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SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
• bezboleœnie
• klimatyzacja
• konkurencyjne ceny

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

bezp³atne

przegl¹dy

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
serdecznie zapraszaj¹ na

kolejny koncert z cyklu „Muzyczne czwartki na Targówku”,
zatytu³owany KONCERT UMAR£YCH POETÓW,

poœwiêcony twórczoœci nie¿yj¹cych œpiewaj¹cych poetów:
Georgesa Brassensa, Jaquesa Brela, W³odzimierza Wysockiego,

Bu³ata Okud¿awy, Barbary, Charlesa Treneta, Jonasza Kofty,
Stanis³awa Grzeœkowiaka i Jacka ZwoŸniaka.

Wystapi¹: Justyna Bacz, Marek Bartkowicz i Andrzej Ozga.

Koncert odbêdzie siê 10 marca o godzinie 17
w sali konferencyjnej Ratusza, ul. Kondratowicza 20.

DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

www.demeter.medserwis.pl           e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres - równie¿
IMPLANTY.  Oferujemy karty gwarancyjne i karty
sta³ego pacjenta

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA
Czyszczenie zêbów

(scaling, zdjêcie kamienia)  - 20% zni¿ki

Masz problem z prostat¹?

BEZP£ATNE KONSULTACJE UROLOGA

12 marca (sobota) ul. Bia³ostocka 7
Zapisy w rejestracji lub tel. 619-81-94, 619-68-98

iloœæ miejsc ograniczona

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa • chorób p³uc

NOWOŒÆ

Laserowe wybielanie zêbów

i laseroterapia

w

Chc¹c zapewniæ Pañstwu

us³ugi stomatologiczne na naj-

wy¿szym œwiatowym poziomie,

wprowadziliœmy do naszej prak-

tyki system laserowy Lightpo-
wer. Jest to w pe³ni profesjonal-

ne urz¹dzenie przeznaczone
do szerokiego stosowania w

stomatologii.

Badania kliniczne potwier-

dzaj¹ niewiarygodn¹ skutecz-

noœæ laseroterapii jako metody
wspomagaj¹cej w leczeniu wie-

lu schorzeñ. My stosujemy la-
ser m.in. przy znoszeniu nad-

wra¿liwoœci zêbów, w zapale-

niach miazgi, w stanach zapal-
nych jamy ustnej, przy bole-

snym wyrzynaniu zêbów, po
zabiegach chirurgicznych, przy

W Niedzielê Palmow¹ 20 mar-
ca warto odwiedziæ koœció³ Na-
rodzenia NMP przy ul. Klasyków
21 na Bia³o³êce. Podczas mszy
o godz. 12 chór AVETKI-AVE

PO PALMÊ I NA PASJÊ
MEN razem z Ryszardem Wró-
blewskim z Opery Narodowej,
Bogdanem Œliw¹ z Warszawskiej
Opery Kameralnej oraz Jerzym
Sznajderem z Teatru Wielkiego
wykona “Pasjê wed³ug œw. Ma-
teusza” Krzysztofa Kusiel-Moro-
za na tenor, baryton i bas oraz 3-
g³osowy chór mieszany. Przy or-
ganach zasi¹dzie Agnieszka Zick
– studentka warszawskiej Akade-
mii Muzycznej im. F. Chopina.

Przez ca³y dzieñ natomiast
AVETKI bêd¹ rozprowadza³y
w³asnorêcznie wykonane przez
siebie palemki wielkanocne. Do-
chód zasili wakacyjny fundusz
zespo³u.

Stali Czytelnicy NGP dobrze
wiedz¹, ¿e AVETKOWE PALEM-
KI S¥ NAJPIÊKNIEJSZE, wszak
za ich spraw¹ na wielu dzieciê-
cych twarzach pojawi siê waka-
cyjny uœmiech…  No i ucz¹ prze-
cie¿ m³odych ludzi, ¿e rzetelna
praca pop³aca!

Czy centrum handlowe w Bia-
³o³êce ma sens? Zdania s¹ po-
dzielone. W³adze miasta chêt-
niej widzia³yby je na obrze¿ach
stolicy, w³adze dzielnic chcia³y-
by mieæ je u siebie.

Tych w³aœnie zagadnieñ do-
tyczy³a otwarta dla prasy i
mieszkañców Bia³o³êki czêœæ
obrad komisji inwestycyjnej.
Wstêpne wnioski natury ogól-
niejszej wskazuj¹, ¿e w zasa-
dzie nie wiadomo, gdzie fizycz-
nie jest centrum Bia³o³êki. Fak-
tem jest, ¿e dzielnica nie ma
równie¿ centrum handlowo -
rozrywkowo - us³ugowego. Pro-
blem jest natury ogólniejszej,
bowiem i w centrum stolicy bra-

Centra handlowe
w Bia³o³êce?

kuje tego typu wielkopowierzch-
niowej placówki. Trudno za tak¹
uwa¿aæ odra¿aj¹ce blaszaki
przed Pa³acem Kultury.

Przedstawiciel zarz¹du Pol-
skiej Izby Handlowej zwraca³
uwagê na fakt, i¿ powstawanie
du¿ych centrów handlowo - roz-
rywkowych w œrodku miast bu-
dzi wiele kontrowersji w naszym
kraju. Europa nieco inaczej trak-
tuje zagadnienie. W jej pó³noc-
nej czêœci 75 proc. handlu od-
bywa siê poprzez wielkie sieci,
umiejscowione czêsto w cen-
trach miast. W Europie Po³u-
dniowej wielkie sieci maj¹ w
swoich rêkach 50-60 proc. han-
dlu.

dokoñczenie na str. 5

dokoñczenie na str. 3

Dzielnica Bia³o³êka m.st. Warszawy zaprasza

potencjalnych pracodawców i osoby poszukuj¹ce pracy

do udzia³u w „Targach Pracy Bia³o³êka 2005”.

Targi organizowane we wspó³pracy z Urzêdem Pracy

m.st. Warszawy i Wojskowym Centrum Aktywizacji

Zawodowej Ministerstwa Obrony Narodowej

odbêd¹ siê w  hali sportowej przy ul. Strumykowej 21

w dniu 14 kwietnia 2005 roku, w godz.10-15.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹:

Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia

dla Dzielnicy Bia³o³êka - tel. 51-03-165

i Klub Pracy - tel. 811-62-64.

Ustawa warszawaska
przed TK - czytaj na str. 5
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe

� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne
� Parapety

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)
- gniazdka, przewody
- osprzêt kat. 5
- materia³y instalacyjne
- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL
ul. Targowa 41 tel./fax 670-06-58

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

 (wejœcie od ul. Kêpnej)

Aleja KEN 83 tel. 85-55-788

www.super-trade.neostrada.pl

skup-sprzeda¿
- czêœci karoseryjne i mechaniczne
- drzwi, b³otniki, maski, ch³odnice,
  oœwietlenie, wentylatory
- rozrz¹dy, sprzêg³a, hamulce,

  zawieszenia, ³o¿yska

OPEL-VW-SEAT-FIAT
DAEWO-FORD-SKODA

NOWE I U¯YWANE
W-wa, ul. Jagielloñska 52

tel. 818 86 79, 0 602 677 075

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- 30 rodzajów rêcznie robionych domowych pierogów
- 30 rodzajów surówek
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- przetwory owocowe i warzywne

- wypieki
pn-pt: 10-20

sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4

Informacja i zapisy w godzinach 15-20

Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

Ssesja Rady Dzielnicy Targó-
wek, 28 lutego, zaczê³a siê przy
dobrej frekwencji: nad zmiana-
mi w porz¹dku dziennym g³oso-
wa³o 23 – 24 osoby. Na wnio-
sek Hanny Mocheckiej zdjêto
sprawê wprowadzenia na Tar-
gówku Miejskiego Systemu In-
formacji, w zwi¹zku z w¹tpliwo-
œciami dotycz¹cymi zachowa-
nia historycznych nazw, a na
wniosek burmistrza Romualda
Gronkiewicza wprowadzono
projekty 2 uchwa³.

Po trzech godzinach obrad
wiele miejsc przy stole by³o pu-
stych. Glosami 14 radnych, przy
1 wstrzymuj¹cym siê, rada po-
zytywnie zaopiniowa³a propozy-
cjê przekazania nieruchomoœci
przy ul. Poborzañskiej 6 w u¿y-
czenie Samodzielnemu Zespo-
³owi Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warsza-
wa Bródno. Aktualnie Przy-
chodnia Rejonowa SZPZLO
Warszawa Bródno funkcjonuje
w budynku przy ul. Poborzañ-
skiej 33, bêd¹cym w³asnoœci¹
Kurii Biskupiej Warszawsko-
Praskiej “Caritas” Diecezji War-
szawsko-Praskiej, na podsta-
wie umowy u¿yczenia, zawar-
tej do 2007 roku. W pawilonie
handlowo-us³ugowym przy Po-
borzañskiej 6, bêd¹cym w³a-
snoœci¹ miasta st. Warszawy,
zostanie przeprowadzony re-
mont ze œrodków miasta, celem
adaptacji dla potrzeb s³u¿by
zdrowia..

Zgodnie, 15 g³osami, rada
przyjê³a “Lokalny program pro-
filaktyki uzale¿nieñ dla dzielni-
cy Targówek na 2005 rok”.
Obejmuje on dzia³ania profilak-
tyczne i informacyjno-edukacyj-
ne dla dzieci i m³odzie¿y z grup
ryzyka oraz przeciwdzia³ania
uzale¿nieniom (alkoholizmowi,
narkomanii, zaka¿eniom HIV i
AIDS), a w szczególnoœci prze-
ciwdzia³ania przemocy w rodzi-
nie. Koordynatorem programu
jest dyrektor Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Alicja Witoszyñska.
Z pe³nym tekstem programu
mo¿na siê zapoznaæ na tablicy
og³oszeñ oraz na stronie inter-
netowej dzielnicy Targówek i na
tablicy og³oszeñ OPS.

15 radnych g³osowa³o za po-
zytywn¹ opini¹ o sprawozdaniu
z dzia³alnoœci OPS dzielnicy
Targówek za 2004 rok, 2 wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

Projekty nie wzbudzi³y dysku-
sji. ¯ywszy przebieg mia³y po-
przedzaj¹ce je interpelacje i
wnioski oraz informacja o pra-
cy zarz¹du dzielnicy miêdzy se-
sjami rady.

O dostarczanie projektów
uchwa³ przed sesj¹ upomnia³
siê Jan Mamaj, o studniê oligo-
ceñsk¹ na osiedlu Bródno –
Maciej Œwiat³owski. Swój koron-
ny temat informacji o dochodze-

Jak tu zarz¹dzaæ
niach prokuratorskich wobec
w³adz poprzedniej kadencji
podniós³ Andrzej Kobel. Radny
zapyta³ tak¿e o zieleñ na base-
nie przy £abiszyñskiej. O kopiê
umowy na realizacjê ca³ej inwe-
stycji zwróci³ siê do burmistrza
Maciej Œwiderski. Zdaniem An-
drzeja Kobla, zasadna by³aby
ponowna kontrola pod k¹tem
gospodarnoœci i przestrzegania
ustawy o zamówieniach pu-
blicznych. Spraw¹ nie zajmie
siê jednak komisja rewizyjna, od
dwóch lat ubezw³asnowolniona
przez ustawê warszawsk¹.

Funkcjonowanie ustroju War-
szawy wróci³o przy okazji pytañ
dotycz¹cych polityki kadrowej i
bibliotek na Targówku. W po-
przednie kadencji sieæ bibliotek
rozwija³a siê; teraz dzielnica nie
ma kontroli nad instytucjami kul-
tury, ich bilanse id¹ do Biura
Kultury Urzêdu Miasta. W³adze
Targówka licz¹ na akceptacjê
urzêdu dla propozycji utworze-
nia filii biblioteki na ul. Drapiñ-
skiej.

Absurd w zarz¹dzaniu mia-
stem - tak Maciej Œwiderski
okreœli³  sprawê przejêcia przez
Wydzia³ Sportu  Urzêdu Dziel-
nicy Targówek organizacji Olim-
piady M³odzie¿y Niepe³no-
sprawnej  na terenie Oœrodka
Sportu i Rekreacji, jednostki
Urzêdu m.st. Warszawy. Czy
podo³a temu jeden cz³owiek,
zatrudniony w Wydziale Sportu
i Wypoczynku? Dyrektor OSiR
uspokaja³: bezp³atnie udostêp-
nimy obiekt, pracownicy bêd¹
sprawowaæ pieczê nad przebie-
giem imprezy. OSiR sprawdzi³
siê w 2003 roku, gdy zabrak³o
pieniêdzy na op³acenie sêdziów
i nagrody dla zwyciêzców olim-
piady  - postara³ siê o œrodki i
kupi³ nagrody.

Dobr¹ wiadomoœæ przekaza³
wiceburmistrz Robert Radzik:
dotacje na sport na Targówku
prezydent zwiêkszy³ z 315 ty-
siêcy do 370  tysiêcy z³. Za
wspania³¹ imprezê  - Festiwal
Sportów Walki Krzysztof Sirko
podziêkowa³ Piotrowi Che-
³stowskiemu i zaproponowa³
uhonorowanie go nagrod¹ pie-
niê¿n¹.

Teren przedszkola przy ul.
Korzona znacznie siê powiêk-
szy; za 140 tysiêcy z³ wykona-
ne bêd¹ wycinki drzew; trwaj¹
rozmowy ze SPEC w sprawie
budowy wêz³a cieplnego – po-
informowa³ naczelnik Walde-
mar Mas³owski

W zwi¹zku z pytaniem Alicji
¯ebrowskiej o nowe informacje
w sprawie budowy mieszkañ
komunalnych na ul. Oszmiañ-
skiej wiceburmistrz  Lech Ma-
³ecki poda³ harmonogram prac
nad projektami i zapewni³, ¿e
ekipy wejd¹ na budowê 20 listo-
pada.

