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leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
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Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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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

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 2

� 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

Ma³a poligrafia i elektrogrzejnictwo

ul. Brzeska 33

22 818 10 67

www.termek.pl

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

ROZLICZAMY PITY - 30 z³

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

Wesela i imprezy okolicznoœciowe

Sala Bankietowa „CARMEN”

ul. Krasnobrodzka 11

tel. 22 811 10 85, 503 625 030, www.carmen.waw.pl

Chleb to podstawowe po-

¿ywienie cz³owieka. Festiwal

Chlebów Œwiata, zorganizo-

wany w Zespole Szkó³ nr 11

im. W³adys³awa Grabskiego

mia³ na celu pokazanie jego

powszechnoœci oraz ró¿no-

rodnoœci. Impreza odbywa³a

siê dwutorowo: wewn¹trz bu-

dynku, w salach lekcyjnych

mia³a miejsce prezentacja

wypieków pieczywa, wed³ug

receptur kultywowanych w

ró¿nych czêœciach œwiata,

m.in. w Azerbejd¿anie, Australii

i Oceanii, Chinach, Bu³garii,

Indonezji, Iraku, Korei, Mo-

³dawii, Serbii i we W³oszech,

natomiast na zewn¹trz,

dziedziniec szkolny zajê³a

ekspozycja producentów

pieczywa oraz zwi¹zanych z

piekarnictwem produktów.

Nie zabrak³o te¿ pokazu ró¿nych

rodzajów ziarna oraz m¹ki.

Zwiedzaj¹cych kusi³ wspa-

nia³y zapach œwie¿ego pie-

czywa. W szkolnych pracow-

niach, zamienionych na czas

festiwalu w piekarnie, ka¿dy

móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.

W ¿ywej prezentacji chlebów

wziêli bowiem udzia³ bardzo

ró¿norodni producenci pie-

czywa, potrafi¹cy w niezwy-

kle interesuj¹cy sposób prze-

kazaæ piekarnicze tradycje,

typowe dla danego regionu.

Muzeum Rolnictwa w Cie-

chanowcu zaprezentowa³o

wypiek chleba na zakwasie,

Poznañska Lokalna Organi-

zacja Turystyczna wyst¹pi³a

z pokazem wypieku rogali

œwiêtomarciñskich. O daw-

nych metodach pracy pieka-

rza opowiada³ w³aœciciel War-

szawskiego Muzeum Chleba,

Marian Pozorek, który w swo-

im muzeum zgromadzi³ i oca-

li³ od zapomnienia dawne

maszyny i urz¹dzenia piekar-

skie. Do szko³y na Ratuszo-

wej przywióz³ m.in. kajzerów-

kê rêczn¹, walcarkê do maku

i sera, krajalnicê do chleba i

ro¿ne formy do wypieku ciast.

Jakkolwiek w powszechnej

opinii polskie pieczywo ucho-

dzi za jedno z najlepszych na

œwiecie, to jednak ciekawie

jest zobaczyæ, jaki chleb

jedz¹ ludzie w innych krajach.

Podczas festiwalu mieliœmy

okazjê poznaæ niektóre spo-

soby jego wypiekania. W sali

wystawców irackich mo¿na

by³o spróbowaæ chleba, któ-

rym Chrystus dzieli³ siê ze

swoimi uczniami. Obecny

pierwszego dnia festiwalu

ambasador Republiki Iraku

Assad S. Abo Gulal zapew-

ni³, ¿e sposób wypiekania

tego chleba nie zmieni³ siê od

czasów biblijnych.

Przedstawiciele Indonezji

zaprezentowali weselne chle-

bowe krokodyle Roti Buaya.

- Wed³ug ludu Batawi, kro-

kodyl jest symbolem wiernoœci

ma³¿eñskiej – powiedzia³a

Anna Stêpieñ z Ambasady

Festiwal Chlebów Œwiata
Piadina, pita, maca, iracki chleb przygotowany wed³ug

receptur z czasów biblijnych, chlebowe krokodyle z In-

donezji, a nawet chleb kosmonautów – te i wiele innych

atrakcji zaprezentowano podczas Festiwalu Chlebów

Œwiata, który odby³ siê w dniach 21-23 marca w Zespole

Szkó³ nr 11 im. W³adys³awa Grabskiego przy ul. Ratuszowej.

Wszystko odbywa³o siê na

przysz³ej stacji Centrum Na-

uki Kopernik. Na pocz¹tek

przebito œcianê miêdzy dwie-

ma czêœciami korpusu stacji

– wschodni¹ i zachodni¹, na-

stêpnie przebito wspomnian¹

ju¿ œcianê szczelinow¹. Miej-

sce wyj¹tkowo newralgiczne,

jako ¿e po³o¿one na g³êbo-

koœci 19 metrów, tu¿ pod

jezdni¹ tunelu Wis³ostrady. To

tam w³aœnie przez kilka mie-

siêcy mro¿ono grunt i tak

zmro¿ony móg³ byæ dopiero

poddany dr¹¿eniu. Pisaliœmy

o tym w naszej lutowej relacji

z budowy II linii metra. Z racji

Budowa II linii metra -

spotkanie Pragi z Wol¹
Praga z Wol¹ po³¹czone. Oczekiwana z niejakim

niepokojem operacja po³¹czenia tunelu metra pod

jezdniami Wis³ostrady ju¿ za nami. Ostatnim akordem

by³o przebicie œciany szczelinowej, podtrzymuj¹cej

newralgiczny tunel Wis³ostrady.

pamiêtnego zalania tunelu

pod Wis³ostrad¹ i jego wy³¹-

czenia z ruchu, budowniczo-

wie ze szczególn¹ pieczo³o-

witoœci¹ przygotowywali siê

do po³¹czenia dwóch czêœci

stacji Centrum Nauki Kopernik.

Dzieñ otwarty na Rondzie

Daszyñskiego

W niedzielê warszawiacy

mogli zwiedzaæ stacjê Rondo

Daszyñskiego. Do udzia³u w tej

eskapadzie zarejestrowa³o

siê 300 osób, które obejrza³y

bardzo interesuj¹ce obiekty -

tory odstawcze, wentylatorniê

stacyjn¹, pomieszczenia roz-

Co wisi w powietrzu
Od dawna wiadomo, ¿e osoby ¿yj¹ce w miastach s¹

nara¿one na wiele szkodliwych czynników, pogarszaj¹-

cych jakoœæ ¿ycia. Wœród nich wyró¿niaj¹ siê: ha³as oraz

zanieczyszczenie powietrza. Ten drugi czynnik, czêsto

lekcewa¿ony, za spraw¹ badañ prowadzonych na ca³ym

œwiecie, zyska³ bogate piœmiennictwo naukowe. Badania

potwierdzi³y, ¿e oko³o po³owy zanieczyszczeñ powietrza

stanowi¹ py³y zawieszone, pochodz¹ce ze spalania paliw

(ma³a energetyka, indywidualne paleniska, przestarza³e

kot³ownie i ciep³ownie) oraz transportu samochodowego.

Jest to obecnie problem globalny, dotykaj¹cy mocno tak¿e

kraje europejskie, które staraj¹ siê z nim zmierzyæ. Sto-

warzyszenie Zielone Mazowsze 27 marca zorganizowa³o

konferencjê pt. „Propozycje zmian prawnych maj¹ce na

celu poprawê jakoœci powietrza” w ramach europejskiego

projektu „Klimat bez sadzy”.

Bud¿et partycypacyjny

W Polsce refleksja na ten

temat jest niewystarczaj¹ca.

O ile wiêkszoœæ zak³adów

produkcyjnych zosta³a zmo-

dernizowana – efektywnoœæ

spalania jest w nich wiêksza,

a zamontowane filtry ogra-

niczaj¹ do minimum iloœæ

zanieczyszczeñ, to piece

grzewcze w indywidualnych

domach s¹ zazwyczaj prze-

Bud¿et partycypacyjny w

liczbach:

18 dzielnicowych Ze-

spo³ów ds. bud¿etu party-

cypacyjnego, sk³adaj¹-

cych siê w sumie z 370

osób, podjê³o decyzjê o

podziale Warszawy na 63

Warszawiacy do bud¿etu z³o¿yli 2236 projektów.

Najwiêcej, bo a¿ 333, z³o¿yli mieszkañcy Mokotowa,

jednak w przeliczeniu liczby projektów na 1000 osób

na pierwszym miejscu s¹ W³ochy (ponad 3 projekty

na tysi¹c mieszkañców).

obszary, w których mo¿na

by³o sk³adaæ projekty. Na

ich realizacjê przeznaczono

26 237 266,00 z³.

13 projektów przygotowa³y

osoby nieletnie; najm³odszy

projektodawca ma 14 lat,

Ratusz informuje
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starza³e, a spalane w nich

paliwo najni¿szej jakoœci. W

stacjach monitoruj¹cych stan

powietrza w Polsce bada siê

m.in. stê¿enia py³ów oznacza-

nych jako PM 10 (o œrednicy

10 mikrometrów). Jeszcze

bardziej szkodliwe s¹ zanie-

czyszczenia o mniejszej œred-

nicy, których nie jest w stanie

wychwyciæ nasz system

obronny i trafiaj¹ bezpoœred-

nio do p³uc i do krwioobiegu.

Tylko w Europie co najmniej

350 tysiêcy osób rocznie

umiera z powodu zanieczysz-

czenia powietrza py³ami PM

2,5. Co wiêcej, z raportów

Œwiatowej Organizacji Zdro-

wia (WHO) wynika, ¿e przy-

jête dla tych py³ów normy s¹

w Europie na poziomie, który

nie ogranicza ich szkodliwo-

œci. Normy dopuszczalnych

stê¿eñ przyjête przez WHO

s¹ surowsze, ale jak wska-

zuj¹ ostatnie badania, i tak

nie gwarantuj¹ bezpieczeñ-

stwa. Py³y zawieraj¹ substan-

cje wywo³uj¹ce bardzo wiele

schorzeñ, w tym choroby

p³uc, alergie, mia¿d¿ycê,

zmiany sercowo-naczyniowe,

genetyczne. Udokumentowa-

no ich dzia³anie rakotwórcze.

W Polsce py³y zawieszone

skracaj¹ ¿ycie œrednio o 9

miesiêcy, ale w Warszawie o

27, a w Krakowie prawie o 38.

To w Krakowie, gdzie wiêk-

szoœæ budynków jest nadal

opalana wêglem, widaæ naj-

wiêksz¹ determinacjê do

zmian. Samorz¹d wojewódz-

ki próbuje tam ograniczyæ

iloœæ zanieczyszczeñ przez

stosowanie zakazów palenia

najgorszej jakoœci wêglem i

zachêt¹ do pod³¹czania nie-

ruchomoœci do miejskiej sieci

ciep³owniczej. Brak jednak

przepisów na poziomie mini-

sterialnym, np. pozwalaj¹-

cych na zobowi¹zanie miesz-

kañców do wymiany starego

kot³a na nowy. Brak te¿ w³a-

œciwego powi¹zania jakoœci

wêgla z jego cen¹, dlatego w

domach s¹ spalane najtañ-

sze odpady wêglowe, prze-

znaczone jedynie do specja-

listycznych instalacji wyposa-

¿onych w filtry. Paradoksalnie

bowiem, po wejœciu do Unii

Europejskiej przesta³y obo-

wi¹zywaæ dobrze siê spraw-

dzaj¹ce dawne normy pañ-

stwowe na paliwa sta³e i rynek

siê ca³kowicie rozregulowa³.

Choæ s¹ tworzone wojewódz-

kie plany ochrony powietrza

(POP), do czego obliguj¹

samorz¹d odpowiednie prze-

pisy, to nie ma monitoringu

wdra¿ania zawartych w nich

wytycznych, a przy sporz¹-

dzaniu projektów mog¹cych

pogorszyæ stan powietrza, w

tym zapisów planów miejsco-

wych czy inwestycji drogo-

wych, wytyczne POP w prak-

tyce nie s¹ uwzglêdniane.

Brak okreœlonej polityki, tak

centralnej, jak i lokalnej w tym

zakresie powoduje, ¿e na

szybk¹ poprawê stanu powie-

trza liczyæ raczej nie mo¿emy.

