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Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

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

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie

lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia

proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach

nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.

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

duj¹ 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

� bezbolesne leczenie

� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91

czynne 9-20

sobota 9-14

Atrakcyjne

rabaty!

dokoñczenie na str. 8

Mamy urlop!

Od 8 lipca do 18 sierpnia

nasza redakcja bêdzie nieczynna.

Zapraszamy od 19 sierpnia,

nastêpna gazeta - 28 sierpnia.

PAMIÊTAJ, DBAJ O SWÓJ S£UCH!

JEŒLI…

- narzekamy, ¿e przez telefon osoby z którymi prowadzona

jest rozmowa, mówi¹ niewyraŸnie

- mamy problem z rozpoznaniem z której strony dochodzi dŸwiêk

- s³yszymy dzwonienia lub brzêczenie w uszach

- czêsto pytamy: ”S³ucham?”, „Przepraszam, czy móg³byœ powtórzyæ?”

- bardzo g³oœne s³uchamy radia lub telewizji

W DNIACH 1 - 31 lipca 2013 ROKU

ZAPRASZAMY NA BEZP£ATNE BADANIE S£UCHU

Gabinet firmy FONIKON

ul. D¥BROSZCZAKÓW 5A, tel. 22 392 05 67

Osobom niepe³nosprawnym proponujemy wizyty domowe

tel. 22 392 76 19

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 80-90 z³

- zni¿ki na protezy

- korony porcelanowe 430 z³

- protezy acetalowe

ul. Jagielloñska 3

tel. 22 619-99-99

22 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

www.gabinet-dentystyczny.firmy.net

Tory na macie

A kilka dni wczeœniej w tu-

nelu ³¹cz¹cym I i II liniê metra

rozpoczê³o siê uk³adanie na-

wierzchni torowej. W 400-me-

trowym odcinku tunelu znala-

z³o siê 1200 podk³adów bloko-

wych. To one pozwol¹ na w³a-

œciwe wyprofilowania toru

technologicznego, którym po-

ci¹gi bêd¹ wje¿d¿aæ na II liniê

metra. Monta¿ podziemnego

torowiska jest procesem skom-

plikowanym i kilkuetapowym.

Najpierw podbudowa, potem

czyszczenie p³yty tzw. bankie-

tu, jego przykrywanie mat¹ wi-

broizolacyjn¹, nastêpnie na

warstwie folii budowlanej uk³a-

danie zbrojenia p³yty torowej,

na zbrojeniu zaœ uk³adanie

podk³adów blokowych. To do

nich masywnymi œrubami przy-

Budowa metra

- pierwsze perony
W po³owie czerwca na budowie II linii metra pojawi³

siê pierwszy peron pasa¿erski, przy stacji Rondo ONZ.

W³aœnie wtedy zakoñczy³a siê operacja zasypywania

górnego stropu komory, w której sk³ady bêd¹ zawracaæ. W

tym samym czasie na powierzchni pojawi³y siê pierwsze

wejœcia do stacji.

Czekaj¹c na decyzjê

TANIE OKNA

(z tym og³oszeniem

rolety wew. gratis)

ul. Radzymiñska 116

tel. 600-925-147

22 679-23-41

krêcane s¹ szyny. Pod kontrol¹

geodezyjn¹ rozpoczyna siê

proces regulacji szyn, polega-

j¹cy na takim ich wyprofilowa-

niu, by uzyskaæ po¿¹dan¹

krzywiznê i k¹t nachylenia.

Szyny musz¹ byæ ustawiane

Dymisjê burmistrz z³o¿y³ na

rêce przewodnicz¹cego rady

dzielnicy, a jednoczeœnie

wys³a³ stosowny list do pani

prezydent.

Myl¹ siê jednak ci wszyscy,

którzy maj¹ nadziejê, ¿e spra-

wa jest przes¹dzona. Burmi-

strza mo¿e odwo³aæ tylko rada

dzielnicy. Zapytaliœmy o to jej

przewodnicz¹cego – Paw³a Ty-

burca, który przypomnia³, ¿e w

tym celu nale¿y zwo³aæ sesjê

i aby odwo³aæ burmistrza, w

urnie musi znaleŸæ siê co naj-

mniej 12 g³osów, czyli potrzeb-

na jest wiêkszoœæ bezwzglêdna

ustawowego sk³adu rady.

Ustawowo przewodnicz¹cy

ma obowi¹zek zwo³ywaæ sesje

co najmniej raz na kwarta³.

Obecnie jednak zacz¹³ siê

okres urlopowy, wiêc trudno

powiedzieæ, czy zbierze siê

kworum.

Ze swej strony dodajmy, ¿e

w radzie Bia³o³êki koalicja ma

tylko jeden g³os przewagi. Nikt

z opozycji nie chcia³ nam powie-

dzieæ, jakie zajm¹ stanowisko.

Poniewa¿ jednak burmistrz

zd¹¿y³ zaskarbiæ sobie sympatiê

- mo¿e byæ ró¿nie.                   T.

Wszyscy ju¿ chyba wiedz¹, ¿e burmistrz Bia³o³êki poda³

siê do dymisji po tym, gdy nad ranem w „noc wianków”

jeŸdzi³ rowerem po placu zamkowym „po spo¿yciu”.

Przedziwnym trafem w tym miejscu i o tej godzinie znalaz³

siê patrol policji z alkomatem. Wynik – 0,9 promila.

Uczestników Pikniku po-

witali i mi³ej zabawy ¿yczyli:

wiceburmistrz Pragi Pó³noc

Edyta Federowicz oraz pose³

Alicja D¹browska - inicjator-

ka imprezy i senator Marek

Borowski.

Wystêpuj¹cy w Muszli Kon-

certowej artyœci nie ograni-

czali siê do prezentacji swo-

ich umiejêtnoœci – zapraszali

na scenê widzów. Mo¿na

by³o poæwiczyæ pierwsze kro-

ki salsy, tañca brzucha; po-

znaæ zumbê dziêki Justynie

Kalm, mistrzyni Polski w tym

tañcu. Do zumby na scenie

uda³o siê zachêciæ oko³o trzy-

dziestu maluchów i kilka

mam. By³y tak¿e konkursy

tañca z udzia³em par; rywali-

zowali tatusiowie z córkami,

potem mamy z synami. Zwy-

Dla ka¿dego

coœ ciekawego
W po³udnie frekwencja na Pikniku Rodzinnym „Bezpieczne

wakacje 2013” 30 czerwca, by³a skromna. Potem pogoda

siê ustabilizowa³a, do Parku Praskiego przysz³o wiele rodzin

z dzieæmi. Zape³ni³y siê ³awki przed Muszl¹ Koncertow¹.

Przyby³o amatorów zajêæ i zabaw w alejkach i zak¹tkach

Parku, gdzie wiele atrakcji przygotowa³y s³u¿by mundurowe:

Policja, Stra¿ Po¿arna, Stra¿ Miejska.

dokoñczenie na str. 2

Pierwsza wojna œwiatowa

ca³kowicie zmieni³a kobiec¹

modê. Kiedy mê¿czyŸni szli na

front, kobiety przejmowa³y mê-

skie zajêcia. Niewygodny i nie-

praktyczny sta³ siê krêpuj¹cy

ruchy gorset. Stroje musia³y

byæ bardziej funkcjonalne. Obo-

wi¹zywa³y zgeometryzowane

kszta³ty. Niemodne sta³o siê

wciêcie w talii – kobieta by³a

teraz ch³opczyc¹. Na pocz¹tku

lat 20. pojawi³a siê garsonka.

Modny zestawieniem by³a

luŸna bluzka z plisowan¹ spód-

POSUL retro i kobieco
Na zakoñczenie kolejnego – ju¿ czwartego – roku akade-

mickiego Praskiego Otwartego Samozwañczego Uniwersytetu

Lataj¹cego zaplanowano wyk³ad wyj¹tkowy, bo dotycz¹cy

mody dwudziestolecia miêdzywojennego. O strojach z lat

20. i 30. opowiedzia³y i pokaza³y je na sobie, cz³onkinie Grupy

rekonstrukcyjnej „Bluszcz”. Czêœæ „studentów” POSUL

przyby³a równie¿ w strojach z epoki.

dokoñczenie na str. 4

O Muzeum

Warszawskiej Pragi
W dniach 19 i 24 czerwca na Pradze Pó³noc i Pradze

Po³udnie odby³y siê zapowiadane konsultacje programu

funkcjonalnego Muzeum Warszawskiej Pragi i za³o¿eñ do

scenariusza wystawy sta³ej. W spotkaniach wzi¹³ udzia³

okrojony zespó³ Muzeum Warszawskiej Pragi z pani¹ ko-

ordynator Aleksandr¹ Czy¿ewsk¹ oraz ich zwierzchnoœæ

w osobach dyrektorów Ewy Nekandy-Trepki i Jaros³awa

Trybusia z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

dokoñczenie na str. 3

Pra¿anie na swoje pierwsze

muzeum czekaj¹ ju¿ bardzo

d³ugo. Pierwszy termin otwar-

cia zapowiadano na czas Euro

2012, teraz pojawiaj¹ siê obiet-

nice koñca 2014, choæ i tego

terminu nie bêdzie ³atwo do-

trzymaæ. Inwestycja ta jest tak

trudna, poniewa¿ poza proble-
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¯o³¹dek poprosi o jedzenie, serce – nie. Ono siê nie skar¿y,

nie przypomina o sobie do czasu naprawdê skrajnej potrzeby.

Serce przypomina o sobie wtedy i tylko wtedy, kiedy ju¿ musi

prosiæ nas o pomoc, kiedy jest mu naprawdê Ÿle.

Jesteœmy niewdziêczni. Czêsto nie ws³uchujemy siê w b³aganie w³a-

snego serca. Nie myœlimy o naszym wiernym i niestrudzonym s³udze.

Rozs¹dnie zachowuje siê ten, kto dba o tych, którzy mu wier-

nie s³u¿¹. Dbanie o zdrowie staje siê nieod³¹czn¹ czêœci¹ kul-

tury coraz wiêkszej liczby ludzi. Temu s³u¿y wzrost poziomu

wykszta³cenia oraz kultury ogólnoeuropejskiej.

Co my wiemy o naszym sercu? Przetacza krew: œrednio 5-7

litrów na minutê w stanie spokoju, co przyrównaæ mo¿na do

iloœci ca³ej krwi w naszym ustroju. Krew dostarcza do wszyst-

kich tkanek paliwo energetyczne – tlen, a wyp³ukuje z tkanek

produkty przemiany materii, doprowadzaj¹c je do narz¹dów

wydzielania – p³uc, nerek, w¹troby i skóry. Krew ma wiele funk-

cji. Porozmawiajmy o tym, jak krew s³u¿y naszemu sercu.

Dla serca najwa¿niejsze jest dotlenienie. Serce nie mo¿e za-

trzymaæ siê i odpocz¹æ. Musi przetaczaæ krew ze sta³ym minimal-

nym wysi³kiem w stanie spokoju i pracowaæ z podwy¿szonym

obci¹¿eniem w czasie fizycznego, równie¿ emocjonalnego napiê-

cia. Dlatego sercu jest potrzebna energia, któr¹ daje tlen.

W warunkach fizycznego obci¹¿enia naszym miêœniom mo¿e

zabrakn¹æ tlenu. Zaczn¹ boleæ i drêtwieæ, zmuszaj¹c nas do

zatrzymania siê, aby daæ im wypocz¹æ i dotleniæ siê. Serce tego

zrobiæ nie mo¿e. Nawet w warunkach najsilniejszego obci¹¿e-

nia i niedotlenienia, miêsieñ serca nie przestaje pracowaæ, wal-

cz¹c o nieprzerwane dotlenianie wszystkich tkanek, walcz¹c o

nasze ¿ycie. Kiedy niedotlenienie miêœnia serca trwa, zaczyna

ono obumieraæ. Stan ten jest znany jako zawa³.

Ale dlaczego sercu mo¿e zabrakn¹æ tlenu? Pierwszym i oczywi-

stym powodem jest zwê¿enie naczyñ, dostarczaj¹cych do serca krew,

a we krwi tlen. Z wiekiem na œciankach naczyñ wieñcowych odk³a-

daj¹ siê z³ogi. W ich powstaniu bierze udzia³ wapñ, fibryna, choleste-

rol i inne substancje, których rozpuszczalnoœæ we krwi w jakimœ mo-

mencie obni¿a siê. Kr¹¿enie siê pogarsza, ale jest wystarczaj¹ce dla

trybu ¿ycia, prowadzanego przez dan¹ osobê. Ale przychodzi dzieñ…

Je¿eli sercu zabraknie nawet 1-2% tlenu, zaczyna boleæ. Na-

le¿y  zatrzymaæ siê, usi¹œæ wygodnie, otworzyæ okno, staraæ siê

g³êboko oddychaæ i zachowaæ spokój. W³o¿yæ pod jêzyk tabletkê

Walidolu. Nawet, je¿eli ból przejdzie w ci¹gu 5 minut, nale¿y

umówiæ siê na wizytê u kardiologa. Je¿eli ból po 5 minutach nie

ustêpuje, trzeba niezw³ocznie dzwoniæ po pogotowie. Medycyna

ma jeszcze oko³o 10-15 minut na ratunek naszego serca. Im

póŸniej przyjdzie pomoc, tym wiêksze nieodwracalne zmiany

powstan¹ w miêœniu serca. Obumar³a czêœæ zmieni siê w bliznê.

Otó¿, nie ma znaczenia, czy jeden, dwa lub wiêcej procent

tlenu zabraknie naszemu sercu. Zagro¿enie i sposób postêpo-

wania przy tym zostaj¹ niezmienne.

I tu warto przypomnieæ o bardzo wa¿nej rezerwie w zapobie-

ganiu stanom niedotlenienia serca – o dotleniaj¹cej w³aœciwo-

œci naszej krwi. Dotleniaj¹ce mo¿liwoœci mog¹ siê zmieniaæ w

szerokim zakresie. Nawet jeden zabieg ozonoterapii (czytaj ar-

tyku³ „Ozonoterapia bez tajemnic” na stronie www.globmedi.com)

potrafi zwiêkszyæ dotleniaj¹c¹ w³aœciwoœæ krwi o 30%.