Na proœbê radnych, do spra-
wozdania z prac zarz¹du do³¹-
czone zostan¹ informacje  do-
tycz¹ce Wieloletniego Planu In-
westycyjnego i wprowadzonych
tam zmian.                             K

XXX sesja Targówka

GABINET DENTYSTYCZNY

lek. stom. E. Schmidt

ul. Jagielloñska 3
czynny: pon. œr. pt. 15-19

TANIO I PROFESJONALNIE

� wype³nienia œwiet³outwardz. od 60 z³

� leczenie kana³owe od 120 z³

� korony porcelanowe od 350 z³

� protezy ruchome od 350 z³

tel. 619-99-99, 818-44-77

Wed³ug badañ CBOS-u, Po-
lak w czasie wolnym najchêtniej
ogl¹da telewizjê. A¿ 40% bada-
nych wykorzystuje wolniejsze
chwile na wykonywanie zale-
g³ych zajêæ domowych. S¹ jed-
nak ludzie, którym chce siê ¿yæ
inaczej. 4 marca w bródnow-
skim klubie Junona otwarto do-
roczn¹ wystawê ich prac.

Nigdy nie uczy³am siê rysun-

ku, nie zna³am podstaw. Malo-
waæ zaczê³am dopiero po przej-

œciu na emeryturê – mówi Hali-
na Trybenek, autorka nastrojo-
wych pejza¿y. – Teraz nie wy-

obra¿am sobie mojego ¿ycia
bez tej pasji. Tak jak mam ocho-

tê na jedzenie, tak obudzi³a siê
we mnie chêæ do malowania.

Przyroda jest moj¹ inspiracj¹.

Bo wiem, ¿e to, co teraz uchwy-
cê, nie powtórzy siê wiêcej. A

poniewa¿ podobno ka¿dy ma-
larz musi te¿ na czymœ graæ,

kupi³am harmoniê.

Po kilku miesi¹cach od odej-
œcia Andrzeja Koronkiewicza,
nieca³e dwa tygodnie temu te
trudn¹ funkcjê objê³a Hanna
Petsch, ordynator oddzia³u ane-
stezjologii i intensywnej terapii
w Szpitalu Praskim. Poprosili-
œmy j¹ o kilka zdañ; obszerniej-
sz¹ rozmowê mamy obiecan¹
za miesi¹c.

Pracujê tu od 28 lat, a od
dziewiêciu jestem ordynatorem
oddzia³u anestezjologii i inten-
sywnej terapii – mówi Hanna
Petsch. – I nie mam zamiaru z
tej funkcji rezygnowaæ. By³ to
jeden z dwóch warunków, jakie
postawi³am w Biurze Polityki
Zdrowotnej  urzêdu miasta. Dru-
gi dotyczy³ pilnej restrukturyza-
cji d³ugów szpitala.

Bêdê ³¹czyæ te funkcje, ale
priorytetem pozostaje oddzia³.

Nowy dyrektor w szpitalu
Zreszt¹ to w³aœnie mój zespó³
by³ za tym, ¿ebym podjê³a wy-
zwanie kierowania ca³ym szpi-
talem, to oni obiecali mi mak-
symalna pomoc w pierwszym
okresie. S¹dzê zreszt¹, ¿e w³a-
œnie doœwiadczenie w prowa-
dzeniu tego oddzia³u pomo¿e
mi: oddzia³ anestezjologii i in-
tensywnej terapii jest miejscem,
gdzie jak w pigu³ce koncentru-
je siê dzia³alnoœæ ca³ego szpi-
tala. To moi lekarze zajmuj¹ siê
pacjentami wszystkich oddzia-
³ów zabiegowych. Codziennie
mamy przegl¹d sytuacji, wiemy,
jakie bêd¹ zabiegi, jacy pacjen-
ci, jakie ewentualne problemy.
W naszym oddziale leczymy
wszystkie najciê¿sze przypad-
ki i powik³ania, tote¿ wiemy, z
jakich oddzia³ów i dlaczego ci
pacjenci do nas trafiaj¹.

Codziennie, na odprawie w
oddziale, dostajê raport z dy¿u-
rów. Fizycznie wygl¹da to tak,
ze zaczynam dzieñ o oddzia³u,
w dopiero potem przychodzê do
biura dyrektora. Potem, przez
ca³y dzieñ, na bie¿¹co dowia-
dujê siê, co i gdzie siê dzieje.

W moim przekonaniu, klu-
czem do powodzenia jest dobra
organizacja pracy i wzajemne
zaufanie. Jeœli to uda mi siê zro-
biæ w dyrekcji, to nie powinno
byæ problemów. Dyrektor na-
czelny powinien zajmowaæ siê
prac¹ koncepcyjn¹. Oczywi-
œcie, w tej chwili sytuacja jest
specyficzna – trzeba zrobiæ
wszystko, by uratowaæ szpital
przed ca³kowitym upadkiem.
Priorytetem jest zbilansowanie
bie¿¹cej dzia³alnoœci, bo bez
tego nie ma mowy o przetrwa-
niu.

Uwa¿am, ¿e jest na to du¿a
szansa, inaczej bym siê tego
nie podejmowa³a. Tê szansê
stwarzaj¹ ludzie – mamy tu zna-
komity zespó³ tzw. bia³ego per-
sonelu. Ich praca jest na tyle
dobra, ze jeœli bêdzie siê dobrze
zarz¹dza³o tym, co oni robi¹, to
szpital da sobie radê finanso-
wo – oczywiœcie pod warun-
kiem, ze miasto dotrzyma obiet-
nicy restrukturyzacji d³ugów.(T)

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Odetchn¹æ od œwiata
Skoñczy³am pracowaæ, od-

chowa³am wnuka i od siedmiu
lat wyszywam – wtóruje Teresa
£awrynowicz. – Tu, na wysta-

wie jest m.in. moja pierwsza
serweta. Czy haft richelieu jest

trudny? Nie, to siê po prostu
musi udaæ - œmieje siê artystka
wyszywanych motylków i kolo-
rowych serwetek.

Koleg¹ po fachu pani Teresy
jest Andrzej Roguski. Jego “ko-
nik” to bowiem fotografia
i…haft. Zdjêcia robiê od wielu
lat, a haftem kaszubskim zara-

zi³a mnie szwagierka, która

mieszka na wybrze¿u. Cieszê
siê, ¿e moje wyszywane obru-

sy s¹ bardzo po¿¹danymi pre-
zentami. Zrobienie jednej ser-

wetki zajmuje mi plus-minus

dwadzieœcia godzin. Czêsto
odk³adam niedokoñczon¹ pra-

cê, ale jak poczujê wenê, czym
prêdzej nawlekam nitkê – opo-
wiada.

Wœród twórców s¹ te¿ ama-
torzy pracuj¹cy. I to ciê¿ko. Do-

je¿d¿am do pracy na drugi ko-
niec miasta, mam wiêc doœæ

czasu, ¿eby dok³adnie obmyœliæ
ka¿dy szczegó³ obrazu. A kie-

dy malujê, odrywam siê trochê

od ziemi, uciekam od rzeczywi-
stoœci. Zamykam siê w innym

œwiecie. Trzeba oczywiœcie
mieæ na chleb, ale nie tylko on

potrzebny jest do ¿ycia – mówi
Agnieszka Kaza³a, która w Ju-

nonie prezentuje swoje obrazy
olejne.

Uczestnicy zgodnie podkre-
œlali, ¿e wœród twórców nie ma
zawiœci i wspó³zawodnictwa.
Wrêcz przeciwnie, panuje kole-
¿eñska atmosfera, nawi¹zuj¹
siê przyjaŸnie i nastêpuje wy-
miana doœwiadczeñ. Wszyscy
mówili równie¿ o tym, ¿e im,
jako amatorom, trudno zapre-
zentowaæ siê œwiatu. Jedni s¹
zbyt zabiegani, inni nie ufaj¹ do
koñca w³asnym umiejêtno-
œciom. Dlatego taka mo¿liwoœæ
wystawienia swoich prac jest
nie do przecenienia. W dodat-
ku niektóre eksponaty po ze-
sz³orocznym wernisa¿u uda³o
siê sprzedaæ. To dopiero doda-
je skrzyde³!

W pi¹tek klub pêka³ w
szwach. Nied³ugo jego po-
wierzchnia stanie siê za ma³a
na potrzeby ekspozycji. Kiedy

organizowaliœmy pokaz po raz

pierwszy zg³osi³o siê 12 osób.
Dziœ, kiedy wystawa obchodzi

pi¹te urodziny, przysz³o 42 twór-

ców. Jeœli chodzi o statystykê,
to wiêkszoœæ stanowi¹ panie i

osoby na emeryturze, choæ z
roku na rok liczba m³odych ar-

tystów roœnie. Rozszerza siê

tak¿e gama zainteresowañ.
Mamy malarstwo olejne, akwa-

rele, gobeliny i hafty. S¹ prace
stylizowane na mangê, czyli ja-

poñski film rysunkowy, batiki i

fotografie, rzeŸby oraz pisanki.
Zapraszamy serdeczne – mówi
Marzena Kujawa, kierownik klu-
bu Junona, wspó³organizatorka
wystawy.             Ludmi³a Milc

Wystawê prac artystów -
amatorów mo¿na obejrzeæ do

œwi¹t w Klubie Junona, ul. Ba-

zyliañska 1,  od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 12-20

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy

w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15
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Kupimy, przejmiemy zad³u¿on¹

Spó³kê z o.o. i S.A.
Pomagamy uchroniæ maj¹tek firmy

przed zajêciem

Kompleksowa obs³uga

finansowo - prawna

Tel. 0501-289-115, 0505-305-902

Firma o zasiêgu ogólnopolskim,

posiadaj¹ca oddzia³y

w miastach wojewódzkich (by³ych i obecnych)

zatrudni osoby w wieku 28-45 lat

z wykszta³ceniem ekonomicznym lub pokrewnym.

Zapewniamy sta³¹ umowê

oraz wysokie wynagrodzenie.

Oferty z CV i zdjêciem proszê kierowaæ:

Profi-Trans 31-798 Kraków, ul. Bartników 10

WESELA
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
 679-36-30

0603-956-654

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

PIH przygl¹da siê ró¿nym roz-
wi¹zaniom europejskim i stara
siê je propagowaæ w Polsce. Nie
jest to zadanie ³atwe, pañstwo
jakoœ nie widzi problemu. O sto-
sunku do handlu wiele mówi -
wed³ug PIH - brak odpowiedniej
komórki w strukturach minister-
stwa gospodarki zajmuj¹cej siê
handlem.

Jolanta Bryszewska z Bia³o-
³êckiej Izby Gospodarczej zwró-
ci³a baczniejsz¹ uwagê na ma³e
bia³o³êckie firmy, które maj¹ po-
wa¿ne problemy z rozwojem,
wynikaj¹ce z faktu, ¿e ich w³a-
œciciele chc¹ dogl¹daæ wszyst-
kiego osobiœcie - pocz¹wszy od
sprz¹tania, skoñczywszy na do-
stawach towaru i zarz¹dzaniu fir-
m¹. Targi pracy w Bia³o³êce po-
ka¿¹, jakie jest zapotrzebowanie
na pracowników. Jolanta Bry-
szewska uwa¿a, ¿e nale¿y pod-
j¹æ walkê z tzw. prac¹ tymcza-
sow¹ i doprowadziæ do likwida-
cji tego zapisu w prawie pracy.

Z punktu widzenia Biura Stra-
tegii Rozwoju Miasta najlepszym
miejscem na lokalizacjê centrum
handlowo - us³ugowo - rozryw-
kowego jest teren po³o¿ony przy
Modliñskiej, vis a vis ratusza. W
tej sprawie opracowywane jest
nowe studium.

Generalnie jednak dziœ miasto
jest przeciwne powstawaniu ko-
lejnych centrów handlowych i ta-
kiemu sposobowi spêdzania
wolnego czasu przez warsza-
wiaków. Przypominamy, ¿e jakiœ
czas temu burzê wywo³a³a kon-
cepcja zbudowania przy Modliñ-

Centra handlowe w Bia³o³êce?
skiej - Œwiatowida hipermarketu
Tesco, rada dzielnicy w wiêkszo-
œci g³osowa³a przeciw. Wydaje
siê, ¿e dziœ i zarz¹d, i rada, i w³a-
œciciele nieruchomoœci tam po-
³o¿onych s¹ zgodni, ¿e centrum
handlowo - rozrywkowe musi
powstaæ. Co do tego zgodni s¹
równie¿ przedstawiciele miasta
widz¹cy tê sprawê w kontekœcie
w³¹czenia Bia³o³êki w strategiê
rozwoju miasta i stworzenie -
poza stosunkowo tanimi lokala-
mi mieszkalnymi - alternatywy
dla bycia przez ni¹ sypialni¹, al-
ternatywy choæby w postaci par-
ków rozrywki.

Burmistrz Jerzy Smoczyñski
uwa¿a, ¿e centrum powinno po-
wstaæ - Ka¿dy inwestor centrum

handlowego musi wy³o¿yæ du¿e

pieni¹dze,  daj¹c równoczeœnie

konkretne miejsca pracy, zarów-

no w trakcie budowy jak i potem

w trakcie eksploatacji. Jak za-
uwa¿y³ burmistrz, marketu Ma-
kro nie chcia³a niegdyœ Praga
Pó³noc. Na jego budowie skorzy-
sta³y Z¹bki, wokó³ sklepu po-
wsta³y ca³e sieci us³ug i inne
miejsca przyci¹gaj¹ce klientów.

W³aœciciele nieruchomoœci
po³o¿onych przy Modliñskiej -

Œwiatowida pytali, sk¹d nag³oœæ
pojawienia siê tematu na komi-
sji inwestycyjnej. W odpowiedzi
us³yszeli, ¿e sprawa jest dysku-
towana i z pewnoœci¹ nie bêdzie
to ostatnie spotkanie w tej kwe-
stii. Dyskusja bêdzie trwa³a, a
konkluzje  - miejmy nadziejê -
bêd¹ korzystne dla mieszkañ-
ców.           El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Wêdzona gor¹cym dymem
olszyny, podsuszana. Ostra, ce-
niona za niebywa³¹ trwa³oœæ i
d³ugotrwa³e zachowywanie wa-
lorów smakowych. Nominowa-
na do nagrody Per³a 2003.
Wiejska kie³basa litewska to
kolejna ozdoba sklepu Specja³
Wiejski przy Œwiderskiej 100/
20.