W Warszawie, inaczej ni¿

w wiêkszoœci kraju, zdecydo-

wanie przewa¿aj¹ zanie-

czyszczenia powietrza po-

chodz¹ce z transportu samo-

chodowego (ponad 60%), w

tym tylko 7% stanowi py³ z

rury wydechowej, 13% to

efekt œcierania siê opon i kloc-

ków hamulcowych, a 80%

pylenie wtórne – odrywanie

siê py³u z powierzchni ulic.

Nie przeprowadzano tu jesz-

cze kompleksowach badañ,

ale pewnych danych dostar-

czaj¹ badania zagro¿eñ zdro-

wotnych mieszkañców zwi¹-

zanych z ekspozycj¹ na za-

nieczyszczenia pochodzenia

komunikacyjnego, przepro-

wadzone przez dr Artura Ba-

dydê z Politechniki Warszaw-

skiej. Sprawdzano w nich za-

równo zanieczyszczenie po-

wietrza, ha³as, jak i œrednie

prêdkoœci pojazdów i ich licz-

bê. Okaza³o siê, ¿e ruch na

warszawskich ulicach prze-

wy¿sza ten na autostradzie -

przed rozpoczêciem budowy

metra Tamk¹ przeje¿d¿a³o

28 tys. pojazdów dziennie, a

Marsza³kowsk¹ czy Wa-

welsk¹ a¿ 45-70 tys. pojaz-

dów. Liczba samochodów w

Warszawie, w przeciwieñ-

stwie do innych stolic euro-

pejskich, stale roœnie i prze-

wy¿sza obecnie wskaŸniki na

1000 mieszkañców z Berlina

czy Wiednia. Przekroczenia

norm zanotowano na 4 z 7

ustawionych podczas badañ

stacjach monitoringu. Zbada-

no te¿ na wybranej grupie

wydolnoœæ oddechow¹ war-

szawiaków. Próbê kontroln¹

stanowili mieszkañcy okolic

Augustowa i Roztocza, gdzie

zanieczyszczeñ jest niewiele.

Badanie wykaza³o czterokrot-

nie ni¿sz¹ sprawnoœæ uk³adu

oddechowego mieszkañców

Warszawy i powa¿ne ryzyko

zwê¿enia oskrzeli, prowadz¹ce

do przewlek³ej obturacyjnej

choroby p³uc. Stwierdzono

te¿, ¿e py³ów jest mniej wraz

z wysokoœci¹: ka¿de piêtro

zmniejsza ich oddzia³ywanie

o nieca³e 10% oraz wykazano,

¿e aktywnoœæ fizyczna ma

dobroczynny wp³yw na orga-

nizm, niezale¿nie od zanie-

czyszczenia powietrza, co

powinno cieszyæ zw³aszcza

rowerzystów i osoby uprawia-

j¹ce jogging w mieœcie. Po-

mimo gro¿¹cych Polsce kar

unijnych za niewdro¿enie

procedur zmierzaj¹cych do

ograniczenia zanieczyszczenia

powietrza, zmiany na poziomie

ministerialnym id¹ bardzo

opornie. Roman G³az, za-

stêpca dyrektora Departa-

mentu Ochrony Powietrza w

Ministerstwie Œrodowiska

dzia³ania naprawcze widzi

przede wszystkim w wymianie

kot³ów, stosowaniu bardziej

ekologicznych paliw (olej,

gaz) i pod³¹czaniu indywidu-

alnych budynków do sieci

ciep³owniczej.

Barierê w realizacji tych

zadañ stanowiæ mo¿e brak

pieniêdzy, niska œwiadomoœæ

spo³eczna, a tak¿e brak po-

wi¹zania POP z planami za-

gospodarowania, które po-

winny zapewniaæ, zw³aszcza

najbardziej zanieczyszczo-

nym obszarom, odpowiednie

przewietrzanie. Obecnie na

90% Polski notuje siê wystê-

powanie py³ów zawieszonych

PM 10 i PM 2,5, przy czym

iloœæ tego ostatniego sukce-

sywnie wzrasta, a normy s¹

przekraczane. Dopuszczalne

przez polskie przepisy roczne

przekroczenia stê¿eñ py³u

PM 10 s¹ w Warszawie osi¹-

gane w okolicy czerwca...

Tymczasem inne kraje euro-

pejskie wprowadzi³y, z dobrym

efektem, znacznie szerszy

katalog dzia³añ na rzecz

obni¿enia zanieczyszczeñ,

tak¿e z transportu samocho-

dowego, w tym: ograniczenie

wjazdu do centrów miast,

utworzenie stref niskiej emisji

(dostêp pojazdów spe³niaj¹-

cych okreœlone normy), pod-

niesienie op³at za parkowanie

i zachêty do korzystania z

komunikacji miejskiej. Ju¿ w

rok po powstaniu strefy ni-

skich emisji (Low Emission

Zones) w Berlinie emisja

cz¹stek sta³ych z silników

diesla zmala³a w obrêbie tej

strefy o 35%, zaœ w Lipsku

zanotowano zmniejszenie o

30% iloœci py³ów w zielonej

strefie. Aby samorz¹dy mo-

g³y podejmowaæ jakiekolwiek

z wymienionych dzia³añ,

musz¹ nast¹piæ odpowiednie

zmiany ustawowe. O szcze-

gó³owych rozwi¹zaniach

trzeba rozmawiaæ, konferen-

cja by³a impulsem do podjê-

cia takiej szerokiej dyskusji.

W tym kontekœcie widaæ, jak

wa¿ne s¹ oddolne inicjatywy,

zmierzaj¹ce do zmiany miast

lub poszczególnych ich frag-

mentów, w miejsca przyja-

zne mieszkañcom, jak w

przypadku spo³ecznego pro-

jektu przebudowy ulicy Tar-

gowej, w przesz³oœci nara¿o-

nej na ogromne zanieczysz-

czenia komunikacyjne. W

minionym tygodniu dzia³ania

Praskiego Stowarzyszenia

Mieszkañców „Micha³ów” na

rzecz poprawy przestrzeni

miejskiej na Pradze zosta³y

docenione na presti¿owej

konferencji Miasto i Transport.

Prezentacje z konferencji

„Propozycje zmian prawnych

maj¹ce na celu poprawê

jakoœci powietrza” mo¿na

pobraæ ze strony Stowarzy-

szenia Zielone Mazowsze.
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Bud¿et partycypacyjny
najstarszy zaœ - 92. Projekty

opracowane przez osoby,

które nie skoñczy³y 18. roku

¿ycia dotyczy³y modernizacji

sal gimnastycznych i teatral-

nych w szko³ach, organiza-

cji przegl¹du m³odych talen-

tów, biegu charytatywnego,

a tak¿e budowy placu do

jazdy wyczynowej na rowerze

czy darmowego Internetu w

dzielnicy.

Przez 7 tygodni przepro-

wadzono 174 dy¿ury konsul-

tacyjne i jeden maraton pi-

sania projektów. £¹cznie to

587 godzin zorganizowanej

pomocy, w trakcie której

ponad 900 osób skonsulto-

wa³o swoje projekty.

Obecnie trwa weryfikacja

projektów przez pracowników

urzêdów dzielnic, która po-

trwa do 5 maja. Projekty bêd¹

sprawdzane pod wzglêdem

formalnym – dotycz¹cym

zgodnoœci z³o¿onych projek-

tów z obowi¹zuj¹cym w War-

szawie Regulaminem prze-

prowadzania bud¿etu party-

cypacyjnego i obowi¹zuj¹cy-

mi przepisami prawa oraz fi-

nansowym – polegaj¹cym na

doprecyzowaniu kosztów re-

alizacji zaproponowanych

projektów, tak aby by³y one

realne. Kolejnym etapem bê-

dzie ponowna analiza projek-

tów które zosta³y podczas

pierwszego etapu odrzucone.

Dokonaj¹ jej dzielnicowe

Zespo³y ds. bud¿etu partycy-

pacyjnego sk³adaj¹ce siê z

mieszkañców, organizacji

pozarz¹dowych, radnych i

urzêdników.

Od 25 maja do 18 czerwca

odbêd¹ siê prezentacje i dys-

kusje nad projektami. To bar-

dzo wa¿ny element bud¿etu

partycypacyjnego. Mieszkañ-

cy bêd¹ mogli poznaæ ka¿dy

projekt i zdecydowaæ, na

który z nich zag³osowaæ..

Fina³em bêdzie g³osowa-

nie, w efekcie którego zo-

stan¹ wybrane projekty do

realizacji w kolejnym roku bu-

d¿etowym. G³osowaæ bêdzie

móg³ ka¿dy mieszkaniec.

Wiêcej informacji na temat

bud¿etu partycypacyjnego w

m.st. Warszawie na rok 2015

mo¿na znaleŸæ pod adresem

http://www.twojbudzet.um.war-

szawa.pl/.

Co wisi w powietrzu

Omdlenia i ko³atania serca: czy s¹ groŸne dla Twojego serca i mózgu?

Spotkanie dla pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i osób cierpi¹cych

na omdlenia. Wybitni polscy specjaliœci z dziedziny kardiologii zapraszaj¹

osoby cierpi¹ce na zaburzenia rytmu serca i wszystkich chc¹cych

dowiedzieæ siê wiêcej o profilaktyce chorób uk³adu sercowo-naczyniowego

na spotkanie edukacyjne, które odbêdzie siê w pi¹tek, 4 kwietnia o godz.

17.00 w Pa³acu Staszica (ul. Nowy Œwiat 72) w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest fundacja „Serce dla Arytmii”. Chêtni bêd¹ mogli

wymieniæ swoje doœwiadczenia z osobami z nowo za³o¿onego stowarzyszenia pacjentów

cierpi¹cych na schorzenia kardiologiczne. Prosimy o potwierdzenie udzia³u w spotkaniu:

tel. 22 815 44 72. Iloœæ miejsc ograniczona.

- Na nasze spotkanie zapraszamy osoby cierpi¹ce na zaburzenia rytmu serca, omdlenia

oraz ich rodziny. Odczuwamy du¿¹ potrzebê spotkañ z pacjentami i przekazywania

potrzebnej im wiedzy zw³aszcza, ¿e czêsto w trakcie standardowego spotkania w gabi-

necie nie ma na to czasu, a wiemy, ¿e pacjenci maj¹ du¿o pytañ dotycz¹cych swojego

schorzenia i terapii. Dlatego zapraszamy na nasze spotkanie edukacyjne, w trakcie

którego bêdzie mo¿na pos³uchaæ wyk³adów lekarzy, a tak¿e porozmawiaæ ze

specjalistami – mówi prof. £ukasz Szumowski z Fundacji Serce dla Arytmii.

Tematem spotkania bêd¹ zaburzenia rytmu serca i omdlenia. Omdlenia zdaj¹ siê byæ nie-

szkodliwe, a mog¹ byæ objawem groŸnej arytmii. St¹d potrzeba zbadania, co jest przyczyn¹

tych epizodów. Skutkiem utraty przytomnoœci mo¿e byæ upadek czasem z groŸnymi konse-

kwencjami, takimi jak powa¿ne urazy cia³a czy z³amania koñczyn. Szczególnie jest to widoczne

w grupie pacjentów po 65. roku ¿ycia, którzy ucierpieli w wyniku upadków, a czêsto nie pamiê-

taj¹ i nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e incydent utraty przytomnoœci spowodowa³ uraz. Badania kli-

niczne wskazuj¹, ¿e 1-3% wszystkich przyjêæ do szpitala spowodowanych jest omdleniami. Co

wiêcej - na podstawie badañ okreœlono, ¿e 24,7% osób z omdleniami wymaga hospitalizacji,

4,8% cierpi na powa¿ne urazy w wyniku tego incydentu, a ponad 70% doœwiadcza urazów g³owy.

Odpowiednia diagnostyka pozwala na wdro¿enie w³aœciwej terapii. Europejskie Towarzystwo

Kardiologiczne w wytycznych dotycz¹cych diagnostyki i leczenia omdleñ rekomenduje

d³ugotrwa³e monitorowanie rytmu serca za pomoc¹ wszczepialnego rejestratora arytmii (ILR).

