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Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka

m. st. Warszawy zapraszaj¹ na koncert

Koncert odbêdzie siê

2 kwietnia o godz. 19.00
w Koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci

przy ul. Myœliborskiej 100

„Szuka³em Was,

teraz Wy przyszliœcie do mnie”

„W ho³dzie
Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II

w pierwsz¹ Rocznicê Œmierci”

w wykonaniu

Pañstwowego Zespo³u Ludowego

Pieœni i Tañca „Mazowsze”

im. Tadeusza Sygietyñskiego

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

serdecznie zapraszaj¹

3 kwietnia o godzinie 18

na spektakl Karola Wojty³y

„Przed sklepem jubilera”

prezentowany przez Studio Teatr Test,

w re¿yserii Andrzeja Marii Marczewskiego

Sala Konferencyjna w Ratuszu Dzielnicy Targówek,

ul. Kondratowicza 20.

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 6

XXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

im. STEFANA STARZYÑSKIEGO

organizuje nabór do 4 klas pierwszych

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców

na zebranie informacyjne w dniach

30 marca o godz. 17

19 kwietnia o godz. 17.30

ul. Jagielloñska 61, 03-301 Warszawa

tel. (022) 811-29-15, fax 614-34-48

www.starzynski.wot.pl, starzyniak.nr40@gazeta.pl

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 022 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

16 marca dziesi¹tka delega-
tów: Zuzia, Natalka, Kamila,
Agata, dwie Magdy i jedna
Madzia, Tomek, Patryk i Pawe³,
reprezentuj¹cy klasy I-III, wraz

Serca z 73
180 dzieci, uczestnicz¹cych w zajêciach œwietlicy

przy SP 73 postanowi³o, ¿e w tym roku pieni¹dze, któ-
re zarobi³y na organizowanych przez siebie kierma-
szach, przeka¿¹ oddzia³owi noworodków Szpitala Pra-
skiego. A zebra³y niebagateln¹ kwotê – 400 z³. W roku
ubieg³ym  wypracowane pieni¹dze przekaza³y na ho-
spicjum dla dzieci.

Po chwili siedzimy za wiel-
kim sto³em, na którym piêtrzy
siê stos albumów, segregato-
rów, kopert, skoroszytów. Czu-
jemy powagê chwili. Na twa-
rzy Gospodarza maluje siê
wzruszenie. To samo, które
widzieliœmy w grudniu, pod-
czas op³atkowego spotkania
Muzycznej Rodziny Ave w
Domu Kultury „Œwit”. Ponow-
nie padaj¹ jak¿e g³êbokie i la-
pidarne zarazem s³owa o „lo-
sie wygranym na loterii ¿ycia”.

Na kilka godzin przenosimy
siê w przesz³oœæ. Raz jeste-
œmy nad brzegiem rzeki, in-
nym razem szusujemy z ta-
trzañskich stoków, towarzy-
szymy zaœlubinom, chrztom,
p³ywamy po jeziorach, uczest-
niczymy w kinderbalach w kra-
kowskiej kurii, z otwartymi ze
zdziwienia oczami wertujemy
kilkuset (!) stronicow¹ kore-

Avetki Papie¿owi -Turyœcie
Tydzieñ przed pierwsz¹ rocznic¹ œmierci Jana Paw³a II,

razem z Avetkami: Agnieszk¹ - studentk¹ i Zuzi¹ - tego-
roczn¹ maturzystk¹ liceum plastycznego, wchodzimy na
pierwsze piêtro przedwojennej kamienicy w centrum War-
szawy. W drzwiach serdecznie wita nas Gospodarz, na Jego
twarzy widaæ poruszenie: „Przepraszam Pañstwa, zanim
zaczniemy, popatrzmy w telewizor. Kardyna³ Dziwisz w³a-
œnie udziela pierwszego wywiadu po przyjêciu biretu!”

spondencjê. Ale to nie s¹ zwy-
czajne pami¹tki rodzinne! Ich
nadzwyczajnoœæ nie wynika
nawet z faktu, ¿e na co dru-
giej fotografii widzimy znane-
go nam Papie¿a-Polaka, czê-
sto w zupe³nie „niepapieskich”

i „nieoficjalnych” sytuacjach;
¿e dotykamy listów pisanych
Jego rêk¹; ¿e trzymamy w
rêku w³asnorêcznie podpisa-
ne obrazki prymicyjne...

Najbardziej wymownym i
g³êbokim prze¿yciem jest po-
stawa Gospodarza - profeso-
ra Andrzeja Zieliñskiego, wy-
k³adowcy Akademii Muzycz-
nej w Warszawie i Bia³ymsto-
ku, Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w rz¹dzie
Jerzego Buzka, nale¿¹cegoNie chcemy „Lidla”!

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

dokoñczenie na str. 3

D³ugo to trwa³o i wreszcie
odby³y siê ... trzy sesje rady
dzielnicy. Mo¿e zbyt wiele
powiedziane: odby³y siê.