Sposób wytwarzania wiej-
skiej kie³basy litewskiej prze-
kazywany jest z pokolenia na
pokolenie w pó³nocno -
wschodniej czêœci Polski. Mie-
lone miêso wieprzowe miesza-
ne jest z mielonym miêsem
wo³owym i du¿¹ iloœci¹ przy-
praw. Niepowtarzalny smak za-
wdziêcza wêdzeniu olszyno-
wym dymem. Ale nie ona jedna
jest w stanie zachwyciæ podnie-
bienie. Nikt nie powinien przejœæ
obojêtnie obok kie³basy Klej-
wy, która nazwê zawdziêcza
miejscu wytwarzania (wioska
ko³o Puñska). Œredniorozdrob-
nione miêso wieprzowe, ³agod-
ne naturalne przyprawy i szcze-
gólny sposób przygotowania -
zawijanie w specjaln¹ os³onkê,
imituj¹c¹ tradycyjnie stosowa-
ne w procesie wêdzenia obwi¹-

Kie³basiane specja³y
z Suwalszczyzny

zane sznurkiem p³ótno. W prze-
kroju jako ¿ywo przypomina
salami. Smak - rewelacyjny.

Mamy nadziejê, ¿e od ostat-
niej naszej publikacji dotycz¹-
cej kindziuka zasmakowali Pañ-
stwo w tym specjale. Dziœ pro-
ponujemy zbli¿on¹ doñ sma-
kiem kie³basê Dzuków wytwa-
rzan¹ z krojonego miêsa wie-
przowego. Specyficzny smak i
aromat zawdziêcza - jak kin-
dziuk - m.in. mielonym owocom
ja³owca. Nazwa wêdliny wywo-
dzi siê z litewskiego nazewnic-
twa regionu Dzukija znajduj¹ce-
go siê dziœ i po polskiej i po li-
tewskiej stronie granicy. Tê
sam¹ nazwê nosi równie¿ gwa-
ra, któr¹ pos³uguj¹ siê miesz-
kañcy gminy Puñsk.

Po wspania³e kie³basy zapra-
sza sklep

Specja³ Wiejski
ul. Œwiderskiej 100/20,

wejœcie od Æmielowskiej,
pon.-pt. godz. 11-19,

sob. 8-15.
Od œrody zapraszamy do

nowo otwartego naszego skle-
pu w Centrum Handlowym
Szembeka w paw. 53B

UWAGA BEZROBOTNI!
Na terenie Dzielnicy Targówek od 21 stycznia

prowadzi dzia³alnoœæ Klub Pracy, który proponuje Pañstwu
wszechstronn¹ pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oferta klubu obejmuje m.in. wsparcie w tworzeniu aplikacji
zawodowych, mo¿liwoœæ korzystania z ofert prasowych oraz

kontaktu z potencjalnym pracodawc¹ za poœrednictwem
telefonu, faksu, internetu, poradnictwo zawodowe m.in. w

zakresieumiejêtnoœci poruszania siê po rynku pracy.
We wtorki, w godzinach 8.30-15.30 istnieje mo¿liwoœæ

korzystania z ofert pracy udostêpnianych przez poœredników
Urzêdu Pracy m.st. Warszawy.

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug!

Klub Pracy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Œw. Wincentego 85 tel. 674-68-80; tel/fax 674-11-30
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja,

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50.
W moim gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce
uchodzi za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym roz-
wi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia pro-
teza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego przed
za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku takiego przy-
gotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej elastycznoœci
mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne szczegó³y anatomicz-
ne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych – jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹
uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabine-
tu.
A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê WWW, najlepsz¹
w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

O du¿ym sukcesie promocyj-
nym mog¹ mówiæ kluby, które
zorganizowa³y V Zimowy Tur-
niej Pi³ki No¿nej “Zdrowy Targó-
wek”: Gminny Klub Pi³karski
“Targówek” i Uczniowski Klub
Sportowy “Zdrowy Targówek”.
Przez cztery weekendy stycz-
nia i lutego prawie 1.000 m³o-
dych pi³karzy z ca³ej Polski wal-
czy³o w Hali Oœrodka Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Targówek
przy ul. Ossowskiego 25, o mia-
no najlepszych w Turnieju.

W styczniu, dwukrotnie,
wspó³zawodniczyli pi³karze uro-
dzeni w 1992 r. O pierwszych
zawodach tego rocznika pisali-
œmy ju¿ na ³amach “Nowej Ga-
zety Praskiej”, w relacji “Zdro-
wyTargówek”. W kolejnych roz-
grywkach, organizowanych w
dn. 12.-13.01., zawodnicy wal-

Zdrowy Targówek
czyli o puchary ufundowane
przez Ministra Obrony Narodo-
wej. Walka by³a bardzo zaciêta
i wyrównana. Niemal wszystkie
mecze fazy fina³owej, czyli o
miejsca, koñczy³y siê remisami
i dopiero rzuty karne decydowa-
³y, kto zajmowa³ wy¿sz¹ loka-
tê. Tak by³o w meczu fina³owym
pomiêdzy “Olimpi¹” Warszawa
a “W³ókniarzem” Bia³ystok, któ-
ry zakoñczy³ siê remisem 2:2.
Zawodnicy “Olimpii” okazali siê
bardziej odporni na stres i zwy-
ciê¿yli po serii rzutów karnych
3:2. W meczu o trzecie miejsce
“Legia” Warszawa pokona³a
“Widzew” £ódŸ 3:0. Gospoda-
rze z GKP “Targówek” tym ra-
zem okazali siê goœcinni i po re-
misie 4:4 w meczu o pi¹te miej-
sce z “Kos¹” Konstancin prze-
grali seriê rzutów karnych 1:2.
Siódme miejsce zaj¹³ UKS “Ja-
strz¹b” G³owaczów, który (jak-
¿eby inaczej?!) w rzutach kar-
nych pokona³ 3:2 MKS “KSZO
– Junior” Ostrowiec Œwiêtokrzy-
ski.

Prawdziw¹ rewelacj¹ zawo-
dów by³ pi³karz z G³owaczowa,
Rafa³ Wolski, który by³ najsku-
teczniejszym strzelcem, ponad-
to otrzyma³ tytu³ najlepszego
zawodnika, przyznawany przez
trenerów. Jego dru¿yna, UKS
“Jastrz¹b”, zdoby³a puchar “Fair

Play”. Najlepszym bramkarzem
uznano Przemka Sierawskiego
z GKP “Targówek”.

Kolejny weekend turnieju (5.-
6.02.) nale¿a³ do dwunastolat-
ków. Puchar prezesa GKP “Tar-
gówek” zdoby³a “Pogoñ” Siedl-
ce, zwyciê¿aj¹c 2:1 z “Legio-
nem” Lublin. W meczu o trze-
cie miejsce spotka³y siê dwie
warszawskie dru¿yny: GKP
“Targówek” i “Gwardia”. Zwyciê-
stwo 2:0 nale¿a³o do gospoda-
rzy. I w tych rozgrywkach kilka
meczy fazy fina³owej zakoñczy-
³o siê remisami. Rzuty karne
by³y wykonywane ze zmiennym
szczêœciem, np. “Kolejarz”
Chojnice zosta³ pokonany, po
serii rzutów przez “Skrê” Obo-
ry, a po nastêpnym remisie le-
piej strzela³ i pokona³ “Koronê”
Góra Kalwaria. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju uznano
Bartka Juraszka, a bramkarzem
– Krzysztofa Budzikura. “Kró-
lem strzelców” zosta³ Tomasz
Misiowski.

Najm³odsi uczestnicy turnie-
ju, urodzeni w 1994 r., spotkali
siê 13.02. Niespodziankê spra-
wi³a “Makowianka” Maków Ma-
zowiecki, która – tu¿ przed koñ-
cowym gwizdkiem – strzeli³a
“Koronie – Kolporter” Kielce je-
dyn¹ bramkê fina³u, zdobywa-
j¹c dziêki niej puchar prezesa
UKS “Zdrowy Targówek”. Trze-
cie miejsce, po zwyciêstwie 3:1
nad UKS Duczki, zdoby³ PKS
Praga. W meczu o pi¹te miej-
sce wspó³gospodarze imprezy,
GKP “Targówek”, pokonali 4:0
“Huragan” Wo³omin. Tytu³ “kró-
la strzelców” wywalczy³ Prze-
mek Sieczko, najlepszym za-
wodnikiem zosta³ Piotr Paproc-
ki, a bramkarzem – Dominik
Parol.

Niezale¿nie od miejsc zajê-
tych w poszczególnych roz-
grywkach wszyscy uczestnicy
otrzymali – tradycyjnie ju¿ - upo-
minki.

Roman Soroczyñski
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Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ

bezp³atn¹
kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52

C e n t r u m
Zdrowia i Urody

„D  A  R”
- masa¿e lecznicze

- bioenergoterapia

- rehabilitacja

- drena¿ limfatyczny

www.dar.prv.pl

ul. Targowa 36
tel. 670-07-29

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

Andrzej Kordalewski

rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
   i mechanicze
• zegary œcienne
   i pod³ogowe

• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

FUG
IKLEJE

GLAZURA

TERAKOTA

SANITARIATY

PAMIÊTAJ!!!
MY ZAWSZE
JESTEŒMY DO

TWOJEJ DYSPOZYCJI

GLAZURA D.JANISZEWSKI

uL. Modliñska 264A tel. 614-81-82
mail. glazura@glazura.waw.pl
godz. pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

W maju odszed³ od nas stary
pra¿anin Roman Zieliñski
(1925-2004). By³ technikiem i
¿o³nierzem - oficerem rezerwy,
spo³ecznikiem, wspó³twórc¹
¿ycia kulturalnego naszej dziel-
nicy, cz³onkiem - za³o¿ycielem
Towarzystwa Przyjació³ Pragi,
uzdolnionym rzeŸbiarzem -
amatorem oraz rymotwórc¹, jak
o sobie mówi³, bo poet¹ nie
chcia³ siê mianowaæ. Od dzie-
si¹tków lat pisa³ rymowan¹ hi-
storiê Pragi i swojego ¿ycia. By³
bezsprzecznie historykiem na-
szej dzielnicy. By³ wspania³ym
cz³owiekiem, chêtnym do po-
mocy potrzebuj¹cym, ¿yczli-
wym, wiernym przyjacielem.

Roman by³ synem kolejarza.
Ojciec pracowa³ na Dworcu Wi-
leñskim do 1939 r. Z Prag¹
zwi¹zany od 1938 r. Mieszka³ z
rodzicami przy ul. Wileñskiej.
Do szko³y powszechnej chodzi³
na rogu Wileñskiej i Konopac-
kiej, z której wywodzi siê dzisiej-
sza Szko³a Podstawowa nr 127
im. Henryka Sienkiewicza przy
ul. Kowieñskiej. W 1941 r. roz-
pocz¹³ naukê w szkole przyza-
k³adowej w warsztatach kolejo-
wych na Nowym Bródnie (prze-
mianowanych przez Niemców
na Ostbahn Ausbesserungs
Werk). PóŸniej by³o Powstanie
Warszawskie. Roman wst¹pi³ w
szeregi partyzanckie. Po usta-
niu dzia³añ wojennych pe³ni³
funkcjê stra¿nika na PKP, a po
odbyciu s³u¿by wojskowej zwi¹-
za³ ca³e swoje ¿ycie z Fabryk¹
Samochodów Osobowych na
¯eraniu. Przeszed³ wiele szcze-
bli funkcyjnych, które umo¿liwi-
³y mu zapoznanie siê z dzia³al-
noœci¹ poszczególnych dzia³ów
produkcyjnych i monta¿owych.
Do czasu przejœcia na emery-
turê pe³ni³ funkcjê g³ównego
technologa. Wielokroæ wy-
je¿d¿a³ za granicê do wytwórni
wspó³pracuj¹cych z FSO. Bar-
dzo prze¿ywa³ wzloty i niepowo-
dzenia swojej fabryki. Niedaw-
no zwierza³ mi siê, ze chcia³by
opisaæ, zachowaæ swoje wspo-
mnienia z pracy w FSO. Nie
wiem, czy zd¹¿y³ to zrobiæ. Po-
zosta³ wierszowany opis zaty-
tu³owany Historia motoryzacji
(opublikowany w ksi¹¿ce Pra-
¿anie o starej Pradze. Wyd.

Bard Pragi
Ludzie Pragi

TPP,1998) Roman tak j¹ rozpo-
czyna³:

Jecha³ sobie Polskim Fia-

tem i przek³ada³ biegi ba-
tem.

Tak przed wojn¹ z nas siê
œmieli boœmy tylko Fiata

mieli

Koni za to by³o wiele, do ko-

œcio³a wiêc w niedzielê,

Wszyscy w konie, konia ba-

tem, st¹d i maria¿...

Z Polskim Fiatem.

A koñczy³ tak wiersz napisa-
ny w 1997 r.:

„Poloneza” poszerzamy,
now¹ skrzyniê mu

wstawiamy

Do silnika kilka koni,

ale czas nas mocno goni

„Opel” z nami pertraktuje,

bardzo wiele obiecuje

Pertraktacje d³ugie by³y,

na monta¿u siê skoñczy³y.

