, rueda dla pocz¹tku-
j¹cych. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zg³oszenia. Op³ata za dwa dni
50 z³, jeden dzieñ zajêæ 30 z³ od osoby doros³ej, m³odzie¿ bez-
p³atnie. Warsztaty dofinansowane przez Dom Kultury „Zacisze”.
24 listopada (poniedzia³ek) godz. 12.00 - „Rola samorz¹du i
jego znaczenie w jakoœci ¿ycia obywateli”. Spotkanie studen-
tów UTW z burmistrzem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
25 listopada (wtorek) godz. 17.30 - „Catherinettes”- spo-
tkanie literacko-muzyczno-animacyjne. Œwiêta Katarzyna w
kulturze francuskiej. Wieczór poprowadzi Ewa Gorczycka-
Pieniak, piano - Alicja Czo³piñska, Anna Kotow - oprawa
plastyczna, El¿bieta Cieœlak – poczêstunek.
26 listopada (œroda) godz. 16.00 - Wieczorek taneczny
dla Seniorów. (Wstêp 8 z³ dla s³uchaczy UTW- 6 z³ ).
29 listopada (sobota)godz. 20.00 – 5.00 - Bal Andrzejko-
wy dla doros³ych. Sprzeda¿ zaproszeñ w sekretariacie.
Wstêp 40 z³. Napoje, wy¿ywienie…- odp³atnie - bufet.

III Aukcja Charytatywna
Fundacja Psychoonklogii „Ogród Nadziei” ju¿ po raz trzeci

jest organizatorem aukcji charytatywnej „ziarno SZTUKI – ogród
NADZIEI”. Celem aukcji jest zwrócenie uwagi na zagadnienie psy-
choonkologii w procesie leczenia choroby nowotworowej oraz
pozyskanie funduszy na terapiê wspomagaj¹c¹ proces zdrowie-
nia osób chorych na nowotwory i ich bliskich w 2009 roku.

Swoje prace przekaza³o wie-
lu artystów reprezentuj¹cych
ró¿ne formy i techniki sztuki,
którzy na sta³e wspomagaj¹
dzia³ania Fundacji, m.in. prof.
Jerzy Nowosielski, Rafa³ Olbiñ-
ski, Andrzej Fogtt, Andrzej P¹-
gowski, Dariusz Ml¹cki, Aneta
Grzeszykowska i Sylwester

Ambroziak. Na tegoroczn¹ licy-
tacjê wystawiono 132 obiekty
aukcyjne. Ceny wywo³awcze
obiektów zaczynaj¹ siê od 100
z³. Prace bêd¹ udostêpnione
podczas wystawy przedaukcuj-
nej w dniu licytacji od godziny
15.00. Obiekty bêdzie mo¿na
równie¿ licytowaæ przez Inter-
net. Katalog prac dostêpny jest
na  www.artinfo.pl. Licytacjê po-
prowadz¹ charytatywnie: znana
dziennikarka - Dorota Wellman
oraz prezes Domu Aukcyjnego
Rempex - Piotr Lengiewicz.

Aukcjê uœwietni koncert zespo-
³u kameralnego Behemot Quor-
tet (pocz¹tek o godzinie 17.30).

- G³êboko wierzê, ¿e nasza

aukcja jak co roku spotka siê

z du¿ym zainteresowaniem,

zarówno koneserów sztuki jak
i osób, którym idea pomocy

chorym na raka jest bliska –
mówi Monika Popowicz, pre-
zes fundacji. Mam nadziejê, ¿e

dziêki zgromadzonym œrod-
kom chorzy oraz ich bliscy

bêd¹ mogli w 2009 r. korzystaæ

bezp³atnie z ró¿nych form po-

mocy proponowanych przez

nasz¹ Fundacjê.

Tak jak w latach poprzed-
nich fundusze, które zostan¹
pozyskane z aukcji zostan¹
przeznaczone w ca³oœci na po-
krycie kosztów organizacji in-
tegralnego programu psycho-
edukacji i psychoterapii.

Fundacja Psychoonkologii
„Ogród Nadziei” zosta³a za³o-
¿ona w 2004 roku, by stworzyæ
miejsce, w którym osoby cho-
re na nowotwory wraz ze swo-
imi bliskimi znajd¹ pomoc psy-
chologiczn¹ i wsparcie, jak¿e
wa¿ne w walce z chorob¹. In-
tencj¹ Fundacji jest poprawa
jakoœci ¿ycia osób chorych i ich
bliskich w tym trudnym mo-
mencie. Wielu z nich jest prze-
konanych, ¿e rak to wyrok.
Dziêki pozytywnemu podej-
œciu, budowana jest œwiado-
moœæ, ¿e nowotwór jest cho-
rob¹, z któr¹ mo¿na funkcjo-
nowaæ i z której - co najwa¿-
niejsze - mo¿na zdrowieæ.

Szczegó³owe informacje na
temat Fundacji „Ogród nadziei”
i aukcji s¹ dostêpne na stronie
www.ogrodnadziei.org.pl (w za-
k³adce Aukcja Charytatywna).

O ludziach z „Kamieni”

Pani¹ Zofiê Stpiczyñsk¹
przepraszam z b³êdne poda-
nie Jej nazwiska w informacji
o ksi¹¿ce „Na Targówku ka-
mienie mówi¹”. Na ¿yczenie
naszego Czytelnika podajê
te¿, ¿e opracowanie meryto-
ryczne tej ksi¹¿ki jest dzie³em
Katarzyny Utrackiej. Ponadto:
wstêp napisa³ burmistrz Tar-
gówka Grzegorz Zawistow-
ski, a projekt graficzny stwo-
rzy³ Ireneusz Mitura.

Zofia Kochan

ku dochodowego od osób praw-
nych (CIT) z 26 % do 19 % wp³y-
wy z tego podatku wzros³y. Cud!

Proponujê Panu Przewodni-
cz¹cemu SDPL w Warszawie w
przysz³ym roku za te 341 z³,
kupiæ sobie te 12 ksi¹¿ek i po-
czytaæ, dlaczego tak siê sta³o,
z czego ten „cud” wynika i jaki
to mia³o pozytywny skutek dla
gospodarki. Warto tak¿e stara-
j¹c siê uprawiaæ tani, socjali-
styczny populizm podziêkowaæ
rz¹dowi Pana Premiera Jaro-
s³awa Kaczyñskiego za jedn¹ z
nielicznych rozs¹dnych decyzji,
jak¹ by³a, w poprzedniej kaden-
cji Sejmu, decyzja o przeg³oso-
waniu w Sejmie wchodz¹cej od
2009 r. obni¿ki podatku PIT.
Có¿, w ocenie Pana Przewod-
nicz¹cego SDPL, to ¿enuj¹ce
dobrodziejstwo libera³ów z PO.

Rozumiem, ¿e SDPL, aby
zwiêkszyæ wp³ywy do bud¿etu
Warszawy i poszczególnych
dzielnic chce podwy¿szyæ po-
datki. Wtedy z pewnoœci¹ w ro-
zumieniu tej pokracznej ekono-
mii Warszawa nie zbankrutuje.