Urz¹dzenie pozwala na dok³adne zdiagnozowanie niewyjaœnionych omdleñ, a tym samym

na szybsze dobranie adekwatnego leczenia. Stosowanie wszczepialnego rejestratora arytmii

zaleca siê ju¿ na wczesnym etapie diagnostyki, jeœli przyczyny omdleñ nie mo¿na ustaliæ za

pomoc¹ standardowych procedur i nie mo¿na wykluczyæ przyczyn o pod³o¿u kardiologicz-

nym. Urz¹dzenie pomaga równie¿ w ocenie migotania przedsionków, a tak¿e w odró¿nieniu

epizodów omdlenia od padaczki. Wszczepialny rejestrator arytmii rejestruje pracê serca przez

okres do 36 miesiêcy i pomaga przez to w okreœleniu przyczyn omdleñ.

Kolejnym tematem omawianym na spotkaniu edukacyjnym bêdzie migotanie przed-

sionków - najczêœciej wystêpuj¹ca arytmia, której objawem równie¿ mog¹ byæ omdlenia.

Migotanie przedsionków to choroba taka, kiedy przedsionki serca drgaj¹ zamiast regular-

nie siê kurczyæ. Schorzenie mo¿e równie¿ przechodziæ bezobjawowo lub mieæ ma³o rozpo-

znawalne objawy, przez co pacjenci nie wiedz¹, ¿e cierpi¹ z tego powodu. Wykrycie scho-

rzenia jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ migotanie przedsionków zwiêksza ryzyko udaru od 5

do 7 razy. Migotanie przedsionków leczy siê farmakologicznie lub zabiegowo – ablacja i

krioablacja – zabieg polega na eliminacji miejsca w sercu odpowiedzialnego za arytmiê.

W trakcie spotkania bêd¹ te¿ poruszane kwestie dotycz¹ce terapii zaburzeñ rytmu

serca, w tym zabiegów z zakresu elektroterapii, takich jak np. wszczepienie kardiowertera-

defibrylatora i stymulatora serca oraz ¿ycia z wszczepionym urz¹dzeniem.

Rytm Twojego serca
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OKNA PCV

RABAT DO 30%

Drzwi antyw³amaniowe

Rolety  •      ¯aluzje

Verticale  •  Parapety

ul. Wysockiego 26

pawilon 3

22 675-05-03

501-108-297

APTEKA czynna

7 dni w tygodniu oraz œwiêta

w godz. 7-22

ul. Jagielloñska 66A

Festiwal Chlebów Œwiata

Republiki Indonezji – dlatego

krokodylowe chlebki ró¿nej

wielkoœci (najwiêksze osi¹-

gaj¹ nawet 1 metr d³ugoœci)

podaje siê podczas ceremonii

zarêczyn i zaœlubin.

Obok tych egzotycznych

wypieków, nie zabrak³o te¿

specja³ów z krajów europej-

skich, jak na przyk³ad bu³gar-

skiej odmiany banicy czy

serbskich ko³aczy weselnych.

Natomiast, jak przygotowaæ

prawdziw¹ w³osk¹ piadinê,

zdradzi³a Carla Brigliadori z

Casa Artusi, s³ynnej szko³y

gotowania w Forlimpopoli.

Piadina, któr¹ jedli ju¿

staro¿ytni Rzymianie, a mo¿e

i Etruskowie, to rodzaj pod-

p³omyka z regionu Emilia-

Romagna. Oto przepis:

Piadina

Sk³adniki:

1 kg m¹ki pszennej (mo¿na

pomieszaæ m¹kê pszenn¹

pó³ na pó³ z pe³noziarnist¹),

140 g smalcu, ok. 300 ml

ciep³ej wody, szczypta sody

oczyszczonej (dawniej jej nie

dodawano) lub szczypta

dro¿d¿y

Przygotowanie:

Zagnieœæ powoli m¹kê ze

wszystkimi sk³adnikami na

elastyczne i g³adkie ciasto, na

koñcu dodaj¹c wodê. Od³o-

¿yæ na kilka minut. Nastêpnie

ciasto podzieliæ na ma³e ka-

wa³ki i z ka¿dego wa³kowaæ

placki o œrednicy mniej wiêcej

25 cm i gruboœci ok. 5 mm.

Sma¿yæ/piec po 2-3 minuty

z ka¿dej strony na mocno

rozgrzanej du¿ej patelni.

Placek nale¿y nak³uæ widel-

cem z obu stron.

Tradycyjnie piadina wypie-

kana by³a na terakotowym

talerzu z Montetiffi, po³o¿o-

nym na statywie i podgrzewa-

nym p³omieniem ognia. Dziœ

u¿ywamy innych, bardziej

nowoczesnych materia³ów.

Podczas trzech dni trwania

Festiwalu Chlebów Œwiata

przez budynek Zespo³u Szkó³

im. W³adys³awa Grabskiego

przy Ratuszowej 13 przewi-

nê³y siê t³umy zwiedzaj¹cych.

Poza gotowym pieczywem,

mo¿na by³o kupiæ m¹kê do

domowego wypieku z ró¿-

nych przemia³ów oraz œwie-

¿y lub suszony zakwas. Ama-

torów nie brakowa³o. Przy

okazji ludzie wymieniali siê

swoimi doœwiadczeniami.

Zainteresowaniem cieszy³o siê

te¿ pieczywo bezglutenowe.

Sk¹d pomys³ zorganizo-

wania takiej imprezy w

szkole i to pierwszego dnia

wiosny, zwanego dniem

wagarowicza? O odpowiedŸ

na to pytanie poprosiliœmy

dyrektora Zespo³u Szkó³ nr

11 im. W³. Grabskiego, Jana

Gr¹dzkiego.

- Nasi uczniowie, czy to

technik obs³ugi turystycznej,

technik hotelarstwa, czy te¿

technik ekonomista lub han-

dlowiec, odbywaj¹ praktyki.

Jeœli siê na nich sprawdz¹,

maj¹ zapewnion¹ pracê bez-

poœrednio po ukoñczeniu na-

uki. Szukaj¹c ró¿nych form

wspó³pracy z pracodawcami

naszych uczniów, pomyœleli-

œmy, ¿e Festiwal Chlebów

Œwiata bêdzie dobr¹ okazj¹

do zaanga¿owania wszyst-

kich: uczniów, nauczycieli i

pracodawców, w ¿ycie szko-

³y. Nie ukrywam, ¿e poza

wartoœciami poznawczymi

imprezy, chodzi³o o promocjê

szko³y, jako tej, która zapew-

nia zdobycie dobrego zawo-

du. Pierwszy dzieñ wiosny

równie¿ zosta³ wybrany celo-

wo. Wiadomo, ¿e tego dnia

uczniowie szukaj¹ obcowania

z wolnoœci¹, unikaj¹c opie-

kuñczych murów szkolnych.

Stworzyliœmy wiêc im mo¿li-

dokoñczenie ze str. 1

woœæ ciekawego spêdzenia

czasu – niby lekcji nie by³o, a

jednak otrzymali wiedzê z

geografii, historii, kulturo-

znawstwa, WOS-u i ekonomii.

Warto przypomnieæ, ¿e

szko³a przy Ratuszowej to

szko³a z tradycjami. Niedaw-

no obchodzi³a 80-lecie. Jej

pocz¹tki siêgaj¹ roku 1933,

kiedy to zosta³a za³o¿ona

Publiczna Szko³a Dokszta³ca-

j¹ca Zawodowa nr 8 przy ul.

Skaryszewskiej. W obecnej

siedzibie szko³a mieœci siê od

1972 roku. Od 2002 r. nosi

imiê wielkiego ekonomisty,

dwukrotnego premiera rz¹du

RP, W³adys³awa Grabskiego.

W sk³ad Zespo³u Szkó³ nr 11

wchodz¹ obecnie: Technikum

nr 20 oraz Szko³a Policealna

nr 53 dla Doros³ych. 4-letnie

technikum kszta³ci w zawo-

dach: technik ekonomista,

technik handlowiec, technik

hotelarstwa i technik obs³ugi

turystycznej.

- Mamy wspania³¹ m³o-

dzie¿, która du¿o pracy w³o-

¿y³a w organizacjê festiwalu

– mówi nauczycielka przed-

miotów zawodowych, Bo¿en-

na Materna. – Dziêki takim

imprezom, jak Festiwal Chle-

bów Œwiata, mo¿emy poka-

Budowa II linii metra -

spotkanie Pragi z Wol¹
dzielni elektrycznej z pod-

stacj¹ trakcyjno-energetyczn¹
i inne pomieszczenia tech-
niczne, które w przysz³oœci
bêd¹ dostêpne jedynie dla
pracowników metra. Mo¿na
by³o obejrzeæ gotowe ju¿ tory
odstawcze. Imponuj¹ca wiel-
koœci¹ przestrzeñ pozwala na
zmieszczenie tam oœmiu sk³a-
dów poci¹gów. Tory odstaw-
cze to nie tylko tory, to rów-
nie¿ perony techniczne i roz-
jazdy s³u¿¹ce do manewro-
wania wagonami. W wentyla-
torni mo¿na by³o obejrzeæ gi-
gantyczne wentylatory, s³u¿¹-
ce do regulacji temperatury w
pomieszczeniach stacyjnych,
do wymiany powietrza i do
oddymiania, gdyby zasz³a
taka potrzeba. W podstacji
trakcyjno-energetycznej zain-
teresowani mogli obejrzeæ
szafy-rozdzielnie dystrybuuj¹-
ce pr¹d do wszystkich kluczo-

wych instalacji stacyjnych, do

instalacji torów odstawczych

i tuneli wiod¹cych do najbli¿-

szej stacji, czyli do stacji

Rondo ONZ.

Dla pasa¿erów i kierowców

Na kondygnacji -1 wyraŸ-

nie widoczna jest ju¿ prze-

strzeñ us³ugowa i toalety;

baczny obserwator rozpozna

miejsce, w którym w przysz³o-

œci bêd¹ bramki biletowe. Na

œcianach sukcesywnie poja-

wiaj¹ siê p³yty z czarnego

bazaltu i p³yty szklane, pod

którymi znajdzie siê oœwietle-

nie. Wy³o¿ona jest ju¿ bazal-

tem niemal ca³a posadzka.

Pasa¿erowie bêd¹ tu mieli do

dyspozycji piêæ wind i siedem

wejœæ. Wzd³u¿ peronu pokry-

tego granitem widaæ ju¿ tory,

zaœ na peronie szereg s³u-

pów podtrzymuj¹cych strop.

Wychodzimy na powierzch-

niê, by sprawdziæ p³ynnoœæ

ruchu samochodów na Powiœlu

po zmianie organizacji, która

ma zwi¹zek z budow¹ wejœæ na
stacjê metra, zlokalizowanych
przy skrzy¿owaniu Tamki z Wy-
brze¿em Koœciuszkowskim.
Korki nie s¹ tu wiêksze ni¿

przed zmian¹ organizacji ruchu.

Teraz zamkniêty dla ruchu

jest odcinek Wybrze¿a Ko-

œciuszkowskiego od Tamki do

Zajêczej. Kierowcy jad¹cy

Wybrze¿em Koœciuszkow-

skim, pragn¹cy wjechaæ na

most maj¹  do dyspozycji je-

den pas ruchu i skrêcaj¹ na

skrzy¿owaniu z Zajêcz¹ w

lewo. Jad¹c w kierunku Mo-

kotowa trzeba obje¿d¿aæ wy-

³¹czony odcinek Wybrze¿a

Koœciuszkowskiego korzysta-

j¹c z ulicy Topiel.

(egu)

dokoñczenie ze str. 1

zaæ pracodawcom, ¿e nasza

m³odzie¿ œwietnie sobie radzi

i warto j¹ zatrudniæ.

Trwaj¹cy trzy dni Festiwal

Chlebów Œwiata, œwietnie

zorganizowana impreza z po-

mys³em, bardzo spodoba³ siê

nie tylko mieszkañcom Pra-

gi, ale równie¿ warszawia-

kom z lewego brzegu. Jego

celem by³a promocja chleba,

ale równie¿ promocja szko³y;

i ten podwójny cel zosta³ w

100 procentach osi¹gniêty.

Miejmy nadziejê, ¿e chlebo-

wy festiwal bêdzie odbywaæ

siê co rok.