Bardzo dok³adnie opisywa³
ulice Starej i Nowej Pragi. Oto
przyk³ad:

Trudno dziœ po Pradze

chodziæ, bo i cz³ek leciwy

I na zmiany mniej podatny

i bardzo wra¿liwy

Wiele zmian nie akceptuje,

¿al mu starych œmieci

Tych budynków, takich

³adnych, z których dziœ

tynk leci

A o ulicach tak pisa³:
In¿ynierska, Konopacka

i Zaokopowa

Te ulice ³¹czy Ma³a,

przecina Stalowa

Konopacka idzie dalej,

a¿ do Listopada

Tramwaj co z Wileñskiej

jedzie w³aœnie do niej

wpada.

W 1986 r. napisa³ ksi¹¿ecz-
kê dla dzieci. Na kilkunastu stro-
nicach wydanych na powiela-
czu uzupe³nionych rysunkami
Leszka Cwyla znajduj¹ siê sym-
patyczne wierszyki. Ksi¹¿eczka
zosta³a wydana w kilku egzem-
plarzach - dla znajomych. Ry-
mowanki nie by³y jedynym za-
jêciem Romana Zieliñskiego.
Po przejœciu na emeryturê wol-
ny czas poœwiêca³ rzeŸbie.
RzeŸbi³ piêknie w drewnie.
Przewa¿nie twarze starców, ry-
cerzy, królów, mo¿e mnichów.
RzeŸby zdobi³y jedn¹ ze œcian
jego mieszkania. Obdarowywa³
nimi znajomych i przyjació³.
Mam kilka takich rzeŸb. Zdobi¹
pó³kê z ksi¹¿kami i nie pozwa-
laj¹ zapomnieæ o wspania³ym
przyjacielu. Z okazji œwi¹t albo
imienin otrzymywa³em od Ro-
mana kartki z wierszowanymi
¿yczeniami. Na przyk³ad:

Fotografuj nasz¹ Pragê

I opisuj co gdzie by³o

M³odzi bêd¹ siê uczyli

A nam starszym

bêdzie mi³o

Kiedy 1 czerwca odprowa-
dzaliœmy Romana na Cmentarz
Bródnowski niektórzy z ponad
trzystu uczestników pogrzebu
zastanawiali siê kto go zna³
najd³u¿ej. Nie zabiera³em g³o-
su. By³em niew¹tpliwie jednym
z najstarszych. 62 lata temu Ro-
man pozna³ mnie w warszta-
tach kolejowych. By³ uczniem,
a ja pracowa³em w Biurze Kon-

strukcyjnym. Przynosi³ do nas
nieraz piêkne wykonane makie-
ty zabudowañ, zaprasza³ na
pokaz prac uczniów. Kiedy po
pó³wieczu spotkaliœmy siê po-
nownie, wspomnieniom nie by³o
koñca.

Drogi Romciu! Z kim ja teraz
bêdê wspomina³ o naszej piêk-
nej dzielnicy, o wydarzeniach
tylko nam dobrze znanych. Po-
zostaniesz w mojej pamiêci, tak
jak i Twoje rymowanki praskie -
na zawsze.      Pawe³ Elsztein

Roman Zieliñski (fotografia -  Pawe³ Elsztein)

Nowa koncepcja edukacji
proponuje nauczycielom nowe
rozwi¹zania, a co za tym idzie
nowy styl pracy. W 2004/2005
roku grono pedagogiczne
Przedszkola nr 163 podjê³o siê
realizacji nowego przedsiêwziê-
cia, jakim jest d³ugofalowa
wspó³praca z Czeskim Centrum
Kultury. Przy pe³nej akceptacji
dyrektora Czeskiego Centrum,
pani Renaty Goreckiej, program
pt. „My dzieci Europy” przyj¹³
nastêpuj¹ce formy dzia³ania:

- wspó³pracê (wg koncepcji
C. Freineta) z przedszkolem w
Pradze i w czeskim Cieszynie;

- spotkania biblioteczne w
Czeskim Centrum Kultury;

- czytanie czeskiej literatury
dzieciêcej (przez nauczycielki
oraz rodziców);

Krecik naszym przyjacielem
- spotkania integracyjne, za-

bawy, warsztaty z dzieæmi ze
œródmiejskich przedszkoli;

- prezentacjê prac plastycz-
nych, dzieciêcej poezji i swo-
bodnych tekstów;

- spektakle dzieciêce;
- wystêpy teatru nauczyciel-

skiego „Bajdurka” i wiele innych.
Realizuj¹c program ju¿ od

paŸdziernika ze „starszakami”
poznajemy kraj naszych s¹sia-
dów - Czechów. Dzieci podczas
zajêæ ogl¹daj¹ wideofilmy, albu-
my, foldery. Poznaj¹ zabytki
Pragi, piêkno jej architektury,
podziwiaj¹ charakterystyczne
po³o¿enie tego miasta.

Poszerzaj¹c wiedzê o Cze-
chach odwiedzi³y bibliotekê na
ul. Z¹bkowskiej, gdzie odnala-
z³y ksi¹¿ki czeskich autorów.
Tam te¿ zdecydowa³y, ¿e pra-
gn¹ poznaæ przygody Krecika.

Przez nastêpne tygodnie
dzieci s³ucha³y wybranych
przez siebie bajek: „Krecik w
mieœcie”, „Krecik i rakieta”, „Kre-
cik i parasol”, „Krecik i ba³wa-
nek”, itp. Zafascynowane nie-
zwyk³ym bohaterem stwierdzi-
³y, ¿e nasz przedszkolny stwo-
rek Miluœ powinien zaprzyjaŸniæ
siê z Krecikiem. Z t¹ propozy-
cj¹ „starszaki” uda³y siê do Cen-
trum Kultury Czeskiej. ̄ yczliwie

przyjête przez gospodarzy
zwiedzi³y bibliotekê, wypo¿y-
czy³y ksi¹¿ki. Obejrza³y wysta-
wê „Piêkno krajobrazów cze-
skich” oraz wystawê strojów lu-
dowych. Najzabawniejszym
momentem wizyty by³a nauka
jêzyka czeskiego, podczas któ-
rej dzieci uczy³y siê zwrotów
grzecznoœciowych („dobry
den”, „naskledanou”, „imenui
se... Marta”).

Patrycja i Emil próbowali swo-
ich si³ w czytaniu bajki o Rum-
cajsie w jêzyku czeskim oraz
t³umaczeniu prostszych s³ów.

Dzieci zwróci³y tak¿e uwagê
na podobieñstwo nazwy stolicy
Czech i dzielnicy Warszawy -
Pragi. Zauwa¿y³y istotn¹ ró¿ni-
cê w zapisie wyrazów: Praha i
Praga.

¯egnaj¹c siê z ¿yczliwymi
gospodarzami ustaliliœmy ter-
min naszej wystawy plastycz-

nej. Dzie³a ma³ych artystów pre-
zentowane by³y 18 lutego w
czeskim Centrum (Al. Ró¿ 16).

Otwarcie wystawy uœwietni³
wystêp starszaków spektaklem
stworzonym przez D. £uczyñ-
sk¹ (nauczycielkê naszego
przedszkola) na kanwie ksi¹¿-
ki „Jak Krecik uzdrowi³ Mysz-
kê” Zdenka Millera. Zaszczycili
nas swoj¹ obecnoœci¹ przed-
stawiciele ambasady czeskiej,
w³adze samorz¹dowe oraz ro-
dzice.

By³o nam mi³o, gdy¿ twór-
czoœæ praskich przedszkolaków
obejrza³y podczas ferii zimo-
wych dzieci œródmiejskich szkó³
i przedszkoli. Jesteœmy przeko-
nani, ¿e rozpoczêta d³ugofalo-
wa wspó³praca z Czeskim Cen-
trum zaowocuje dalszymi cieka-
wymi dzia³aniami.

Katarzyna

Janowska - Sielaczek

Strony www - kinomani
Premiery, wywiady z re¿yserami, zapowiedzi filmów, recenzje -

www.efilm.pl. Oto witryna dla wielbicieli kina, niekoniecznie tego
komercyjnego.

Wielbiciele obrazów niezale¿nych te¿ znajd¹ coœ dla siebie.
Bardzo przydatne aktualne repertuary kin i hity filmowe na DVD,
a tak¿e informacje o ksi¹¿kach - biografie filmowców, re¿yserów i
aktorów, powa¿ne publikacje na temat teorii kina. Interesuj¹ca
witryna.                                                                                  (egu)



5nowa gazeta praska

bez wstêpnych op³at i prowizji!

Al. Jerozolimskie 44

pok. 230, IIp (obok Rotundy)

333 73 50,  333 73 51

498  92  88

bez porêczeñ
i zgody wspó³ma³¿onka

KREDYT

DLA CIEBIE

WYSOKIE KWOTY

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA
PSÓW

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3350 z³/m2

� kameralny, chroniony budynek
� gara¿ podziemny
� w³asnoœæ hipoteczna
� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
� gratis udzia³ w gruncie
� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ostatnie

mieszkania

Nie, to nie pomy³ka! Proszê
nie interweniowaæ w redakcji.
Otó¿ trzeba Pañstwu wiedzieæ,
¿e w Domu Kultury “Zacisze”
swoiste œwiêto Babæ i Dziadków
od czterech lat obchodzone jest
w³aœnie w lutym, a czasami na-
wet w marcu – w ka¿dym razie
zawsze 2-3 tygodnie przed
Wielkanoc¹. I nie jest to wcale
uroczystoœæ jakich wiele, wszak
jej bohaterowie równie¿ nie na-
le¿¹ do “zwyczajnych”. To Bab-
cie i Dziadkowie “szczególni” -
dusze artystyczne, niespokoj-
ne, twórcze, pe³ne werwy, za-
pa³u i pomys³ów.

Mowa o uczestnikach Festi-
walu Chórów, Zespo³ów i Kaba-
retów Seniora, którego czwarta
edycja odby³a siê 26 i 27 II.
Konkurs gromadzi coraz wiêk-
sz¹ rzeszê seniorów-artystów
amatorów. Przyje¿d¿aj¹ z dale-
ka – w tym roku pojawili siê miê-
dzy innymi reprezentanci Wy-
szkowa, Chojnowa, Koby³ki,
Raszyna, Pruszkowa, Ostrowi
Mazowieckiej a nawet P³oñska
i Siedlec. £¹cznie 37 grup arty-
stycznych. I to jakich!

Ich cz³onkowie s¹ wulkanem
niepo¿ytej energii. Jestem za
kulisami. Trwaj¹ prezentacje.
“Dajcie szybko coœ do picia, w
gardle mi zasch³o, a przede
mnie jeszcze dwie solówki” –
wpada ze sceny seniorka z ka-
baretu “Zgrana Paka”. Za chwi-
lê – kolejna.

Tym razem trzeba siê prze-
braæ do nastêpnego skeczu.
“Pan mi zapnie sukienkê” – pa-
trzy rozkazuj¹co na mnie. Prze-
biera siê na oczach czekaj¹ce-
go w garderobie kolejnego ze-
spo³u. “Co tak wolno?” – pona-
gla mnie. – “Tu nie ma czasu na
krêpacjê, wystêp idzie, muszê
zd¹¿yæ! Za chwilê znów przyjdê,
pan naszykuje mi tê czerwon¹
bluzkê…” Przyznam, ¿e imponu-
je mi to autentyczne oddanie
sztuce.  Panowie z chóru wcale
nie wydaj¹ siê byæ zdenerwowa-
ni tu¿ przed wystêpem. Dla ¿ar-
tu chowaj¹ kole¿ankom teczki z
nutami! Œmiechu co niemiara! A
ju¿ na scenie bardzo powa¿nie
i niezwykle poprawnie wykonu-
j¹ pieœni ¿o³nierskie.

Tymczasem prowadz¹ca ze-
spó³ “Pogodna Jesieñ” uparcie
przypomina: “W drugim takcie
wolniej, rytm jest najwa¿niej-
szy… S³uchajcie pianina.” Ma
racjê Bo¿ena Komorowska z
Chóru “Zacisze”, ¿e “uczestnic-
two w zespole, chórze, kabare-

cie to niezwykle cenna i auten-

tyczna „rehabilitacja sanatoryj-
na”! Myœlê sobie, ¿e ci ludzie
wiedz¹, po co siê ¿yje, a ich nie-
samowity zapa³ udziela siê.
Mo¿na przy nich – mówi¹c ko-
lokwialnie - “³adowaæ swoje aku-
mulatory”.

Nic dziwnego, ¿e festiwal gro-
madzi spor¹ grupê publiczno-

Lutowy Dzieñ Babci?
œci. To fenomen. Od rana do
wieczora przez dwa dni trwania
konkursu sala widowiskowa
Domu Kultury “Zacisze” do-
s³ownie pêka w szwach. Chy-
ba ¿aden z warszawskich prze-
gl¹dów amatorskiego ruchu ar-
tystycznego nie ma tak wiernej
i licznej widowni - s¹ tutaj rodzi-

ny i znajomi wystêpuj¹cych, ale
równie¿ osoby postronne, któ-
re specjalnie przyje¿d¿aj¹ na
konkurs. Wa¿ne te¿, ¿e artyœci-
seniorzy ogl¹daj¹ siebie nawza-

jem. P. Stanis³aw z Bielan, 70-
latek, podkreœla szczególnie
ciep³¹, rodzinn¹ atmosferê.
“Przyje¿d¿am tu od trzech lat i
przyznam, ¿e na te dwa dni cze-

kam z utêsknieniem ca³y rok.

Jestem zachwycony ide¹ kon-
kursu i znakomit¹ organizacj¹.

Gospodarze imprezy – chórzy-
œci z miejscowego zespo³u -

czuwaj¹ nad wszystkim, ciep³o

witaj¹ ka¿dego goœcia, chêtnie
udzielaj¹ informacji, pomagaj¹,

podpowiadaj¹, œwietnie odnaj-
duj¹ siê te¿ w roli konferansje-

rów. I pomyœleæ, ¿e tyle zapa³u

maj¹ ludzie  w moim wieku…”

Najlepsze prezentacje mog¹
liczyæ na nagrody, ufundowane
przez burmistrza Dzielnicy Tar-
gówek. Przyznaje je profesjo-
nalne jury, w tym roku - Jelena
Jesipowa-Gorzelak, œpiewacz-
ka, absolwentka Akademii Mu-
zycznej w Sankt-Petersburgu,
Tatiana Wo³oszyna-dyrygent,
absolwent Akademii Muzycznej
w Miñsku oraz  Zbigniew Sza-
blewski-dyrygent, wyk³adowca
warszawskiej AMIFC.