Projekt bud¿etu Warszawy
na 2009 r. z pewnoœci¹ ma
wiele wad, które ja tak¿e do-
strzegam. W mojej ocenie zbyt
nisko przewidziane s¹ wp³ywy
z tytu³u sprzeda¿y maj¹tku, a
w szczególnoœci sprzeda¿y
gruntów. To element bud¿etu,
który le¿y na ³opatkach od
2002 r. poniewa¿ jego reali-
zacj¹ zajmuj¹ siê nadal, w
znacznym stopniu, te same
osoby, co za prezydentury w
Warszawie Pana Lecha Ka-
czyñskiego, których g³ównym
mottem dzia³ania jest „nie da
siê”. Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³ê-
ka przedstawi³ przy pracach
nad bud¿etem mo¿liwe do
sprzeda¿y w 2009 r. grunty o
wartoœci co najmniej kilkudzie-
siêciu milionów z³. Zobaczymy,
co z tego „bêdzie siê da³o”.
Przypomnê, ¿e 70% z tytu³u
sprzeda¿y gruntów na terenie
danej dzielnicy zasila w³aœnie
bud¿et tej dzielnicy.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

Od 24 wrzeœnia dzia³a Uniwersytet Trzeciego Wieku.
W programie wyk³ady, spotkania w klubie wiedzy o
ludziach, w klubie aktywnych kulturalnie oraz zajêcia
warsztatowe: komputerowe, jêzyk angielski i zajêcia
ruchowe

6 listopada (czw.), godz. 18.00 - „Listopadowe impresje” -
Trio ARCCHETTO; Justyna Rogoziñska – skrzypce; Marta
Straszyñska – altówka; Nadia Bojad¿ijew – wiolonczela;
Jerzy WoŸniak – s³owo
12 listopada (œr.) godz. 18.00 - „Wieczory poetycko-mu-
zyczne” - Polska 1918 – 2008 - 90. rocznica odzyskania
Niepodleg³oœci „Lekcja polskiego”. Wieczór literacko-mu-
zyczny z udzia³em autorów „Notatnika Satyrycznego”; pro-
wadzenie – Jaros³aw Janowski – Smoliñski - Pracownia Ka-
baretowa DK Praga
18 listopada (wt.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z
Gwiazd¹” - ANNA NEHREBECKA; gospodarz wieczoru –
Jerzy WoŸniak
20  listopada (czw.), godz. 17.00 - „Pokazy slajdów” - ETIO-
PIA. Tajemniczy kraj zaginionej arki przymierza
20  listopada (czw.), godz. 18.00 - Koncert z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci - CHÓR TONIKA pod dyrekcj¹ Teodozji Sa-
dowskiej w programie polskie pieœni patriotyczne
Od 21 listopada do 5 stycznia - Wystawa malarstwa ZBI-
GNIEWA PETRYKOWSKIEGO pt. „OCZAROWANIE”
Od 22 paŸdziernika do 14 listopada - Wystawa prac pla-
stycznych dzieci praskich przedszkoli „Jak i gdzie wypoczy-
wamy na Pradze” w ramach imprez organizowanych z oka-
zji 360. rocznicy nadania praw miejskich Pradze
24 listopada (pn.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe”
- przedstawienie teatralne dla dzieci
25 listopada (wt.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talen-
tów” - Koncert w wykonaniu uczniów klasy œpiewu solowe-
go prof. Jadwigi Skoczylas (PSM II st. im. Fr. Chopina w
Warszawie)
27 listopada (czw.) godz. 18.00 - „Wieczory pieœni i tañca
– Migda³y i pomarañcze”; Anna Jagielska – œpiew, gitara;
Marta Maœlanka – instrumenty perkusyjne; Micha³ Pinda-
kiewicz – gitara; Mirella Gliwiñska – prowadzenie koncertu;
Ma³gorzata Matuszewska – pokaz i lekcja flamenco. Pieœni
w oryginalnej wersji jêzykowej do melodii ze zbioru „Can-
ciones antiquas” zebranych przez poetê Federico G. Lorcê
oraz hiszpañskie pieœni ludowe. W drugiej czêœci pokaz oraz
nauka podstaw tañca flamenco
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Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Deszcz w Druskiennikach
Druskienniki to magiczne

s³owo mojego dzieciñstwa. Nie
s¹dzê, by moja babcia Hono-
rata lubi³a mówiæ o przesz³oœci.
O moim dziadku, który by³ bo-
haterem wojny polsko – rosyj-
skiej i Polskiego Pañstwa Pod-
ziemnego. O swoim starszym
synu, Bohdanie, którego stra-
ci³a, ale nigdy nie dowiedzia³a
siê, gdzie ani kiedy zgin¹³. Dla-
czego wiêc to s³owo, wymawia-
ne tak œpiewnie jak ¿aden
wspó³czesny Polak nie potrafi,
utkwi³o mi w pamiêci?

Kiedy moja babcia po¿egna-
³a siê z tym œwiatem, by³em
jeszcze dzieckiem. Nie mo-
g³em wiele zapamiêtaæ, zrozu-
mieæ sensu jej s³ów. Pozosta-
³o ogólne wra¿enie. Wróci³o do
mnie, gdy ju¿ jako student
ogl¹da³em sztukê z Nin¹ An-
drycz. Ona te¿ mówi³a bardzo
dŸwiêcznie, nasz polski brzmi
przy tym niemal jak niemiecki.

Te¿ odró¿nia³a nieme i
dŸwiêczne „h”. Bardzo d³ugo
pragn¹³em skonfrontowaæ
magiczny dŸwiêk „Druskienni-
ki” z rzeczywistoœci¹. W koñ-
cu nadarzy³a siê okazja. W
drodze powrotnej z Tallina,
postanowiliœmy przenocowaæ
w przedwojennym polskim ku-
rorcie. Druskienniki powita³y
nas deszczem. T³um Polaków
spêdza³ tam d³ugi weekend
mokn¹c na smutnych ulicz-
kach. Miejsce noclegowe zna-
leŸliœmy tylko w zdewastowa-
nym sowieckim sanatorium –
molochu. £azienka mog³a co
wra¿liwszych przyprawiæ o roz-
strój nerwowym. Brud taki, ¿e
spaliœmy w œpiworach.

Kiedy mój dziadek pp³k Jó-
zef Maciejowski broni³ ówcze-
snych granic jako oficer KOP,
babcia otworzy³a w Druskien-
nikach pensjonat. Ruszy³ w
1938 r. Z po¿ó³k³ym folderem

promocyjnym w rêce, zapyta-
³em spotkan¹ na ulicy Polkê,
czy kojarzy taki budynek.
Samo spotkanie jednej z 14
osób narodowoœci polskiej
mieszkaj¹cych obecnie w Dru-
skiennikach by³o cudem. Jesz-
cze bardziej zdziwi³em siê, kie-
dy starsza ju¿ pani pokaza³a
nam stoj¹c¹ jeszcze drew-
nian¹ willê. -To jest pensjonat
Oaza, pamiêtam bardzo do-
brze – powiedzia³a. Pensjonat,
w którym odpoczywa³ sam
marsza³ek Œmig³y – Rydz i
wielu wojskowych oraz arty-
stów, dziœ s³u¿y za mieszkanie
rodzinie kotów. Przez wiele lat
wypoczywali w nim pracowni-
cy jakiegoœ sowieckiego zak³a-
du przemys³owego. Dziœ lokal-
ne w³adze czekaj¹, a¿ siê sam
zawali. Zabite deskami drzwi,
chwasty, wybite szyby. Smut-
ny widok miejsca, które nie-
gdyœ têtni³o ¿yciem.

S³owo „Druskienniki” brzmia-
³o mi w uszach, kiedy 17 wrze-
œnia 2006 r. og³aszaliœmy powo-
³anie w Warszawie Instytutu
Kresowego. Samorz¹dowej pla-
cówki kultury, która w stolicy
Polski mia³a popularyzowaæ kre-
sowe dziedzictwo. Która mia³a
zintegrowaæ kilkadziesi¹t tysiê-
cy mieszkaj¹cych w stolicy kre-
sowian z m³odzie¿¹, która nie-
wiele wie o Kresach. Która mia-
³a jako pierwsza instytucja w
Polsce ocaliæ topniej¹ce w rê-
kach prywatnych zbiory pami¹-
tek i prowadziæ prace naukowe.

Philip Marsden przypomina
w swojej ksi¹¿ce „Dom na Kre-
sach” wydarzenie, którego
opis wywar³ na angielskim pi-
sarzu wielkie wra¿enie. Na
Krakowskim Przedmieœciu w
Warszawie uroczyste ods³o-
niêcie pomnika Adama Mickie-
wicza. Naszego narodowego
wieszcza, urodzonego w No-
wogródku. Wielotysiêczny
t³um zaniepokoi³ rosyjskiego
gubernatora. Skwer zosta³ oto-
czony wojskiem. Henryk Sien-
kiewicz stoi trzymaj¹c w rêku
kartkê z przygotowanym prze-
mówieniem. Przemówieniem,
którego nie wolno mu wyg³o-
siæ. Nagle ktoœ w t³umie zaczy-
na p³akaæ. Potem nastêpna
osoba, i nastêpna… Po chwili
szlocha ju¿ ca³y t³um.