Na razie dyrekcja, nauczy-

ciele i uczniowie Zespo³u

Szkó³ nr 11 im. W³adys³awa

Grabskiego przy ul. Ratuszo-

wej 13 serdecznie zapraszaj¹

na dzieñ otwarty, który odbê-

dzie siê 9 kwietnia (œroda) o

godz. 18.00.

Joanna Kiwilszo
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PIJAWKI

zabiegi, liftingi

Jêczmieñ i Chlorella

GREEN WAYS

ul. Otwocka 1 (I piêtro)

w Przychodni

22 290 77 26

503 873 188 / 9

ul. Blokowa 1,

www.zacisze.waw.pl

tel. (22) 679 84 69, 743 87 10

3.04 (czwartek) godz. 17.45 - Teatr Pinokio zaprasza na

próbê otwart¹ przedstawienia pt. „Bia³a Sukienka czyli 3 dni

z Powstania Warszawskiego”. Wstêp wolny.

5.04 (sobota) godz. 11.30 - Wystawa dzieciêcych pracowni

plastycznych DK Zacisze w Galerii Kina Praha. Wystêp

zespo³u wokalnego Abrakadabra z DK Zacisze. Wystawa

czynna do 7.05. Miejsce: Warszawa, ul. Jagielloñska 26.

5.04 (sobota) - Sobota dla Ma³ych i Du¿ych: Mali Einsteini

– temat: „Ziuuum! - czyli wszytko o sile odrzutowej” oraz

zajêcia dla dzieci Lego Kreatywne Budowanie. Dla doro-

s³ych warsztaty tkactwa artystycznego.

6.04 (niedziela) godz. 18.00 - „Krajobrazy Szkocji” otwarcie

wystawy malarstwa Jonathana Webera i jego przyjació³ –

wspomnienie ze wspólnej wyprawy do Szkocji. Wernisa¿

uœwietni koncert Chóru Warszawskiego. Wystawa czynna

do 14.05.

8.04 (wtorek) godz. 18.00 - „Gobelin” wystawa pracowni

tkactwa artystycznego DK Zacisze w Galerii im. B. Biegasa

Powiatowego Centrum Kultury w Ciechanowie oraz koncert

zespo³u „¯urawie”.

8.04 (wtorek) - Œladami Zygmunta Krasiñskiego. Wyjazd

kulturalno-integracyjny.

9.04 (œroda) godz. 18.30 - Teatr Ma³e Formy DK Zacisze

zaprasza na premierê „Historii pewnej teczki”. Wstêp wolny.

12.04 (sobota) godz. 16.00 - Og³oszenie wyników i rozdanie

nagród XIII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo³ów Seniora.

13.04 (niedziela) godz. 17.00-18.30 - „O¿ywiæ tradycjê”

wielkanocne warsztaty dla dzieci. Cena 15 z³ za dziecko.

14.04 (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Wielkanocne spotkanie

studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku DK Zacisze.

16.04 (œroda) godz. 14.00 - Wielkanocne spotkanie Ko³a

Sybiraków.

23.04 (œroda) godz. 17.45 - XXVIII Gie³da Inicjatyw

Artystycznych „Bohater trzech narodów - Jan Karski”.

26.04 (sobota) 19.00-23.00 - Warszawski Fajf. Bilety w

cenie 25 z³. Obowi¹zuj¹ zapisy.

26.04-10.05 - VI Rajd Szlakiem Hymnu – 100-lecie wybuchu

I wojny œwiatowej. Legiony Józefa Pi³sudskiego (Polska,

Wêgry, Serbia, Rumunia, Ukraina).

Akademia „Dotknij sztuki” – zajêcia dla dzieci w wieku

2,5-6 lat i rodziców, cztery grupy: 12.04 i 26.04 (sobota).

Klub Ludzi Kultury: 11.04 i 25.04 (pi¹tek) godz. 11.00.

Klub Mêski: 1.04 i 29.04 (wtorek) godz. 18.00.

Ka¿dy pi¹tek godz. 18.30 - SZTUKAterra czyli przestrzeñ

sztuki – warsztaty florystyczne.

Konkurs uda³o siê przepro-

wadziæ dziêki usilnym stara-

niom dyrektor tej szko³y, Iza-

beli Nowak-Pi³ki. Zg³oszo-

nych zosta³o 58 prac uczniów

szkó³ podstawowych – w ka-

tegoriach: „projekt orderu” i

„plakat”, 41 prac gimnazjali-

stów („karykatura” i „prezen-

tacja multimedialna”), 5 prac

uczniów szkó³ ponadgimna-

zjalnych („komiks” i „prezen-

tacja multimedialna”). Prace

ocenia³o jury w sk³adzie:

przewodnicz¹ca – dr Jolanta

Za³êczny z Muzeum Niepod-

leg³oœci; cz³onkowie – na-

uczyciele: Magdalena Wierz-

bicka z Gimnazjum nr 22,

Karolina Nawrocka z SP 60,

Ma³gorzata Geresz z LXXVI

LO oraz Monika Oliszewska

– przewodnicz¹ca Rady

Rodziców LXXVI LO.

Podsumowanie konkursu

nast¹pi³o 19 marca podczas

uroczystoœci p.n. „Imieniny

Marsza³ka”. Zanim og³oszo-

no wyniki, uczestnicy i goœcie

obejrzeli prezentacjê, przygo-

towan¹ przez Lidiê Kali-

ciñsk¹. Mogli bli¿ej poznaæ

pasje Józefa Pi³sudskiego,

zobaczyæ go na zdjêciu z cór-

kami Wand¹ i Jagod¹, które

przysparza³y mu szczególnej

radoœci; uwielbia³ jazdê

konn¹ i samotne spacery po

£azienkach, Pikieliszkach i

Druskiennikach. Gdy miesz-

ka³ w Milusinie, jego pasj¹

by³y: sad i ogród; godzinami

obserwowa³ pszczo³y. Bar-

dzo póŸno chodzi³ spaæ; s³u-

cha³ romansów Aleksandra

Wertyñskiego, by³ wielbicie-

lem Jana Kiepury. Jego ulu-

bion¹ rozrywk¹ by³o te¿ sta-

wianie pasjansów. Nie stroni³

od nowych technik, w 1924

roku nagra³ swój g³os.

W czêœci artystycznej,

przygotowanej przez Ewê

Grzywacz, na scenie pojawi-

³y siê „córeczki Marsza³ka”.

Przed scen¹ nastrojowe pio-

senki zaœpiewa³y uczennice

klasy I: Olga Dudziak, Karina

Kulisiak i Monika Kisiel,

graj¹ca tak¿e na gitarze.

Po tych atrakcjach nast¹-

pi³o og³oszenie wyników kon-

Imieniny Marsza³ka
„Tak ¿yæ, jak ¿y³em, warto by³o” – te s³owa Józefa Pi³sudskiego by³y mottem

II Praskiego Konkursu Historycznego, zorganizowanego przez LXXVI Liceum

Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Pi³sudskiego.

Jako student, obecnie ma-

gistrant, czêsto czytam i ko-

rzystam z ksi¹¿ek. Niestety,

jako mieszkaniec Pragi, czê-

sto spotykam siê z sytuacj¹,

i¿ pomimo obecnoœci biblio-

teki w mojej okolicy, muszê

po prostu jechaæ do Bibliote-

ki Uniwersyteckiej, b¹dŸ in-

nych warszawskich placó-

wek. Sk³oni³o mnie to do zba-

dania sytuacji i porozmawia-

nia z kilkoma osobami w bi-

bliotece publicznej. Okazuje

siê, i¿ œrodki przeznaczone

na zakup ksi¹¿ek z roku na

rok s¹ coraz ni¿sze, tote¿

czytelnictwo w takich warun-

kach nie za bardzo mo¿e siê

rozwijaæ. O ile ludzie m³odzi

mog¹ wiêkszoœæ ksi¹¿ek

zdobyæ w innych bibliotekach

czy internecie, o tyle np. oso-

by starsze, czêsto maj¹ to ju¿

utrudnione. Wielokrotnie

przebywaj¹c w bibliotece
spotka³em siê z narzekaniem
na braki w ksiêgozbiorach,
b¹dŸ d³ugi czas oczekiwania.

Biblioteka na Pradze-Pó³noc

jest miejscem, która ³¹czy

wszystkie pokolenia naszej
dzielnicy. Korzystaj¹ zarówno
osoby najm³odsze, szukaj¹-
ce pomocy w nauce, jak i

starsze, dla których ksi¹¿ka

Bud¿et na ksi¹¿ki
Projekt do bud¿etu partycypacyjnego - Praski Rozwój

Czytelnictwa - Nowoœci wydawnicze dla bibliotek.

jest g³ównym Ÿród³em roz-

rywki. Praska biblioteka od

kilku lat nie dysponuje wystar-

czaj¹cymi œrodkami na zakup

nowoœci wydawniczych. Wie-

le cennych pozycji nie trafia

do bibliotek, a po popularne

tytu³y tworz¹ siê d³ugie kolejki.

Na rynku pojawiaj¹ sie rów-

nie¿ coraz liczniejsze audio-

booki, które umo¿liwiaj¹ czer-

panie radoœci z literatury oso-

bom z dysfunkcjami wzroku

(niepe³nosprawni i seniorzy).

Bior¹c pod uwagê powy¿-

sze kwestie, postanowi³em

zg³osiæ projekt dofinansowa-

nia biblioteki do bud¿etu

partycypacyjnego. Zauwa¿am

wprawdzie wiele niedoci¹-

gniêæ w samej realizacji pro-

jektu „Bud¿et Partycypacyjny

w Warszawie”, nie mniej jed-

nak warto, by mieszkañcy

mogli skorzystaæ z tego po-

mys³u. Dofinansowanie bi-

blioteki publicznej, idealnie

wpisuje siê w mojej opinii w

po¿yteczne wykorzystanie

bud¿etu obywatelskiego.

Celem projektu jest zwiêk-

szenie oferty biblioteki publicz-

nej na terenie Dzielnicy Praga-

Pó³noc poprzez zakup nowoœci

wydawniczych, w tym multi-

mediów, a tak¿e uzupe³nienie

ksiêgozbioru o pozycje,

których nie uda³o siê nabyæ w

poprzednich latach. Zakupy

nowoœci czytelniczych stano-

wi¹ jeden z podstawowych

warunków uatrakcyjnienia

ksiêgozbiorów bibliotek pu-

blicznych, a w konsekwencji

podniesienia czytelnictwa.

Pomys³, który na pocz¹tku

budzi³ moje obawy, czy zosta-

nie zaakceptowany, okaza³

siê chyba nadzwyczaj trafio-

ny, gdy¿ kilka tygodni póŸniej

na stronach internetowych za-

uwa¿y³em nawet przyk³ado-

we ceny ksi¹¿ek i zachêty do

sk³adania podobnych projek-

tów. Wa¿ne jest tak¿e, i¿ pie-

ni¹dze przeznaczone na

wsparcie biblioteki, de facto

zostaj¹ w dzielnicy i na pew-

no nie bêd¹ to fundusze zmar-

nowane. Warto na koniec do-

daæ, i¿ rok 2014 jest og³oszo-

ny Rokiem Czytelnictwa, co

skutkowa³o m.in. wydaniem

Narodowego Programu Czy-

telnictwa na lata 2014-2020

przez Ministerstwo Kultury i

Dziedzictwa Narodowego.

Praski rozwój czytelnictwa,

jest wiêc idealnym uzupe³nie-

niem takiego programu.

¯ywiê nadziejê, i¿ zostanie on

wsparty przez mieszkañców.

Ernest Kobyliñski

Stowarzyszenie Inicjatywa

Mieszkañców Pragi-Pó³noc

www.praga.inicjatywa.waw.pl

kursu. W kategorii „Projekt

orderu” I miejsce zdoby³a

Aleksandra Sulisz z SP 143,

II – Jakub Koper z SP nr 1 w

Radzyminie, III – Martyna

Kresa z SP 255. Jury przy-

zna³o tak¿e 4 wyró¿nienia.