Nawet przy najbardziej zaawansowanym zwê¿eniu naczyñ wieñco-

wych, ozonoterapia potrafi gwarantowaæ komfortow¹ pracê serca i ¿ycie

bez zawa³u. Tu nale¿y powiedzieæ o jednym „ale”. Chodzi o skrzepy.

Przy stanie zakrzepicy, kiedy we krwi powstaj¹ skrzepy, pierw-

sze kilka zabiegów ozonoterapii nie mo¿e zagwarantowaæ unik-

niêcia zawa³u. W przypadku zatkania naczyñ przez skrzep -

dotleniaj¹ca w³aœciwoœæ krwi uratowaæ serca nie mo¿e. Ale…

Nie zapomnijmy o tym, ¿e ozon w du¿ym stopniu potrafi zwiêk-

szaæ p³ynnoœæ krwi, nie dopuszczaæ do powstania skrzepów i

rozcieñczaæ je (patrz artyku³ „Ozonoterapia bez tajemnic” na

stronie www.globmedi. com). W taki sposób ju¿ po 6-7 zabie-

gach (kiedy krew ju¿ zmienia siê w du¿ym stopniu) prawdopo-

dobieñstwo powstania zawa³u przyrównaæ mo¿na do zera.

Oprócz tego, przez swoj¹ wysok¹ aktywnoœæ chemiczn¹ i zdol-

noœæ do rozcieñczania substancji, w inny sposób nie rozcieñczal-

nych, ozon potrafi stopniowo rozcieñczaæ z³ogi naczyniowe, nie

dopuszczaj¹c do powstania zawa³ów. Z w³asnych spostrze¿eñ kli-

nicznych wiem, ¿e ca³kowite rozcieñczenie blizn przy ozonotera-

pii, powsta³ych wskutek zaniku kr¹¿enia (niedotlenienia) wynosi

œrednio jeden rok. (Z³ogi naczyniowe s¹ nie mniej odporne na roz-

cieñczanie. Dok³adn¹ informacjê mo¿na uzyskaæ tylko po specjal-

nie prowadzonych badaniach.) To nie znaczy, ¿e pacjent powinien

bez przerwy pobieraæ zabiegi ozonoterapii w ci¹gu roku. W prakty-

ce, po cyklu 10-15 zabiegów (w zale¿noœci od stanu pacjenta) pa-

cjent przychodzi na zabiegi wspieraj¹ce œrednio 1 raz w miesi¹cu.

I to wystarcza dla wsparcia procesu oczyszczania naczyñ.

Co robiæ, kiedy pacjent jest ju¿ po zawale? Mechanizmy powsta-

nia z³ogów naczyniowych nie przestaj¹ dzia³aæ. Dlatego pacjenta

po zawale nale¿y zaliczyæ do grupy podwy¿szonego ryzyka ze wzglê-

Zawa³ - czy to nieuniknione?
du na mo¿liwoœæ nastêpnych zawa³ów. Jak dzia³a ozonoterapia na

dalsz¹ profilaktykê powstawania zawa³ów, ju¿ wiemy. Tu chodzi g³ów-

nie o to, ¿e po zawale czêœæ miêœnia sercowego zmienia siê w tkan-

kê bliznow¹. Ta czêœæ ju¿ nigdy nie weŸmie udzia³u w pracy serca.

Dlatego pozosta³e czêœci miêœnia sercowego pracuj¹ z do-

datkowym obci¹¿eniem. Taki pacjent szybko przemêcza siê,

potrzebuje wiêcej wypoczynku i snu. Nie mo¿e wykonywaæ pra-

cy fizycznej i jest zobowi¹zany prowadziæ oszczêdny tryb ¿ycia.

Wczeœniej nie udawa³o siê niczego z tym zrobiæ. Nie by³o ¿adnej

mo¿liwoœci, aby poprawiæ sytuacjê. Z powstaniem ozonoterapii wszyst-

ko zmieni³o siê diametralnie. Znane z klinicznych spostrze¿eñ i ogól-

nie uznane w ca³ym œwiecie w³aœciwoœci ozonu, polegaj¹ce na roz-

cieñczaniu blizn (do tego regeneruj¹ce w³aœciwoœci - odnowa tkanek)

pozwoli³y na bardzo pozywan¹ prognozê dla takich pacjentów.

To, ¿e ozon rozpuszcza blizny i regeneruje tkanki, które goj¹ siê

bez œladu, jest zjawiskiem, które nie pozostawia ¿adnej w¹tpliwoœci

u specjalistów. Rozpuszczanie blizny sercowej po zawale i regene-

racja uszkodzonego w tym miejscu miêœnia sercowego jest zjawi-

skiem ca³kiem logicznym ze wzglêdu na dzia³anie ozonu, ale nie

jest faktem szeroko uznanym. Miocyty (komórki miêœniowe) serca

te¿ powinny regenerowaæ siê podobnie do miocytów innych miêœni.

Da siê to udowodniæ przez pozytywne zmiany w zwyk³ym elektro-

kardiogramie (EKG), który pozwala okreœlaæ rozmiar i miejsce uszko-

dzenia miêœnia sercowego. Wprowadzenie ozonoterapii w komplek-

sowym leczeniu pacjentów po zawale pozwoli³oby zebraæ wystar-

czaj¹co wiele wyników dla wyci¹gniêcia wniosków naukowych. Te-

raz wiêc pi³ka jest po stronie specjalistów w zakresie kardiologii.

Ponadto, nale¿y wspomnieæ o w³asnym bogatym doœwiad-

czeniu i moich kolegów – ozonoterapeutów. Ciekawy fakt – nikt

z nas w swojej praktyce nie spotka³ siê z wypadkiem powstania

zawa³u u pacjentów, pobieraj¹cych zabiegi ozonoterapii.

Z tego mo¿emy wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:

1. Ozon zwiêksza dotleniaj¹ce w³aœciwoœci krwi i zapobiega

powstaniu zawa³u w warunkach zwê¿enia naczyñ wieñcowych.

2. Ozon zwiêksza p³ynnoœæ krwi i zapobiega powstaniu skrzepów. W

taki sposób zapobiega powstaniu zawa³ów powodowanych przez zatory.

3. Ozon rozcieñcza z³ogi naczyniowe (w naszym przypadku

wieñcowe) i jest zaawansowan¹ profilaktyk¹ w zapobieganiu

powstawania zawa³ów w przysz³oœci.

4. Ozon z du¿ym prawdopodobieñstwem potrafi rozcieñczaæ

bliznê pozawa³ow¹ i regenerowaæ uszkodzony miêsieñ serca

Ogólny wniosek jest prosty i przejrzysty: schorzeñ sercowo-

naczyniowych (z rzadkim wyj¹tkiem - têtniak) nie nale¿y leczyæ

bez ozonoterapii. Rezygnacja z ozonoterapii przy komplekso-

wym leczeniu schorzeñ sercowo-naczyniowych jest podejœciem

nierozwa¿nym i szkodliwym dla pacjenta.

Andrzej Lanskoruñski (lekarz, ozonoterapeuta)

CENTRUM OZONOTERAPII ul. Grochowska 336

Zapisy: pn.-pt. 9.00-17.00, tel. (22) 618-20-12, 726-705-200

www.globmedi.com

Serce. Ono potrafi kochaæ, cieszyæ siê, prze¿ywaæ najsilniejsze uczucia. Serce przyspiesza w czasie silnych emocji,

a spowalnia, kiedy jesteœmy zrelaksowani. Jest szczególnym, niespotykanym silnikiem, który bez przerwy przetacza

nasz¹ krew w trakcie ca³ego naszego ¿ycia. Jest  bardzo skomplikowane i dlatego unikalne. Rzadko myœlimy o naszym

niestrudzonym, wytrwa³ym pracowniku.

Wszelkie prawa autorskie zastrze¿one i prawnie chronione. Przedruk materia³ów w czêœci lub ca³oœci mo¿liwy tylko i wy³¹cznie za zgod¹ autora

FIRANY, ZAS£ONY, KARNISZE, ROLETY,

¯ALUZJE, SZYCIE FIRAN I ZAS£ON,

MONTA¯ KARNISZY I ROLET.

CH ul. Kondratowicza 37, tel. 22 674-26-87, 501-620-030

czynne: pon.-pt. 11.00-19.00, sob. 10.00-14.00

ciêzców, oklaskami, wybiera-

³a publicznoœæ.

Miêdzy tañcami wyst¹pi³a

Kapela Praska. Wi¹zankê

piêknych piosenek rozpoczê-

³a „Warszawa da siê lubiæ”.

Nie zabrak³o tanga andrusow-

skiego ani wezwania „rzuæ,

bracie, blagie i jedŸ na Pra-

gie”. Program artystyczny

kontynuowa³o czterech graj¹-

cych i œpiewaj¹cych ch³opa-

ków z „Funky Szayka”, potem

chór „Tonika”. Ostatnie akor-

dy nale¿a³y do Kapeli Pra-

skiej”, która na bis przywo³a³a

Felka Zdankiewicza.

Wokó³ Muszli Koncertowej

te¿ nie brakowa³o atrakcji.

„Red Castel” zachêca³ dzieci

do malowania piaskiem w

ró¿nych kolorach. Osobom

pe³noletnim Instytut Transportu

Samochodowego  oferowa³

prze¿ycie dachowania. To

doœwiadczenie - trwaj¹cy 27

sekund obrót – przypomina³o

wszystkim o koniecznoœci

zapinania pasów podczas

jazdy samochodem.

Miêdzy wystêpami arty-

stycznymi, na scenie pojawili

siê zwyciêzcy konkursu dla

uczniów szkó³ podstawowych

prawobrze¿nej Warszawy – w

udzielaniu pomocy przedme-

dycznej „Piêæ z³otych minut”,

zorganizowanego przez

Szko³ê Podstawow¹ nr 30,

Fundacjê Prometeusz i

Prask¹ Autoszko³ê. Wœród

dru¿yn z 24 szkó³ najlepsi

okazali siê reprezentanci: SP

nr 30 przy ul. Kawêczyñskiej,

SP 184 z Rembertowa oraz

SP 206 i SP 277 z Targówka.

Na Pikniku dali pokaz swych

umiejêtnoœci i wiedzy. W ple-

nerze pokaz ratownictwa me-

Dla ka¿dego coœ ciekawego
dycznego przygotowa³ Szpital

Praski.

„Chcesz ¿yæ? Zwolnij!” – tym

wezwaniem opatrzony by³ nie-

bieski namiot WORD, pod któ-

rym dzieci wype³nia³y testy na

kartê rowerow¹; odpowiednio

ubrane i wyposa¿one – poko-

nywa³y na rowerze tor prze-

szkód. Policjanci z podusz-

kowcem, quad, motor, radio-

wóz, znakowanie rowerów –

równie¿ takie atrakcje przygo-

towa³a Komenda Sto³eczna

Policji. Do poznania wnêtrza

samochodu technicznego

Stra¿y Po¿arnej zachêcali

stra¿acy z Ursusa.

Nie³atwe, ale dla wielu eks-

cytuj¹ce zadanie, proponowa-

³a Stra¿ Miejska – wejœcie na

wysok¹ œcianê wspinaczkow¹,

oczywiœcie w szelkach i pod

nadzorem. Z ofert¹ strzelania

do puszek z repliki karabinu

G36 przyjecha³o na Piknik

Stowarzyszenie „Airsoftmania”.

Wœród strzelaj¹cych 20%

stanowi³y dziewczêta.

Gry i zabawy w stylu rycer-

skim, m.in. minstrelskie harce,

rycerskie ³owy, spacer nosiwo-

dy, pojedynek na buzdygany –

to niektóre atrakcje wioski ry-

cerskiej Fundacji Scripture

Union Polska. By³o tak¿e ma-

lowanie buzi. Ca³oœci¹ dowo-

dzi³ Rycerz, poszczególnymi

konkurencjami – bia³og³owy.

Podczas pikniku wiele osób

skorzysta³o z mo¿liwoœci

sprawdzenia swego stanu

zdrowia pod namiotami Samo-

dzielnego Zespo³u Publicz-

nych Zak³adów Lecznictwa

Otwartego Pragi Pó³noc: po-

miaru ciœnienia krwi, pomiaru

zawartoœci tkanki t³uszczowej

oraz – dla palaczy papierosów

– pomiaru tlenku wêgla, a tak-

¿e konsultacji dietetyka. Kra-

jowa Izba Diagnostyki Labora-

toryjnej oferowa³a dzieciom

„przygodê w laboratorium”:

ogl¹danie krwi przez mikro-

skop, pobieranie strzykawk¹ i

przelewanie p³ynów o ró¿nych

kolorach, potem obserwacjê

zmiany barw.

„Dorzuæ siê do zupy” – pod

tak¹ flag¹ Fundacja Kuroniów-

ka Joanny Liszkiewicz-Kuroñ

czêstowa³a gor¹c¹ zup¹ „ku-

roniówk¹” z kuchni polowej i

zachêca³a do wsparcia swo-

ich dzia³añ. Obecnie Funda-

dokoñczenie ze str. 1

cja pracuje nad uruchomie-

niem na Pradze Pó³noc Sto-

³ówki Kuroniówki; bêdzie to

miejsce wydawania posi³ków

ubogim i potrzebuj¹cym, a

tak¿e tani bar dla wszystkich

mieszkañców.

Nagrody w konkursach

Pikniku Rodzinnego ufun-

dowali: Centrum Handlowe

Wileñska, Toyota ̄ erañ, Biuro

Kultury Urzêdu m.st. Warszawy

oraz marsza³ek województwa

mazowieckiego Adam Stru-

zik. Koordynatorem imprezy

by³ Adam Kuszkowski –

naczelnik wydzia³u sportu i

rekreacji Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc.

Na kolejn¹ imprezê w

Parku Praskim Urz¹d Pragi

Pó³noc zaprasza w niedzielê

7 lipca.