Niestety, Hanna Gronkie-
wicz – Waltz nie jest rosyjskim
gubernatorem, tylko demokra-
tycznie wybranym prezyden-
tem stolicy. Na jej wniosek,
Rada Warszawy zlikwiduje In-
stytut Kresowy. Pierwsz¹ i
prawdopodobnie ostatni¹ tak¹
placówkê w Polsce. Redaktor
Seweryn Blumsztajn z „Gaze-
ty Wyborczej” gratuluje jej od-
wagi. Ja myœlê o deszczo-
wych Druskiennikach.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Niewielu z nas ma to szczê-
œcie, i¿ nie musi korzystaæ ze
s³u¿by zdrowia. Ci, którzy maj¹/
mieli „koñskie zdrowie” s¹/byli
w nielicznej mniejszoœci. Tak a
propos, koñ to bardzo delikat-
ne zwierzê i zaiste nie kojarzê
sk¹d wziê³o siê to powiedzenie.
Wiêkszoœæ z nas ma o s³u¿bie
zdrowia - delikatnie rzecz ujmu-
j¹c - niezbyt dobr¹ opiniê. Lubi-
my siostry-pielêgniarki, odczu-
wamy szacunek wobec lekarzy,
ale w czambu³ potêpiamy SYS-
TEM. Maj¹c ju¿ swoje lata, sze-
reg zebranych doœwiadczeñ za-
wodowych, spo³ecznych, a tak-
¿e osobistych coœ na ten temat
wiem. Nie ma idealnego syste-
mu opieki zdrowotnej. Nie do-
pracowa³y siê go ani globalne
potêgi - tu mam na myœli USA -
czy te¿ kraje w naszej ocenie
socjalne, jak pañstwa skandy-
nawskie. Na swoj¹ s³u¿bê zdro-
wia narzekaj¹ wszyscy -
psiocz¹ Brytyjczycy, Niemcy,
W³osi, Hiszpanie, Grecy itd., itp.
Oczywiœcie inny jest poziom
opieki zdrowotnej w wymienio-
nych krajach, a inny u nas, inna
kultura medyczna i poziom fi-
nansowania s³u¿by zdrowia.
Nie ma idealnego modelu opie-
ki zdrowotnej, a kilka z nich ju¿
przerabialiœmy. Na reformach
s³u¿by zdrowia poleg³o ju¿ kil-
ka rz¹dów. Rz¹d Buzka wpro-
wadzi³ Regionalne Kasy Cho-
rych. Rz¹d Millera zreformowa³
systemy poprzedników, po któ-
rych pozosta³ nam Narodowy
Fundusz Zdrowia, czyli jedna
ogólnopolska kasa. Dziœ ten
model tak¿e ma ulec zmianie.
Rz¹d PO i PSL przeforsowa³
ostatnio w Sejmie pakiet ustaw
o ZOZ-ach, który pozwala na
przekszta³canie szpitali w spó-
³ki, o ochronie praw pacjenta i
o Rzeczniku Praw Pacjenta, o
akredytacji w ochronie zdrowia,

o konsultantach krajowych i wo-
jewódzkich w ochronie zdrowia
oraz o pracownikach zak³adów
opieki zdrowotnej. Kluczow¹
ustaw¹ jest ta o spó³kach, za-
k³ada ona bowiem obligatoryj-
ne przekszta³cenie ZOZ-ów w
spó³ki dzia³aj¹ce w oparciu o
prawo handlowe i przekazanie
ca³oœci ich kapita³u samorz¹-
dom. Kijem i marchewk¹ jest
zapis w ustawie, przewiduj¹cy
umorzenie zobowi¹zañ publicz-
noprawnych ZOZ-om prze-
kszta³caj¹cym siê w spó³ki ka-
pita³owe. Przeciwny ustawie
jest parlamentarny klub Lewicy,
przeciwny jest PiS i prezydent
Lech Kaczyñski, co Ÿle rokuje
ca³emu pakietowi. Swoj¹ kon-
cepcjê restrukturyzacji placó-
wek s³u¿by zdrowia bêd¹cych
w gestii miasta ma te¿ wicepre-
zydent Kochaniak, a sprowadza
siê ona z grubsza do utworze-
nia dwóch spó³ek z podlegaj¹-
cych Warszawie placówek s³u¿-
by zdrowia. Jedna z nich obej-
mowa³aby lecznictwo otwarte –
przychodnie, druga lecznictwo
zamkniête - szpitale. W mojej
ocenie pomys³ nie wnosi nic
nowego do sprawy, nie rozwi¹-
zuje bowiem problemów pa-
cjentów, ale wprowadza - po-
dobnie jak projekt rz¹dowy - do
gry sprawy maj¹tkowe placó-
wek. Mnie osobiœcie marzy siê
system, który prowadzi³by po-
trzebuj¹cego pacjenta jak po
sznurku od lekarza pierwszego
kontaktu do specjalistów, dalej,
o ile zachodzi taka potrzeba, do
lecznictwa zamkniêtego, reha-
bilitacji po zakoñczenia lecze-
nia szpitalnego, powrotu pa-
cjenta do lokalnej przychodni i
dalszej rehabilitacji. Koñcowy
efekt to umo¿liwienie w miarê
ca³kowitego powrotu do zdro-
wia. Najtrudniejsze  bowiem w
¿yciu pacjenta, co wiem z w³a-

snych doœwiadczeñ, jest zarów-
no dostanie siê do danej pla-
cówki jak i przejœcie z jednej do
drugiej. Dlatego te¿ patrz¹c z
praskiej perspektywy, o ile kon-
cepcja spó³ek w mieœcie ma byæ
realizowana, dlaczego nie roz-
wa¿yæ pomys³u SPÓ£KI ZOZ
PRAGA, która w swojej struk-
turze obejmowa³by np. Szpital
Praski i SPZOZLO przy ul Ja-
gielloñskiej, bêd¹ce we w³ada-
niu m.st. Warszawa, okulistykê
przy Sierakowskiego bêd¹c¹
czêœci¹ Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego i by³y
Szpital Kolejowy przy Brzeskiej,
którym zawiaduje Marsza³ek
Województwa Mazowieckiego.
Taka spó³ka, skupiaj¹ca szpita-
le i przychodnie odd³u¿one na
mocy ustawy, mia³aby szanse
zapewniæ przy w³aœciwym za-
rz¹dzaniu i zachowaniu maj¹t-
ku w rêkach samorz¹du to, o co
nam jako pacjentom chodzi,
czyli w³aœciwy dostêp do opieki
zdrowotnej.

PS1. Szpital Praski na mocy
decyzji Rady Warszawy otrzy-
ma³ dodatkowe 5 milionów z³o-
tych na kontynuacjê w tym
roku inwestycji - pawilonu A2.

PS 2.Rada Spo³eczna Szpi-
tala Praskiego jednog³oœnie
przyjê³a stanowisko wspieraj¹-
ce dyrekcjê placówki w zamia-
rze prowadzenia w ramach
szpitala stacji dializ.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Szlachetne zdrowie
Nied³ugo minie pó³metek

kadencji samorz¹du. Ostatnie
wybory samorz¹dowe odby³y
siê w niedzielê 12 listopada
2006 r. Wtedy wybraliœmy rad-
nych. Na nowego prezydenta
Warszawy musieliœmy pocze-
kaæ jeszcze dwa tygodnie, gdy¿
¿aden z kandydatów nie uzy-
ska³ wymaganej po³owy g³o-
sów. Najlepszy wynik uzyska³
Kazimierz Marcinkiewicz (272
050 g³osów), ale w drugiej tu-
rze, dziêki poparciu Aleksandra
Kwaœniewskiego, przeœcignê³a
go Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W sto³ecznych gazetach trwa
podsumowanie tego, co przez
dwa lata zrobi³a, a raczej czego
nie zrobi³a Hanna Gronkiewicz-
Waltz. Nikt natomiast nie próbuje
rozliczaæ z dwuletniej pracy rad-
nych. Po zmianie ustroju w 2002
r. odnosimy wra¿enie, ¿e rola rad-
nych siê zmniejszy³a. W rzeczy-
wistoœci jest ca³kiem odwrotnie,
w porównaniu z cz³onkami rady
miejskiej funkcjonuj¹cej wcze-
œniej, maj¹ oni znacznie wiêcej i
kompetencji, i odpowiedzialnoœci.