I miejsce za najlepszy

plakat otrzyma³a Aleksandra

Klujewska z SP im. Jana

Paw³a II w Guzowatce, II –

Mateusz Kielak z SP nr 1 w

Radzyminie, III – Bianka Jut-

kiewicz z SP 258 oraz Julia

Ca³ka z SP nr 1 w Radzymi-

nie. Laureatami w kategorii

„Prezentacja multimedialna”

zosta³y: Joanna Perkowska z

Gimnazjum nr 27 (I miejsce)

oraz Barbara Szustkiewicz z

XII LO – wyró¿nienie. Za

twórców najlepszych komik-

sów jury uzna³o: Patryka

Kozê z Zespo³u Szkó³ Tere-

nów Zieleni w Radzyminie

(II miejsce) oraz Agnieszkê

£uczków z XXIII LO i Szymo-

na Maksima z Zespo³u Szkó³

nr 14 – Technikum Geologiczno-

Geodezyjnego, którzy otrzymali

wyró¿nienia.

Nagrody dla laureatów

konkursu ufundowali: Mu-

zeum Niepodleg³oœci, Cen-

tralna Biblioteka Wojskowa,

Rada Rodziców LXXVI LO

oraz Zwi¹zek Pi³sudczyków.

O szczegó³y prac jury za-

pytaliœmy przewodnicz¹c¹

Jolantê Za³êczny. „W miarê

³atwo posz³o nam ocenianie

plakatów, choæ te¿ pojawi³y

siê w¹tpliwoœci. Bardziej burz-

liwe obrady by³y przy ocenie

orderów - tu zaprezentowano

bardzo du¿o ró¿norodnych

pomys³ów; mia³yœmy nie lada

problem, szczególnie z jed-

nym z orderów, z dwug³owym

or³em (druga g³owa nie by³a

or³a); chcia³yœmy nagrodziæ

koncepcjê… Najgorzej by³o

z ocen¹ prac na poziomie

gimnazjów: uczestnicy nie

przeczytali regulaminu; nie

zauwa¿yli, ¿e ma to byæ kary-

katura, a nie portret. „Karyka-

tury” by³y albo mocno kopio-

wane, albo po prostu tradycyj-

ne portrety. W tej kategorii nie

przyzna³yœmy wiêc nagród.

Nagrodê za prezentacjê mul-

timedialn¹ uda³o siê wydobyæ

tylko na poziomie gimnazjal-

nym. Podobnie by³o na pozio-

mie szkó³ ponadgimnazjal-

nych; by³o tylko po 5 prac…

Smutna refleksja z pracy jury:

m³odzie¿ nie potrafi podcho-

dziæ twórczo do wielu rzeczy

– s¹ to czêsto elementy od-

twórcze. Dlatego prezentacje

multimedialne najstarszych

uczestników konkursu nie

uzyska³y nagród. Wa¿ne jest,

¿e konkurs siê rozrasta, ¿e

mamy nagrody. Wa¿ne jest,

¿e wielu uczniów podchodzi

twórczo do konkursu. Daje to

nadziejê, ¿e postrzegaj¹ Mar-

sza³ka Pi³sudskiego nie tylko

jako osobê sztandarow¹, jed-

nowymiarow¹, ale dostrze-

gaj¹ ró¿norodne aspekty jego

dzia³alnoœci… Praca w jury

by³a przyjemnoœci¹. Mia³yœmy

czas na twórcz¹ dyskusjê,

na wyci¹ganie wniosków.

Szkole, organizuj¹cej konkurs

i jego uczestnikom nale¿¹ siê

gratulacje. Myœlê, ¿e pomys³

jest na tyle wa¿ny, ¿e warto

go rozpowszechniaæ.”

Jako patron medialny kon-

kursu, Nowa Gazeta Praska

¿yczy organizatorom, by

spe³ni³o siê wypowiedziane

19 marca marzenie, aby V

edycja konkursu mia³a zasiêg

miêdzynarodowy.

K.
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27 marca w Szkole Pod-

stawowej nr 42 wrêczono

nagrody laureatom, wy³o-

nionym przez jury pod

przewodnictwem Agnieszki

Ry¿ko. Wœród uczestników

ze szkó³ ponadgimnazjal-

nych za najlepszy wokal

nagrodzono: Kamilê Parol

z XLVII LO (I miejsce) i

Ma³gorzatê Swat z XIII LO

(II miejsce); za recytacjê:

Miko³aja Kunê z X LO (I

miejsce), Mariê Bura-

Ga³czyñski œpiewany

i recytowany
W fina³owych przes³uchaniach V Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Recytatorskiego

Poezji Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego „Ojczyzn¹ moj¹ jest muzyka” bra³o udzia³

176 uczniów ze szkó³ Warszawy i okolic.

kowsk¹ z XXXIV LO (II

miejsce); III miejsce przy-

pad³o Annie Burakowskiej

z XXXIV LO i Tomaszowi

Neubergowi z XIII LO.

Najlepszy wokal wœród

gimnazjalistów zaprezento-

wa³y: Delfina Wierzchucka z

G 145 (I miejsce), Natalia

Drewnik z G 28 (II miejsce) i

Karolina Król z G 58 (III miej-

sce). Za recytacjê I miejsca

nie przyznano, II nagrodzo-

no: Zuzannê Kwiatkowsk¹ z

G 18 i Dominikê Staudt z G

28, III – Patrycjê Garbiñsk¹

z G 132.

Rywalizacja w kategorii

szkó³ podstawowych zosta³a

podzielona na 2 grupy: klas

I – III i IV – VI. W m³odszej

grupie I miejsce za wokal

otrzyma³ zespó³ klas w ZSI

62; II – Zuzanna Augustyniak

z SP 42, III – zespó³ SYLABA

z SP 42. Najlepsze recytacje

zaprezentowali: Agata Misiak

z SP 52 (I miejsce), zespó³

wokalno-recytatorski klas III

SP 285 (II miejsce) i Maryla

Monastyrska z SP 187 (III

miejsce).

W grupie klas IV – VI

I miejsce wyœpiewa³ chór

SP 42, II – Tomasz Kubiak z

SP 209, III – Jan Stañko z

SP 42. Laureatami za recy-

tacje zostali: Patryk Dwyer z

SP 289 (I miejsce), Dominika

Sadlik z SP 187 (II miejsce)

i Micha³ Paku³a z SP 289

(III miejsce).

Nagrodê specjaln¹ otrzy-

ma³a Grupa Teatralna G28

za nowatorsk¹ inscenizacjê

z wykorzystaniem teatru

cieni.

Wszystkim uczestnikom

konkursu gratulowa³a

córka patrona SP 42, Kira

Ga³czyñska. Wszyscy

otrzymali zbiory wierszy

Ga³czyñskiego, laureaci –

akcesoria komputerowe.

Nagrody ufundowali:

prywatny sponsor i Urz¹d

Dzielnicy Targówek.

Organizatorka konkursu,

Katarzyna Spoczyñska-Król

zwróci³a uwagê, ¿e w tej edycji

uczestnicy zaprezentowali

du¿o wierszy mniej znanych.

Kilka razy œpiewany i recyto-

wany by³ „Deszcz”. Cieszy, ¿e

pojawi³o siê sporo nowych

aran¿acji i sporo najm³od-

szych uczniów.

            K.

Aleksandra Oœko z Funda-

cji „Œwiat na wyci¹gniêcie rêki”,

która w ubieg³ym roku goœci³a

11-letni¹ Ani i 13-letni¹ Ruso

z Gruzji, mile wspomina ich

pobyt. Jest mam¹ 5-letniego

Szymona i 3-letniego Kajtka.

Mimo ró¿nic p³ci i wieku oraz

trudnoœci z porozumiewaniem

jêzykowym – dzieci bardzo

chêtnie bawi³y siê razem.

„To doskona³a okazja do

budowania i integracji spo-

³ecznoœci lokalnej. Z doœwiad-

czenia wiemy, ¿e gdy dzieci

ju¿ wyjad¹, rodziny goszcz¹-

ce podtrzymuj¹ szczególn¹

wiêŸ, opart¹ na tym niezwy-

k³ym doœwiadczeniu. Chce-

my, aby mieszkañcy Pragi

w³¹czyli siê w ten wyj¹tkowy

projekt” – mówi Justyna Wa-

Brave Kids na Pradze
Po raz drugi mieszkañcy Pragi bêd¹ mogli zaprosiæ do

swych domów m³odych goœci m.in. z Afganistanu, Nepalu,

Brazylii, Grenlandii, Rumunii, Zimbabwe, Rosji, Indii –

uczestników projektu Brave Kids (Odwa¿ne Dzieci). W

po³owie czerwca do Warszawy przyjedzie 120 dzieci, od

7 do 16 lat, które bêd¹ braæ udzia³ w warsztatach arty-

stycznych i pokazach w Centrum Promocji Kultury Praga

Po³udnie przy ul. Podskarbiñskiej. Spêdz¹ w goœcinnych

domach dwa tygodnie, pojad¹ te¿ na tydzieñ do Kraœnic

na Dolnym Œl¹sku, gdzie wspólnie bêd¹ æwiczyæ do po-

kazu fina³owego tañce, œpiew, grê na instrumentach. Fina³

odbêdzie siê w muszli koncertowej Parku Skaryszewskiego.

recka, koordynatorka projek-

tu Brave Kids w Warszawie.

W ka¿dym goœcinnym domu

przez 2 tygodnie przebywaæ

bêdzie dwoje dzieci, którym

trzeba zapewniæ nocleg, œnia-

danie i kolacjê, dowieŸæ na

zajêcia (godz. 9 – 17) i z po-

wrotem, w³¹czyæ w ¿ycie rodzi-

ny. Zg³oszenia bêd¹ przyjmo-

OG£OSZENIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 3, 4,11,12 Zarz¹dzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st.

Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

do lat 3 oraz szczegó³owego trybu oddawania w najem

lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych na okres

d³u¿szy ni¿ 3 lata i nie d³u¿szy ni¿ 10 lat (z póŸn.zm.)

OG£ASZA

NA DZIEÑ 07.05.2014 r.

USTNY KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

i

NA DZIEÑ 09.05.2014 r.

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(okres najmu do 10 lat)

NA NAJEM LOKALI U¯YTKOWYCH ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ

W ZASOBACH LOKALOWYCH M.ST. WARSZAWY

NA TERENIE DZIELNICY PRAGA-PÓ£NOC

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do konkursu i

przetargu wywieszone s¹ tablicach informacyjnych:

Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc,

ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieru-

chomoœciami w Dzielnicy Praga-Pó³noc m.st. Warszawy

przy ul. Jagielloñskiej 23 i w jego Administracjach

Obs³ugi Mieszkañców; na stronie internetowej: m.st.

Warszawy www.um.warszawa.pl, Dzielnicy Praga-Pó³noc

www.praga-pn.waw.pl, Zak³adu Gospodarowania Nieru-

chomoœciami www.zgn-paga-pn.waw.pl oraz na lokalach

wyznaczonych do najmu. Informacje dotycz¹ce konkursu

i przetargu mo¿na uzyskaæ u Pani Iwony Michalak

Specjalisty w Dziale Lokali U¿ytkowych Zak³adu

Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga-

Pó³noc m.st. Warszawy, przy ul. Jagielloñskiej 23, p. 15,

tel. 22 205-41-28 w godzinach pracy Zak³adu.

MUZEUM ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH

w PA£ACYKU KONOPACKIEGO

przy ul. STRZELECKIEJ 11/13

Poni¿ej publikujemy tekst wyst¹pienia radnego Jacka

Wachowicza z Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej o

poparcie inicjatywy utworzenia muzeum.

Rzadko siê zdarza, ¿eby jakaœ inicjatywa zosta³a podjêta
ponad podzia³ami politycznymi. Tu jednak tak siê sta³o.
Radny ma poparcie komisji infrastruktury, a jednoczeœnie
deklaruje, ¿e jest w stanie wskazaæ Ÿród³a finansowania tego
przedsiêwziêcia. Miejmy nadziejê, ¿e siê uda.

Praga jest miejscem szczególnym. Naturalne jest wiêc, aby
w naszej dzielnicy powsta³o takie  muzeum. Ju¿ we wrzeœniu
1944 r., gdy po drugiej stronie Wis³y Powstañcy Warszawscy
toczyli za¿arte boje z niemieckim okupantem, na Pradze, ma³o
zniszczonej w trakcie wojennej zawieruchy, jednostki NKWD
zaczê³y tworzyæ praskie kazamaty.