K.
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Adres? ¯ó³kiewskiego 44, Komis

SEZAM. Tu mo¿na kupiæ, sprze-

daæ, zamówiæ fachowy, bezpieczny

transport mebli zakupionych lub do

przeprowadzki. S¹ niezawodni,

przy rozs¹dnych cenach i szybkiej,

sprawnej ekipie.

Dojazd do komisu doskona³y,

ul. ¯ó³kiewskiego odchodzi od

ul. Grochowskiej dok³adnie przy

przystanku autobusów 125, 137, 142,

145, 173, 183, 515, 521, 702, 704,

720, 722 i tramwajów 3, 6, 9, 24.

To tak¿e dwa kroki od stacji PKP olszynka Grochowska, a parkowanie samochodu

nigdy nie bywa k³opotliwe.

Uwaga przedsiêbiorcy! Jest tu znakomita oferta nie tylko dla mieszkañ – po³owa

ekspozycji i magazynów tego wielkiego komisu to wyposa¿enie dla biur i firm. Tablice

reklamowe, roll-upy, rozmaite manekiny, nagrzewnice, podnó¿ki, verticale, to ledwie

pocz¹tek bogatej oferty dla biur. Olbrzymi wybór bardzo tanich biurek, rega³ów, sto³ów,

szaf i szafek w kolorach od bieli i szaroœci przez popularn¹ olchê po ciemne odcienie

drewna; du¿e, ma³e, naro¿ne – do wyboru. Wyposa¿enia recepcji (jasne lub ciemniejsze),

poczekalni, pomieszczeñ magazynowych. Wentylatory, wieszaki wolnostoj¹ce, zasilacze,

kable i os³ony maskuj¹ce na kable. Ca³a gama ergonomicznych foteli i krzese³

biurowych z doskonale sprawnymi mechanizmami: jedne w stanie idealnym, inne –

wymagaj¹ce niewielkich poprawek przy tapicerce. Ale przy cenach zaczynaj¹cych siê

od 20 z³otych jest siê nad czym zastanowiæ! Zw³aszcza, ¿e w SEZAMIE zaczê³o siê

przewietrzanie magazynów, zatem dotychczasowe, bardzo niskie ceny teraz podlegaj¹

negocjacjom lub osi¹gnê³y poziom symboliczny – spore, reprezentacyjne biurka ju¿ od

40 z³otych – póki ich nie wykupi¹, choæ tu zawsze jest mnóstwo atrakcyjnych propozycji.

Jak zawsze, bogactwo pomys³ów na dzia³ki, tarasy, balkony. Od donic i wazonów

po fotele lekkie lub przytulne, kanapy, sofy, komplety wypoczynkowe, kwietniki, rzadko

spotykane meble naro¿ne – witryny, stoliki; do tego lustra, obrazy, lampy stoj¹ce

i wisz¹ce, a nawet praktyczne grzejniki olejowe czy parowe mopy. Taniutko!

Wa¿ne: Komis SEZAM to tak¿e bogata oferta pe³nowartoœciowych mebli FORTE:

fabrycznie nowych, w fabrycznych cenach, jakich nie spotkacie w zwyk³ych sklepach!

Zastanawiasz siê i szukasz inspiracji? Czy zdecydowanie czegoœ potrzebujesz?

Koniecznie zajrzyj do Sezamu. Im prêdzej, tym lepiej, bo skorzystasz z dodatkowych

obni¿ek.

ul. ¯ó³kiewskiego 44

(róg Boremlowskiej)

pon.-pt. 9-19, sob. 9-15

tel. 22 612-13-40; 22 424-64-35

www.komissezam.pl

e-mail: biuro@komissezam.pl

Biuro i dom:

kupiæ, sprzedaæ, przeprowadziæ

OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

O Muzeum Warszawskiej Pragi
mami ze stanem zabytkowych

murów, w powstaniu muzeum

bierze udzia³ wiele podmiotów

– od Ministerstwa Kultury, po-

przez Miasto Warszawa i jego

agendy, Sto³eczny Zarz¹d

Rozbudowy Miasta odpowie-

dzialny za prace budowlane,

na Muzeum Historycznym i

Muzeum Warszawskiej Pragi

skoñczywszy - wyjaœnia³a ko-

ordynator Muzeum Warszaw-

skiej Pragi, Aleksandra Czy-

¿ewska. Stwierdzi³a nawet, ¿e

jest to najtrudniejsze wyzwa-

nie w jej dotychczasowej bo-

gatej karierze zawodowej.

Rzeczywiœcie, sytuacja nie

jest ³atwa. Do tej pory nie uda-

³o siê wy³oniæ wykonawcy kon-

cepcji plastycznej ekspozycji

sta³ej. Muzeum szykuje siê do

og³oszenia trzeciego ju¿ kon-

kursu. Wykonawca ma byæ

wy³oniony na jesieni, a na po-

cz¹tku przysz³ego roku ma po-

wstaæ docelowy projekt. Po-

przedzi go druga tura konsul-

tacji, zaplanowana na listopad.

Konkursu nie og³oszono w

maju ani w czerwcu, poniewa¿

nie uda³o siê zgromadziæ

wszystkich niezbêdnych doku-

mentów, m.in. uaktualnionej

wersji projektu budowlanego.

Ostatnie zmiany na budowie

wynik³y z koniecznoœci wyko-

nania podjazdów dla niepe³no-

sprawnych.

Gromadzenie zbiorów, reje-

strowanie wspomnieñ, prowa-

dzenie prac badawczych i udo-

stêpnianie ich efektów stano-

wi¹ podstawowy zakres dzia-

³añ placówki muzealnej. Mu-

zeum w nowej siedzibie bêdzie

ponadto, na szersz¹ skalê ni¿

dotychczas, prowadziæ dzia³a-

nia edukacyjne, inicjowaæ dys-

kusje, np. na temat rewitaliza-

cji, aktywizowaæ mieszkañców.

Ma byæ placówk¹ otwart¹ na

ich potrzeby. Do tej pory, to we

wspó³pracy z mieszkañcami

powsta³o wiele ciekawych wy-

staw, prezentowanych w tym-

czasowych salach ekspozycyj-

nych w Koneserze. W nowym

kompleksie muzeum za

spraw¹ sali ekspozycji czaso-

wych ta tradycja bêdzie konty-

nuowana. Ponadto muzeum

zostanie wyposa¿one zarówno

w sale wystawiennicze, nowo-

czesny magazyn zbiorów, bi-

bliotekê, salê konferencyjn¹,

jak i np. miejsce do prezenta-

cji gin¹cych zawodów. Aby

ukierunkowaæ jego prace, pro-

jektant ekspozycji bêdzie za-

proszony tak¿e na budowê. Do

konkursu maj¹ przyst¹piæ tyl-

ko interdyscyplinarne zespo³y

projektowe, zatrudniaj¹ce tak-

¿e specjalistów innych dzie-

dzin np. edukatorów i varsavia-

nistów, aby koncepcjê prezen-

tacji zbiorów jak najbardziej

wpisaæ w lokalny klimat.

Za³o¿enia do scenariusza

zespó³ Muzeum Warszawskiej

Pragi wypracowywa³ od kilku

lat. Zyska³y one konstrukcjê

trójdzieln¹. Bêdzie to opowieœæ

o mieœcie na prawym brzegu

z w³asn¹ histori¹ odrêbnego

organizmu miejskiego i jego

upadku, nastêpnie o powsta-

niu nowego miasta po znisz-

czeniu starego – wtedy to na-

stêpuje jego najbardziej dyna-

miczny rozwój. Trzecia opo-

wieœæ przedstawia miasto, któ-

rego nie zniszczy³a wojna. To

miasto wspó³czesne, budz¹ce

liczne fascynacje. Uznanie

wzbudzi³ ogrom wykonanej

pracy i doskona³e przemyœle-

nie tematu.

Opowieœæ o prawobrze¿nej

Warszawie bêdzie osnuta

przede wszystkim wokó³ eks-

ponatów – map, rycin, doku-

mentów, fotografii, przedmio-

tów codziennego u¿ytku czy

dokoñczenie ze str. 1 specjalnie wykonanej  makie-

ty, przedstawiaj¹cej Pragê w

koñcu XVIII wieku. Oprawa

multimedialna ma byæ tylko ich

uzupe³nieniem. Przygotowane

przez zespó³ muzeum za³o¿e-

nia tworz¹ opowieœæ mistern¹,

wielop³aszczyznow¹ i wielo-

w¹tkow¹, któr¹ mo¿na snuæ

na ró¿ne sposoby, i która za-

dowoli zarówno znawcê Pra-

gi, jak i odwiedzaj¹cego mu-

zeum przypadkowego turystê.

Ogrom zamierzenia, w które

wplata siê zarówno rozwój

przestrzenny, kolej, przemys³,

handel, kultura, spo³eczeñ-

stwo i jego ¿ycie codzienne

spowodowa³ w¹tpliwoœci, jak

to wszystko ukazaæ w wysta-

wie sta³ej i czy np. wiêcej po-

wierzchni nie poœwiêciæ na

wystawy czasowe, pozwalaj¹-

ce lepiej naœwietliæ poszcze-

gólne w¹tki praskiej opowieœci.

Poszczególne miejscowoœci,

które wesz³y póŸniej w sk³ad

Pragi, zachowa³y do dziœ

swoj¹ odrêbnoœæ, któr¹ warto

pokazaæ. Muzeum nie bêdzie

obiektem du¿ym - z 300 m2 po-

wierzchni 2/3 zajm¹ inne funk-

cje ni¿ wystawiennicze. Opo-

wieœæ bêdzie wiêc musia³a

wci¹gaæ widza w g³¹b, a nie

tylko prowadziæ od eksponatu

do eksponatu. To wyzwanie

dla projektanta ekspozycji.

W konsultacjach wziêli udzia³

mi³oœnicy Pragi, inni muzealni-

cy, jak i potencjalni wykonaw-

cy projektu ekspozycji. W dys-

kusji koncentrowano siê nad

jak najlepszym przygotowa-

niem za³o¿eñ, aby konkurs

przyniós³ oczekiwane przez

wszystkich rozstrzygniêcie.

Nadal niewiele jednak wiadomo

na temat wizji zmian planowa-

nych przez Muzeum Historycz-

ne, które z racji podleg³oœci

bêd¹ dotyczyæ tak¿e Muzeum

Warszawskiej Pragi. Wiele

Biuro sprzeda¿y

ul. Serocka 27 lok. 1

04-333 Warszawa

tel. 22 509 65 06

22 509 65 65

Biuro sprzeda¿y czynne:

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13

www.trybonppi.pl

obaw budzi tak¿e polityka per-

sonalna nowej dyrekcji. Zapy-

tana o mo¿liwoœæ ponownego

zatrudnienia przy tym projekcie

Janusza Sujeckiego, jednego z

inicjatorów powstania Muzeum

Warszawskiej Pragi i obroñcy

praskich zabytków, który zosta³

ostatnio zwolniony z Muzeum

Historycznego, Ewa Nekanda-

Trepka uciê³a temat stwierdza-

j¹c, ¿e pytanie to nie dotyczy

wystawy.

Choæ konsultacje trwa³y

oficjalnie do 1 lipca, wszelkie

informacje, uwagi, wnioski na

temat przysz³ej ekspozycji

mo¿na nadal zg³aszaæ za-

równo drog¹ mailow¹, jak i

bezpoœrednio w tymczaso-

wej siedzibie muzeum przy

ul. Z¹bkowskiej 23/25.

Na stronie internetowej

www.muzeumpragi.pl mu-

zeum mo¿na znaleŸæ za³o¿e-

nia merytoryczne oraz kalen-

darium prawego brzegu. Maj¹

siê tam tak¿e pojawiæ spra-

wozdania z konsultacji i wszel-

kie nowe informacje.          Kr.
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Biuro Handlowe

UNIPLAST P.H.U.

ul. Ostrobramska 73

tel. (22) 613 50 33

(22) 870 27 17

e-mail: uniplast@oknoplast.com.pl

www.uniplast.waw.pl

OKNA
z Krakowa

RABAT
do 37%*

* przy 100% wp³acie
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Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañców

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197

Pon.- Pt. godz. 8.00-20.00

(tylko stanowisko przyjmuj¹ce deklaracje)

Punkt zamiejscowy WOM

(Gimnazjum nr 164)

ul. Ostródzka 175

Pon.- Pt. godz. 16.00-20.00

ŒMIECIE NA POMOŒCIE
Do koñca stycznia 2014 r. obowi¹zywa³ bêdzie

program pomostowy odbioru odpadów.

Od pocz¹tku lipca mieszkañcy za odbiór œmieci bêd¹ p³aciæ miastu. Miasto

natomiast op³aci faktury firmom, które bêd¹ odbiera³y œmieci z posesji. Op³atê

œmieciow¹ na rzecz miasta trzeba bêdzie uregulowaæ do 28 dnia ka¿dego

miesi¹ca (za wyj¹tkiem lipca 2013 r., kiedy termin up³ywa 29 dnia miesi¹ca) na

indywidualny numer konta, który otrzymamy od urzêdnika sk³adaj¹c deklaracjê.

Warszawiacy maj¹ czas na z³o¿enie tych¿e deklaracji do 19 lipca br.

Miejsca przyjmowania deklaracji na Bia³o³êce w dniach od 1 do 19 lipca br.:

Dy¿ur pracowników w Urzêdzie Dzielnicy:

w soboty 6 i 13 sierpnia w godz. 8.00-16.00

Mieszkaj¹cy w domach wielorodzinnych

w okresie przejœciowym za odbiór

posegregowanych odpadów zap³ac¹:

- jedna osoba - 10 z³,

- dwie osoby - 19 z³,

- trzy osoby - 28 z³,

- cztery lub wiêcej osób - 37 z³.

W³aœciciele domów jednorodzinnych

w okresie przejœciowym za odbiór

posegregowanych odpadów zap³ac¹:

- jedna osoba - 30 z³,

- dwie osoby - 45 z³,

- trzy lub wiêcej osób - 60 z³.

Nowe stawki

Stawki za odpady niesegregowane bêd¹ wy¿sze o ok. 20%.