Dla mediów licz¹ siê tylko li-
derzy: najpierw Lech Kaczyñski,
potem komisaryczny Kazimierz
Marcinkiewicz, a teraz Hanna
Gronkiewicz-Waltz. £¹czy ich
jedno. S¹ politykami z pierw-
szych stron gazet, którzy z sa-
morz¹dem wczeœniej mieli nie-
wiele wspólnego, a nawet (Ka-
czyñski) znani byli z pogl¹dów
antysamorz¹dowych. Prezyden-
tami miasta zostali z namaszcze-
nia swojej partii. W listopadzie
2006 r. prezydentem Warszawy
zosta³by ka¿dy, kto mia³by po-
parcie PO i SLD. Hannie Gron-
kiewicz-Waltz przysz³o to zreszt¹
z wyj¹tkow¹ trudnoœci¹, co by³o
widaæ po wynikach pierwszej
tury. Podczas gdy na listy PO
zag³osowa³o 269 723 osób, ona
uzyska³a tylko 242 519 g³osów.

Pracy radnych nikt nie rozli-
cza. O tym, czy obejm¹ po-
nownie mandaty, nie zdecy-

Co robi¹ radni

W poprzednim numerze pisa-
³em, jak to miejscy urzêdnicy nie
potrafili wydaæ w tym roku ponad
260 mln z³otych na inwestycje i
o tyle Rada Warszawy zmuszo-
na by³a dokonaæ korekty bud¿e-
tu stolicy. Przypomnê, ¿e prawie
milion z³otych z tego przeznaczo-
ne by³o na rozpoczêcie prac pro-
jektowych Trasy Mostu Pó³noc-
nego od wêz³a przy Obrazkowej
i Modliñskiej przez Marywilsk¹ do
ulicy P³ochociñskiej. Odcinek ten
zapewniæ ma bezpoœredni wjazd
na Most Pó³nocny dla mieszkañ-
ców Zielonej Bia³o³êki oraz kie-
rowców jad¹cych od strony Nie-
porêtu tak, aby w ten sposób od-
ci¹¿yæ ul. Modliñsk¹ i dalej prze-
jazd przez Targówek i Pragê Pó-
³noc. Rozwi¹zanie jak najbar-
dziej s³uszne, logiczne i niezbêd-
ne dla ka¿dego, kto choæ raz
przeje¿d¿a³ przez Bia³o³êkê w
godzinach szczytu. Jak siê jed-
nak okazuje, nie jest to oczywi-
ste dla urzêdników pani prezy-
dent, którzy choæ mieli w tym
roku do wydania na ten cel mi-
lion z³otych, to nie wydali ani z³o-
tówki, choæ ju¿ w czerwcu nast¹-
pi³o otwarcie ofert w przetargu na
wykonawcê projektu tej trasy.
Niestety, na tym siê skoñczy³o.

Przez kilka miesiêcy urzêdnicy
nie wiedzieli, co zrobiæ z faktem,
i¿ najtañsza oferta by³a o 2 milio-
ny z³otych wy¿sza od zak³ada-

nych piêciu milionów za projekt.
A przecie¿ do wyboru mieli dwa
proste rozwi¹zania: albo do³o¿yæ
brakuj¹ce œrodki (jak to zrobiliœmy
w przypadku Legii), albo og³osiæ
przetarg jeszcze raz, jak zrobio-
no w przypadku drugiej linii me-
tra. Tak, czy tak, nale¿a³o dzia³aæ
szybko, aby jeszcze w tym roku
wy³oniæ projektanta i podpisaæ z
nim umowê. Tymczasem urzêd-
nicy nie zrobili w tej sprawie nic, a
nastêpnie przyszli do radnych,
aby inwestycjê zdj¹æ z planu te-
gorocznych zadañ. Ma³o tego –
wczeœniej uniewa¿nili przetarg
pod pozorem braku œrodków w
bud¿ecie, choæ te by³y ca³y czas
zapisane. Tego ju¿ by³o za wiele,
zw³aszcza, ¿e w tym momencie
zapali³a mi siê czerwona lampka:
a mo¿e to nie niekompetencja
urzêdników, tylko œwiadoma de-
cyzja w³adz miasta o ca³kowitej
rezygnacji z tej inwestycji? Nie,
chyba niemo¿liwe – pomyœla³em
- przecie¿ Hanna Gronkiewicz-
Waltz obiecywa³a to wszystko
mieszkañcom Bia³o³êki w zamian
za rozbudowê Czajki i ulokowa-
nie tu Jarmarku Europa. Czy¿by
teraz mia³a siê z tego wycofaæ?
Postanowi³em, ¿e nie bêdê bez-
czynnie czeka³, a¿ mieszkañcy
Bia³o³êki przekonaj¹ siê o tym na
w³asnej skórze. Jako radni Lewi-
cy przeg³osowaliœmy na dwóch
komisjach – trzeba przyznaæ, ¿e

przy wsparciu PiS-u - pozosta-
wienie œrodków na tê inwesty-
cjê w tegorocznym bud¿ecie. W
ten sposób niejako postawiliœmy
pod œcian¹ wiceprezydenta
Wojciechowicza, który na sesji
zaproponowa³ w formie autopo-
prawki utrzymanie tego zadania.
Nie by³o to ³atwe i kosztowa³o
wiele zachodu, ale z satysfakcj¹
mogê powiedzieæ, ¿e radnym
Lewicy po raz kolejny uda³o siê
coœ wywalczyæ dla prawobrze¿-
nej Warszawy. Zdobyliœmy przy-
czó³ek, który teraz trzeba jednak
utrzymaæ, czyli zadbaæ, aby
œrodków na budowê oczekiwa-
nej Trasy Mostu Pó³nocnego nie
zabrak³o w bud¿ecie na 2009
rok. Mam nadziejê, ¿e w tej wal-
ce wespr¹ mnie równie¿ radni
PiS i PO – zw³aszcza z nasze-
go okrêgu. W koñcu po to nas
wszystkich wybrano...

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy

(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

Po to nas wybrano

duj¹ bowiem wyborcy, lecz
centrale partyjne uk³adaj¹ce
listy. Od dwóch kadencji radni
s¹ ¿o³nierzami maj¹cymi g³o-
sowaæ zgodnie z decyzj¹ pod-
jêt¹ poza rad¹. Na szczêœcie
trafiaj¹ siê wyj¹tki, ale nie jest
im ³atwo. Radny maj¹cy inny
pogl¹d ni¿ kierownictwo, g³o-
suj¹cy zgodnie ze swoim prze-
konaniem, jest karany np.
utrat¹ funkcji przewodnicz¹ce-
go komisji. No, i przede
wszystkim - groŸb¹ nieumiesz-
czenia na listach wyborczych
nastêpnym razem.