Wymieniê tu jedynie kilka miejsc, o których nie mo¿emy
zapomnieæ, tych z najbli¿szego otoczenia przysz³ego
muzeum: s¹ to budynki przy ulicach Strzeleckiej 8/10,
11 Listopada 19, 66, 68, Targowej 74, Namys³owskiej 6,
Jagielloñskiej 17, 28, 38, Sierakowskiego 7, Cyryla i Metodego.
Tam mieœci³y siê Urz¹d Bezpieczeñstwa, NKWD, Urz¹d
Bezpieczeñstwa Publicznego, Sowiecki Trybuna³ Wojskowy,
Wiêzienie Karno-Œledcze „Toledo”, Ministerstwo Bezpieczeñstwa
Publicznego, Prokuratura Armii Czerwonej, Wojenny Trybuna³
Armii Czerwonej.

Oprawcy ze wspomnianych s³u¿b od 1944 do 1956 roku
przes³uchiwali, katowali i czêsto mordowali ̄ o³nierzy Wyklêtych
i ich bliskich tylko dlatego, ¿e byli oni Polakami i nie chcieli
siê poddaæ okupacji sowieckiej.

Dok³adnej liczby zamordowanych i informacji o miejscach
ich pochówku chyba ju¿ siê nigdy nie poznamy.

Podam tylko trzy powody, dlaczego warto poprzeæ moj¹ inicjatywê:

1. Oddanie ho³du Polskim Bohaterom,

2. Pozytywne rozs³awienie Pragi w ca³ej Polsce,

3. Uratowanie praskiego zabytku przed ruin¹.

Osoby, które chc¹ wesprzeæ moj¹ inicjatywê, proszê

o kontakt mailowy radnywachowicz@op.pl

wane do koñca kwietnia. For-

mularz zg³oszeniowy chêtni

znajd¹ na bravekids.eu. Bli¿-

szych informacji udziela Alek-

sandra Oœko, tel. 501 318 949.

Aby projekt siê uda³, po-

trzebni bêd¹ tak¿e wolonta-

riusze – do opieki podczas

warsztatów, pomocy przy po-

si³kach i spacerach w czasie

przerwy. Zg³oszenia do tej

formy udzia³u w projekcie

przyjmuje Magdalena Soko-

³owska, tel. 514 529 211.

No¿e do kosiarek i traktorków,

¿y³ki do kos spalinowych

tel. 665-007-515, e-maestro.eu
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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

GITARA 881-037-630

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

DEZYNSEKCJA - odrobaczamy

skutecznie - 22 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromechanika,

oœwietlenie, grzejnictwo elek-

tryczne, instalacje. Solidnie i tanio.

Tel. 22 756-52-43 i 698-916-118

GLAZURA, hydraulika,

malowanie, 606-181-588

MALARZ, remonty œcian

502-255-424, 22 835-66-18

NAPRAWA maszyn do szycia

dojazd gratis 508-081-808

NAPRAWA telewizorów, mo-
nitorów, dojazd 604-591-365

NAPRAWA TV LCD, LED,
PLAZMA, DVD. Ul. Szczêœliwa 2,
pon-pt. 15-21, tel. 22 381-29-33,
www.serwis-rtv.waw.pl

NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om,
makulaturê, st³uczkê. Sprz¹-
tanie piwnic, strychów. Wywóz
mebli. Tel. 22 499-20-62

PRACOWNIA tapicerska

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

502-250-803

PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, autoholowanie,
722-990-444

PRZYJÊCIA okolicznoœciowe,
komunie, konsolacje, tel.
603-956-654

STUDNIE - abisynki, g³êbinowe.

Deszczownie, pod³¹czenia,

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

WESELA na 100 osób,

www.restauracjaneptun.pl

WYKOÑCZENIA, remonty,
niedrogo, 882-836-741

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, równie¿

rozbite i bez dokumentów

519-353-990

mini og³oszenia

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

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

organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eli-

minuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne or-

ganizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na wszystkich poziomach ener-

gii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby.

Poœwiêca choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y

to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia

wybór techniki. Raz s¹ to manualne manipula-

cje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, pranicz-

ne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane bez-

krwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na

ciele eterycznym (rozwija³ swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêt-

noœci¹ bezb³êdnego dotarcia 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 pomóg³ w dolegliwoœciach

kobiecych. Inny przypadek to Pan Henryk K.,

któremu 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 wymieniaæ

jeszcze d³ugo...

JAMES skutecznie pomaga w leczeniu wielu

chorób. Miêdzy innymi:

- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hormonalnych

- zapaleniu stawów, problemach i zmianach

reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu,

migrenie,

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem, chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 kwietnia

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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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

P R O T E Z Y

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

Nocka to m³oda, filigranowa i piêkna koteczka. Kotka nie mia³a w swoim krótkim ¿yciu

szczêœcia do ludzi, przerzucana z domu do domu. Przy czym nie by³y to, niestety, dobre

domy. Gdy Nockê miano wyrzuciæ na bruk, zareagowa³a s¹siadka – zadzwoni³a do nas

i poprosi³a o pilne zabranie kota w bezpieczne miejsce.

I tym sposobem Nocka zamieszka³a tymczasowo w

fundacyjnym biurze.

Obecnie pracujemy nad jej odzyskaniem poczucia

bezpieczeñstwa i zaufania do cz³owieka. Szukamy dla

niej bardzo cierpliwego, dobrego, spokojnego domu.

Kotka jest zdrowa, przed adopcj¹ zostanie wysterylizowana.

Kontakt w sprawie adopcji: Renat 888 066 402;

fundacja@nogawlape.org

Kto przygarnie Nockê

Milusia to ma³a, oko³o 13-letnia sunia. Trafi³a pod nasz¹ opiekê,

poniewa¿ nie radzi³a sobie w schronisku. Spêdzi³a tam 7 miesiêcy,

niestety, nikt nie chcia³ jej adoptowaæ. Nie wiemy dlaczego straci³a

dom, ale widaæ, ¿e przez wiêkszoœæ swojego ¿ycia by³a kochana i

rozpieszczana. To grzeczna sunia, która uwielbia ludzi i doskonale

wie do czego s³u¿y ³ó¿ko :) Mimo swojego wieku ma w sobie

jeszcze sporo energii. Toleruje inne zwierzêta, ale czasami bywa o

nie zazdrosna, wola³aby mieæ cz³owieka tylko dla siebie.

Fundacja „Psiegrane Marzenia” 505-112-525,

psiegrane@gmail.com

Kto przygarnie Milê

Kto przygarnie Negrê
Negra to niespe³na roczna suczka. Jest niedu¿a (niska i d³uga). Ma piêkn¹ czarn¹, d³u¿sz¹

sierœæ i bielusieñkie z¹bki, œwiadcz¹ce o m³odym wieku. Negra jest bardzo sympatyczn¹

psin¹. Jest towarzyska i przyjacielska. Do swojej opiekunki

tymczasowej przyzwyczai³a siê ju¿ po kilku dniach. Sunia

toleruje inne zwierzêta, mieszka z psami, kotem i szczurkami. 

Ma ksi¹¿eczkê zdrowia, jest odrobaczona i zaszcze-

piona. W najbli¿szych dniach bêdzie tez sterylizowana.

Suczka przebywa w domu tymczasowym w Warszawie.

Kontakt: 518-693-658

fundacja@nogawlape.org

Proszê Szanownych Pañ-

stwa, w œwiecie fauny oprócz

standardowych zachowañ ist-

niej¹ zachowania dziwne. Do

najdziwniejszych nale¿¹ po-

rzucenia i mordowania po-

tomstwa. W stadach lwów,

kiedy nast¹pi zmiana na sta-

nowisku samca Alfa, zaczy-

na siê pozbawianie ¿ycia

lwi¹tek. Prawo do ¿ycia ma

jedynie potomstwo przywódcy.

W stadach ma³p niezwykle

krewkich i bitnych podczas

awantur dochodzi do pobiæ

dzieci i m³odzie¿y - ma³piej

oczywiœcie. Kiedy odniesione

rany s¹ powa¿ne, ma³pi¹tko

jest porzucane lub zabijane.

Trochê inaczej, choæ równie

okrutnie, zachowuj¹ siê sami-

ce czarnych niedŸwiedzi. Zwy-

kle rodz¹ dwojaczki lub tro-

jaczki. Wtedy wszystko uk³a-

da siê normalnie. Jest mi³oœæ,

opieka, zabawa i wychowanie.

Aliœci jeœli urodzi siê jedno,

wówczas jest porzucane. Mat-

ka wychodzi z za³o¿enia, ¿e

jedno siê nie op³aca. Odwrot-

nie jest u pand. One wycho-

wuj¹ tylko jedno. Tajemnicê

takiego zachowania wyjaœnia

dieta. Pandy od¿ywiaj¹ siê wy-

³¹cznie bambusem. Strawa

jest ma³o efektywna i uboga.

Wychowanie wiêcej ni¿ jedne-

go miœka jest bardzo trudne.

Mielibyœmy dwa s³abe pan-

dzi¹tka zamiast jednego silne-

go. U baribali, czyli czarnych

niedŸwiedzi, pokarm jest bar-

dzo efektywny i jedno nie-

dŸwiedzi¹tko traktowane jest

jak kara boska. W inny spo-

sób postêpuj¹ chomiki. S¹ to

zwyczajne dziecioroby. Mno¿¹

siê na potêgê, ale gdy warun-

ki do wykarmienia czeredy po-

garszaj¹ siê, skupiaj¹ siê wy-

³¹cznie na chomiczkach naj-

silniejszych. Najbardziej bez-

sensowne postêpowanie wy-

kazuj¹ ¿ar³acze galapagoskie.

One po¿eraj¹ wszystko, co

p³ywa w g³êbokiej wodzie.

Dzieci nie Dzieci, wszystko, co

da siê z³apaæ i zjeœæ. Zero

instynktu macierzyñskiego.

Pisz¹c ten felieton myœlê o

dzieciach i rodzicach za-

mieszka³ych w Sejmie RP.

Nie spodziewa³em siê po rz¹-

dzie, po sejmie i koœciele ta-

kiego porzucenia. Trzy insty-

tucje siedz¹ce na olbrzymich

pieni¹dzach. Ja bym da³ te

pieni¹dze, bo i tak jest to ja-

³mu¿na. Wróci³bym do praw-

dziwej œwieckiej szko³y i ba-

dañ prenatalnych. Da³bym

ludziom mo¿liwoœæ wolnego

wyboru we w³asnym kraju.

Porzucenia

Z³oto w kategorii hip hop

solo powy¿ej 16 lat zdoby³a

Patrycja Obarowska.

Z³ote medale w kategorii

hip hop duety do lat 15 zdo-

by³y Klara Karaœ i Julia

Szczepaniak.

Srebrne medale w katego-

rii hip hop duety do lat 11

zdoby³y Maja Brykowska i

Ola Kasprowicz.

Srebrny medal w kategorii

disco dance solo powy¿ej

16 lat zdoby³a Patrycja

Obarowska.

4. miejsce w kategorii disco

dance solo zajê³a Lenka

Dêbkowska, która maj¹c 7 lat

rywalizowa³a z 9-latkami i

by³a najm³odsz¹ tancerk¹

turnieju w klasach tanecznych.

Do fina³u disco dance solo

do lat 11 dosta³a siê Ola

Grzesiuk, a w kategori hip hop

solo do lat 15 Julia Dziêcio³.

4. miejsce w kategorii hip

hop duety do lat 15 zdoby³y

And¿elika £obaza i Nika

Zalwert.

W hip hop solo w finale

znalaz³y siê równie¿:

Maja Brykowska oraz

Ola Kasprowicz.

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

ul. Poborzañska 8

NISKIE CENY!   Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11   Tel. 22 675 58 85

Gratulacje dla naszych tancerzy z grupy tanecznej

DANCE4FUN na Targówku. W³aœnie wrócili z ogólnopolskiego

turnieju tañca nowoczesnego Mazovia Freestyle Cup z

3 z³otymi oraz 3 srebrnymi medalami. W rywalizacji

udzia³ wziêli najlepsi tancerze z ca³ej Polski.