Przedsiêbiorcy, którzy produkuj¹ odpady komunalne, bêd¹ p³acili w zale¿noœci

od liczby opró¿nionych pojemników. Jednorazowe opró¿nienie pojemnika œmieci

posegregowanych bêdzie kosztowa³o:

- o pojemnoœci 120 l - 15 z³,

- o pojemnoœci 240 l - 19 z³,

- o pojemnoœci 660 l - 37 z³,

- o pojemnoœci 770 l - 40 z³,

- o pojemnoœci 1100 l - 45 z³,

- o pojemnoœci 3 500 l - 152 z³.

Ka¿de dodatkowe rozpoczête 1000 l do odebrania powiêkszy op³atê o 40 z³.

Wiêcej na stronie: www.czysta.um.warszawa.pl

www.odszkodowanie.pl

NAJWY¯SZE

ODSZKODOWANIA

dla osób poszkodowanych

w wypadkach drogowych

BEZ ZALICZEK

Hexa Dochodzenie

Odszkodowañ Sp. z o.o.

ul. Zagójska 9, 04-160 Warszawa

tel. 22 460 49 49

gsm 600 996 166

Gra¿yna Jelenkiewicz, pre-

zes Stowarzyszenia Amazo-

nek Warszawa Targówek obej-

rza³a spektakl i pozna³a Annê

na spotkaniu Federacji Stowa-

rzyszeñ Amazonek: „Ten spek-

takl o chorowaniu i leczeniu

zawiera wielki ³adunek energe-

tyczny i emocjonalny; choæ te-

mat jest „ciê¿ki”, przes³anie –

bardzo pozytywne, daje za-

strzyk energii, zachêtê, by wal-

czyæ; pokazuje, ¿e choroba to

nie zabranie ¿ycia. Swoj¹ wy-

powiedŸ artystyczn¹ Anna

uzupe³ni³a tekstami znanych

utworów. Towarzyszyli jej:

m¹¿ Sebastian i przyjació³ka

Ma³gorzata. Tworz¹ bardzo

ciep³¹ trójkê. Po tym spekta-

klu zaczê³am doceniaæ rolê

s³owa: mo¿na nim zabiæ, ale

mo¿na te¿ uratowaæ. Anna w

swojej opowieœci pos³uguje siê

w³aœciwymi s³owami. Dodaj¹

one energii, motywuj¹ do

¿ycia. Pokazuj¹, jak wa¿ne jest

dla chorego wsparcie osób

najbli¿szych, g³êbokie podej-

œcie do ¿ycia; dla rodziny przy-

wrócenie nadziei, odnalezienie

w sobie kobiecoœci. Wiele ko-

biet, nawet kilka lat po choro-

bie, nie chce o tym mówiæ.”

W „Spotkaniu z Ann¹” g³ów-

nej bohaterce akompaniowa³

m¹¿ Sebastian Dudek, autor

muzyki do jej tekstów; œpiewa-

j¹co towarzyszy³a przyjació³ka

Ma³gorzata Regent. Obie pa-

nie maj¹ ukoñczone studia

aktorskie.

Po spektaklu mo¿na by³o

porozmawiaæ z artystami. „To

niesamowity wojownik. Poko-

na³a chorobê, teraz - tworzy.

Jest artystk¹, widzê jej niesa-

mowit¹ si³ê i dojrza³oœæ” –

mówi³a pani Ma³gorzata. Pan

Sebastian scharakteryzowa³ j¹

jako przyjació³kê, która wspie-

ra, nie boi siê przekazaæ kry-

tycznych uwag. Jego przes³a-

nie: „Nie ma co siê u¿alaæ.

Razem idziemy, razem.”

„To by³o piêkne, niesamowi-

te prze¿ycie – wspomina Mi-

cha³ Kawecki, Honorowy Cz³o-

nek FENIKS Stowarzyszenia

Amazonek Warszawa Targó-

wek.- Spotkanie mn¹ wstrz¹-

snê³o i utwierdzi³o w przeko-

naniu, ¿e dzia³ania w czasie,

gdy Amazonki prosi³y o pomoc

– by³y ca³kowicie zasadne.

Jestem cz³onkiem za³o¿ycie-

lem tego stowarzyszenia. Do-

tkniêta nieszczêœciem pani

Anna piêknie prezentowa³a

poezje. Tak¿e postawa jej

mê¿a zrobi³a na mnie wra¿e-

nie. Uœwiadomi³em sobie, jak

wiele kobiet, miêdzy innymi

moich wspó³pracownic i bli-

skiej rodziny, cierpi z tego po-

wodu. W „Spotkaniu z Ann¹”

pokazano podnoszenie siê z

traumy. Nie mo¿na ograniczyæ

siê do jednorazowej imprezy;

to ci¹g³a praca – wspomaga-

nie kobiet przy u¿yciu wszyst-

kich mo¿liwych œrodków. Na

Targówku to siê udaje dziêki

prê¿noœci pani prezes i innych

amazonek z FENIKSA”.

Gra¿yna Jelenkiewicz za-

uwa¿y³a, ¿e „Spotkanie z

Ann¹” zrobi³o du¿e wra¿enie

na amazonkach z Targówka.

Dla niektórych pañ by³ to bo-

dziec do nowego spojrzenia na

siebie. Brak piersi, brak w³o-

sów to czêsto przyczyna ni-

skiej samooceny. Anna poka-

za³a, ze nawet bez piersi i bez

w³osów mo¿na dojrzeæ to, co

jest naprawdê wa¿ne. Przes³a-

nie tego spotkania jest szer-

sze, dotyczy ka¿dej osoby,

dotkniêtej ciê¿k¹ chorob¹ oraz

jej bliskich. Przekaz ten wpisu-

je siê w Rz¹dowy Program na

Rzecz  Aktywizacji Spo³ecznej

Osób Starszych ASOS, który

realizuje Stowarzyszenie Ama-

zonek Warszawa Targówek.

W ramach Programu Ama-

zonki oraz inne osoby starsze

chodz¹ do teatru, do kina. Raz

na miesi¹c uczestnicz¹ w spo-

tkaniach „Przy herbatce - o

sztuce”. Integruj¹ babcie i

dziadków z wnuczêtami, mo-

tywuj¹ do aktywnoœci fizycznej

poprzez choreoterapiê, zajêcia

na basenie, naukê gry w golfa.

Amazonki z Targówka

spotykaj¹ siê od ponie-

dzia³ku do czwartku w godz.

10.30-14.30 w Oœrodku

Wsparcia i Integracji przy

ul. Wysockiego 20 oraz w

poniedzia³ki w godz. 17-19

w Rejonowej Specjalistycz-

nej Przychodni SZPLO przy

ul. Poborzañskiej 6. Kontakt

e-mail feniks amazonki@wp.pl,

tel. 662 062 214, 662 062 212,

662 062 275.                            K.

Bardzo ciep³a trójka
Zaprezentowane 19 czerwca w Bibliotece Publicznej przy ul.

Œw. Wincentego 85 ” Spotkanie z Ann¹” to fragment spektaklu

„Bóg jest kobiet¹ o jednej piersi”. Anna Iwasiuta-Dudek

opowiedzia³a w nim swoj¹ historiê walki z rakiem piersi.

nic¹. Zaznaczy³a siê te¿ wyraŸ-

na tendencja do skracania stro-

jów. Zgeometryzowaniu, na

wzór art deco, uleg³y te¿ fryzu-

ry, które mocno skrócono. Mod-

ne by³y ciemne w³osy i grzyw-

ki. Prekursorem takiego ucze-

sania by³ nasz rodak Antoine

Cieplikowski. Kapelusze przy-

pomina³y wówczas kaski, za-

krywaj¹ce ca³e czo³o.

W latach 30. wraca moda na

taliê. Kapelusze znów maj¹

ma³e ronda, ale s¹ noszone na

bok. Ówczesne stroje maj¹

poszerzane ramiona, poja-

wiaj¹ siê tak¿e pelerynki. Fry-

zury s¹ d³u¿sze, modny staje

siê kolor blond oraz fale i locz-

ki. Choæ pojawiaj¹ siê wtedy

pierwsze sanda³y, to w ¿adnym

obuwiu nie wypada³o chodziæ

bez poñczoch. W latach 30. w

modzie damskiej pojawia siê

tak¿e stanik oraz pi¿ama ze

spodniami. Bielizna, wbrew

temu co mo¿na by s¹dziæ,  jest

wtedy bardzo kolorowa i

ozdobna. Obyczajowoœæ zmie-

nia siê jednak powoli: Kostiu-

my pla¿owe s¹ jeszcze wy-

³¹cznie jednoczêœciowe – wy-

kluczone jest pokazanie pêp-

ka. Spodnie s¹ noszone, ale

tylko do uprawiania sportów.

Na co dzieñ obowi¹zuj¹ nadal

spódnice i sukienki. Ubrania s¹

bardzo drogie, dlatego dwie-

trzy suknie nosi siê przez dwa

sezony, zmieniaj¹c do nich

dodatki. Bogate elegantki za-

mawiaj¹ stroje u krawcowych

lub w domach mody, wzoruj¹c

siê na modzie z Pary¿a i stro-

jach gwiazd filmowych. Promo-

wano polskie materia³y: len,

POSUL retro i kobieco
we³nê z Bielska i jedwabie z

Milanówka.

Najbardziej znany w War-

szawie by³ dom mody Bogu-

s³awa Herse, z kolei najbar-

dziej znanym kuœnierzem –

Arpad Chowañczak, który sam

jeŸdzi³ na Alaskê po futra, a

relacje z jego wypraw druko-

wa³a sto³eczna prasa. W

Domu Braci Jab³kowskich

mo¿na by³o kupiæ nie tylko

odzie¿, ale tak¿e m.in. ¿yw-

noœæ i sprzêt do ró¿nego ro-

dzaju aktywnoœci. Pokazy

mody organizowano tam tylko

dla sta³ych klientów. Dbano te¿

o pracowników – firma zapew-

nia³a przedszkole, sto³ówkê i

œwietlicê. Dziêki tak czêstym

zmianom w damskiej modzie,

mo¿na dosyæ dok³adnie dato-

waæ stare fotografie z tamtych

czasów. Moda mêska nie

zmienia³a siê tak dynamicznie

jak damska. Od pocz¹tków XX

wieku a¿ do lat 40. powszech-

nie noszon¹ odmian¹ spodni

by³y pumpy. Jasna koszula i

marynarka obowi¹zywa³y na

co dzieñ, nawet przy amator-

skim uprawianiu sportów.

Na zakoñczenie najbardziej

obowi¹zkowym „studentom”

POSUL rozdano okoliczno-

œciowe dyplomy. Stosown¹

laudacj¹ uhonorowano tak¿e

„rektora” Praskiego Otwartego

Samozwañczego Uniwersyte-

tu Lataj¹cego, przewodnika

Jaros³awa Kaczorowskiego,

znanego tak¿e jako Spacero-

log praski. Pocz¹tek kolejne-

go „roku akademickiego”, jak

na uczelniê przysta³o, nast¹pi

najprawdopodobniej dopiero w

paŸdzierniku.                       Kr.

dokoñczenie ze str. 1

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ o powierzchni 349 m2, po³o¿ona w Warszawie na terenie Dzielnicy

Targówek przy ul. Oszmiañskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako dz. nr 101-cz. w

obrêbie 4-10-12 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres 3 lat w drodze konkursu

ofert z przeznaczeniem na obiekt magazynowo-biurowy. Niniejsza nieruchomoœæ jest

zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 234 m2. Przedmiot dzier¿awy znajduje siê w

posiadaniu dotychczasowego dzier¿awcy.

Wywo³awcza miesiêczna stawka za dzier¿awê wynosi: 3,30 z³/m2 za powierzchniê

zabudowy oraz 2,09 z³/m2 za teren niezbêdny do obs³ugi budynku. £¹czna wysokoœæ

miesiêcznego czynszu dzier¿awnego wynosi 1012,55 z³ + podatek VAT ustalony wed³ug

obowi¹zuj¹cej stawki.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 2000,00 z³ najpóŸniej do dnia 17.07.2013 r. Za datê wniesienia wadium

uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta

na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Oszmiañskiej”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,

najpóŸniej do dnia 17.07.2013 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami

okreœlonymi w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ

jawna odbêdzie siê w dniu 19.07.2013 r. o godz. 1000, w siedzibie Delegatury Biura

Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku

w godzinach 800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod

numerem telefonu (22) 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.
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TERMEK

• Wykonamy ka¿d¹ grza³kê           • ¯arówki

• Przewody (antenowy, komputerowy i inne)

• Gniazda i wy³¹czniki           • Baterie

• Przed³u¿acze           • Rury PCV i puszki

• Torebki strunowe       • Oprawa prac

• Artyku³y papiernicze

• Druki akcydensowe

• Zdjêcia do dokumentów

• Piecz¹tki           • Wydruki i ksero 19 gr

Czynne: poniedzia³ek - pi¹tek 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Zdjêcia do dokumentów - 16 z³

Starania o lokal przy Jagiel-

loñskiej 54 (wejœcie od placu

Hallera) trwa³y od marca 2012

roku. Wybrano go ze wzglêdu

na dobr¹ lokalizacjê oraz do-

godne po³¹czenia komunika-

cyjne. Pomieszczenia zosta³y

wyremontowane i urz¹dzone

tak, by uczestnicy czuli siê tu

jak w domu.

„Cieszymy siê, ¿e jest ta

placówka i ¿e uda³o siê zim¹

przeprowadziæ remont” – mówi

Ma³gorzata Ajdysiñska, dyrek-

tor Zespo³u Oœrodków Wspar-

cia. Uda³o siê dobraæ profesjo-

nalny zespó³ pracowników.

Wiceprezes Warszawskiego

Towarzystwa PLiOnPiNCh

Ma³gorzata Figurska podkreœla,

¿e jest stabilizacja finansowa,

choæ na bardzo niskim poziomie.