Nic nie wskazuje na to, by
kolejne wybory samorz¹dowe
odby³y siê w okrêgach jedno-
mandatowych, co pomog³yby
uzdrowiæ tê sytuacjê. To kolej-
na niespe³niona obietnica Plat-
formy. Zmianê ordynacji samo-
rz¹dowej przeprowadza siê
zwyk³¹ ustaw¹, mo¿liw¹ do
uchwalenia w obecnej sytuacji
politycznej. Nie wierzê, ¿e po-
parcia odmówi³oby PSL, które-
go kandydaci regularnie wygry-
waj¹ wybory w okrêgach jedno-
mandatowych w ma³ych gmi-
nach, w których ju¿ dziœ obwi¹-
zuje ten system. Obecny stan
rzeczy jest jednak bardzo wy-
godny dla w³adz partyjnych,
ceni¹cych sobie korzyœci p³yn¹-
ce z ordynacji proporcjonalnej.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J. POLSKI doœwiadczona
nauczycielka 022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
POLSKI - nauczycielka
022 322-60-32
MATEMATYKA, chemia
0603-545-518
NIEMIECKI 022 676-75-40
NIEMIECKI - super, autor
ksi¹¿ek, 20 lat praktyki,
www.naukaniemieckiego.pl
0603-881-419

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

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
HYDRAULIK 0608-030-767
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
KRAWCOW¥ do poprawek
krawieckich 0602-536-682
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE 022 789-33-89
STYLOWA sala! wesela,
przyjêcia 0609-608-644

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

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

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii
duchowej likwiduj¹c ca³e spec-
trum choroby. Poœwiêca cho-
remu ok. pó³ godziny, ale za-
le¿y to od stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia wybór tech-
niki. Raz s¹ to manualne ma-
nipulacje, kiedy indziej uzdra-
wianie duchowe, praniczne

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

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

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

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 i 18 listopada

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876

ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257

MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

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

SPRZEDAM mieszkanie 56m2

(Wo³omin), parter, ogródek,
po remoncie 0698-966-071
WYNAJMÊ powierzchnie
budowlano-handlowe, bez-
poœrednio, ul. Radzymiñska
(okolice OBI) 0501-273-333

DAM PRACÊ

KRAWCOW¥ do poprawek
krawieckich 0602-536-682

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, kogo z Was interesuje
pi³ka no¿na?

Doprawdy nie wiem, dla-
czego pompujemy miliony
naszych podatkowych z³otó-
wek, aby nie ogl¹daæ polskich
rozgrywek ligowych lub ogl¹-
daæ pora¿ki polskiej repre-
zentacji.

Liga jest na ¿enuj¹co ni-
skim poziomie i nie wywo³uje
¿adnych emocji. Wynik by³ z
góry ustalony. „Lewe” pieni¹-
dze z zak³adów pi³karskich
p³ynê³y do umówionych kie-
szeni. Antagonizmy regional-
ne w imiê koloru szalika wci¹¿
zabijaj¹ mózgi i konkretnych
m³odych ludzi. Aliœci, czipsy i
piwo mo¿na spo¿ywaæ bez
PZPN i reklam. Bez PZPN
mo¿na te¿ ryczeæ wniebog³o-
sy, bluŸniæ i wzniecaæ burdy.
Policja spa³uje ³obuziaków
jak zwykle przy ka¿dym prze-
kroczeniu prawa.

Dlatego wszystkich kibiców
i kiboli zachêcam do bojkotu
kolesiowego tworu i grania w
autentyczny football poza sta-
dionami. Jak ja kiedyœ.

PZPN, który sam siê wy-
bra³ na Lato za spo³eczne

pieni¹dze, moim zdaniem

utraci³ resztkê zdrowego roz-
s¹dku spo³ecznego i in-

stynktu samozachowawcze-
go. Prywatne sprawy robi siê

za w³asne pieni¹dze i to nie

jest grzech. Ale za spo³ecz-
ne, to co innego. Wymaga-

na jest do tego uczciwa i
m¹dra g³ówka.

Radoœæ z m¹drej g³ówki
mo¿e mieæ inny wymiar. Ra-
doœæ mo¿e byæ efektem ogl¹-
dania socjalizacji szczeni¹t.
Na to pojêcie sk³adaj¹ siê
chêæ poznania, chêæ do dzia-
³ania i wszelakie emocje. So-
cjalizacja to tak¿e wspó³dzia-
³anie i twórcze znajdywanie
siê w grupie. Ze zwierzêtami

nie mo¿emy bezpoœrednio
porozmawiaæ. Mo¿emy jedy-
nie obserwowaæ zwierzêcy
jêzyk gestów. Zwierzêta bo-
wiem mówi¹ gestami. My, lu-
dzie. mamy te¿ pozawerbal-
ny jêzyk naszych cia³. Ci któ-
rzy odkryli i nauczyli siê tego
subtelnego przekazu, znani
s¹ jako zaklinacze wê¿y czy
zaklinacze koni, a u nas ci,
którzy od pierwszego wejrze-
nia rozumiej¹ drugiego.
Wbrew pozorom nie potrze-
ba ¿adnego zaklinania, aby
dogadaæ siê z w³asnym pu-
pilem. Od nas, ludzi, zwierza-
ki tak¿e wymagaj¹ chêci do
socjalizacji. Jeszcze raz po-
wtórzê: na cz³owieczeñstwo
nasze sk³adaj¹ siê chêæ do
poznania, chêæ do dzia³ania
i wszelakie emocje z opiekuñ-
czoœci¹, ¿yczliwoœci¹, odpo-
wiedzialnoœci¹ i zmys³em ob-
serwacji. Dziêki nim - zwie-
rzakom mo¿emy dowiedzieæ
siê wiele o sobie i tych, któ-
rzy nas otaczaj¹. Podwy¿szo-
na œwiadomoœæ dziêki psom
– bezcenne!

Resocjalizacja

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

Po rozszerzeniu oferty bêdzie mo¿-
na jeŸdziæ poci¹gami Kolei Mazowieckich
na podstawie biletów dobowych, 3-dnio-
wych, 7-dniowych, 30 i 90-dniowych (z
wy³¹czeniem biletów na jedn¹ liniê) oraz
biletów seniora wa¿nych w strefach 1 i
2, czyli w stolicy i poza Warszaw¹. Ofer-
ta wspólny bilet ZTM-KM oznacza, ¿e w
poci¹gach KM jeŸdzimy na podstawie
biletów ZTM (a wiêc podró¿ny nie pono-
si dodatkowych op³at z tytu³u przejaz-
du). Honorowane s¹ równie¿ wszystkie
uprawnienia do przejazdów ulgowych
(ulga 50%) i bezp³atnych.

Na stacjach s¹ zainstalowane kasowni-
ki, a na niektórych z nich kasy prowadz¹
sprzeda¿ biletów 30- i 90-dniowych ZTM.
Bilety 30- i 90-dniowe mo¿na aktywowaæ
równie¿ u kierownika poci¹gu KM, na za-
sadach obowi¹zuj¹cych podró¿nych nie po-
siadaj¹cych wa¿nego biletu na przejazd.

Karta spersonalizowana jest wyda-
wana tylko na wniosek u¿ytkownika.

We wniosku pasa¿erowie musz¹ podaæ
swoje imiê i nazwisko, PESEL (lub datê uro-
dzenia w przypadku obywateli innych kra-
jów), adres zamieszkania z kodem poczto-
wym. Droga do spersonalizowanej Karty:

* odwiedŸ Punkt Obs³ugi Pasa¿era
ZTM - na miejscu wype³nij wniosek i
do³¹cz zdjêcie

* œci¹gnij wniosek ze strony - wy-
pe³nij, do³¹cz zdjêcie i wyœli poczt¹ albo
z³ó¿ osobiœcie w jednym z Punktów
Obs³ugi Pasa¿era ZTM

* wype³nij wniosek na stronie in-
ternetowej

Kartê odbiera siê osobiœcie. W przy-
padku wniosków z³o¿onych przez stro-
nê internetow¹ lub przes³anych poczt¹
odbiór jest mo¿liwy tylko w Punkcie Ob-
s³ugi Pasa¿erów w siedzibie ZTM na ul.
Senatorskiej 37. Przed odebraniem Kar-
ty nastêpuje weryfikacja danych wpisa-
nych we wniosku, dlatego te¿ konieczne
jest okazanie dokumentu to¿samoœci.

„Twoja osobista Warszawska Karta
Miejska” to nic innego, jak Warszaw-
ska Karta Miejska, która jest noœnikiem
biletów d³ugookresowych (30- i 90-
dniowych) posiadaj¹ca jednoczeœnie na
rewersie trwa³y nadruk zdjêcia u¿yt-
kownika oraz jego danych - imienia i
nazwiska. W ten sposób „zwyk³a” Kar-
ta staje siê Twoj¹ osobist¹ WKM.