Wyniki przes³uchañ konkur-
sowych og³aszane s¹ w³aœnie
w chwili, gdy czytacie Pañstwo
te s³owa. Na 9 marca na godz.
12 zaplanowano podsumowa-

nie imprezy, wrêczenie nagród
i koncert laureatów. Có¿, mo¿e
uda siê jeszcze zd¹¿yæ? Ale dla
seniorów, bior¹cych udzia³ w
festiwalu to nie miejsca i lokaty
s¹ najwa¿niejsze. Na pierw-
szym miejscu niezmiennie po-
zostaje P A S J A!!! I tej w³aœnie
szczerze gratulujemy. A wszyst-

kich jeszcze “nie-uaktywnio-
nych” zapraszamy do twórcze-
go dzia³ania. Wystarczy siê ro-
zejrzeæ… - w DK Zacisze wy-
k³ady, poezja, prelekcje, zespó³;
w BOK raczkuj¹cy klub seniora
z oryginaln¹ ofert¹ teatraln¹; w
P³udach – chór GOLD OLD
AVE; w DK Œwit bale samotnych
serc; w DK Praga “Tonika”…
Ma³o?

Bart³omiej W³odkowski

Laserowe wybielanie zêbów

i laseroterapia

w

leczeniu endodontycznym, a
tak¿e przy leczeniu paradonto-
zy. Ponadto kilka naœwietlañ,
wykonanych z odpowiedni¹
czêstotliwoœci¹ doskonale znosi
ból (ró¿nego pochodzenia), le-
czy afty, czy opryszczkê.

Teraz mo¿emy Pañstwu rów-
nie¿ oferowaæ absolutn¹ no-
woœæ - LASEROWE WYBIELA-
NIE ZÊBÓW - najnowoczeœniej-
sz¹, sprawdzon¹ i bezbolesn¹
metodê poprawiania uœmiechu.

Wybielanie odbywa siê w ga-
binecie pod œcis³ym nadzorem
stomatologa. Po jednym lub w
razie potrzeby dwóch zabie-

gach pacjent najczêœciej z nie-
dowierzaniem przeciera oczy i
- ... uœmiecha siê szeroko.

Testy kliniczne pokazuj¹, ¿e
proces wybielania laserem daje
rezultat lepszy o osiem odcieni
bieli.

Wiêcej informacji uzyskacie
Pañstwo na naszej stronie in-
ternetowej www.perfektdent.pl
Zapraszamy Perfekt-DENT

ul. Odkryta 44W - wejœcie od
ul. Œwiatowida naprzeciw pêtli
autobusowej NOWODWORY

www.perfektdent.pl

Tel. 889-70-80

889-70-81

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

dokoñczenie ze str. 1

DK Praga
zaprasza

10 marca, godz. 18

Fina³ Konkursu pt.: „Praga

w kwiatach”, uœwietniony
recitalem akordeonowym w

wykonaniu Roberta Ku-
œmierskiego

15 marca, godz. 18

„Praskie spotkania z

Gwiazd¹”

 Zofia Czerwiñska

16 marca, godz. 17.30

Palmy wielkanocne -

warsztaty dla dzieci i
m³odzie¿y

21 marca, godz. 17.30

Najpiêkniejsze pisanki -
warsztaty dla dzieci i
m³odzie¿y

Dom Kultury „Praga”

ul. D¹browszczaków 2,

tel.: 618 41 51;

 618 51 80; 618 64 05

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9

21 marca o godz. 12.30 w
sali rozpraw Trybuna³u Konsty-
tucyjnego na wniosek S¹du Re-

jonowego dla Warszawy Pragi
VII Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ

Spo³ecznych odbêdzie siê roz-
prawa, na której Trybuna³ Kon-
stytucyjny rozpozna pytanie

prawne w sprawie zgodnoœci
art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 15

marca 2002 roku o ustroju mia-
sta sto³ecznego Warszawy z art.
32 oraz art. 65 ust. 5 Konstytu-

cji RP.

Trybuna³ Konstytucyjny roz-
pozna pytanie prawne w sk³a-

dzie:

Teresa Dêbowska-Romanow-
ska - przewodnicz¹ca

Jerzy Stêpieñ -sprawozdawca

Marian Grzybowski

Marek Mazurkiewicz

Oba artyku³y cytujemy w ca-

³oœci. Przypominamy, ¿e art. 32
mówi:

1. Wszyscy s¹ wobec prawa
równi. Wszyscy maj¹ prawo do
równego traktowania przez w³a-

dze publiczne.

2. Nikt nie mo¿e byæ dyskry-
minowany w ¿yciu politycznym,

spo³ecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.

Natomiast art. 65 mówi:

1. Ka¿demu zapewnia siê
wolnoœæ wyboru i wykonywania
zawodu oraz wyboru miejsca

pracy. Wyj¹tki okreœla ustawa.

2. Obowi¹zek pracy mo¿e byæ
na³o¿ony tylko przez ustawê.

3. Sta³e zatrudnianie dzieci do
lat 16 jest zakazane. Formy

i charakter dopuszczalnego za-
trudniania okreœla ustawa.

4. Minimaln¹ wysokoœæ wyna-

grodzenia za pracê lub sposób
ustalania tej wysokoœci okreœla
ustawa.

5. W³adze publiczne prowa-
dz¹ politykê zmierzaj¹c¹ do
pe³nego, produktywnego za-

trudnienia poprzez realizowa-
nie programów zwalczania

bezrobocia, w tym organizo-
wanie i wspieranie poradnic-
twa i szkolenia zawodowego

oraz robót publicznych i prac
interwencyjnych.

Janusz Niemcewicz

Ustawa warszawska przed TK

Serdecznie zapraszamy na otwarcie pracowni internetowej
ufundowanej przez chello i UPC

w Oœrodku Edukacji Kulturalnej przy
Al. Stanów Zjednoczonych 40.

Uroczyste przekazanie komputerów i ³¹cza
odbêdzie siê 10 marca o godzinie 12.
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mini og³oszenia

NAUKA
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
GABINET naturoterapi - stres,
lêki, z³e samopoczucie, obni¿ona
odpornoœæ 0692-563-562
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, chirurg, ortopeda, derma-
tolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psy-
chiatra - akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny za-
kres, RTG, USG, EKG, audiome-
tria, szczepienie przeciwko gry-
pie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
-pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252

US£UGI
BIURO rachunkowe 510-63-38
BIURO matrymonialne „TY i JA”
818-81-37, 0502-879-561
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605-
726-258
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DORADZTWO finansowe, kredy-
ty gotówkowe bez BiK-u 506-596-
450
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
GLAZURNIK hydraulik 614-49-
34, 0506-091-379
HYDRAULIKA, gaz, wod.-kan.,
c.o., faktury vat - gwarancja -
0501-921-108
KAZUS II S.C. ekspresowe dora-
bianie kluczy, immobilizery kodo-
wanie, monta¿ zamków, awaryj-
ne otwieranie zamków, piecz¹tki
w 1 godz., ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21,  kom.
0506-179-661
KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

NAPRAWA pralek: ARDO, Polar,

Whirlpool, Indesit, Candy,

Ariston tel. 614-83-83; 0609-
025-469

NAPRAWA pralek, lodówek, gwa-
rancja, 670-39-34, 0502-253-670
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w Warsza-
wie 818-57-87, 0501-285-683
Pralki, lodówki, szybko, solidnie

gwarancja 679-00-57, 0501-
587-257

PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE profesjonalnie Karche-
rem dywanów, wyk³adzin, tapicer-
ki, materacy. Dojazd gratis 619-
40-13, 0502-928-147
PRAWNIK, sporz¹dzanie po-
zwów, wniosków tel. 0508-267-
010
US£UGI stolarskie Radzymiñska
14, tel. 619-91-31
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710
T£UMACZ przysiêg³y jezyka nie-
mieckiego, terminy ekspresowe,
konkurencyjne ceny tel. 0660-
865-302

INNE
MONTA¯ wi¹zañ do nart -
ostrzenie Sport Servis Targó-
wek 678-82-89
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48
NOWOOTWARTY lombard, ni-
skie oprocentowanie, po¿ycz-
ki pod zastaw, skup antyków,
ul. Kêpna 8 lok. 42, 818-52-67
ZNACZKI, pocztówki, koperty,
monety, medale, banknoty, od-
znaczenia 841-09-35, 0501-050-
948

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491  (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfamiesz-
kania.pl
SPRZEDAM dzia³ki tanie za Bia-
³o³êk¹-agencja BB 679-42-17
SPRZEDAM-Zacisze, segment
(170 m2) nowy 700.000 z³ 0603-
195-714

GASTRONOMIA
KOMUNIE, wesela do 50 osób,
tanio kameralnie Warszawa
Zacisze 877-16-68, 0692-600-
178

CATERING - przyjmujemy za-
mówienia na Dania Œwi¹tecz-
ne 678-96-26, 0692-600-178

SPRZEDAM

DZIA£KÊ rekreacyjno budowlan¹
1000 m2 Œlê¿any sprzedam
0608-779-601
NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0505-307-
360, 0602-219-012
ORGINALNE œrodki czystoœci z
Niemiec. Super jakoœæ, niska
cena ul. Kêpna 8 lok. 42
SPRZEDAM ³awki ogrodowe me-
talowe po cenach producenta tel.
0604-460-142

SZUKAM PRACY

46-letnia uczciwa przyjmie ka¿d¹
pracê, sprz¹tanie, opieka nad
osob¹ starsz¹ lub dzieckiem 619-
71-59

PRACA
AGENCJA  M.I.K.A poszukuje
gosposi oraz opiekunek do dzie-
ci 846-12-51, 0501-168-493
STUDENTKÊ do odrabiania lek-
cji 6 klasa 676-54-34

P R O T E Z Y

D EN 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. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
im. STEFANA STARZYÑSKIEGO

organizuje nabór do 6 klas pierwszych

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców

na zebranie informacyjne w dniach

22 marca i 19 kwietnia o godzinie 17.00

ul. Jagielloñska 61, 03-301 Warszawa

tel. 811-29-15, fax 614-54-48
www.starzyñski.wot.pl, starzyniak.nr40@gazeta.pl

Klub Muzyczny KuŸnia ul. Z¹bkowska 42
 zaprasza na:

- romanse i ballady rosyjskie w wykonaniu

Przemys³awa Biedrzyñskiego 12 marca o godz. 17

- przedstawienie teatralne dla dzieci pod tytu³em

„Zaczarowany ogród” 19 marca o godz. 14

- program artystyczny pod tytu³em

„W Wielkanocnym Nastroju” 19 marca o godz. 18

Klub czynny od poniedzia³ku do soboty. Wstêp wolny!
Od czwartku do soboty w godz.18-21 muzyka na ¿ywo!

Piwo beczkowe ju¿ od 4 z³. Domowe obiady ju¿ od 5 z³.

W ¿yciu samorz¹dowym w
trakcie roku s¹ zawsze dwa wa¿-
ne wydarzenia. Przyjêcie bud¿e-
tu na dany rok oraz rozliczenie
wydatków roku ubieg³ego. W
obydwóch tych przypadkach na
Pradze Pó³noc ekipa Prezyden-
ta Kaczyñskiego delikatnie mó-
wi¹c ignorowa³a obowi¹zuj¹ce w
tej materii prawo.

Zacznijmy od uchwalenia bu-
d¿etu. Artyku³ 12 ustêp 2 Usta-
wy z 15 marca 2002 roku o ustro-
ju miasta sto³ecznego Warszawy
mówi wyraŸnie ¿e “Rada dziel-
nicy przedstawia Radzie m.st.

Warszawy opiniê na temat za-

³¹cznika dzielnicowego do

projektu uchwa³y bud¿etowej”.
W porz¹dku obrad sesji rady

Pragi Pó³noc znajdziecie Pañ-
stwo co prawda taki punktu po-
rz¹dku obrad. Kluczowy w niej
jest jednak paragraf pierwszy,
który brzmi “Zaopiniowaæ pozy-
tywnie wstêpny projekt przes³a-
ny pismem z dnia 30 wrzeœnia
2004 r Nr BB/RBS/0717/ES/
4607/04, za³¹cznika Dzielnicy
Praga Pó³noc miasta sto³eczne-
go Warszawy do bud¿etu miasta
sto³ecznego Warszawy na 2005
rok — zgodnie z za³¹cznikiem nr
1”sugeruj¹cy i¿ w³aœciwy projekt
uwzglêdniaj¹cy uwagi i popraw-
ki zg³oszone przez radê zosta-
nie przedstawiony, bêdzie dysku-
towany i przyjmowany w termi-
nie póŸniejszym. W 2004 roku
jak i roku poprzednim nic takie-
go nie mia³o miejsca. Nie jest to
tylko szczegó³ - oddaje on bo-
wiem atmosferê i tendencje funk-
cjonuj¹ce w otoczeniu burmi-
strza Sosnowskiego, atmosferê
uników, nieudostêpniania infor-
macji, atmosferê swoistej konspi-
racji.

Wiêksze zastrze¿enia mam
osobiœcie odnoœnie rozliczenia

Jak wydawano nasze pieni¹dze
wykonania bud¿etu na sesji rady.
Zdziwicie siê zapewne Pañstwo,
ale od dwóch lat nic takiego nie
mia³o miejsca.