Tancerze z medalami
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Ch³odnym okiem

Lewa strona medalu

TELEGRAM

Dy¿ury radnych SLD Praga Pó³noc - stop

Marii Tondery, Mariusza Borowskiego

i Ireneusza Tondery - stop

w ka¿dy kolejny czwartek w godz. 17.00-19.00 - stop

Biuro SLD plac Hallera 5 lok 1a - antresola - stop

ZAPRASZAMY!

Obiektywny POradnik

Prosto z mostu

Pi¹tkowe posiedzenie komi-

sji infrastruktury uœwiadomi³o

mi, ¿e wa¿nym inwestycjom

drogowym na Pradze Pó³noc

poœwiêcam na ³amach NGP

stosunkowo niewiele miejsca.

Dziœ postaram siê zaleg³oœci

nadrobiæ. Temat Trasy i jej prze-

biegu na forum komisji i rady

stawa³ niejednokrotnie. Poja-

wia³ siê przy omawianiu planu

miejscowego rejonu Dworca

Wschodniej i wynikaj¹cych z

niego za³o¿eñ. Protestów

mieszkañców co do przebiegu

Trasy w rejonie wschodniej

Szmulowizny. Wielokrotnego jej

zdejmowania z planów inwesty-

cyjnych m.st. Warszawy. Dziœ

ca³oœæ zadania podzielona jest

na trzy etapy. Naj³atwiejszy od-

cinek „A” od Mostu Œwiêtokrzy-

skiego do ulicy Zamoyskiego

jest w³aœnie realizowany, termin

zakoñczenia 30 wrzeœnia br. Z

najnowszych informacji, które

w³aœnie otrzymaliœmy na komi-

sji wynika, i¿ przetarg na odci-

nek „B” od Trasy Tysi¹clecia do

Zabranieckiej, który ma zarów-

no obj¹æ zmiany w projekcie bu-

dowlanym, jak i wykonawstwo,

ma byæ og³oszony w maju br.,

a termin jego wykonania nie

powinien byæ d³u¿szy ni¿ 20

miesiêcy (styczeñ 2016). Nad

przebiegiem kluczowego odcinka

„C” od Zamoyskiego do Trasy

Tysi¹clecia tocz¹ siê jeszcze

dyskusje, o terminach tak¿e nic

nie wiadomo. Dla wszystkich,

którym na sercu le¿y przysz³oœæ

parku przy Kawêczyñskiej, jest

w miarê dobra wiadomoœæ. Tra-

sa bêdzie czêœciowo przepro-

jektowana, ale tylko w ramach

dotychczasowego korytarza,

bez naruszania istniej¹cych

linii rozgraniczaj¹cych. Nast¹pi

czasowa rezygnacja z budowy

linii tramwajowej. Znaczy to ni

mniej ni wiêcej, ¿e nast¹pi prze-

suniêcie zachodniej jezdni w

miejsce rezerwy pod liniê

tramwajow¹, co spowoduje, ¿e

teren na zachodniej linii jezdni

pozostanie niezabudowany, z

dotychczasow¹ funkcj¹ terenu

zielonego, czyli czêœæ parku zo-

stanie zachowana. Ostatni¹ tak

du¿¹ inwestycj¹, jak Trasa

Œwiêtokrzyska, na Pradze by³a

budowa w latach 2006-2007

Trasy Starzyñskiego z dwoma

wiaduktami nad rondem. Nie

znaczy to, ¿e od 2007 w spra-

wach inwestycji i remontów

dróg na Pradze nic siê nie dzia-

³o. Siêgam do notatek, by przy-

pomnieæ sobie, jakie przepro-

wadzono remonty choæby w tej

kadencji. W 2010 wyremonto-

wano ulicê Bia³ostock¹ na od-

cinku od ulicy Markowskiej do

ulicy Radzymiñskiej i ulicê Sko-

czylasa na odcinku od ulicy

Szanajcy do Placu Hallera. Rok

2011 przyniós³ frezowanie na-

wierzchni ul. Sierakowskiego na

odcinku od ulicy K³opotowskie-

go do ulicy Jasiñskiego. Rok

2012 - frezowanie Kijowskiej

przy pêtli Dworca Wschodnie-

go. Rok 2013 przyniós³ remon-

ty nawierzchni ulic: Markow-

skiej, Tarchomiñskiej, Brzeskiej,

Bródnowskiej, Kowieñskiej i

remont prawie ca³ej Kawêczyñ-

skiej. Rok 2014 zapowiada siê

tak¿e nie najgorzej, na interne-

towych stronach urzêdu dziel-

nicy mo¿na znaleŸæ rozstrzy-

gniête ju¿ zamówienia publicz-

ne, dotycz¹ce remontów na-

wierzchni Œrodkowej, Kowel-

skiej i Strzeleckiej z terminem

realizacji 14 lipca i wisz¹ce

jeszcze zamówienie na remont

nawierzchni Szanajcy, Burdziñ-

skiego, Nusbauma, M³ota i

³¹cznika pomiêdzy ulic¹ Ra-

dzymiñska a Siedleck¹ z

terminem realizacji 31 lipca.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu

Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

i.tondera@upcpoczta.pl

Trasa Œwiêtokrzyska i nie tylko

Najpierw powsta³ Stadion Na-

rodowy. Oczko w g³owie narodu,

najwa¿niejsza inwestycja w War-

szawie tych lat. W miarê udana,

gdy¿ nie odpowiada³y za ni¹ w³a-

dze miasta, lecz minister sportu.

Dostawszy Stadion w prezencie,

w³adze miasta mia³y zadbaæ o

jego otoczenie. Zabra³y siê wiêc

za przygotowanie miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego, pozwalaj¹cego na

zabudowê terenu tak, by olœniæ

goœci odwiedzaj¹cych te okolice

podczas mistrzostw Europy. Plan

nie powsta³ do dziœ, choæ od

Euro minê³y dwa lata.

Powsta³ za to pomys³, by w

okolicy wybudowaæ przynajmniej

kilka obiektów uprzyjemniaj¹cych

okolicê, niesprzecznych z przygo-

towywanym planem. Jedynym,

który ujrza³ œwiat³o dzienne, oka-

za³ siê pawilon kawiarniany na-

przeciwko g³ównego wejœcia na

Stadion, z sezonowo dzia³aj¹c¹

czêœci¹ prysznicow¹, maj¹c¹ ob-

s³ugiwaæ poblisk¹ pla¿ê nad

Wis³¹. W 2010 r. odby³ siê kon-

kurs architektoniczny, który wy³o-

ni³ ca³kiem zgrabny projekt. Ju¿

w dwa lata póŸniej pani prezy-

dent, z w³aœciw¹ sobie dynamik¹,

og³osi³a przetarg na budowê. Pa-

wilon ukoñczono w nastêpnym

roku, za co miasto zap³aci³o spor¹

kwotê 5 mln z³. W marcu 2014 r.

ratusz og³osi³ przetarg na najem-

cê i jest szansa, ¿e w drug¹ rocz-

nicê Euro kawiarnia ruszy.

Stawka wywo³awcza czyn-

szu, 11 tysiêcy z³ miesiêcznie,

bardzo w przetargu nie uroœnie,

gdy¿ stanowi tylko 25% kryte-

rium oceny ofert. Budowa pawi-

lonu zwróci siê zatem po jakichœ

50 latach, czyli nigdy. Do obs³u-

gi przetargu i do pilnowania

umowy z najemc¹ potrzeba ta-

bunu dobrze op³acanych urzêd-

ników, gdy¿ najem ma bardzo

szczegó³owe warunki, np. go-

dziny otwarcia kawiarni, sk¹d-

in¹d doœæ absurdalne: o 11.00

rano w zimie na pewno nie bê-

dzie tam ¿adnych klientów.

Komercyjny obiekt w atrakcyj-

nym miejscu bêdzie wiêc s³ono

podatników kosztowa³. A jak

nale¿a³o zrobiæ? Lokalizacja

Stadionu Narodowego by³a zna-

na od 2007 r. Nale¿a³o w trzy

lata - to nienaci¹gany termin -

uchwaliæ plan zagospodarowa-

nia rejonu Stadionu uwzglêdnia-

j¹cy obiekty przydatne na Euro.

Plan zawiera³by oczywiœcie

m.in. najwa¿niejsze wytyczne

funkcjonowania naszego pawi-

lonu. Przepatrzone ze wszyst-

kich stron zapisy planu na pew-

no by³yby bardziej przemyœlane

ni¿ to, co znalaz³o siê w warun-

kach przetargu. Nastêpnie –

zaraz w 2010 r. – nale¿a³o wy-

dzieliæ place i wydzier¿awiæ je,

b¹dŸ nawet oddaæ w u¿ytkowa-

nie wieczyste, prywatnym

przedsiêbiorcom. Oni na pewno

zd¹¿yliby zbudowaæ co trzeba,

przed mistrzostwami - bo chcie-

liby na tym zarobiæ. A miasto

zarobi³oby przy nich. Je¿eli by

nawet ten scenariusz nie do

koñca siê sprawdzi³, to i tak nie

by³oby gorzej ni¿ jest teraz, gdy

nie zbudowano nic, oprócz

powsta³ego dwa lata za póŸno

pawilonu, który nas kosztuje

znacznie wiêcej ni¿ 5 milionów.

Maciej Bia³ecki

Wspólnota Samorz¹dowa

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Jak nie powinno siê

prowadziæ inwestycji

Bardzo czêsto zadawane i

komentowane ostatnio pytanie,

czy dzieci pójd¹ 1 wrzeœnia do

szko³y, jest na Bia³o³êce szcze-

gólnie uzasadnione. Otó¿ jak sie

okazuje, nie tylko pójd¹, ale po-

jad¹, poniewa¿ dziêki zabiegom

radnych i zarz¹du dzielnicy,

uda³o siê dojœæ do porozumienia

z Zarz¹dem Transportu Miejskie-

go w sprawie poprowadzenia

linii autobusowej przez ulice

le¿¹ce pomiêdzy ¯eraniem a

Mostem Marii Sk³odowskiej-

Curie. Od IV kwarta³u 2012r.,

czyli od rozpoczêcia budowy

dwóch nowych szkó³ podstawo-

wych na Tarchominie i Nowo-

dworach oraz ustanowieniu no-

wej rejonizacji, czynione by³y

starania o uruchomienie autobu-

su miejskiego, obs³uguj¹cego

okolice osiedli przy ulicach Por-

towej, Myœliborskiej, Laurowej i

Dorodnej. W rejonie tych ulic w

ostatnich latach deweloperzy

zbudowali kilka osiedli. Zamiesz-

kali w nich w wiêkszoœci m³odzi

ludzie z dzieæmi w wieku szkol-

nym. Aby dzieci i m³odzie¿ bez-

piecznie i sprawnie doje¿d¿a³y

do szkó³ podstawowych znajdu-

j¹cych siê na Tarchominie przy

ul. Porajów, bêd¹cej juz na ukoñ-

czeniu szko³y przy ul. Ceramicz-

nej oraz ponadpodstawowych

przy ul. Van Gogha i P³u¿nickiej,

niezbêdny jest autobus, który

skomunikowa³by mieszkañców

nowych osiedli z reszt¹ zachod-

niej Bia³o³êki, w tym tak¿e z

urzêdem dzielnicy, przychodni¹,

Bia³o³êckim Oœrodkiem Kultury

itp. Dziêki autobusowi bêdzie

mo¿liwoœæ przesiadki do tram-

waju, który przez nowy most

szybko doje¿d¿a do stacji Me-

tro M³ociny. W sprawê zaanga-

¿owa³a siê mocno Ilona £¹cka,

radna z tego okrêgu, która na ze-

braniu z mieszkañcami w SP

przy ul. Leszczynowej poinfor-

mowa³a, ¿e od wrzeœnia wycze-

kiwan¹ przez mieszkañców

tras¹ pojedzie autobus. Bêdzie

to ju¿ istniej¹ca, ale przed³u¿o-

na linia 211. Wed³ug wstêpnych

ustaleñ z ZTM,  autobus 211 roz-

pocznie swoj¹ trasê z krañca

¯erañ lub z pêtli przy ulicy Ko-

walczyka, pojedzie ulic¹ Klem-

bowsk¹, Dorodn¹, Portow¹,

Kasztanow¹, a nastêpnie Myœli-

borsk¹ w stronê Tarchomina. Na

nowej trasie planowane s¹ czte-

ry przystanki w ka¿d¹ stronê,

pierwszy na rogu ulicy Modliñ-

skiej i Konwaliowej, drugi przy

ulicy Laurowej, nastêpny w oko-

licach ulicy Kasztanowej i ostat-

ni przy ulicy P³u¿nickiej. Dalej

autobus linii 211 dojedzie na Sta-

re Œwidry i pojedzie tras¹ obec-

nie realizowan¹. W godzinach

porannego szczytu autobus bê-

dzie kursowa³ co 10 minut, w

pozosta³ych godzinach co 20.