Korzyœci z personalizacji War-
szawskiej Karty Miejskiej

Mo¿liwoœæ zablokowania Karty i od-
zyskania niewykorzystanej czêœci bi-
letu w przypadku utraty Karty

W przypadku zgubienia lub kradzie-
¿y WKM, jest mo¿liwoœæ jej zablokowa-
nia i odzyskania niewykorzystanej czê-
œci biletu - od dnia zg³oszenia tego faktu
w ZTM. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e za
wyrobienie kolejnej Karty spersonalizo-
wanej jest pobierana op³ata w wysoko-
œci 10 z³. Pomimo tego, korzyœci z fak-
tu, ¿e pozosta³a wartoœæ biletu nie prze-
pada wraz z Kart¹, s¹ niewspó³mierne
do koniecznoœci poniesienia tej op³aty.

Karta spersonalizowana za-
stêpuje dokument to¿samoœci

W trakcie kontroli biletów, pasa¿ero-
wie pos³uguj¹cy siê spersonalizowanymi

kartami nie bêd¹ musieli mieæ przy so-
bie ¿adnego dokumentu to¿samoœci.

W przypadku braku dokumentu ze
zdjêciem, bilet okresowy na Karcie
Miejskiej niespersonalizowanej jest nie-
wa¿ny i w takiej sytuacji kontroler
mo¿e wystawiæ wezwanie do zap³aty.
Karta spersonalizowana to bilet i do-
kument w jednym!.

Prosimy jednak pamiêtaæ, ¿e posia-
dacze spersonalizowanej Karty Miej-
skiej, którzy korzystaj¹ z biletów ulgo-
wych, bêd¹ musieli mieæ przy sobie
dokument poœwiadczaj¹cy prawo do
ulgi. Karta spersonalizowana w tym
przypadku nie zastêpuje legitymacji
szkolnej lub studenckiej.

Nowe oferty skierowane dla po-
siadaczy Kart spersonalizowanych

ZTM planuje umo¿liwiæ kodowanie na
Warszawskiej Karcie Miejskiej kolejnych
rodzajów biletów - m.in. 7 i 3 dniowych
czy te¿ dobowych. WKM bêdzie mog³a
byæ te¿ wykorzystywana jako tzw. „elek-
troniczna portmonetka”, czyli np. bêdzie
mog³a s³u¿yæ jako karnet wejœciowy do
oœrodków sportu i rekreacji (baseny, hale
sportowe itp.). W pierwszej kolejnoœci
nowe funkcje Warszawskiej Karty Miej-
skiej mog¹ byæ oferowane posiadaczom
Kart spersonalizowanych.

Do Pruszkowa na bilecie ZTM
Od 15 listopada na bilecie Zarz¹du Transportu Miejskiego dojedziemy poci¹gami

Kolei Mazowieckich do Pruszkowa, Piastowa i Sulejówka Mi³osna.
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Wojciech Zawadzki urodzi³
siê 3 marca 1914 r., a wiêc u
progu wielkiego miêdzynaro-
dowego konfliktu, który posta-
wi³ naprzeciw siebie zabor-
ców, a tym samym dawa³
Polakom nadziejê na odzy-
skanie niepodleg³oœci. Jego
m³odszy brat, Antoni przy-
szed³ na œwiat wraz z rodz¹c¹
siê niepodleg³oœci¹ w roku
1918. Rok ten by³ zreszt¹
znacz¹cy dla rodziny równie¿
z innego powodu. 24 grudnia,
na grypê „hiszpankê” zmar³,
prze¿ywszy zaledwie 32 lata,
ojciec Wojciecha, Stefan Za-
wadzki, absolwent Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego, doktor
filozofii, nauczyciel warszaw-
skich szkó³ œrednich. Od tej
pory, Maria z Lipiñskich mu-
sia³a radziæ sobie sama. Sa-
motnej matce w wychowaniu
ch³opców pomagali siostra
Stefania i brat Zygmunt.

Pocz¹tkowo Zawadzcy
mieszkali na ul. Lwowskiej.
Po œmierci ojca, musieli prze-
nieœæ siê do mniejszego
mieszkania, przy ul. Nieca³ej.
Wojciech Zawadzki uczêsz-
cza³ do Gimnazjum Stefana
Batorego, a nastêpnie do
Szko³y Towarzystwa Ziemi
Mazowieckiej przy ul. Klono-
wej. Po uzyskaniu œwiadec-
twa dojrza³oœci studiowa³ na
Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Warszawskie-
go. Brat studiowa³ historiê. W
okresie nauki ca³e lato, po-
cz¹wszy od maja do wrze-
œnia, spêdzali w domu Zyg-
munta Lipiñskiego w Wiœnie-
wie przy ul. Weteranów.

To tam w³aœnie Wojciech
Zawadzki zacz¹³ rozwijaæ
swoje pasje spo³ecznikow-
skie. W 1929 r. zorganizowa³
bibliotekê dla miejscowej
m³odzie¿y. Pocz¹tki, jak
wspomina brat Wojciecha,
Antoni, to by³a zabawa 15-
latków.

Jeden da³ 10 ksi¹¿ek, dru-

gi 15 i z tygodnia na tydzieñ

iloœæ siê powiêksza³a.

W 1935 r. Zawadzki za³o-
¿y³ w Wiœniewie Ko³o M³o-
dych Polskiej Macierzy Szkol-
nej. Polska Macierz  Szkolna,
organizacja oœwiatowa,
wspieraj¹ca czytelnictwo,
objê³a patronat nad biblio-
tek¹. Poza prac¹ bibliote-
karsk¹ Zawadzki redagowa³
te¿ gazetê – miesiêcznik pt.
„Kronika”, któr¹ panie Za-
wadzka i Lipiñska pracowicie
przepisywa³y.

Wojciechowi Zawadzkiemu
uda³o siê skupiæ wokó³ siebie
grupê miejscowej m³odzie¿y,
g³ównie uczniów szkó³ œred-
nich i zaszczepiæ w nich pa-
sje spo³ecznikowskie. Dzia³ali
w œrodowisku dzieci robotni-
czych, czêsto pozostaj¹cych
w bardzo skromnych warun-
kach. Brali te¿ udzia³ w ró¿-
nych uroczystoœciach patrio-
tycznych.

Jedn¹ z nich by³o uroczy-
ste poœwiêcenie ciê¿kiego
karabinu maszynowego, w
czerwcu 1939 r., ufundowa-
nego dla batalionu Saperów
Mostowych z Legionowa.

- Uroczystoœæ, pod honoro-

wym patronatem szambela-
nowej Kiœlañskiej odbywa³a

siê na terenie szko³y w Pie-

kie³ku – wspomina Zbigniew
Prokop, uczeñ Wojciecha
Zawadzkiego, wówczas 7-la-
tek – Wtedy ju¿ przewidywa-

no wybuch wojny i starano siê

do tego przygotowaæ. Orga-
nizowano zbiórki pieniêdzy

na uzbrojenie.

Dzia³alnoœæ spo³eczno-pa-
triotyczna jeszcze bardziej
rozwinê³a siê po wybuchu
wojny, w czasie okupacji. W
paŸdzierniku 1939, kiedy
bomba uszkodzi³a kamienicê
na Nieca³ej, Zawadzcy na sta-
³e zamieszkali w domu wuja
Lipiñskiego w Wiœniewie. Woj-
ciech dalej, teraz ju¿ nielegal-
nie prowadzi³ bibliotekê oraz
kierowa³ Punktem Do¿ywiania
Polskiego Komitetu Opieki
(póŸniejszej Rady G³ównej
Opiekuñczej) w Piekie³ku.

W roku 1941 wraz z bratem
Antonim i przyjació³mi ze stu-
diów zorganizowa³ jedne z
pierwszych w okupowanym
kraju tajne gimnazjalne kom-
plety nauczania, a dla m³o-
dzie¿y m³odszej – nauczanie
historii i geografii w zakresie
programu 6 i 7 klasy szko³y
powszechnej.