Na pocz¹tku trudno by³o na-

mówiæ pra¿an do korzystania z

tej oferty. Teraz zg³aszaj¹ siê

cz³onkowie rodzin, maj¹cych

osobê chor¹ psychicznie. Jest 23

uczestników oraz osoby, oczeku-

j¹ce na miejsce w tym gronie.

W Œrodowiskowym Domu

Samopomocy prowadzone s¹

zajêcia dla osób dotkniêtych

chorob¹ psychiczn¹ i ich ro-

dzin, m.in.: indywidualna tera-

pia wspieraj¹ca, poradnictwo

psychologiczne i socjalno-

prawne, zajêcia kulinarne, hi-

gieniczne, muzykoterapia,

wspólne ogl¹danie filmów, tre-

ningi umiejêtnoœci spo³ecz-

nych, grupy wsparcia. Osoby

z chorob¹ psychiczn¹ najtrud-

niej jest przekonaæ, by wyko-

na³y pierwszy krok – wysz³y

z domu. Potem rozpoczyna siê

d³ugi proces, by ka¿dy umia³

sobie radziæ, by wyszed³ z

izolacji, lepiej funkcjonowa³ w

œrodowisku, by nie trafi³ do

szpitala psychiatrycznego.

Jakie efekty przynios³y

dotychczasowe dzia³ania?

Uczestnicy sami dbaj¹ o czy-

stoœæ i porz¹dek w pomiesz-

czeniach Domu. Pielêgnuj¹

tuje, ustawione przy wejœciu.

Pod okiem terapeuty gotuj¹

obiad (pierwsze lub drugie da-

nie). W sali na parterze mo¿-

na ogl¹daæ prace malarskie i

rysunki uczestników, m.in. cykl

rysunków i kola¿y, nawi¹zuj¹-

Samopomoc i integracja
Wielu pra¿anom adres „Jagielloñska 54” kojarzy siê z

Galeri¹ Antyków. Od lutego br. funkcjonuje tu, uroczyœcie

otwarty 15 maja, Œrodowiskowy Dom Samopomocy – Filia

nr 1 placówki dzia³aj¹cej przy ul. Grochowskiej 259A, pro-

wadzonej przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekar-

skiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi. Towa-

rzystwo powsta³o w 1889 roku, by nieœæ pomoc lekarsk¹

ludziom ubogim, cierpi¹cym na zaburzenia psychiczne. Pod

naciskiem Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego zosta-

³o rozwi¹zane w 1947 roku. Wznowi³o dzia³alnoœæ w 1991

roku. Obecnie prowadzi w Warszawie 4 placówki pobytu

dziennego dla osób doros³ych z zaburzeniami psychicznymi.

Oprócz wymienionych na wstêpie, przy ul. Grochowskiej

259A dzia³a Oœrodek Wsparcia Spo³ecznego, a przy

Jagielloñskiej 54 – Klub Integracyjny.

cych do piosenek Agnieszki

Osieckiej. Uczestnicy ob-

chodz¹ tu imieniny, jubileusze,

przynosz¹ na nie ciasta. Od-

bywaj¹ siê spotkania œwi¹tecz-

ne. By³ wieczór autorski, na

którym swe opowiadania za-

prezentowa³ pan Józef, miesz-

kaniec Pragi Pó³noc. On rów-

nie¿ namalowa³ portret Edyty

Jungowskiej i wrêczy³ go ak-

torce podczas jej wystêpu.

Grupa uczestników pojecha³a

na wycieczkê do Powsina i do

Gdañska. Trwaj¹ przygotowa-

nia do Dnia S¹siedzkiego.

W przypadku bezskutecz-

noœci egzekucji osoba upraw-

niona do alimentacji (w tym

wypadku Pana syn) mo¿e z³o-

¿yæ do wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta, w którym

mieszka, wniosek o podjêcie

dzia³añ wobec d³u¿nika ali-

mentacyjnego, czyli Pana.

Wójt, burmistrz lub prezydent

miasta w³aœciwy Panu, czyli

d³u¿nikowi, przeprowadzi wy-

wiad alimentacyjny w celu

ustalenia Pana sytuacji ro-

dzinnej, dochodowej i stanu

Pana zdrowia oraz przyczyn

nie³o¿enia na utrzymanie

syna. Odebrane zostanie od

Pana oœwiadczenie maj¹tko-

we, a tak¿e zostanie Pan po-

informowany o przekazaniu

do biura informacji gospodar-

czej odpowiednich danych o

Pana zobowi¹zaniu lub zobo-

wi¹zaniach jako d³u¿nika ali-

mentacyjnego, w razie po-

wstania zaleg³oœci za okres

d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy. Dopi-

sywaæ informacjê o zobowi¹-

zaniach d³u¿ników alimenta-

cyjnych mo¿e wójt, burmistrz

Prawnik radzi

D³u¿nik alimentacyjny

na liœcie d³u¿ników

Placówka wspó³pracuje z Ze-

spo³em Leczenia Œrodowisko-

wego i Poradni¹ Zdrowia Psy-

chicznego przy ul. Jagielloñskiej.

Dobra wspó³pracê z Oœrodkiem

Pomocy Spo³ecznej Praga Pó-

³noc zapewniaj¹: dyrektor Woj-

ciech Gajewski, Ma³gorzata Nie-

s³uchowska i Gra¿yna Auguœcik.

Œrodowiskowy Dom Sa-

mopomocy czynny jest od

poniedzia³ku do pi¹tku w

godz. 8-16, Klub Integracyjny

w godz. 16-20. Uczestnikami

mog¹ byæ osoby pe³noletnie;

nie przyjmuje siê alkoholików

i narkomanów. Bli¿sze infor-

macje mo¿na uzyskaæ telefo-

nicznie, nr 22 870 67 22.

K.

Od jakiegoœ czasu mam problem z op³acaniem alimentów

na mojego syna. Komornik nie ma w zasadzie z czego ich

œci¹gn¹æ, wiêc najprawdopodobniej alimenty bêdzie wyp³aca³

fundusz alimentacyjny. Trochê siê martwiê, bo s³ysza³em,

¿e mog¹ mnie wpisaæ na listê d³u¿ników. Kto mo¿e to

zrobiæ i kiedy? Jak wygl¹daj¹ procedury?

                         Robert P.

lub prezydent miasta w³aœci-

wy ze wzglêdu na miejsce za-

mieszkania osoby uprawnio-

nej do alimentów. Podmioty te

nie musz¹ wykonywaæ owej

czynnoœci osobiœcie. Zgodnie

z ustaw¹ mog¹ one w zakre-

sie realizacji obowi¹zku zwi¹-

zanego z przekazywaniem do

biura informacji gospodar-

czych o zobowi¹zaniach ali-

mentacyjnych, upowa¿niæ w

formie pisemnej swojego za-

stêpcê, pracownika urzêdu

albo kierownika oœrodka po-

mocy spo³ecznej lub innej jed-

nostki organizacyjnej gminy, a

tak¿e inn¹ osobê na wniosek

kierownika oœrodka pomocy

spo³ecznej lub innej jednostki

organizacyjnej gminy.

Podstawa prawna: Ustawa z

dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy

osobom uprawnionym do alimen-

tów (Dz.U. 2007 Nr 192 poz. 1378).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

prawnik

Kancelaria Prawna Leximus

ul. Francuska 26 lok. 11

tel. 22 225-26-97, kom. 500-020-048

W Warszawie sta³y punkt

kontrolny zorganizowano na

parkingu przy Torwarze (ul.

£azienkowska). Pierwsze

kontrole rozpoczn¹ o godz. 14

i potrwaj¹ do 20 lub sprawdze-

nia ostatniego autobusu.

Kolejne bêd¹ odbywa³y siê w

godzinach porannych (ok. 6-9).

Na terenie ca³ego woje-

wództwa istnieje mo¿liwoœæ

zorganizowania (po wcze-

œniejszym uzgodnieniu ter-

minu) doraŸnych kontroli.

Zg³oszenia bêd¹ przyjmo-

wane przez policjantów w

terenowych komendach i

inspektorów transportu dro-

Bezpieczne wakacje
Ruszaj¹ kontrole autokarów na Mazowszu. TrzeŸwoœæ

kierowców, stan techniczny i wyposa¿enie pojazdów m.in.

w gaœnice i tachografy bêd¹ kontrolowane przez policjantów

i inspektorów transportu drogowego. Sprawdzane bêdzie

tak¿e przestrzeganie przepisów, dotycz¹cych przewozu

dzieci. Akcja potrwa do koñca sierpnia.

gowego pod numerem tele-

fonu (48) 363 51 87.

W minione wakacje in-

spekcja transportu drogowe-

go sprawdzi³a na Mazowszu

167 autobusów (w tym 18 z

zagranicy). Wystawi³a 28

mandatów na ³¹czn¹ sumê

6 tys. z³., zatrzyma³a 5 dowo-

dów rejestracyjnych.

„Razem bezpieczniej” to

rz¹dowy program, który pole-

ga na koordynacji dzia³añ

policji, administracji rz¹dowej

i samorz¹dowej oraz organi-

zacji pozarz¹dowych w celu

poprawy bezpieczeñstwa i

porz¹dku publicznego.

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 267 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.).

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

zawiadamia o wydaniu:

- decyzji nr 51/CP/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie sieci kanalizacji ogólnosp³awnej

φ 300 mm na dz. nr ew. 1/9 z obrêbu 4-06-09, 137/2,

137/3 z obrêbu 4-06-33 w ul. Dorodnej w Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek M&Z Partners

Sp. z o.o. Spó³ka Komandytowo-Akcyjna, ul. Pory 78,

02-757 Warszawa, z³o¿ony dnia 22 kwietnia 2013 r.

- decyzji nr 52/CP/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w

sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegaj¹cej na budowie przewodu wodoci¹gowego w

ul. Modliñskiej, Dêbowej, Marmurowej. Œwierkowej na

dz. nr ew. 58 2 Obrêbu 4-01-25; 7/22, 8/25, 8/28, 8/29, 8/30,

8/41, 8/42, 8/43, 8/45, 8/46, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15,

10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 17/2, 17/19, 17/29, 18/1, 18/2,

18/3, 26/18, 26/19, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,

42/8, 42/9, 42/10, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18,

42/19, 42/20, 42/21, 42/22, 43/1, 43/2, 46 z obrêbu 4-02-24;

4/5, 4/13, 4/57, 4/95, 4/98, 4/107, 4/108, 4/109, 4/115,

29/3, 29/4, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/24, 43/28, 43/44,

51/1, 51/2, 54/2, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/6, 55/7, 55/8,

55/9, 55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17,

55/20, 55/21, 55/22, 55/23, 55/24, 55/25, 80, 81/1 z

obrêbu 4-02-26 w Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,

na wniosek Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i

Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5,

02-015 Warszawa, z³o¿ony dnia 14 lutego 2013 r.,

zawieszony dnia 17 kwietnia 2013 r. i podjêty dnia

3 czerwca 2013 r.

POUCZENIE

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania, mog¹ zapoznaæ

siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i

Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,

pokój 309, w poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w

czwartki w godz. 13.00-16.00.

Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego

Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu

wydaj¹cego decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego

jej og³oszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ

zarzuty odnosz¹ce siê do decyzji, okreœlaæ istotê i

zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem odwo³ania

oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.

Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale

Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka,

ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa osobiœcie lub

za poœrednictwem poczty.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego

og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie

Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 - parter,

naprzeciw windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
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NAUKA

ABSOLWENTKA ASP, z

przygotowaniem peda-

gogicznym, udzieli lekcji

rysunku, malarstwa i historii

sztuki, dzieciom, m³odzie¿y

i doros³ym, tel. 506-591-926

ANGIELSKI 609-631-186

CHEMIA, matematyka,

nauczycielka 698-414-705

MATEMATYKA, fizyka, chemia,

dojazd, tel. 518-810-630

MATEMATYKA, nauczycielka

606-724-885

ZDROWIE

PRZYCHODNIA MEDICA ul.

Panieñska 4, tel. 22 619-52-31

zaprasza do specjalistów:

krioterapia, dermatoskopia, gi-

nekolog, laryngolog, psychiatra

US£UGI

AGD, telewizory - naprawa,

694-825-760

ANTENY, telewizory - naprawa,

dojazd 602-216-943

CZYSZCZENIE dywanów,

wyk³adzin, tapicerki, karcherem,

694-825-760

DEKODERY DVBT. Naprawa

DVD, TV LCD, Plasma, monitorów,

szybkie terminy. Gwarancja.

Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2,

pon-pt. 17-21. tel. 22 381-29-33,

www.serwis-rtv.waw.pl

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYK z uprawnieniami,

instalacje elektryczne,

domofony, alarmy, kuchenki,

itp. 503-089-015

ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo

elektryczne, instalacje. Solidnie

i tanio. Tel. 22 756-52-43 i

698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

bia³y monta¿, tapetowanie,

malowanie, panele - telefon

505-765-351

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-

nitorów, dojazd 604-591-365

NIEODP£ATNIE odbieram

zu¿yty sprzêt AGD, z³om,

makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-

tanie piwnic, strychów. Wywóz

mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA krawiecka

zatrudni emerytki przy

poprawkach, tel. 662-872-118

PRACOWNIA tapicerska

22 618-18-26, 22 842-94-02,

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz

mebli, 722-990-444

PRZYJMIEMY zlecenia na

sprz¹tanie biur, wspólnot

mieszkaniowych, drobnych

napraw 515-943-649

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

tel. 22 789-33-89, 506-938-201

WESELA, imprezy okolicznoœciowe,

tel. 603-956-654

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-

rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,

Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19

KUPIÊ

ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki

22 622-11-54

ANTYKWARIAT kupi za

gotówkê antyki: obrazy,

zegary, srebra, platery, br¹zy,

monety, meble, bibeloty,

ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,

22 848-03-70

KUPIÊ ka¿de auto w

ka¿dym stanie 519-353-990

MONETY, banknoty,

odznaczenia, antykwariat

ul. Andersa 18, 22 831-36-48

SPRZEDAM

SPRZEDAM wózek (skuter)

inwalidzki elektryczny

504-248-871

Absolwent Paramedycznego I Technicznego

Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azja-

tyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w

Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecz-

nej rodziny, w której dar uzdrawiania przecho-

dzi z pokolenia na pokolenie i jest uznawany

za jednego z najlepszych healerów na Filipi-

nach. Po raz kolejny odwiedza nasz kraj po

namowie i z rekomendacji swojego ucznia i

przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podob-

ne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych or-

ganów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminu-

je. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,

udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia-

³a na wszystkich poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca cho-

remu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to od stanu cho-

rego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki. Raz

s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdra-

wianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja

tkanek. Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski

uzdrowiciel robi na ciele eterycznym (rozwija³ swo-

je umiejêtnoœci m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-

mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿró-

d³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej

wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina, pani Ma³gorzacie w cza-

sie jednej wizyty pomóg³ w dolegliwoœciach ko-

biecych. Inny przypadek to Pan Henryk K., któ-

remu poprawi³ kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle

w krêgos³upie. Panu Micha³owi D. z Krakowa

w ci¹gu dwóch seansów zlikwidowa³ problemy

z prostat¹. Przypadki takie mo¿na by wymie-

niaæ jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wie-

lu chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 lipca

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28 sierpnia

Zapisy i informacje w godz. 10-20 pod numerami

tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007

Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Filipiñski uzdrowiciel JAMES A. CABELAS

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116

tel. 22 679-23-41, 600-925-147

mariusz_gradek@wp.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe

   Gerda, Dorn

• Drzwi wewnêtrzne

   Porta, Dre, Pol-skone

• Okna PCV i AL

• Parapety wew. i zew.