Zarz¹d Pragi Pó³noc nie rozli-
cza siê przed rad¹ z dokonywa-
nych wydatków. Formalnie zgod-
nie z Ustaw¹ z dnia 15 marca
2002 roku o ustroju miasta sto-
³ecznego Warszawy nie ma ta-
kiego obowi¹zku, bo nie ma w

niej takiego zapisu. Pozwolê so-
bie jednak przypomnieæ i¿ takie-
go zakazu ustawa nie formu³uje,
ale inny, konkretnie artyku³ 19 tej
samej ustawy mówi “ Do czasu
uchwalenia statutów dzielnic

m.st. Warszawy maj¹ zastoso-

wanie odpowiednio przepisy

okreœlaj¹ce organizacjê do-

tychczasowych gmin war-
szawskich oraz dzielnic w gmi-

nie Warszawa Centrum w za-

kresie niesprzecznym z niniej-

sz¹ ustaw¹”. Nowych statutów
dzielnic podobnie jak statutu
Warszawy do tej pory nie ma.
Przypominam zatem zapis para-
grafu 6 ustêp 4 Statutu Dzielnicy
Praga Pó³noc w Gminie Warsza-
wa Centrum mówi¹cy, ¿e do w³a-
œciwoœci Rady Dzielnicy nale¿y
w szczególnoœci “opiniowanie

wykonania dzielnicowego za-

³¹cznika do uchwa³y bud¿eto-

wej”.
Co powoduje, ¿e Zarz¹d Pragi

Pó³noc nie chce siê poddaæ oce-
nie rady w której ma bezwzglêd-
n¹ wiêkszoœæ? Trudno powie-
dzieæ. Nie jest to moje zmartwie-
nie. Nurtuje mnie natomiast py-
tanie, jak rzeczywiœcie wydawa-
no nasze pieni¹dze. Przyjrzyjmy
siê tabeli.

 Przypomnieæ nale¿y, i¿ w trak-
cie 2004 roku dokonano oœmiu
korekt bud¿etu, próbuj¹c dosto-
sowaæ dochody do dokonywa-
nych wydatków.

Kluczowe wydatki  dzielnicy re-
alizowane s¹ w dzia³ach oœwia-
ta, pomoc spo³eczna i administra-
cja publiczna:  tam ulokowana jest
wiêkszoœæ tzw. wydatków bie¿¹-
cych, które nale¿y dokonywaæ dla
prawid³owego funkcjonowania
dzielnicy. W roku 2004 wynios³y
ponad  134 miliony z³otych. Roz-
k³ada³y siê nastêpuj¹co:

-wynagrodzenia i pochodne -
76 222 081

-dotacje - 13 331 792
-wydatki rzeczowe - 44 730
Znacz¹co wzros³y w roku ubie-

g³ym tylko wydatki na pomoc
spo³eczn¹ w zwi¹zku z przejê-
ciem nowych zadañ od admini-
stracji rz¹dowej i oczywiœcie wy-
datki na administracjê.

Na tym tle wydatki maj¹tkowe
wykonane w kwocie 10 218 843
z³ote (poni¿ej 95% za³o¿onego
planu) nie prezentuj¹ siê zbyt
okazale. Gdzie zosta³y ulokowa-
ne.?

-budowa studni oligoceñskiej -
470 000

-remonty i budowa dróg – 1
700 000

-remonty i rozbiórki budynków
– 1 200 000

-remont i wyposa¿enie bu-
dynku urzêdu przy K³opotow-
skiego 15 – 4 800 000

-remonty i wyposa¿enie placó-
wek oœwiatowych – 1 800 000

-pozosta³e wydatki maj¹tkowe
oko³o 200 000

Kolejny rok rosn¹ wydatki ma-
j¹tkowe kierowane na admini-
stracjê, zmniejszaj¹ siê za to wy-
datki na drogi (dzia³ transport i
³¹cznoœæ) i gospodarkê komunal-
n¹.

Na koniec kilka uwag o docho-
dach dzielnicy. S¹ one w wiêk-
szoœci uzale¿nione od czynników
zewnêtrznych i sk³adaj¹ siê na
nie:

-dotacje i subwencje – 50 mln
z³otych

-œrodki wyrównawcze z m.st.
Warszawy – 72 mln z³otych

Œrodki w³asne wynosz¹ oko³o
20% wszystkich dochodów i w
roku 2004 zosta³y wykonane na
poziomie 27 mln z³otych. Zarz¹d
dzielnicy szczêœliwie nie musi
zbytnio siê o nie martwiæ, bo stro-
na dochodowa bud¿etu dzielni-
cy nie jest powi¹zana z jej wy-
datkami co nie stymuluje obec-
nego zarz¹du do ich zwiêksza-
nia.

Warto dodaæ, ¿e w roku ubie-
g³ym by³o jeszcze gorzej.

Ireneusz Tondera

radny

województwa mazowieckie-

go,

przewodnicz¹cy

klubu radnych SLD

Polski kompozytor, Jan
Kaczmarek zosta³ w³aœnie na-
grodzony Oscarem za muzykê
do “Marzyciela”. Ten film to bio-
grafia niezwyk³ego pisarza – Ja-
mesa Mathewa Barriego. Barrie,
z pochodzenia Szkot, karierê
zacz¹³ jako dziennikarz. Choæ
jego dowcipne felietony cieszy-
³y siê spor¹ popularnoœci¹, s³a-
wê przynios³a mu ksi¹¿ka “Pio-
truœ Pan”. Tê opowieœæ o ch³op-
cu, który nie chcia³ dorosn¹æ,
czyta³y zarówno dzieci, jak i ich
rodzice.

W zesz³ym roku minê³a set-
na rocznica wydania “Piotrusia

Marcowy kaledoskop
Pana”. Prawa autorskie do tej
powieœci autor przekaza³ szpi-
talowi dzieciêcemu w Anglii, w
którego zarz¹dzie zasiada³ w la-
tach 30. Szpital przy ulicy Great
Ormond istnieje do dziœ; rocz-
nie leczy siê w nim oko³o 100
tysiêcy ma³ych pacjentów.

Jurto (10 marca) minie 195
rocznica urodzin Stanis³awa
Kierbedzia. W 1859 r. zaprojek-
towa³ on pierwszy sta³y most na
Wiœle. Budowa trwa³a 5 lat, a jej
koszt wynosi³ 2700 tysiêcy ru-
bli. Po moœcie Kierbedzia w XIX
wieku jeŸdzi³y automobile i tram-
waje.

W 1944 r. konstrukcja zosta-
³a zniszczona przez Niemców,
ale wkrótce na jej miejscu zbu-
dowano most Œl¹sko-D¹brow-
ski.

Kierbedziowie to rodzina za-
s³u¿ona dla stolicy. Eugenia,
córka Stanis³awa, honorowa
obywatelka m.st. Warszawy, wy-
budowa³a na Koszykowej
gmach dla biblioteki publicznej.
Ufundowa³a tak¿e pawilon szpi-
talny dla nerwowo chorych w
Drewnicy.

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
oddzia³ rejonowy Warszawa Targówek

oraz Dom Kultury “Œwit”w dzielnicy Targówek
 zapraszaj¹ na Spektakl “SHOWTIME”

w wykonaniu Waldemara Pawlaka.
18 marca godz. 18.00

Sala widowiskowo kinowa Domu Kultury “Œwit”
Wstêp za okazaniem zaproszenia.

Bezp³atne zaproszenia do odebrania w sekretariacie DK Œwit
Przed spektaklem odbêdzie siê uroczyste podpisanie listu

intencyjnego pomiêdzy Polskim Zwi¹zkiem Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów a Domem Kultury Œwit w sprawie utworzenia

Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Chcesz wiedzieæ wiêcej

Zapraszamy!
www.sld-pragapolnoc.pl
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MAGIEL PRASUJ¥CY I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan, zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

PRALNIA  CHEMICZNA

 tel. 618-96-52

plac Hallera 9
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Biuro Ubezpieczeñ Maria i Jan ¯y³a
mieszcz¹ce siê na parterze budynku

Urzêdu Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka ul. Modliñska 197

zaprasza do ubezpieczeñ
komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych i turystycznych
PZU S.A., TUiR WARTA S.A., HDI Samopomoc S.A. i inne
w poniedzia³ek w godz. 8-18, wtorek-pi¹tek w godz. 8-16

Przyjmujemy równie¿ zg³oszenia telefoniczne.

Nr tel. 0501-099-140, tel/fax 510-32-17

Porz¹dek Zebrania :

 1.Otwarcie Zebrania

 2.Wybór przewodnicz¹cego Ze-
brania i Protokolanta

 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej

 4.Przedstawienie sprawozdania

z dzia³alnoœci zarz¹dcy-Metro-
politan Address

 5.Sprawozdanie Komisji Rewi-
zyjnej

 6.Podjêcie uchwa³ w sprawie:

 –sposobu g³osowania w trybie
1 lokal 1 g³os w formie aktu no-
tarialnego

 –udzielenia absolutorium za-

rz¹dcy - Metropolitan Address

 –przyjêcia sprawozdania Finan-
sowego za rok 2004

 –przyjêcia planu gospodarcze-
go na rok 2005

 –podpisania umowy z Aster City
Cable Sp. z o.o.

 –podpisania umowy na wyna-
jem powierzchni wspólnej i usta-

wienie reklam ( przy ogrodzeniu
osiedla )

 –upowa¿nienia dla zarz¹dcy do
wynajmu pomieszczeñ gospo-
darczych na poziomie -1

 –zobowi¹zanie zarz¹dcy do
prowadzenia windykacji w dro-

dze postêpowania s¹dowego od
zad³u¿enia przekraczaj¹cego 3-
krotn¹ wysokoœæ zaliczki na me-
dia indywidualne i utrzymanie
czêœci wspólnej nieruchomoœci.

Podstawi¹ do prowadzenia win-
dykacji jest dwukrotne zawiado-
mienie d³u¿nika Wspólnoty li-
stem poleconym. Nieodebrana

w terminie przesy³kê uwa¿a siê

Dzia³aj¹c  w   oparciu  art. 30, 31, 32  Ustawy o W³asnoœci
Lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (Dz.U. Z 2000r. Nr 80, poz.  903
ze zm.)  zwo³ujê  zebranie  sprawozdawcze  za  rok 2004 Wspól-
noty Mieszkaniowej przy ul. Œw. Wincentego 110 w Warszawie
w dniu 17marca / czwartek / w sali konferencyjnej Urzêdu Gmi-
ny - Targówek o godzinie 18.

za dorêczon¹. Dowodem  dorê-
czenia dla zarz¹dcy i s¹du jest

dowód nadania listu polecone-
go.

 –przekazanie po¿ytków z re-
klam i wynajmu powierzchni go-
spodarczej na koszty eksploata-
cji

 –przeznaczenie nadwy¿ki z

2003r na koszty eksploatacji
czêœci wspólnej.

 –naliczenia odsetek ustawo-
wych od nieterminowych wp³at
zaliczek na konto Wspólnoty.
Terminem okreœlonym w UOWL

jest termin p³atnoœci z góry do
10-tego dnia miesi¹ca, za dany
miesi¹c.

 7. Podjêcie uchwa³ zapropono-
wanych na Zebraniu W³aœcicieli

 8. Wolne wnioski

 9. Zakoñczenie Zebrania

Z uwagi na wa¿noœæ podejmo-
wanych uchwa³ (szczególnie

uchwa³y o zmianie sposobu g³o-
sowania) prosimy wszystkich
w³aœcicieli o przybycie na Zebra-
nie. Jeœli jest to niemo¿liwe pro-
simy o udzieleniu pisemnego

upowa¿nienia osobie, która bê-
dzie reprezentowa³a w³aœcicie-
la (pe³nomocnictwa rodzajowe-
go do g³osowania nad uchwa³¹
o zmianie sposobu g³osowania

we Wspólnocie i pe³nomocnic-
twa do g³osowania nad pozosta-
³ymi uchwa³ami podejmowanymi
na zebraniu w dniu 17.03.05r)

Z powa¿aniem

Józef Kaziñski Zarz¹dca

Na horyzoncie pojawia siê
sylwetka cz³owieka na koniu.
Miêdzy szeregami, stacjonuj¹-
cymi w ogo³oconym z liœci la-
sku, przebiega cicho, jak kot,
szmer szeptów, trochê trwogi,
trochê podniecenia, trochê mo-
dlitwy. Za chwilê wydarzy siê
coœ wielkiego. Ciê¿ki, sprawie-
dliwy mróz szczypi¹cy palce,
uszy, nos niczym niewidzialny
grecki bóg bêdzie uczestniczy³
w tej, zapowiadaj¹cej siê na
ciê¿k¹, bitwie – niewidzialny, a
wszechobecny. Stary kronikarz
przeciera rêkawem wilgotne
oczy. 25 lutego, Roku Pañskie-
go 1831: dzieñ bêdzie d³ugi –
koñczy niepewnie swoj¹ notkê
i chowa wolumin do plecaka.
Narasta niepokój.