Przez tajne komplety prze-
winê³o siê oko³o 200 uczniów
z Wiœniewa, Piekie³ka, Tar-
chomina, D¹brówki, Marceli-
na, Bia³o³êki i P³ud. Przy kom-
pletach powsta³y te¿ mêska i
¿eñska dru¿yna harcerstwa
konspiracyjnego – „Szarych
Szeregów”. Dzia³alnoœæ ta
by³a bardzo niebezpieczna,
grozi³a wywiezieniem do obo-
zu koncentracyjnego, a na-
wet œmierci¹, wymaga³a wiêc
ogromnej odwagi i niezwyk³e-
go talentu organizatorskiego.

Jesieni¹ 1944 roku Za-
wadzcy, jak wiêkszoœæ miesz-
kañców tych terenów, zostali
wysiedleni w okolice Skier-
niewic. Po powrocie w 1945
r. Wojciech Zawadzki ponow-
nie skupi³ wokó³ siebie kon-
spiracyjn¹ m³odzie¿ i zorga-
nizowa³ pierwsze na tych te-
renach prywatne gimnazjum
ogólnokszta³c¹ce im. Romu-
alda Traugutta z siedzib¹ w
budynku szko³y powszechnej
w Piekie³ku. Profesor Za-
wadzki wyk³ada³ w nim jêzyk
polski i historiê, staraj¹c siê,
mimo panuj¹cego stalinizmu,
wychowywaæ m³odzie¿ w pa-
triotyczno-katolickim duchu.

- By³ bardzo lubiany przez

uczniów i cieszy³ siê ogrom-
nym autorytetem – mówi Zbi-
gniew Prokop, uczeñ gimna-
zjum w latach 1947-1949. –
Has³o „Bóg, honor, Ojczyzna

by³o jego naczeln¹ zasad¹”.
W roku 1947 Gimnazjum

staje siê fili¹ Liceum i Gimna-
zjum im. T. Czackiego z sie-
dzib¹ dyrekcji w gmachu
Gimnazjum im. W³adys³awa
IV przy ul. Zygmuntowskiej.
W tym czasie powstaje kon-

kurencyjna szko³a przy fabry-
ce Spissa w Tarchominie,
maj¹ca przygotowywaæ kwa-
lifikowane kadry pracowni-
ków nowoczesnych zak³a-
dów „Polfa”. Pocz¹tkowo jest
to gimnazjum, a nastêpnie
technikum chemiczno-farma-
ceutyczne.

W tej sytuacji w 1949 r.
Gimnazjum im. Traugutta zo-
staje przez ówczesne w³adze
oœwiatowe zamkniête.

Wojciech Zawadzki podej-
muje pracê w Technikum i
Gimnazjum Chemiczno-Far-
maceutycznym przy Tarcho-
miñskich Zak³adach Farma-
ceutycznych „Polfa”. Uczy
tam jêzyka polskiego do 1952
r. , czyli do momentu przenie-
sienia szko³y na ulicê Ho¿¹.

Przez nastêpne dwa lata
pracuje jako nauczyciel i bi-
bliotekarz w Zasadniczej
Szkole Budowlanej w Pomie-
chówku.

W latach 1954- 1956 uczy
w szkole podstawowej w Hen-
rykowie, a nastêpnie nowo
wybudowanej 11-klasowej
szkole przy ul. Podró¿niczej w
Wiœniewie, która z czasem
uzyskuje imiê Stefana Czar-
nieckiego. Wtedy jednak idee
g³oszone przez prof. Wojcie-
cha Zawadzkiego staj¹ siê nie-
wygodne dla w³adz oœwiato-
wych. Postanowiono wiêc
utrudniæ mu kontakt z m³o-
dzie¿¹. Najpierw w 1959 r.
przeniesiono go do pracy w
XIII Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym przy ul. Odrow¹¿a 75, co
przy jego s³abym stanie zdro-
wia, sprawia³o mu ogromne
problemy z dojazdem, a na-
stêpnie zabroniono mu zupe-
³nie kontaktu z  m³odzie¿¹,
móg³ wyk³adaæ tylko w szko-
³ach dla doros³ych. Do emery-
tury, na któr¹ odszed³ w 1975
r., uczy³ w XIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym dla Doros³ych
przy ul. Burdziñskiego 4 oraz
w „Wieczorówce” przy Zespo-
le Szkó³ Chemicznych przy
Tarchomiñskich Zak³adach
Farmaceutycznych „Polfa”.

Praca jego zosta³a jednak
pod koniec ¿ycia doceniona.
24 czerwca 1974 r. otrzyma³
Z³ot¹ Odznakê Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego, a 18
wrzeœnia tego roku odznaczo-
ny zosta³ Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi. Zmar³ 26 maja 1976 r.

Nieocenion¹ zas³ug¹ Woj-
ciecha Zawadzkiego by³o
wychowanie w duchu patrio-
tycznym kilku pokoleñ m³o-
dzie¿y. Dowodem na to, ¿e
jego osoba i dzie³o nie posz³o
w zapomnienie, jest Gimna-
zjum nr 121 przy ul. P³u¿nic-
kiej. Imiê Wojciecha Zawadz-
kiego szko³a otrzyma³a w³a-
œciwie dwukrotnie, najpierw
jako szko³a podstawowa, a
po reformie 1999 r., jako gim-
nazjum. 14 kwietnia 1997 r.
na zebraniu Rady Pedago-
gicznej z udzia³em Samorz¹-
du Szko³y i Rady Rodziców,
Wojciech Zawadzki wybrany
zosta³ patronem Szko³y Pod-
stawowej nr 117. Wtedy te¿
ustalono, ¿e data 23 kwietnia
– dzieñ jego imienin – bêdzie
dniem Œwiêta Szko³y. 23

kwietnia 1998 roku, w czasie
pierwszych obchodów Œwiê-
ta szko³a otrzyma³a sztandar,
ufundowany przez grono
uczniów i wychowanków
Wojciecha Zawadzkiego.

Grupa najbardziej odda-
nych uczniów profesora Za-
wadzkiego jest bardzo zwi¹-
zana z powsta³ym po 1999 r.
Gimnazjum nr 121, które
przejê³o patrona po szkole
podstawowej. Jan i Wies³awa
Bukowscy, Zbigniew Prokop,
prof. Janusz Morawski, Jo-
lanta £¹czyñska, pañstwo
Gilewscy, Jadwiga GoŸ-
dziewska, El¿bieta Karwicka,
Wies³aw i Hanna Kuszkow-
scy to grono osób, na których
obecnoœæ i pomoc dyrektor
szko³y, Wanda Walkowiak,
zawsze mo¿e liczyæ. S¹
obecni na wszystkich uroczy-
stoœciach i przy wa¿nych wy-
darzeniach.

Co roku, 1 wrzeœnia Jan
Bukowski i Zbigniew Prokop
„stawiaj¹ siê do pracy”. Na
lekcjach historii i wychowania
obywatelskiego oraz na go-
dzinach wychowawczych
przedstawiaj¹ uczniom klas
pierwszych sylwetkê Wojcie-
cha Zawadzkiego, tak aby
znali j¹ dobrze przed uroczy-
stym œlubowaniem. 3 lata
temu lekcje te zwieñczone
zosta³y konkursem historycz-
no-literackim na temat patro-
na. Finaliœci w nagrodê wyje-
chali na kolonie do Hiszpanii.

Kolejnym przedsiêwziêciem
wychowanków Patrona by³o
utworzenie w pracowni histo-
rycznej Izby Pamiêci. Dziêki
¿yczliwoœci spadkobierców
mo¿liwe by³o zgromadzenie
wielu pami¹tek i dokumentów
po profesorze Zawadzkim.

Odnowione sprzêty – biblio-
teczki, krzes³o, ró¿ne drobia-
zgi, oddaj¹ klimat domu na
Weteranów, w którym dzia³a
siê historia. Teraz tê historiê
mo¿na „poczuæ” ogl¹daj¹c
dokumenty, polskie i niemiec-
kie œwiadectwa szkolne, listy,
notatki, kalendarze, zdjêcia,
wyeksponowane w gablotach
i na œcianach pracowni histo-
rycznej. Dyrektor Wanda Wal-
kowiak przyjmuje goœci i in-
teresantów przy stole, przy
którym odbywa³y siê tajne
komplety.