• Rolety wew. i zew.

   plisy, ¿aluzje, moskitiery
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D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 22 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki

Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13

tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl

Pe³en zakres us³ug

mini og³oszenia

Proszê Szanownych Pañ-

stwa - premier Tusk chce zli-

kwidowaæ dotowanie partii po-

litycznych. To z czego Hanna

Gronkiewicz-Waltz wysup³a 5

z³ na bilet wstêpu? Za co cz³on-

kowie pozosta³ych ugrupowañ

kupi¹ sobie wino, fajki, garni-

tury i kiecki? Diety poselskie,

ministerialne, radnych, cz³on-

ków spó³ek marz¹ siê ju¿ tylko

PIS-owi z nowym, ale jak¿e nie-

zmiennym prezesem. Szkoda,

¿e ten te¿ nie dokona rozdzia-

³u Koœcio³a od Pañstwa, spad-

ku d³ugu spo³ecznego, paranoi

w szkolnictwie i s³u¿bie zdro-

wia. Kto wreszcie skoñczy z

zatapianiem ludzi na po³udniu

Polski? Przygl¹danie siê sobie

przed lustrem, pudrowanie w¹-

grów i strach czy wybior¹ - to

poziom naszej polityki. Czekam

na kogoœ, kto udowodni, ¿e

potrafi coœ zrobiæ. Aliœci, nie

ma w kim wybieraæ.

Wróæmy do antykoncepcji.

Naszym zadaniem, jako w³a-

œcicieli zwierz¹t, jest niedo-

puszczenie do przypadkowe-

go rozrodu. Je¿eli spe³nimy ten

warunek, nie poniesiemy spo-

³ecznych kosztów naszej g³u-

poty. U suk z punktu widzenia

fizjologii sprawa jest stosunko-

wo prosta. U psowatych cieczki

wystêpuj¹ regularnie œrednio

co pó³ roku. Zjawisko rozpo-

czyna siê krwawieniem, trwa-

j¹cym oko³o jednego tygodnia.

Suki nie s¹ jeszcze p³odne, ale

feromonami przyci¹gaj¹ samce.

W zale¿noœci od okolicy widaæ

wiêksze lub mniejsze grupy

piesków przed drzwiami lub

bram¹ - w ich mniemaniu - bo-

gini. Nastêpny tydzieñ to ciecz-

ka w³aœciwa. W tym okresie

dochodzi do jajeczkowania i

broni¹ca siê wczeœniej suka,

zmienia zdanie i chêtnie zga-

dza siê na akt kopulacji. Po-

niewa¿ chêtnych jest wielu, a

cieczka w³aœciwa trwa oko³o

tygodnia, mo¿e zdarzyæ siê, ¿e

suczka dopuœci wiêcej ni¿ jed-

nego samca. Ju¿ wiemy teraz

sk¹d siê wziê³o okreœlenie nie-

których s¹siadek o niektórych

s¹siadkach. Co ciekawe, dziê-

ki temu mo¿e dojœæ do zjawi-

ska nadp³odnienia, czyli ci¹¿y

z kilku ojców. Nastêpny okres

trwaj¹cy oko³o tygodnia to

zanikanie cieczki. Nie ma ju¿

jajeczkowania, ale nadal wy-

stêpuje silne dzia³anie feromo-

nów p³ciowych. Reasumuj¹c:

na  trzy  tygodnie cieczki w jed-

nym mo¿liwe jest zap³odnienie

lub nadp³odnienie. Spo³ecznie

zjawisko jest uci¹¿liwe i czê-

sto niebezpieczne. Sfory pobu-

dzonych psów zajmuj¹ prze-

strzenie publiczne, prowadz¹c

do pogryzieñ ludzi i wypadków

komunikacyjnych. Czêœæ pie-

sków nie wraca z winy w³aœci-

cieli do swojego domu. W dwa

miesi¹ce po cieczce nastêpuj¹

porody w przypadkowych miej-

scach. Tak powstaje bezdom-

noœæ. Na tym zjawisku ¿eruje

przemys³ schroniskowy, siêga-

j¹c po pieni¹dze gmin i dar-

czyñców. Teraz widaæ to ja-

œniej? Wystarczy obowi¹zko-

wy zastrzyk, tabletka lub ste-

rylizacja na koszt w³aœciciela i

obowi¹zek oznaczenia te¿ na

koszt w³aœciciela. Je¿eli zdarzy

siê niechciany poród to, nieste-

ty - eutanazja szczeni¹t. Jedy-

nie tak mo¿emy zatamowaæ

nap³yw tysiêcy psów do schro-

nisk. Nie uczmy siê odpowie-

dzialnoœci na zwierzêtach. Nie

pielêgnujmy w sobie komuny

i populizmu. Musimy j¹ mieæ,

zanim zostaniemy w³aœcicie-

lem. W ¿yciu nie ma nic za

darmo.

Fizjologia cieczki za darmo

Czujemy siê odpowiedzial-

ni za szukanie domu w³aœnie

tej grupie psów. Na ich zdjê-

ciach w tle wszêdzie jest œnieg,

a tymczasem za naszymi

oknami szaleje zieleñ. Minê³o

pó³ roku! Dla nas mo¿e to chwi-

la, ale dla psa w schronisku

ka¿dy dzieñ jest taki sam, mija

wiecznoœæ, pies czeka i czeka

i traci nadziejê. Dlatego prosi-

my czytelników o pomoc. 3 lip-

ca jest ostatnie wydanie gaze-

ty przed wakacyjn¹ przerw¹.

By zwiêkszyæ szanse na lep-

sze ¿ycie dla tych psów, które

nie mia³y jeszcze okazji zapre-

zentowaæ siê w gazecie, po-

myœleliœmy o wakacyjnej akcji

adopcyjnej PODAJ DALEJ

GAZETÊ! Jest tu kilka portre-

tów psów, które czekaj¹ na

dom. Jeœli nie mo¿esz adop-

towaæ zwierzêcia, to przeka¿

proszê dalej gazetê jednej

osobie. Mo¿e s¹siadce, kole-

dze z pracy, komuœ z rodziny,

przyjacio³om lub ulubionej pani

ze sklepu. Poka¿ im ten arty-

ku³ i jeœli oni nie mog¹ adopto-

waæ zwierzêcia, to te¿ niech

przeka¿¹ gazetê dalej. Razem

pomyœlcie, kto móg³by przy-

garn¹æ psa ze schroniska.

Podaj dalej! I uratuj psa
W styczniu tego roku pod nasz¹ opiekê adopcyjn¹ trafi³o

30 psów z miejskiego schroniska na Paluchu, które bardzo

potrzebuj¹ domu. Zorganizowaliœmy im sesjê zdjêciow¹ z

profesjonalnymi fotografami, a wolontariusze opowiedzieli

nam historie swoich podopiecznych. Od tamtej pory w ka¿dym

wydaniu gazety mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ og³oszenie

adopcyjne czworonoga z Palucha. Wielu z nich uda³o nam

siê wspólnie znaleŸæ dobre domy! Czêsto by³y to zwierzêta,

które ca³e lata spêdzi³y w schroniskowych klatkach, te¿ psy

ju¿ niem³ode, którym podarowano mi³oœæ i opiekê na staroœæ.

Niech ta gazeta kr¹¿y przez

ca³e wakacje i niesie nadziejê

dla zwierz¹t w potrzebie. Bê-

dzie to te¿ podziêkowanie dla

osób, które tworz¹ tê gazetê,

za ich zaanga¿owanie i dobre

serca.

Na naszej stronie interneto-

wej: www.nogawlape.org

mo¿na znaleŸæ sylwetki

wszystkich zwierz¹t, którym

wspólnie szukamy domu. Jest

te¿ wydarzenie adopcyjne na

Facebooku, które mo¿na udo-

stêpniaæ znajomym. Zaprasza-

my te¿ do wspó³pracy osoby,

które mog³yby zostaæ domem

tymczasowym dla bezdomne-

go zwierzêcia pod nasz¹

opiek¹. Prosimy z ca³ego ser-

ca: nie wyrzucaj tej gazety,

podaj j¹ dalej i uratuj psa!

Fundacja Noga w £apê.

Razem idziemy przez œwiat.

www.nogawlape.org

tel. adopcyjny: 500 493 942

Rufi to ma³y, jasnobr¹zowy piesek. Ma oko³o 9 lat. Do schroniska

przywieziony zosta³ przez Stra¿ Miejsk¹ 31 lipca 2009 r.

Z pieskami, z którymi przebywa w boksie ¿yje w zgodzie, ale

widaæ, ¿e chce byæ przywódc¹ stada. Rufi jest pieskiem energicznym.

Bardzo lubi spacery. Korzysta z ka¿dej okazji, by siê przytuliæ do

opiekunki lub wolontariuszek. Jest bardzo weso³y, towarzyski,

przyjacielski i spragniony czu³oœci. Jest pieskiem idealnym dla kogoœ

kto chce mieæ przyjaciela na ca³e ¿ycie.

Rufi coraz gorzej znosi pobyt w schronisku. Ostatnio zrobi³ siê

bardzo smutny. Schud³. Wolniej chodzi.

Numer telefonu do wolontariuszki Agnieszki 660 499 807, numer

telefonu do wolontariuszki Magdy 516 457 357.

Kto przygarnie Rufiego?
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Prosto z mostu

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

Obiektywny POradnik

Ostatnio du¿o piszê o sa-

morz¹dowych pieni¹dzach, a

w³aœciwie o ich braku. Jako

przewodnicz¹cy komisji bu-

d¿etu rady wraz z ca³ym ze-

spo³em radnych na bie¿¹co

monitorujemy stan finansów

Pragi. Jak byœmy nie liczyli, z

której strony nie spogl¹dali -

brakuje. Brakuje na pomoc

spo³eczn¹, oœwiatê, sport i

kulturê. Nie dopina siê szero-

ko pojêta gospodarka komu-

nalna. Zarz¹d za wszelk¹

cenê poszukuje oszczêdnoœci

zderzaj¹c siê ze stanowiskiem

rady, która broni wszelkich

zaplanowanych wydatków.

Boli nawet to, ¿e trawa na

terenie dzielnicy mo¿e byæ

rzadziej koszona.

Stan potrzeb jest znany,

brakuje ponad 20 milionów

z³otych. Kwota dla przeciêtne-

go mieszkañca abstrakcyjna.

Stanowi to prawie 10% wydat-

ków bie¿¹cych. Zaoszczêdziæ

we w³asnym zakresie siê nie

da z bardzo prostego powo-

du: nie ma komu zabraæ.

Wszystkie wydatki zaplano-

wane s¹ bowiem na styk. Do-

sz³o nawet do tego, ¿e przez

pierwsze pó³rocze nie by³y

wyp³acane zasi³ki celowe,

które dla wielu mieszkañców

dzielnicy s¹ wa¿n¹ pozycj¹

w domowym bud¿ecie. Rada

pocz¹tkowo formu³owa³a

uchwa³y i stanowiska, kieru-

j¹c je do organów m.st. War-

szawy czyli Rady Miasta i

Pani Prezydent. Skutek ich

wielki nie by³. Dzia³ania rad-

nych Legierskiego, Wierzbic-

kiego i Borowskiego, których

wsparli setkami podpisów

mieszkañcy Pragi, zaskutko-

wa³y dodatkowymi œrodkami

na remonty budynków komu-

nalnych. Na wydatki bie¿¹ce

brakuje nadal. Skarbnik mia-

sta odpisuj¹c na kolejne moje

pisma jako przewodnicz¹ce-

go komisji bud¿etu, ma chy-

ba standardow¹ formu³ê,

któr¹ pos³uguje siê w swojej

korespondencji „informujê, ¿e

aktualna sytuacja finansowa

Miasta zdeterminowana w

szczególnoœci powa¿nymi ry-

zykami w zakresie realizacji

planu dochodów bud¿eto-

wych ..... utrudnia” itp itd. Krót-

ko mówi¹c - brak kasy.

Zdeterminowani powa¿ny-

mi ryzykami postanowiliœmy z

przewodnicz¹c¹ praskiej rady

El¿biet¹ Kowalsk¹-Kobus po-

kolêdowaæ do w³odarzy War-

szawy z proœb¹ o wsparcie.

Rozmowa z Pani¹ Prezydent

mi³a. Ogólniki. Bez szczegól-

nych obietnic. Wyra¿enie zro-

zumienia specyfiki Pragi.