¯o³nierze ju¿ od kilku dni
przebywaj¹ w polu, tu w okoli-
cach Pragi, pod wsi¹ Grochów.
Zupe³nie niedawno stoczona
bitwa pod Wawrem nie przynio-
s³a rozstrzygniêcia. Wojska ro-
syjskie odst¹pi³y od ataku, woj-

Kamionek w ogniu dzia³
ska polskie trwaj¹ na posterun-
ku. Umorusani, wykoñczeni fi-
zycznie, g³odni ¿o³nierze kar-
mieni tylko bólem i ci¹g³ymi
apelami – Czuwaj wiaro! Za
chwilê sylwetka cz³owieka na
koniu zbli¿y siê i przemieni w
nacieraj¹c¹ ponad piêædziesiê-
ciotysiêczn¹ armiê dowodzona
przez feldmarsza³ka Dybicza,
wszelki ból bêdzie mia³ tylko
jedno znaczenie – albo my, albo
oni. Znajduj¹cy siê podobno
przypadkowo w roli dowódcy
wojsk polskich genera³ Józef
Ch³opicki koñczy swoje prze-
mówienie – odpowiedŸ tysiêcy
polskich garde³ rozbrzmiewa w
jeden g³os: Niech ¿yje Ojczy-
zna! Nagle huk, wystrza³, kolej-
ny, jeszcze jeden, potem kolej-
ne ci¹g³e wystrza³y, rozrywaj¹
siê pociski, wystrza³y z karabi-
nów iskrz¹ ogniem, od³amki,
pierwsze jêki. Armata na pozy-
cjê! Ognia! – poœród huku do-
wódcy ogniowi komendami
wprowadzaj¹ ³ad. Wojska prze-

suwaj¹ siê. Nacieraj¹. Huk mie-
sza siê z wrzaskiem. Czasem
s³ychaæ jakieœ œpiewy przy
akompaniamencie werbli. Melo-
dia Mazurka D¹browskiego do-
ciera nawet do Wielkiego Ksiê-
cia Konstantego siedz¹cego w
kwaterze g³ównej wojsk zabor-
cy. Ksi¹¿ê, czym doprowadza
do pasji swoje dowództwo, za-
czyna równie¿ nuciæ pod nosem
Polski Hymn…

Snuje siê jak ranny ¿o³nierz
bia³y dym po polu bitwy, widocz-
noœæ jest mocno ograniczona,
genera³owie tr¹c¹ kontakt ze
swoimi oddzia³ami. Oko³o stu
armat nie zwa¿a na takie prze-
szkody – dalej graj¹ swoj¹
œmiercionoœn¹ muzykê. Zaczy-
na prószyæ œnieg, co paradok-
salnie dodaje uroku temu wido-
wisku – okolice Parku Skary-
szewskiego wype³nione widza-
mi œledz¹ roszady zmarzniêtych
mi³oœników militariów i historii w
liczbie oko³o 300 przebranych
w stroje ¿o³nierzy z tamtej epo-
ki. Podziwiaj¹ misterne ataki,
g³oœne salwy, zaciête potyczki
kawalerzystów. Z wielkim prze-
jêciem skupieni ojcowie komen-
tuj¹, dyskutuj¹ ze starszymi sy-
nami przebieg inscenizacji,
matki z zapartym tchem obser-
wuj¹ kolejne wystrza³y, kawal-
kady dzia³ i ¿o³nierzy, najm³od-
sze dzieci z wra¿enia nie mog¹
zamkn¹æ ust. Wra¿enie krañco-
we. Tak bardzo poch³ania te
przedstawienie.

 Opracowana przez Macieja
Mechliñskiego ze Stowarzysze-
nia Historyczno-Mundurowego
Legii Nadwiœlañskiej i Lansje-

rów Nadwiœlañskich przy
wsparciu Muzeum Wojska Pol-
skiego i Muzeum Archeologicz-
nego inscenizacja bitwy pod
Olszynk¹ Grochowsk¹ jest
œwietn¹ lekcj¹ historii walki z
zaborc¹ rosyjskim, ale tak¿e
techniki wojskowej. Temu dzie-
³u - bo jak¿e inaczej mo¿na na-
zwaæ tê imprezê - towarzysz¹
wyjaœnienia historyczne i tech-
niczne; widzowie wprowadzeni
s¹ w przebieg bitwy zapowie-
dziami i komentarzem konfe-
ransjera-narratora. Dowiaduje-
my siê o pierwszych wojskach
rakietowych, kartaczach, a na-
wet o obrazie Kossaka.

Wreszcie wojska rosyjskie
straciwszy ponad 9 tysiêcy ¿o-
³nierzy zaprzestaj¹ ataków.
Rozlega siê cisza. Zmierzcha.
Wojska polskie i rosyjskie wy-
cofuj¹ siê. Trzeba uzupe³niæ
zapasy, wyleczyæ rany, odpo-
cz¹æ. Bitwê uznaje siê za nie-
rozstrzygniêt¹.

Pewnie trochê zabawnie za-
brzmia³oby, gdybym stwierdzi³,
¿e bitwa zakoñczy³a siê wspól-
nym pójœciem na ¿o³niersk¹
grochówkê, niestety, tak sta³o
siê tylko parê dni temu, w³aœnie
po inscenizacji w parku na Ka-
mionku.

Warto jeszcze dodaæ, ¿e ta
wspania³a impreza zorganizo-
wana przez Centrum Promocji
Kultury Pragi Po³udnie i urz¹d
tej dzielnicy, przyci¹gnê³a nie-
przeliczone t³umy z Pragi i War-
szawy, co tylko potwierdza, ¿e
ludzie s¹ stêsknieni za spêdza-
niem czasu w inny ni¿ handlo-
wy sposób.         Adam Praski

24 lutego Œrodowiskowy
Dom Samopomocy (ul. Suwal-
ska 11) uroczyœcie obchodzi³ 5
rocznicê swojej dzia³alnoœci.

 Œrodowiskowy Dom Samo-
pomocy przy ul. Suwalskiej 11
jest oœrodkiem dziennego poby-
tu dla osób z niepe³nosprawno-
œci¹ intelektualn¹. Dzia³a w
strukturach organizacyjnych
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
dz. Targówek m. st.  Warszawy.
Finansowany jest z bud¿etu
wojewody.

 G³ówne zadanie ŒDS pole-
ga na podtrzymaniu i rozwijaniu
umiejêtnoœci niezbêdnych do
samodzielnego ¿ycia, a wiêc
mo¿liwie optymalne usprawnia-
nie psychofizyczne, poprawa
umiejêtnoœci samoobs³ugo-
wych, zaradnoœci osobistej oraz
przystosowanie do w³aœciwego
funkcjonowania w œrodowisku
spo³ecznym. Zadania te s¹ re-
alizowane poprzez codzienne,
ró¿norodne formy aktywizacji i
rehabilitacji dostosowane do
potrzeb i mo¿liwoœci psychofi-
zycznych uczestników. Postê-
powanie terapeutyczne prowa-
dzone w ŒDS obejmuje m.in.
ró¿nego rodzaju treningi (np.
kulinarny, higieniczny, um. spo-
³ecznych, samoobs³ugi), terapiê
zajêciow¹ (zajêcia plastyczne,
ceramiczne, stolarskie, szycia,
witra¿u), muzykoterapiê, biblio-
terapiê, rehabilitacjê ruchow¹,
zajêcia z psychologiem oraz
wspólne wycieczki, wyjazdy i
uroczystoœci okolicznoœciowe.
Oprócz znaczenia konkretnych
zajêæ, ŒDS daje osobie niepe-
³nosprawnej szanse na spotka-
nie z innymi, na kontakt z dru-
gim cz³owiekiem, na bycie ra-
zem i dzielenie siê sob¹ z inny-
mi, a przez to wzajemne wzbo-
gacanie siê.

 W lutym up³ynê³o 5 lat wspól-
nego przebywania. Uroczy-
stoœæ jubileuszowa mia³a miej-
sce w siedzibie ŒDS w gronie
prze³o¿onych, instytucji wspó-

12 marca o godz. 17 w Miejskim Oœrodku Kultury Z¹bki przy
ul. Orlej 8 odbêdzie siê wernisa¿ wystawy Jacka Ga³czyñskie-
go, g³uchoniemego artysty, absolwenta Akademii Sztuk Piêk-
nych w Warszawie.

Urodzony w 1960 w Bia³ej Podlaskiej, ASP ukoñczy³ na Wy-
dziale Grafiki u prof. H. Chrostowskiej. Zajmuje siê grafik¹, ma-
larstwem, rysunkiem i rzeŸb¹ sakraln¹. Jego prace by³y ekspo-
nowane na licznych wystawach w Polsce, we W³oszech, w Da-
nii, USA i Niemczech. Przez piêæ lat inspiracji szuka³ w niepo-
wtarzalnym klimacie Italii. Jego prace by³y nagradzane na licz-
nych konkursach i wystawach poplenerowych.

Prace, które bêd¹ eksponowane w MOK w Z¹bkach to tylko
niewielki wycinek dorobku niezwykle utalentowanego Jacka Ga-
³czyñskiego. Zapraszamy.

To ju¿ 5 lat
³pracuj¹cych, rodziców, przyja-
ció³ i samych gospodarzy. Ca-
³oœæ zorganizowana by³a w kli-
macie wiejskim – zarówno wy-
strój oœrodka jak i poczêstunek
(m.in. swojski smalec, w³asno-
rêcznie pieczony chleb, samo-
dzielnie lepione piero¿ki, bigos
itp.- mo¿e ma³o wykwintnie ale
swojsko i smacznie). Nie zabra-
k³o te¿ gaszenia œwieczek na
torcie i toastu przy szampanie.
By³y przemówienia, ¿yczenia,
kwiaty i upominki. Zaproszeni
goœcie mogli zobaczyæ i pos³u-
chaæ “minikoncertu” na instru-
mentach ceramicznych przygo-
towanego przez gospodarzy
oraz zakupiæ ró¿norodne niepo-
wtarzalne przedmioty, które po-
wsta³y podczas zajêæ prowa-
dzonych w oœrodku.

 Jak ka¿da uroczystoœæ ta te¿
szybko dobieg³a koñca. Ale co-
dzienna praca trwa nadal, da-
j¹c osobie niepe³nosprawnej
szanse wyra¿ania siebie w do-
stêpnej indywidualnej formie,
daj¹c poczucie sprawstwa,
przeciwdzia³aj¹c znu¿eniu,
biernoœci i izolacji spo³ecznej, a
przez to czyni¹c ¿ycie osoby
niepe³nosprawnej pe³niejszym,
ciekawszym i godniejszym.

Katarzyna Tomanek-
Bukowska

Warto zobaczyæ

 9 marca (œroda) godz. 12

Uroczyste og³oszenie wyników
IV Festiwalu Kabaretów, Zespo-
³ów i Chórów Seniora.
13 marca  godz. 13-17

„St¹d przychodzi palma” wido-
wisko obrzêdowe oraz kiermasz
pisanek, palm wileñskich i kraw-
czuñskich, obwarzanków smor-
goñskich, pierników kaziuko-
wych oraz innych specja³ów wi-
leñskich. Wstêp wolny.
15 marca (wtorek) godz. 17

Poezja m³odego pokolenia -
goœcinnie poeci ze Staromiej-
skiego Domu Kultury. Pojêcie
poezji neolingwistycznej, wspó-
³czesny turpizm, jêzyk interak-
tywny. Wstêp wolny.
16 marca (œroda) godz. 16

„Jak szukaæ swoich korzeni”
spotkanie prowadzi Jaros³aw
Zawadzki. Wstêp wolny.
20 marca (niedziela) godz. 17

„Ksiêstwo Ziêbickie” otwarcie

DK Zacisze zaprasza
wystawy fotografii Stanis³awa
Popardowskiego. Wystawê
mo¿na ogl¹daæ do 31 marca.
 22 marca (wtorek) godz. 17

Warsztaty poetyckie prowadzi
Zbigniew Jerzyna. Wstêp wolny.
23 marca (œroda) godz. 16

Wielkanocne Spotkanie Sybira-
ków, Seniorów i Przyjació³
Domu Kultury „Zacisze”.
Konkurs Recytatorski „War-
szawska Syrenka”
Eliminacje dzielnicowe:
22 marca (wtorek)

godz. 9-klasy 0-III
23 marca (œroda)

godz. 9-12.15 -klasy IV-VI,
godz. 12.30 gimnazjum
Rozstrzygniêcie konkursu

1 kwietnia (pi¹tek) godz 12

Zapraszamy na bezp³atne
warsztaty recytatorskie dla dzieci
i m³odzie¿y oraz dla nauczycieli.

Dom Kultury „Zacisze”

Warszawa, ul. Blokowa 1,

tel. 679-84-69

www.zacisze.waw.pl,

e-mail: dk@zacisze.waw.pl

Do 28 marca w Galerii “Zachêta” czynna jest wystawa “Pa-
we³ Althamer zachêca”. Do jej wspó³tworzenia artysta z Bród-
na zaprosi³ nastolatków, którzy wed³ug w³asnych pomys³ów
zamalowali œciany Sali Narutowicza.

W Sali Matejkowskiej na kilku ekranach jednoczeœnie emito-
wane s¹ wideofilmy, pokazuj¹ce artystê pod wp³ywem hipnozy
i substancji halucynogennych. Mo¿na tak¿e zobaczyæ wcze-
œniejsze prace Paw³a Althamera, m.in. jego autoportret – pra-
cê dyplomow¹ na Wydziale RzeŸby ASP  oraz sobowtóry –
autoportrety bez cia³a.

Podczas wystawy powsta³ film z udzia³em m. in. Miros³awa
Baki, Agnieszki Grochowskiej i Jacka Braciaka. Od 10 czerw-
ca mog¹ ogl¹daæ go widzowie. 21 marca przed Centrum Han-
dlowym Wileñska bêdzie reklama artystycznej akcji, której
szczegó³y pozostaj¹ tajemnic¹.

Co z przychodni¹
Przychodnia dla kombatan-

tów w Szpitalu Praskim  ma byæ
zlikwidowana – tak¹ informacjê
przekaza³ nam zaniepokojony
czytelnik NGP.

Postanowiliœmy sprawdziæ j¹
na miejscu. W ostatnich dniach
lutego przychodnia by³a czyn-

na, choæ pacjentów przyjmowa-
³o mniej lekarzy ni¿ zwykle. Dy-
rektor Szpitala Praskiego, Han-
na Petsch wyjaœni³a, ¿e to z
powodu grypy, na któr¹ zacho-
rowa³o w tym czasie wielu le-
karzy.

Prawd¹ jest równie¿ brak
œrodków na funkcjonowanie
przychodni dla kombatantów.
“Robimy wszystko, by urato-

waæ przychodniê – powiedzia-
³a nam pani dyrektor – Chce
nam pomóc Biuro Polityki

Zdrowotnej Urzêdu m.st. War-
szawy.”

5 marca odby³a siê w Szpita-
lu Praskim narada  na ten te-
mat, z udzia³em dyrektora BPZ,
Aurelii Ostrowskiej. Decyzje po-
dejmie Rada Warszawy na se-
sji 17 marca.  Poinformujemy o
nich na ³amach NGP.