Dodatkowym powodem do za-

dowolenia jest fakt, ¿e na ulicy

Milenijnej (przy Kaflowej), uda-

³o siê wygospodarowaæ miejsce

na dodatkowy przystanek dla li-

nii 211, który znajdzie siê w bli-

skim s¹siedztwie nowej szko³y

przy Ceramicznej. Z powodu w¹-

skich ulic i ciasnych zakrêtów, na

pocz¹tek now¹ trasê bêd¹ ob-

s³ugiwaæ krótkie, 8-metrowe au-

tobusy. Jednak bior¹c pod uwa-

gê du¿e zainteresowanie t¹ lini¹,

ju¿ planowana jest przebudowa

³uków ulic i wzmocnienie na-

wierzchni ul. Portowej, aby w

niedalekiej przysz³oœci mog³y

têdy jeŸdziæ d³u¿sze autobusy.

Jeœli tylko uda siê wygospoda-

rowaæ wolne œrodki, inwestycja

ta bêdzie na liœcie priorytetów.

Nowy-stary autobus bêdzie z

pewnoœci¹ u³atwieniem dla ro-

dzin z najm³odszymi pociecha-

mi, bowiem na jego trasie, przy

pl. Œwiatowida na Nowodwo-

rach, do koñca 2014 r. powsta-

nie ¿³obek, a dok³adnie filia

¿³obka przy Strumykowej. Nowa

placówka bêdzie mog³a przyj¹æ

40 dzieci. Nie jest to nowy bu-

dynek. Jeszcze dwa lata temu

by³ to budynek komunalny, któ-

rego stan techniczny pozosta-

wia³ wiele do ¿yczenia. Jego lo-

katorów przeniesiono do miesz-

kañ komunalnych o znacznie

wy¿szym standardzie ni¿ te, w

których mieszkali wczeœniej.

Obecnie budynek jest w stanie

surowym zamkniêtym, trwa jego

modernizacja i adaptacja. Ze

wzglêdu na urokliw¹ architektu-

rê, wygl¹d tego drewnianego

budynku powinien byæ wiernie

odtworzony. Na utworzenie

¿³obka dzielnica prawdopodob-

nie otrzyma dofinansowanie z

miejskiego Biura Polityki Spo-

³ecznej (z programu „Maluch”) w

wysokoœci oko³o 850 tys. z³. Ze

wstêpnego kosztorysu wynika,

¿e adaptacja tego budynku na

potrzeby dwóch oddzia³ów

¿³obka bêdzie kosztowa³a nie-

co wiêcej, trzeba bêdzie wiêc

resztê do³o¿yæ z bud¿etu Bia³o-

³êki. W maju br. planowane jest

wpisanie inwestycji do bud¿etu

dzielnicy. W odnowionym bu-

dynku nadal dzia³aæ bêdzie

biblioteka publiczna.

Pawe³ Tyburc (PO)

przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy

Bia³o³êka m.st. Warszawy

pawel.tyburc@wp.pl

Autobusem do szkó³ i ¿³obka

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia siê, ¿e w dniu 31.03.2014 r. zosta³

podany do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie

na tablicy og³oszeñ, w siedzibie Urzêdu m.st.

Warszawy dla Dzielnicy Praga-Pó³noc przy ul.

ks. I. K³opotowskiego 15 na okres 42 dni wykaz,

który obejmuje lokal u¿ytkowy stanowi¹cy w³asnoœæ

m.st. Warszawy przeznaczony do sprzeda¿y w drodze

bezprzetargowej wraz z oddaniem w u¿ytkowanie

wieczyste u³amkowej czêœci gruntu.

Pary¿ ma nowego mera i po raz

pierwszy w historii jest to kobieta.

Zosta³a nim socjalistka Anne

Hidalgo, do tej pory pierwszy za-

stêpca mera stolicy Francji Ber-

tanda Delanoë – równie¿ z Partii

Socjalistycznej. Co ciekawe, w

drugiej turze wyborów w niedzie-

lê zmierzy³a siê tak¿e z kobiet¹ -

kandydatk¹ centroprawicy Natha-

lie Kosciusko-Morizet, potomkini¹

naszego bohatera narodowego

Tadeusza Koœciuszki. Rywaliza-

cja by³a zaciêta, bo w pierwszej

turze to kandydatka prawicy

osi¹gnê³a najlepszy wynik.

Wybór Hidalgo oznacza konty-

nuacjê polityki rozwoju miasta

prowadzonej od 2001 r. przez

pierwszego od czasów Komuny

Paryskiej w 1871 r. wspomnianego

lewicowego mera Bertanda Delanoë.

Czy jest ona s³uszna? Wed³ug

mieszkañców Pary¿a najwidoczniej

tak, skoro wydali taki wyborczy

werdykt, podczas gdy generalnie

w wyborach lokalnych wygra³a w

niedzielê we Francji prawica,

zdobywaj¹c 45% g³osów, przy

40 procentach socjalistów.

Wed³ug mnie równie¿. Mia³em

okazjê poznaæ Anne Hidalgo w

Pary¿u w ostatnich dniach jej

kampanii i zrobi³a na mnie du¿e

wra¿enie. Merytoryczna, cha-

ryzmatyczna, z pasj¹ i kon-

kretn¹ wizj¹ rozwoju stolicy

Francji. Pod jej rz¹dami gwiaz-

da Pary¿a na pewno jeszcze

bardziej rozb³yœnie, choæ nie

jest to ³atwe wyzwanie. Stolica

Francji boryka siê z licznymi

problemami, z czego do naj-

wiêkszych zaliczyæ mo¿na za-

nieczyszczenie powietrza i brak

poczucia bezpieczeñstwa. Z

drugiej strony trzeba pamiêtaæ,

¿e jest to miasto licz¹ce w

granicach administracyjnych

oko³o 2,2 mln osób, ale w ca³ej

aglomeracji ju¿ blisko 12 mln.

mieszkañców. Rocznie odwiedza

je ponad 30 milionów turystów,

na których oprócz licznych za-

bytków i atrakcji czeka wspaniale

rozwiniêty i ca³y czas rozbudo-

wywany system komunikacji

miejskiej, starannie pielêgno-

wana zieleñ i Sekwana, która

miasto scala, a nie dzieli.

Czy Warszawie do tego da-

leko? Niestety, tak. Trudno siê

zreszt¹ dziwiæ, skoro Hanna

Gronkiewicz-Waltz nawet nie

ma takich ambicji i woli równaæ

siê do Pragi i Budapesztu ni¿

Pary¿a czy Londynu. Pod

wzglêdem wizji rozwoju miasta

naprawdê du¿o jej do Anne

Hidalgo brakuje. Na szczêœcie

do wyborów samorz¹dowych

w Warszawie ju¿ niedaleko…

Sebastian Wierzbicki

wiceprzewodnicz¹cy Rady Warszawy

(Klub Radnych SLD)

www.sebastianwierzbicki.pl

Lewica nie odda³a Pary¿a



8  nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥

nasi przedstawiciele:

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

Pawe³ 609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:

„Marcin” ul. Œwiatowida

róg Æmielowskiej paw. VIA

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

Nastêpna gazeta - 16 kwietnia

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
LVI sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bia³o³êccy radni tradycyj-

nie wnioskowali o zwiêk-

szenie œrodków w bud¿ecie

na ten rok. Œrodki w kwo-

cie blisko 1,5 mln z³ s¹ po-

trzebne na adaptacjê po-

mieszczeñ w budynku przy

Œwiatowida 3, gdzie ma

powstaæ ¿³obek i œwietlica

œrodowiskowa. Drugi etap

budowy terenu rekreacyj-

nego przy Ruskowym Bro-

dzie poch³onie 205 tys. z³.

Na zakupy inwestycyjne dla

urzêdu dzielnicy potrzeba

Uhonoruj¹

p³k. Kukliñskiego?
Rada Bia³o³êki wnioskowa³a do Rady m.st. Warszawy

o nadanie nazwy ulicy, stanowi¹cej przed³u¿enie trasy

Mostu Pó³nocnego, znajduj¹cej siê miêdzy Œwidersk¹

i Modliñsk¹. Jeœli Rada Warszawy wyrazi zgodê, ulica

bêdzie nosi³a nazwê p³k. Ryszarda Kukliñskiego.

105 tys. z³. Przebudowa

Wspó³czesnej wymaga na-

k³adów w wysokoœci blisko

751 tys. Na ten cel zostan¹

wykorzystane œrodki, o któ-

re zmniejszono nak³ady na

przebudowê Marmurowej.

Zatwierdzono plan kontroli

komisji rewizyjnej rady dziel-

nicy. W myœl statutu komisja

realizuje swoje zadania po-

si³kuj¹c siê owym planem,

ten zaœ powinien byæ za-

twierdzany przez radê.

(egu)

Mówi¹ o sobie „niepoprawni

optymiœci” i „wieczni buntow-

nicy”, którzy ci¹gle wierz¹, ¿e

poprzez kabaret zmieni¹ œwiat

i odkryj¹ u ludzi nowe „konty-

nenty œwiadomoœci”. Podczas

swojego wystêpu w Bia³o³êce

na pewno odkryli i uruchomili

wielkie pok³ady œmiechu.

Adam Ma³czyk i Micha³ Pa³ub-

ski maj¹ niezwyk³y dar roz-

œmieszania i widaæ, ¿e sami

dobrze siê przy tym bawi¹.

Dosta³o siê w³aœciwie

wszystkim: emerytom, kobie-

tom, napakowanym miêœnia-

kom, j¹ka³om, daltonistom, a

nawet ojcu Rydzykowi, ale w

sposób w miarê sympatycz-

ny, nie za bardzo obraŸliwy.

Mo¿na by nawet powiedzieæ,

optymistyczny, gdy¿ bohate-

rowie skeczów Formacji Cha-

telet czêsto znajduj¹ w ma³o

przyjemnych rzeczach dobre

strony, czego przyk³adem

mo¿e byæ bohater skeczu

„Pan Józef i Anio³” wykrzyku-

j¹cy: „Parkinson te¿ mo¿e

byæ widowiskowy!”.

Artyœci Formacji Chatelet

s¹ œwietnymi obserwatorami

naszej nieweso³ej ogólnie

rzeczywistoœci i panosz¹cej

siê wszêdzie g³upoty. Takie

skecze, jak „Uniwersytet

Formacja Chatelet w BOK
Krakowski kabaret Formacja Chatelet wyst¹pi³ 30 marca w Bia³o³êckim

Oœrodku Kultury.

Trzeciego Wieku”, „I tak prze-

grasz, szmato” czy „Wybór

farby” pokazuj¹ ludzkie przy-

wary w sposób przejaskra-

wiony i przez to je oœmie-

szaj¹. I w³aœnie to jest moc¹

kabaretu – rozœmieszanie

przez oœmieszanie.

Formacja Chatelet zwana

jest tak¿e Teatrem Form Nie-

bywa³ych. Rzeczywiœcie, to

w³aœciwie jest teatr z wyrazi-

stymi postaciami, stworzonymi

przez wspania³ych aktorów. W

wykonaniu Micha³a Pa³ubskie-

go nawet j¹kanie potwornie

œmieszy. Podobnie monolog

Adama Ma³czyka o przemocy

kobiet wobec mê¿czyzn mo¿e

rozœmieszyæ najwiêkszego

ponuraka. Podsumowuj¹c wy-

stêp krakowskiego kabaretu w

Bia³o³êce – by³y to dwie godzi-

ny œwietnej zabawy i humoru

w granicach dobrego smaku.

Joanna Kiwilszo