Odes³anie do skarbnika mia-

sta na nomen omen Kredy-

tow¹. Skarbnik w obecnoœci

burmistrza Pragi zdetermino-

wany powa¿nymi ryzykami

bez ogródek oœwiadczy³, ¿e

kasy w mieœcie jest mniej o

250 milionów ni¿ pocz¹tkowo

planowano, a wszystkie jego

rezerwy to niespe³na 300 ty-

siêcy z³otych. Czyli rozumie,

ale nie ma sk¹d wzi¹æ. Wró-

ciliœmy do punktu wyjœcia.

Szczêœcie, i¿ w roku ubieg³ym

dziêki determinacji rady prak-

tycznie zmusiliœmy Zarz¹d

do podpisywania protoko³ów

uzgodnieñ ze wszystkimi oso-

bami, które chcia³y nabyæ

mieszkania komunalne z 90%

zni¿k¹. Dziœ skutkuje to do-

datkowymi wp³ywami do bu-

d¿etu, które odsuwaj¹ do koñ-

ca wakacji widmo zapaœci.

Dalej - zobaczymy. Dramat

rozpocznie siê gdy zabraknie

na pensje 2500 pracowników

finansowanych przez pó³noc-

nopraski samorz¹d: nauczy-

cieli, woŸne, pracowników ad-

ministracji itp. Oby do tego nie

dosz³o.

Ireneusz Tondera

radny

Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Ostatnia konwencja krajowa

Platformy Obywatelskiej poka-

za³a, jak d³ug¹ drogê przesz³a

ta partia od swoich pocz¹tków

w 2001 r. W dwanaœcie lat póŸ-

niej konwencja PO odby³a w

hali wystawowej Kapelusz (na-

zywanej tak ze wzglêdu na

kszta³t dachu) w Parku Œl¹-

skim w Chorzowie. To sympa-

tyczne miejsce. Hala Kapelusz

znana jest z wielkich wystaw

ogrodniczych, nic wiêc dziwne-

go, ¿e mog³a przyj¹æ delega-

tów – kwiat polskiej polityki.

Podczas konwencji hala nie

przypomina³a jednak wystawy

kwiatowej. Ca³y Park Œl¹ski

wygl¹da³ jak sceneria filmu

„JeŸdŸcy Apokalipsy”. Teren

wokó³ Kapelusza o powierzch-

ni piêciu hektarów zagrodzo-

no stalowym, dwumetrowym

p³otem. Wokó³ niego, w pro-

mieniu kilkuset metrów, sta³y

dziesi¹tki, a mo¿e i dziesi¹tki

dziesi¹tków policyjnych radio-

wozów, mikrobusów i ciê¿aró-

wek. Z policjantami w œrodku i

na zewn¹trz, których wspoma-

ga³y kamery monitoringu.

Wewn¹trz ogrodzenia znala-

z³y siê dwie wa¿ne parkowe

arterie - Aleja G³ówna i Prome-

nada gen. Jerzego Ziêtka, co

skutecznie utrudni³o weeken-

dowe spacery goœciom parku

nie uczestnicz¹cym w konwen-

cji. W zamian za to spacerowi-

cze mieli atrakcjê: motorówki

policyjne patroluj¹ce kana³, któ-

ry z jednej strony ogranicza³

teren zajêty przez Platformê.

Nie widzia³em takiego nagro-

madzenia si³ porz¹dkowych od

grudnia 1981 r. Gdyby zabez-

piecza³y one mecze Legii War-

szawa, kibole z „¿ylety” na sta-

dionie przy ul. £azienkowskiej

ju¿ dawno przerzuciliby siê na

obstawianie rozgrywek szacho-

wych w Polanicy-Zdroju.

Pierwsze konwencje Platfor-

my Obywatelskiej odbywa³y siê

w 2001 r. Nie by³y wyre¿ysero-

wanymi spektaklami, lecz pra-

wyborami, w których móg³

uczestniczyæ ka¿dy, pod wa-

runkiem, ¿e zarejestrowa³ siê

jako sympatyk PO. Wype³nie-

nie deklaracji sympatyka

uprawnia³o do udzia³u w g³oso-

waniu i do poruszania siê po

ca³ym terenie. Konwencje by³y

œwiêtem demokracji. Zwykli

obywatele uwierzyli wtedy, ¿e

mo¿na uczestniczyæ w polityce

bez skostnia³ych, skorumpo-

wanych posadami aparatów

partyjnych, z partiami politycz-

nymi pe³ni¹cymi us³ugow¹ rolê

wobec osób maj¹cych chêæ po-

œwiêciæ siê s³u¿bie publicznej.

Niestety, Platformê rych³o

przejêli dzia³acze trac¹cych na

popularnoœci partii z lat dzie-

wiêædziesi¹tych. Przerobili j¹ w

jedyny sobie znany sposób,

oparty na wzorcach z poprzed-

niej epoki – z zebraniami, na

których z góry znane s¹ wyniki

g³osowañ, z kandydatami usta-

lanymi w zaciszu prezesow-

skich gabinetów. Uczestniczy-

³em w czymœ takim, wiêc wiem,

o czym piszê. To rak z¿eraj¹cy

polskie ¿ycie publiczne.

…Niedaleko miejsca, w któ-

rym w 2013 r. odbywa³a siê

konwencja PO, znajduje siê

Œl¹ski Ogród Zoologiczny.

Zwierzêta, otoczone kratami

podobnie jak dzia³acze Platfor-

my, przypatrywa³y siê ca³emu

zamieszaniu z obojêtnoœci¹.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Z kamer¹ wœród zwierz¹t

Tytu³ dzisiejszego felietonu

to nie podsumowanie szlachet-

nej akcji „Sprz¹tanie Œwiata”,

ani nie jest to relacja z wiosen-

nych porz¹dków na dzia³ce.

Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e

to jasny komunikat i przekaz

p³yn¹cy z Ratusza do Warsza-

wiaków w sprawie wprowadzo-

nego od 1 lipca nowego sys-

temu gospodarowania odpa-

dami komunalnymi. Prawd¹

jest, ¿e zarówno opóŸnienie w

przygotowaniach, jak i zbyt wy-

sokie stawki za wywóz by³y

przyczyn¹ s³usznych prote-

stów i niezadowolenia miesz-

kañców. Sprawy rzeczywiœcie

zasz³y za daleko i sytuacja za-

czyna³a wymykaæ siê spod

kontroli. Dlatego do dzia³ania

wkroczy³a Hanna Gronkie-

wicz-Waltz. Odwo³a³a ze sta-

nowiska wiceprezydenta odpo-

wiedzialnego za wdro¿enie re-

formy systemu gospodarki od-

padami i osobiœcie przejê³a

nadzór nad tym procesem

staj¹c na czele zespo³u, koor-

dynuj¹cego wprowadzenie

nowego systemu.

Pani Prezydent zaczê³a od

spotkania z firmami oczyszcza-

nia miasta, weryfikacji i obni¿e-

nia stawek oraz od napisania

listu do mieszkañców Warsza-

wy, w którym przeprasza za

trudnoœci i zapewnia, ¿e stoli-

ca jest w pe³ni przygotowana

do odbioru œmieci na nowych,

choæ jeszcze niedocelowych

zasadach. Dalej w liœcie Pani

Prezydent oœwiadczy³a, ¿e

priorytetem jest zapewnienie

mieszkañcom w pe³ni bez-

piecznej organizacji wywozu

odpadów wed³ug niskich sta-

wek oraz wyjaœni³a, ¿e zmiana

istniej¹cego systemu zosta³a

podyktowana wymogami Unii

Europejskiej i Polska zosta³a

zobowi¹zana do przetwarzania

odpadów w du¿o wiêkszym

zakresie ni¿ dotychczas. I tak,

we wspó³pracy z radnymi War-

szawy wprowadzone zosta³o

rozwi¹zanie przejœciowe, które

daje pewnoœæ, ¿e od 1 lipca

œmieci bêd¹ odbierane bez

zmian. W wyniku zawartych po-

rozumieñ te same firmy bêd¹

odbieraæ œmieci, a p³atnoœci do-

kona Urz¹d m.st. Warszawy,

otrzymawszy wczeœniej od

mieszkañców wp³aty na indy-

widualne numery kont. Umowy

obecne, a tak¿e te ju¿ wypo-

wiedziane bêd¹ kontynuowa-

ne. System zastêpczy zwany

tak¿e pomostowym bêdzie

obowi¹zywa³ najpóŸniej do 31

stycznia 2014 r. Stosowne de-

klaracje (ci, którzy ju¿ wcze-

œniej z³o¿yli, musz¹ to zrobiæ

raz jeszcze) nale¿y sk³adaæ w

urzêdach dzielnic do 19 lipca.

W imieniu mieszkañców budyn-

ków wielorodzinnych sk³adaj¹

je zarz¹dy wspólnot i spó³dziel-

ni mieszkaniowych. Natomiast

mieszkañcy domów jednoro-

dzinnych i lokali u¿ytkowych

sami sk³adaj¹ deklaracje.

Prowadzona obecnie kam-

pania informacyjna jest akcj¹ z

prawdziwego zdarzenia. Poja-

wi³y siê czytelne ulotki i plaka-

ty, urzêdnicy wstali od biurek i

ruszyli w teren, do szkó³, przed-

szkoli, na ulice. Powsta³a de-

dykowana strona internetowa

www.czysta.um.warszawa.pl

oraz bezp³atna infolinia

800 70 70 47. A co ciekawe i

motywuj¹ce dla urzêdników,

Pani Prezydent osobiœcie, w

asyœcie lokalnego burmistrza i

radnych bêdzie odwiedzaæ

mieszkañców, wrêczaæ ulotki i

informowaæ o nowych ni¿szych

stawkach (np. 30 z³ za 1 osobê

w domku, a nie 89 z³ jak po-

przednio) i zasadach. Ponadto,

w celu lepszej dostêpnoœci

urzêdy dzielnic wyd³u¿y³y go-

dziny przyjmowania deklaracji.

Np. urz¹d bia³o³êcki zapewnia

stanowiska w godzinach od 8

do 20. Tworzone s¹ równie¿

Œmieci ju¿ posprz¹tane

punkty zamiejscowe wydzia³ów

obs³ugi mieszkañców w szko³ach

i specjalne sobotnie dy¿ury. Nic

dziwnego, ¿e wobec takiego

obrotu spraw, mieszkañcy

licznie ruszyli do okienek z

deklaracjami. Mimo du¿ego

zainteresowania, obs³uga

przebiega w miarê p³ynnie.

Dziêki osobistemu zaanga-

¿owaniu Hanny Gronkiewicz-

Waltz jedno jest pewne. War-

szawie nie grozi Neapol i atak

szczurów, jak wieszczy³a opo-

zycja i zbieraj¹cy podpisy pod

wnioskiem o referendum wyna-

jêci wolontariusze. Wrêcz prze-

ciwnie, obecny system pomo-

stowy, a nastêpnie docelowy

ju¿ system gospodarki odpada-

mi pozwol¹ na osi¹gniêcie tak

wymagaj¹cych celów, jak ogra-

niczenie poziomu sk³adowania

odpadów oraz wdro¿enie efek-

tywnego odzysku i recyklingu.

„Dbaj¹c o œrodowisko, dbamy

o nasze miasto”. Takimi s³owy

koñczy swój list do mieszkañ-

ców Pani Prezydent. Trudno

siê z tym nie zgodziæ i tak¿e

trudno uczestniczyæ w ewentu-

alnym referendum, które nie

przyniesie nic dobrego, a jesz-

cze trudniej wyobraziæ sobie,

¿e jego koszt uszczupli bud¿et

miasta o 8 milionów z³otych.

Szkoda, ¿e takiej informacji

brakuje w punktach zbiórki pod-

pisów. A to wszystko na rok

przed koñcem kadencji…

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Prezydent miasta sto³ecznego Warszawy

informuje

¿e nieruchomoœæ zagospodarowana o powierzchni 55 m2, po³o¿ona w Warszawie na

terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Tristana 15, oznaczona w ewidencji gruntów jako

dz. ew. nr 13/1-cz. w obrêbie 4-09-12 zosta³a przeznaczona do wydzier¿awienia na okres

3 lat w drodze konkursu ofert z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Wywo³awcza stawka netto za 1 m2 gruntu przeznaczonego do wydzier¿awienia wynosi

1,68 z³/m2, co daje ³¹czn¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego rocznego – 92,40 z³ + podatek

VAT ustalony wed³ug obowi¹zuj¹cej stawki.

Nieruchomoœæ znajduje siê w posiadaniu dotychczasowego Dzier¿awcy.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest wniesienie wadium na rachunek Urzêdu Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy – Bank Handlowy w Warszawie SA 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107

w wysokoœci 100,00 z³ najpóŸniej do dnia 17.07.2013 r. Za datê wniesienia wadium

uwa¿a siê datê uznania wymaganej kwoty na rachunku bankowym Urzêdu Dzielnicy

Targówek m.st. Warszawy.

Zainteresowani proszeni s¹ o sk³adanie pisemnych ofert w nieprzejrzystych, zamkniêtych

kopertach z napisem: Urz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Delegatura Biura Gospodarki

Nieruchomoœciami w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa. „Oferta

na wydzier¿awienie nieruchomoœci po³o¿onej w Warszawie przy ul. Tristana 15 ”,

bezpoœrednio w sekretariacie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20 pok. 421, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 800-1600,

najpóŸniej do dnia 17.07.2013 r.

Oferty zawieraæ musz¹ komplet dokumentacji – zgodnie z wymaganiami okreœlonymi

w Informatorze konkursowym. Otwarcie konkursu ofert i jego czêœæ jawna odbêdzie siê

w dniu 19.07.2013 r. o godz. 1100, w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami

w Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20, pokój nr 416.

Przed przyst¹pieniem do konkursu nale¿y zapoznaæ siê z Informatorem konkursowym

dostêpnym w siedzibie Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomoœciami w Dzielnicy

Targówek, ul. Kondratowicza 20, pok. 416, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

800-1600. Dodatkowe informacje o nieruchomoœci mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu

22 44-38-815 w okresie do up³ywu terminu sk³adania ofert.