W oparciu o zgromadzone
materia³y i pami¹tki, nauczy-
cielka jêzyka polskiego, Ma-
ria Dzik przygotowa³a niezwy-
k³y spektakl poetycko-mu-
zyczny pt. „Bia³o³êckie wypo-
minki”. Przedstawienie, na
które zaproszeni zostali naj-
starsi mieszkañcy dzielnicy,
pamiêtaj¹cy Wojciecha Za-
wadzkiego, nauczyciele i
uczniowie, sta³o siê okazj¹ do
wspomnieñ i wzruszeñ. By³o
to spotkanie trzech pokoleñ
ludzi, zwi¹zanych osob¹ i ide-
ami profesora Wojciecha Za-
wadzkiego, niezwyk³ego
cz³owieka i nauczyciela.

Joanna Kiwilszo

Nale¿a³ do tych ludzi, którym obca jest pogoñ za zaszczytami i karier¹. Unika³ roz-
g³osu i nie dokona³ wielkich czynów z broni¹ w rêku. A jednak w swoim skromnym
¿yciu zrobi³ wiele dobrego. Zawsze wierny idea³om „Bóg, honor, Ojczyzna” wychowa³
w patriotycznym duchu ca³e rzesze uczniów, którzy wci¹¿ o nim pamiêtaj¹. Organiza-
tor tajnych kompletów podczas okupacji, d³ugoletni nauczyciel po wojnie, jest patro-
nem Gimnazjum nr 121 przy ul. P³u¿nickiej. Warto przybli¿yæ jego sylwetkê w przed-
dzieñ Œwiêta Niepodleg³oœci, bowiem choæ nale¿a³ do pokolenia urodzonych jeszcze
w niewoli, swoj¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ rozpocz¹³ w czasie II Rzeczpospolitej.

Wojciech Zawadzki – wychowawca m³odzie¿y

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

Spotkanie w domu Wojciecha Zawadzkiego przy ul. Weteranów w Wiœniewie, marzec 1997.

Stoj¹ od lewej : Jan Bukowski, Krystyna Klimczak, Antoni Zawadzki, Ma³gorzata Ostrowska,
Zbigniew Prokop.
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OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824,
Jagoda 0605-037-515
Pawe³ 0609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:

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

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis

Ceny konkurencyjne!

ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919

www.meblekuchenne-emilka.pl

STRA¯ MIEJSKA
Miasta Sto³ecznego Warszawy
VI Oddzia³ Terenowy
03-490 Warszawa
ul. Jana M³ota 3
tel. 0 (22) 741-27-72,
faks 0 (22) 619-22-80

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach
„DNI OTWARTYCH ze STRA¯¥ MIEJSK¥”

12 listopada w godzinach 18.00- 20.00
PrzyjdŸ, spotkaj siê z nami i porozmawiaj

o tym jak mo¿emy wspólnie poprawiæ
Twoje bezpieczeñstwo.

Maya Gordon, znana artyst-

ka izraelska, urodzi³a siê w
Chorzowie w 1947 roku. W

1957 wyemigrowa³a do Izraela.

W latach 1966-1970 studiowa-
³a w Akademii Sztuk Piêknych

i Wzornictwa w Jerozolimie, a
nastêpnie, w latach 70., w Aka-

demii im. Van Eycka w Ma-

astricht. Od 1972 roku miesz-
ka i pracuje w Holandii.

Ma na swoim koncie wiele

wystaw indywidualnych i
zbiorowych, m.in.: 1980 –

Galery de Kapberg w Eg-
mondf w Holandii, 1982 –
Galery de Schottenburg w

Amsterdamie, 1984 – BBK’69
w Amsterdamie, 1986 – Ga-
lerie Diagonale w Pary¿u,

Galeria BWA w Lublinie, 1987
– Dom Artysty w Jerozolimie,
1993 – Galeria Sarah Konforti
w Jaffie, 1995 – Herzyliya
Museum of Art, 2001 – Nelly
Aman Galery w Tel Avivie.

W Nizio Gallery Maya Gor-

don prezentuje instalacje i fo-
totapety nawi¹zuj¹ce do izra-

elskiej przestrzeni publicznej.

Fotografie przedstawiaj¹ zbu-
rzone domy, zasieki z drutu

ko lczas tego ,
krajobraz znisz-

czony wojn¹.

Na œrodku sali
artystka u³o¿y-

³a piramidê z
szarych kamie-

ni brukowych.

Na ka¿dym ka-
mieniu, jak na

pomarañczach
widnieje na-

klejka z napi-
sem „Jaffa”. Na

ceglanej œcia-
nie galerii wi-
dzimy zarys

synagogi, wy-
konany z cien-

kiego drutu.

Do wykonania instalacji ar-

tystkê zainspirowa³y opusz-
czone w wyniku konfliktu

zbrojnego budynki w Izraelu.
Podczas jednej ze swoich

przechadzek po Jaffie zoba-

czy³a ruiny domu, które zo-
sta³y ogrodzone siatk¹ i dru-

tem kolczastym i oznaczone
tabliczk¹: „Pañstwo Izrael.

Wstêp wzbroniony”.

Instalacja Mayi Gordon to

protest przeciwko zasiekom z

drutu kolczastego i wojnie, a

tak¿e wszelkim ogranicze-
niom, to pragnienie pokoju i

afirmacja ró¿norodnoœci arty-
stycznych dróg.

Wystawa Mayi Gordon
„Klik-Klak” w Nizio Gallery

przy ul. In¿ynierskiej 3

czynna jest do 30 listopa-
da od wtorku do pi¹tku,

godz. 10-17 oraz w soboty,
godz. 12-16.

Joanna Kiwilszo

Klik – Klak
W Nizio Gallery przy ul. In¿ynierskiej 3 prezentowana

jest wystawa fotografii i instalacji Mayi Gordon pt.
„Klik-Klak”.

XIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce na ul. Oszmiañskiej 23/25
obchodzi w tym roku 80-lecie istnienia szko³y. Liceum to

mo¿e poszczyciæ siê bogat¹ i d³ug¹ histori¹. Dlatego te¿

obchody jubileuszu zosta³y wyj¹tkowo ciekawie przygoto-
wane przez nauczycieli tej szko³y i przede wszystkim przez

dyrektor Jolantê Sieradz - Starod¹b.

Œwiêto szko³y

G³ówne uroczystoœci od-
bêd¹ siê w dniach 6 - 8 listo-
pada, poniewa¿ na dzieñ 11

listopada przypada œwiêto
Patrona XIII LO 6 listopada o

godz. 18 w koœciele pw. Chry-

stusa Króla na Targówku od-
bêdzie siê msza œw. ze sztan-

darami szko³y inauguruj¹ca
obchody. Goœciem na mszy

bêdzie m.in. biskup gen. dyw.

Tadeusz P³oski.

 7 i 8 listopada uroczysto-
œci jubileuszowe odbêd¹ siê
ju¿ w szkole. Jak co roku, œlu-

bowaæ uroczyœcie bêd¹
pierwsze klasy, a poza tym
bêd¹ wyk³ady prowadzone
przez specjalnych goœci (m.in.
przez W³adys³awa Barto-

szewskiego), bêdzie premie-
ra przedstawienia Grupy Te-
atralnej PUNKT pt. „Mistrz i
Ma³gorzata” w re¿. Doroty
Go³aszewskiej, bêdzie te¿

zjazd absolwentów szko³y.
Goœciæ w tych dniach w XIII
Liceum bêd¹ mi.in. burmistrz
Dzielnicy Targówek (który za-
szczyci nas przemówieniem),

radni Targówka, przedstawi-
ciele kuratorium, prezes Sto-
warzyszenia Absolwentów
XIII LO i inni wa¿ni goœcie.

Marta Chodorska