Zachêta Paw³a Althamera

Zaproszenie
na Walne Zebranie
wspólnoty Zielone Zacisze I
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05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax728-52-06

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii

konsultacje
BEZP£ATNEBEZP£ATNE

konsultacje
ortodontyczneortodontyczne

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                                Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

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

03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A

tel. 618-88-84

RATY!RATY!

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

• Wykonujemy na aparacie nowej ery
Bicom 2000 bezbolesne testy alergicz-
ne na 500 alergenów.
• Po wykonaniu testów przechodzimy
do odczulania.
• Likwidujemy uzale¿nienie nikotyno-
we.
• Leczymy: zespo³y bólowe przy choro-
bach zwyrodnieniowych, choroby serca,
tarczycy, wrzodowe, cukrzyca, bóle miê-
œni, stawów, nerwobóle, katar sienny.

Zapraszamy
Radzymiñska 211 w godz. 12-18

Tel: 678-29-44, 0602-124-276

ALER-MED

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

nastêpna gazeta 23 marca
Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿

elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia  i obróbka Ma-

ciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach.
Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne ozna-

czone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów
sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok.
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Z okazji 65 rocznicy Zbrodni
Katyñskiej, 6 marca o godz. 13
w Katedrze Warszawsko-Pra-
skiej odprawiona zosta³a uroczy-
sta Msza Œwiêta w intencji Pole-
g³ych i Pomordowanych na
Wschodzie. Nabo¿eñstwo cele-
browa³ arcybiskup S³awoj Leszek
G³ódŸ, biskup warszawsko-pra-
ski.

Obecni byli przedstawiciele
rz¹du, w³adz Warszawy, w³adz
samorz¹dowych, kombatanci,
harcerze, cz³onkowie Rodzin Ka-
tyñskich. Specjalnym goœciem
by³ ostatni prezydent II Rzeczy-
pospolitej, Ryszard Kaczorowski.
W nabo¿eñstwie uczestniczyli
te¿ duchowni Koœcio³a Ewange-
licko-Augsburskiego i Ewangelic-
ko-Reformowanego.

Uroczysty charakter Mszy pod-
kreœla³a obecnoœæ pocztu sztan-
darowego, z³o¿onego z komba-
tantów, policjantów i harcerzy.
Oprawê muzyczn¹ zapewni³ chór
i Harcerska Orkiestra Dêta Huf-
ca Ziemi Przemyskiej. W bocz-
nej nawie Katedry zorganizowa-
no ma³¹ wystawê pami¹tek ka-
tyñskich, wypo¿yczonych przez
Muzeum Wojska Polskiego.

W ho³dzie ofiarom Katynia

Na pocz¹tku nabo¿eñstwa od-
czytany zosta³ list premiera Mar-
ka Belki, który nie móg³ byæ obec-
ny na uroczystoœci. W homilii ar-
cybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ
podkreœla³, jak wa¿na jest pa-
miêæ o ofiarach Katynia i stara-
nia o wyjaœnienie ca³ej prawdy o
tej potwornej zbrodni.

Po Mszy Œwiêtej, pod gotyckim
sklepieniem katedry, odby³ siê
koncert “Vinctis Non Victis – Po-
konanym Niezwyciê¿onym” w
wykonaniu artystów scen war-
szawskich. Wyst¹pili aktorzy:
Danuta Stenka, Krzysztof Kolber-

ger, Artur ̄ mijewski oraz piosen-
karze- Edyta Geppert, Ma³gorza-
ta Czajka, Joanna Lewandow-
ska, Grzegorz Tomczak, Janusz
Kruciñski i Grzegorz Wilk. Arty-
stom towarzyszy³ zespó³ pod kie-
rownictwem Zbigniewa £apiñ-
skiego.

Us³yszeliœmy wiersze wspó-
³czesnych polskich poetów, m. in.
Zbigniewa Herberta i Czes³awa
Mi³osza. W nowym wykonaniu
zabrzmia³y piosenki Czes³awa
Niemena, Jacka Karczmarskiego
i Bu³ata Okud¿awy. Na szczegól-
n¹ uwagê zas³ugiwa³ wystêp Ja-

nusza Kruciñskiego z Teatru
Rampa i jego przejmuj¹ca inter-
pretacja “Jaskó³ki uwiêzionej” Ka-
zimierza Szemiotha.

W koncercie wykorzystano te¿
fragmenty dokumentów sprzed
60 lat, takich jak “Dzienniki Ko-
zielskie” z 1940 r., notê szefa
NKWD ZSRR dla Stalina z mar-
ca 1940 r. czy proœbê Polskiego
Rz¹du Emigracyjnego do Miê-
dzynarodowego Czerwonego
Krzy¿a. Kierownictwo artystycz-
ne koncertu obj¹³ autor scenariu-
sza i re¿yser, ks. Andrzej Chi-
bowski, dyrektor Duszpasterstwa
Œrodowisk Twórczych i Sportu
Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Po koncercie organizatorzy za-
praszali do obejrzenia wystawy

w podziemiach Katedry. Od 13
grudnia dzia³a tam Galeria Sztu-
ki za³o¿ona z inicjatywy ks. An-
drzeja Chibowskiego i artystów
skupionych wokó³ Fundacji Art-
barbakan. Obecnie w katedral-
nych podziemiach mo¿na ogl¹-
daæ malarstwo Katarzyny Bar-
czewskiej, Zbigniewa Grêziaka,
Barbary Popielarczyk,, Dominiki
Ma³gowskiej, Marka Grabowskie-
go, Siergieja Czajki, Mirona i Ma-
³gorzaty Stawiñskiej.

Drug¹ po³owê przestrzeni ga-
lerii zajmuj¹ fotografie. Swoje
najciekawsze prace wystawili:
Tomasz Gudzowaty, Marian £o-
baczewski, W³adys³aw Lemm,
Piotr Bernaœ, Jacek £agowski,
Micha³ Gmitruk, Wojciech Pra¿-
mowski, Miko³aj Grynberg, Ma-
ria Zb¹ska, Adam Hayder, Chris
Niedenthal, Maciej Skawiñski,
Robert Pó³koœnik, Andrzej Œwie-
tlik i Piotr Wójcik.

Artyœci fotograficy pokazuj¹
nam zamkniêty œwiat ludzi niepe-

³nosprawnych, pokrzywdzonych
przez los. Micha³ Gmitruk pre-
zentuje reporta¿ z Zak³adu dla
Niewidomych w Laskach. Piotr
Bernaœ stara³ siê przybli¿yæ nam
œwiat ludzi g³uchych, robi¹c zdjê-
cia w Instytucie G³uchoniemych
i Polskim Zwi¹zku G³uchych w
Warszawie i £odzi. Maciej Ska-
wiñski w sugestywny sposób po-
kaza³ mieszkañców Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Chorzowie.
Chris Niedenthal sfotografowa³ w
Hamburgu adaptacjê sztuki “Sen
nocy letniej” w wykonaniu akto-
rów na wózkach i upoœledzonych
umys³owo. I wreszcie arcycieka-
we zdjêcia Tomasza Gudzowa-
tego, przedstawiaj¹ce niepe³no-
sprawnych sportowców na XI

Igrzyskach Paraolimpijskich w
Sydney 2000.

Wszystkie te zdjêcia uœwiada-
miaj¹ nam, ¿e istnieje œwiat od-
mienny od pokazywanego w re-
klamach, gdzie ludzie zawsze s¹
piêkni i zdrowi. Warto siê nim za-
interesowaæ.

Trzeba przyznaæ, ¿e podziem-
ne przestrzenie Katedry zosta³y
œwietnie wykorzystane. Znako-
micie nadaj¹ siê do prezentacji
wspó³czesnej sztuki. Na razie
katedralna galeria nie jest jesz-
cze ogólnie dostêpna. Wystawy
ogl¹daæ mo¿na tylko przy okazji
ró¿nych uroczystoœci, brak jest
bowiem stosownych zabezpie-
czeñ i zewnêtrznych wejœæ. Ale
to tylko kwestia czasu.

Ksi¹dz Chibowski planuje
zorganizowanie galerii otwartej
dla wszystkich, która by³a by
jednoczeœnie placówk¹ integru-
j¹c¹ praskie œrodowiska arty-
styczne.

Joanna Kiwilszo

Jak mówi stare powiedzenie:
cudze chwalicie, swego nie zna-
cie. Trudno lekcewa¿yæ zasob-
noœæ tego wora prostych m¹dro-
œci, z których coraz czêœciej ko-
rzystamy, doceniaj¹c ich wyra-
zistoœæ rzadk¹ poœród dzisiejszej
mg³y nijakich wypowiedzi, bez-
barwnego tonu, strachu wobec
posiadania w³asnego zdania. Te
powiedzenie przysz³o mi na
myœl, gdy dowiedzia³em siê, ¿e
11 marca minie 77 lat od otwar-
cia praskiego ZOO, którego
g³ówna brama do dziœ znajduje
siê przy ulicy Ratuszowej. Przy
niej, w letnie dni t³ocz¹ siê ro-
dzice z dzieæmi, by zobaczyæ
piêæ s³oni afrykañskich: dwa
samce (Lotek i Leon) i trzy sa-
mice (Zula, Buba i Fryderyka).

S³oñ, szympans, krokodyl,
¿yrafa i lew – reszta niekoniecz-
nie. Tyle razy s³ysza³em o maje-
statycznoœci s³oni, ¿e by³o to
pierwsze zwierzê, do którego,
nie zwa¿aj¹c na wskazywany
kierunek zwiedzania, pêdzi³em
jako ma³y szkrab potykaj¹cy siê
o w³asne nogi. Z pomoc¹ szed³
za mn¹ wózek, i niczym król albo
maharad¿a jakiœ, zwiedza³em
zoo w asyœcie rodziców i rodzeñ-
stwa.

Niewysoki, brzuchaty bóg z
g³owa s³onia i czterema rêkami,
jest w Indiach uosobieniem bó-
stwa o nazwie Ganeœa, które, jak
wierz¹ czciciele, usuwa prze-
szkody i przynosi powodzenie.
U nas czêsto daje siê figurkê s³o-
nia na pami¹tkê.

Praskie ZOO ma bogata hi-
storiê, jak i oddanych mu pra-
cowników. Odk¹d lat dyrekto-
rem jest niezwykle sympatycz-
ny i m¹dry cz³owiek dr Maciej
Rembiszewski. Wiele inwesty-
cji, modernizacja, rozbudowa,
otwarcie siê na nowe wymaga-
nia klientów, wprowadzenie za-
jêæ w formie warsztatów, aktyw-
noœæ w organizacjach miêdzy-
narodowych (m.in. w europej-
skich programach ratowania
gatunków gin¹cych), zachêca-
j¹cy, estetyczny wygl¹d wybie-
gów i pomieszczeñ, no i prawie
500 gatunków zwierz¹t sprawi-
³y, ¿e obecnie ZOO jest placów-
k¹ naukowo-badawcz¹. Pan
dyrektor, zastosowawszy nowa-
torskie rozwi¹zañ ekspozycji,
zmieniaj¹c formu³ê ogrodu z
placówki o charakterze typowo
wystawienniczym na rodzaj par-

S³oñ
ku dydaktycznego, prezentuj¹-
cego zwierzêta w ich natural-
nym œrodowisku, wpisa³ siê z³o-
tymi literami do ksiêgi ludzi za-
s³u¿onych.

Zapoznaj¹c siê z histori¹ pra-
skiej placówki spotka³em jesz-
cze jedno, ze skromnoœci¹ kry-
j¹ce wspania³¹ historiê, nazwi-
sko – ¯abiñski.

Jan ¯abiñski (1897-1974),
zootechnik, zoolog, jeden z za-
³o¿ycieli i dyrektor praskiego
Ogrodu Zoologicznego. Zaanga-
¿owany w ochronê ¿ubrów, wie-
loletni redaktor programów ra-
diowych przybli¿aj¹cych œwiat
zwierz¹t (ponad 1500 audycji).
Podczas okupacji niemieckiej
wyk³adowca Wydzia³u Lekar-
skiego tajnego Uniwersytetu
Warszawskiego, od 1941 ¿o-
³nierz Armii Krajowej, uczestnik
Powstania Warszawskiego;
ciê¿ko ranny, wziêty do niewoli
niemieckiej. Autor 25 prac na-
ukowych, cytowanych w literatu-
rze œwiatowej, a tak¿e ponad 60
ksi¹¿ek popularnonaukowych i
licznych felietonów, artyku³ów i
opowiadañ o zwierzêtach.

W czasie okupacji Jan ¯abiñ-
ski wraz z ¿on¹ Antonin¹ ukry-
waj¹ w swoim domu zbieg³ych z
getta ¯ydów, ch³opców w wieku
szkolnym dzia³aj¹cych w ak-
cjach Ma³ego Sabota¿u i wielu
innych Polaków zagro¿onych
aresztowaniem. Za tê dzia³al-
noœæ oboje pañstwo ¯abiñscy
otrzymuj¹ po wojnie medal Spra-
wiedliwy Wœród Narodów Œwia-
ta.

Zaiste, wspania³a to postaæ,
godna o wiele wiêkszej uwagi ni¿
krótka notka.

A s³onie? Trudno wyobraziæ
sobie praskie ZOO bez s³oni.
Kolejne pokolenia ucz¹ siê sza-
cunku do przyrody, poznaj¹ da-
lekie kraje. Bêd¹c ma³ym brzd¹-
cem nie zdawa³em sobie zupe-
³nie sprawy, ¿e s¹ dzieci, które
musz¹ pokonaæ w autokarze
setki kilometrów, by móc zoba-
czyæ s³onia. Dla mnie to by³o tak
blisko… Dziœ raczej czujê sen-
tyment do wspomnieñ, tak¿e do
historii praskiego ZOO ni¿ do
s³onia, ale w niedalekiej przy-
sz³oœci zapewne bêdê czêœciej
odwiedza³ ten specyficzny
Ogród. Muszê przejœæ dos³ow-
nie przez Park Praski i ju¿.

Adam Praski