Ch³odnym okiem

Bieda

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

plac Hallera 9

tel. 22 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka



8  nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥

nasi przedstawiciele:

Bogumi³a 507-257-824, Jagoda 605-037-515

Anna 503-661-782, Pawe³ 609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:

„Marcin” ul. Œwiatowida

róg Æmielowskiej paw. VIA

tel. 22 423-63-64, 606-969-280

Nastêpna gazeta - 28 sierpnia

Od 8 lipca do 18 sierpnia redakcja bêdzie nieczynna.

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka

Maciej Pilipczuk. Druk Polskapresse Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów

w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Mate-

ria³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  lub TS. Za treœæ reklam,

og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2

tel./faks 22 618-00-80, 22 618-24-38

poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

Jesteœmy na facebooku pod has³em Nowa Gazeta Praska

strona internetowa - www.ngp.pl

             e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                            dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                            redakcja: redakcja@ngp.pl

 nowa gazeta praska

Budowa metra - pierwsze perony
zarówno w pionie, jak i w po-

ziomie. To w du¿ym skrócie

ca³y proces, po którym dopie-

ro mo¿na betonowaæ p³ytê

torow¹ z podk³adami.

W komorze zawracania

Po wykopaniu czasem trze-

ba zasypywaæ. Tak by³o w

przypadku podziemnej infra-

struktury metra pod ulic¹ Œwiê-

tokrzysk¹. Najpierw pospó³ka,

która bêdzie stanowiæ funda-

ment pod naziemne obiekty.

Mieszanka piasku zosta³a rów-

nomiernie rozprowadzona nad

ca³ym obiektem. W ten sposób

powstanie zagêszczony na-

syp, na którym na nowo zosta-

nie po³o¿ona rozebrana czêœæ

Œwiêtokrzyskiej. Wschodnia

sekcja stropu stacji zosta³a

pokryta bitumiczn¹ membran¹,

która stanowi izolacjê, a przy-

pomina wygl¹dem i faktur¹

znan¹ nam dobrze papê. Na

wysokoœci p³yty fundamento-

wej trwa rozbiórka tymczaso-

wego tunelu. Do wnêtrza tu-

neli z torami pó³nocnym i po-

³udniowym zosta³y dostarczo-

ne specjalne pojazdy g¹sieni-

cowe, które skuwaj¹ betonow¹

konstrukcjê.

Jak ju¿ wspomnieliœmy, na

stacji Rondo ONZ powsta³

pierwszy pasa¿erski peron II li-

nii metra. Podobny peron, tech-

nologiczny, zosta³ wybudowany

na torach odstawczych stacji

Rondo Daszyñskiego. Ró¿nica

polega na tym, ¿e ów peron bê-

dzie dostêpny jedynie dla pra-

cowników obs³uguj¹cych sk³a-

dy. Czerpnio-wyrzutnia stacyjna,

s³u¿¹ca do dwukierunkowej wy-

miany powietrza, jest dobrze wi-

doczna na powierzchni. W przy-

sz³oœci, by nie kolidowa³a z oto-

czeniem - zostanie pokryta ba-

zaltowymi p³ytami. Na po-

wierzchni widaæ ju¿ równie¿

wszystkie jedenaœcie wejœæ do

stacji metra Rondo ONZ; niektó-

re maj¹ ju¿ nawet dobrze wi-

doczn¹ konstrukcjê zadaszenia.

Elisabetta na Stadionie

24 czerwca rano tarcza Elisa-

betta znalaz³a siê na stacji Sta-

dion Narodowy, przebijaj¹c siê

do wnêtrza jej korpusu. Tym sa-

mym zakoñczy³o siê stresuj¹ce

i trudne dr¹¿enie tuneli po³udnio-

wego i pó³nocnego, miêdzy

Dworcem Wileñskim a Stadio-

nem Narodowym. Bezpoœrednio

pod fundamentami starych,

praskich kamienic dr¹¿y³y – z

zachowaniem maksymalnych

œrodków bezpieczeñstwa – obie

tarcze: Krystyna i Elisabetta.

Krystyna wêdruje ju¿ dalej w

kierunku stacji Centrum Nauki

Kopernik i nieuchronnie zmie-

rza w stronê Wis³y.

A teraz nieco podsumowañ w

liczbach. Najpierw niepokona-

na TBM Maria, która osi¹gnê³a

œwiatowy rekord prêdkoœci do-

bowej. Tak, tak, by³ taki mo-

ment, ¿e tarcza par³a z prêdko-

œci¹ 43,5 metra na dobê. Maria

jest równie¿ rekordzistk¹, jeœli

chodzi o dystans pokonany w

jednym miesi¹cu – 729,5 me-

tra! Piêæ i pó³ kilometra pod-

ziemnego tunelu, tyle ju¿ wydr¹-

¿y³y tarcze. Stanowi to po³owê

prac tunelowych II linii. Taœmo-

dokoñczenie ze str. 1 ci¹gi podaj¹ce urobek na po-

wierzchniê przetransportowa³y

go dotychczas 215 tys. metrów

szeœciennych. W obudowach

tunelowych znajduje siê 6 tys.

ton stali zbrojeniowej. W bia³o-

³êckiej fabryce powsta³o 3670

pierœcieni, do których wyprodu-

kowania zu¿yto 30 tys. metrów

szeœciennych betonu. £atwiej

bêdzie to sobie wyobraziæ, jeœli

przeliczymy tê iloœæ betonu np.

na budynki. Z takiej iloœci beto-

nu mog³yby powstaæ cztery o

powierzchni u¿ytkowej 10 tys.

metrów kwadratowych ka¿dy. I

na zakoñczenie zu¿ycie ener-

gii na dotychczasowe prace

tarcz – 2200 MWh! To tyle, ile

potrzeba blisko 900 osobom na

zasilanie mieszkania w energiê

elektryczn¹ przez rok.

(egu)

Bia³o³êka jest sportow¹ po-

têg¹, niemal w ka¿dym z ostat-

nich wydañ NGP dawaliœmy temu

wyraz, pisz¹c o m³odych sportow-

cach. To oni m.in. w XLVI War-

szawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y

i Mazowieckich Igrzyskach M³o-

dzie¿y Szkolnej zajmowali naj-

wy¿sze miejsca i to oni zostali

docenieni przez burmistrzów

Adama Grzegrzó³kê i Piotra Ja-

worskiego, podczas uroczystego

podsumowania sportowych zma-

gañ w minionym roku szkolnym.

Impreza odby³a siê w Szkole Pod-

stawowej nr 257 przy Podró¿ni-

czej. Wœród gimnazjów pierwsze

miejsce przypad³o Gimnazjum

121, drugie – Gimnazjum 164,

zaœ trzecie – Gimnazjum 123.

Wœród szkó³ podstawowych zwy-

ciê¿y³a bezkonkurencyjna Szko³a

Podstawowa nr 344. Kolejne miej-

sca nale¿a³y do Szkó³ Podstawo-

wych: 342, 314, 231, 112, 257.

Nie jest to koniec tegorocz-

nych zmagañ, niebawem m³o-

Bia³o³êcki sport m³odych

– to by³ dobry rok
Czas podsumowañ, wszak to koniec roku szkolnego. I

nagrody dla tych, którzy mieli w minionym roku szkolnym

najlepsze wyniki sportowe. Tym razem by³y to nagrody i

puchary dla bia³o³êckich szkó³, puchary i dyplomy dla m³o-

dych sportowców, wyró¿nienia dla trenerów i dyrektorów

zwyciêskich placówek.

dzi sportowcy z Bia³o³êki –

zapaœnicy, judocy, p³ywacy i

lekkoatleci bêd¹ walczyæ o me-

dale na Mistrzostwach Polski.

(egu)

21 czerwca 2013 roku miê-

dzy przedstawicielami Uniwer-

sytetu Warszawskiego i w³a-

dzami m.st. Warszawy dosz³o

do podpisania umowy dzier¿a-

wy gruntu niezabudowanego

przy ulicy Kupieckiej na Bia³o-

³êce. To w³aœnie na terenie tej

dzielnicy powstanie znacz¹ce

w skali œwiatowej i unikalne w

Polsce nowoczesne centrum

zarz¹dzania danymi – Centrum

Kompetencji OCEAN (Otwarte

Centrum Danych i ich Analiz).

Ten nowoczesny oœrodek po-

wstanie w ramach istniej¹cego

ju¿ Interdyscyplinarnego Cen-

trum Modelowania Matematycz-

nego i Komputerowego UW i

bêdzie pe³ni³ bardzo ró¿ne

funkcje, w zale¿noœci od zapo-

trzebowania u¿ytkowników.

Uczelni i miastu szczególnie

zale¿y na integracji sektora ba-

dawczo-rozwojowego z bizne-

sem. Oprócz podstawowego

przeznaczenia, zwi¹zanego z

operacyjnym przechowywa-

niem i przetwarzaniem du¿ych

zbiorów danych, centrum bêdzie

równie¿ miejscem rozwijania

nowych aplikacji i modeli równo-

leg³ych. Nowoczesna infrastruk-

tura umo¿liwi te¿ rozwój ICT (In-

formation and Communications

Technology), pos³u¿y równie¿

jako laboratorium budowy sys-

temów komputerowych.

- W Centrum Kompetencji

OCEAN bêd¹ gromadzone w

trybie ci¹g³ym i przetwarzane

dla potrzeb analitycznych wiel-

kie dane (Big data). Nowocze-

sny oœrodek umo¿liwi realiza-

cjê obliczeñ wielkoskalowych,

np. tych zwi¹zanych z precy-

zyjnymi prognozami pogody,

które realizujemy od dawna, ale

chcemy podnieœæ ich jakoœæ, co

w sytuacji obecnych anomalii

pogodowych bêdzie bardzo

istotne – mówi³ podczas pod-

pisania umowy prof. Marek Nie-

zgódka, dyrektor ICM UW.

W projekcie siedziby Cen-

trum zastosowano wiele nowo-

czesnych rozwi¹zañ, które

wp³yn¹ znacz¹co na jej energo-

oszczêdnoœæ i obni¿anie kosz-

tów utrzymania. Obiekt bêdzie

dostêpny nie tylko dla uniwer-

syteckich naukowców, ale rów-

nie¿ dla zespo³ów badawczych

z innych jednostek i instytutów,

jak chocia¿by Polskiej Akade-

mii Nauk. Oddanie budynku do

u¿ytku przewidziane jest na li-

stopad 2015 roku, a ca³kowity

koszt realizacji przedsiêwziêcia

przekroczy 100 mln z³.

Dziêki tej inwestycji w Warsza-

wie powstanie wiele nowych

miejsc pracy dla wysokokwalifi-

kowanych informatyków, ale nie

tylko – tak¿e dla szerokiej grupy

specjalistów z innych dziedzin

nauki: od matematyki poprzez fi-

zykê, nanotechnologiê, in¿ynieriê

materia³ow¹, nauki œrodowisko-

we, biologiê, medycynê, a¿ po

socjologiê, co przy obecnym bez-

robociu ma niebagatelne znaczenie.

- To kolejny wa¿ny projekt

oparty na wspó³pracy samorz¹-

du z nauk¹ – powiedzia³a pod-

czas podpisania umowy prezy-

dent m.st. Warszawy Hanna

Gronkiewicz-Waltz. – Zdajemy

sobie sprawê, ¿e budowa konku-

rencyjnej gospodarki lokalnej wy-

maga wspó³dzia³ania z naszymi

naturalnymi partnerami – w tym i

uczelniami. W³adzom stolicy za-

le¿y na wspieraniu projektów, któ-

re owocuj¹ wzrostem konkuren-

cyjnoœci i atrakcyjnoœci naszej lo-

kalnej, warszawskiej gospodarki.

A co oznacza budowa Centrum

Kompetencji OCEAN dla Bia³o³êki?

- Na pewno podniesie presti¿

naszej dzielnicy – powiedzia³a

„Nowej Gazecie Praskiej” Ber-

nadeta W³och-Nagórny, naczel-

nik Wydzia³u Promocji i Komu-

nikacji Spo³ecznej dzielnicy

Warszawa-Bia³o³êka. – Ogrom-

ne znaczenie maj¹ tak¿e nowe

miejsca pracy. Mamy znaczne

zasoby m³odych, dobrze wy-

kszta³conych ludzi, którzy mo-

gliby znaleŸæ tu pracê, a w do-

datku pracowaæ niedaleko swo-

jego miejsca zamieszkania. Li-

czymy na to, ¿e nowa inwesty-

cja pozwoli wykorzystaæ poten-

cja³ Bia³o³êki.                     J.K.

Supernowoczesne centrum OCEAN na Bia³o³êce
W wyniku umowy zawartej pomiêdzy Uniwersytetem War-

szawskim a w³adzami m.st. Warszawy, w Bia³o³êce powstanie

najnowoczeœniejsze w Polsce centrum zarz¹dzania danymi.

Bia³o³êka sportem stoi. Nie tylko sportem najm³odszych.

Udowodnili to nieco starsi sportowcy amatorzy, wygrywaj¹c

turniej Amatorskiej Ligi Siatkówki. A byli to pracownicy

bia³o³êckiego ratusza.

W sezonie 2012-2013 dru¿yna w sk³adzie: Aleksander Bie-

nias, Tomasz Grzebielichowski, Micha³ Jankowski, Zbigniew

Madziar, Marek Mariañski, Diana Metela, Pawe³ Rudnik, El¿-

bieta Sojda, Patrycja Wachol, walczy³a z urzêdnikami Biura

Kontroli, Zarz¹du Nieruchomoœci i Zarz¹du Dróg Miejskich.

W finale bia³o³êccy siatkarze zmierzyli siê w dwumeczu z dru¿yn¹

Ko³a Naukowego In¿ynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Fina³owe zmagania 20 czerwca by³y pasjonuj¹ce: przewaga raz by³a

po stronie Bia³o³êki, raz po stronie Politechniki, zaœ gra obu dru¿yn -

na najwy¿szym poziomie. Zwyciê¿yli bia³o³êccy urzêdnicy. Gratulacje

dla dru¿yny. I ¿yczenia nastêpnych wygranych.                           (egu)

Ratusz gór¹