8 marca, w Dzieñ Kobiet,
siedem pañ radnych (Alicja
D¹browska, Hanna Jarzêb-
ska, Anna Jurczyñska, Ewa
Kowalik, El¿bieta Kowalska,
Danuta Kubiak, Maria Tonde-
ra) z³o¿y³o na rêce przewod-
nicz¹cego rady Jacka Wacho-
wicza wniosek o zwo³anie
nadzwyczajnej sesji rady
dzielnicy z projektem jednego
merytorycznego punktu po-
rz¹dku obrad - odwo³ania

przewodnicz¹cego rady dziel-
nicy Praga Pó³noc za niezwo-
³ywanie sesji rady przez trzy
miesi¹ce. Zmuszony takim
wezwaniem przewodnicz¹cy
sesjê zwo³a³  równo w tydzieñ
póŸniej na godzinê 8 rano.
Tak wczesn¹ godzinê rozpo-
czêcia sesji (normalnie rozpo-
czynaj¹ siê po godzinie 10) ar-
gumentowa³ trosk¹ o ¿ycie
zawodowe pañ, które w innym
wypadku mog³oby ucierpieæ.
Panie, niezra¿one tym, w
komplecie stawi³y siê na ob-
rady 15 marca. Dotarli tak¿e
wspieraj¹cy ich panowie, rad-
ni z SLD. Niestety, nie dotarli
na salê obrad - z wyj¹tkiem
przewodnicz¹cego Wachowi-
cza - radni PiS, mimo i¿ nie-
które zdezorientowane jed-
nostki b³¹ka³y siê po urzêdzie.
Pan przewodnicz¹cy po kwa-
dransie oczekiwania otworzy³
sesjê, odczyta³ oœwiadczenie
klubu radnych PiS potêpiaj¹-
ce „próby wci¹gania rady w
spory polityczne”, stwierdzi³

Coffee Travel
Smak podró¿y

czytaj na str. 5

dokoñczenie na str. 2

Praskie trzy sesje

z kierowniczka œwietlicy i koor-
dynatork¹ wszelkich dzia³añ,
Teres¹ Szczytyñsk¹ odwiedzi-
³y oddzia³.

Zwracamy siê do Pañstwa
z proœb¹ o zainteresowanie
siê spraw¹, która bulwersuje
wielu mieszkañców dzielnicy
Bia³o³êka. W samym centrum
dzielnicy, u zbiegu ul. Œwiato-
wida i ul. Myœliborskiej w³adze
Bia³o³êki „bezinteresownie”
zezwoli³y na wybudowanie
obrzydliwego baraku-marketu
„Lidl”. Teren, na którym zosta³
wybudowany market, jest jed-
nym z najbardziej atrakcyj-
nych i naj³adniejszych placów
w centrum naszej dzielnicy.
Barak „Lidla” by³ budowany w

zawrotnym tempie, od œwitu
do póŸnego wieczora, nawet
przy minus 20 st.  Aby jak naj-
szybciej wybudowaæ, aby jak
najmniej mieszkañców zorien-
towa³o siê, jak¹ niespodzian-
kê szykuj¹ urzêdnicy. Na prze-
strzeni ok.800 m!!! bêdzie to
TRZECI market - obok znaj-
duj¹ siê „Champion” i „Leader
Price”

Jaki architekt - urbanista
„bezinteresownie” wyda³ ze-
zwolenie na wybudowanie w
takim ³adnym miejscu drew-
niano-betonowej stodo³y? Je-
¿eli bardzo chcieli uszczêœli-
wiæ mieszkañców Bia³o³êki ko-
lejnym marketem, to dlacze-
go nie znaleziono inwestora,
który wybuduje nowoczesne
centrum handlowe na miarê
XXI wieku, z marketem, gale-
ri¹ butików, sklepów, kawiar-
ni, barów, itp.

Zdaniem wielu mieszkañ-
ców naszej dzielnicy na tym
miejscu powinien powstaæ
park z prawdziwego zdarze-
nia, z nowoczesnym placem
zabaw dla dzieci. A ma³ych
dzieci w Bia³o³êce mamy bar-
dzo, bardzo du¿o i mamy na-
dziejê, ¿e bêdzie ich przyby-
wa³o. Jak na razie wielu rodzi-
ców wozi swoje dzieci na
wspania³y plac zabaw przy pl.
Wilsona. Abyœmy mieli gdzie
spêdzaæ czas, w³adze dzielni-
cy wyda³y tak¿e zgodê na bu-
dowê os³awionej „Biedronki”

Burmistrz Pragi Pó³noc, Robert Sosnowski, dwa tygodnie
temu anulowa³ zgodê na szyld redakcyjny na bocznej œcianie
budynku przy ul. K³opotowskiego 15. Wbrew naszej woli.  Bez
podania przyczyn. Zgodê wyda³ osobiœcie w maju ub. r. Na
szczêœcie, wiêkszoœæ Czytelników wie, gdzie nas szukaæ. Dla
pozosta³ych - publikujemy to zdjêcie.                              Redakcja

Zeszliœmy do podziemia?

WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022  679-49-30

Tu by³

nasz szyldY
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ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

MALWA
BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie

♦♦♦♦♦meble pokojowe  ♦♦♦♦♦sypialnie  ♦♦♦♦♦wypoczynki

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

dokoñczenie ze str. 1

Praskie trzy sesje
brak kworum i nie pozwalaj¹c
zabraæ g³osu inicjatorkom zwo-
³ania sesji zamkn¹³ „obrady”.

Zdenerwowane tym panie
oraz panowie, opuszczaj¹c
salê posiedzeñ podpisali wnio-
sek o kolejn¹ sesjê rady, tym
razem rozszerzaj¹c propono-
wany porz¹dek obrad o dodat-
kowe punkty dotycz¹ce we-
wnêtrznej organizacji pracy
rady. Okazuje siê bowiem, ¿e
od grudnia nie jest obsadzona
funkcja przewodnicz¹cego ko-
misji bud¿etu, nie zbiera siê te¿
od œmierci radnego Jakubow-
skiego komisja inwestycji, któ-
rej ten radny przewodniczy³.
Formalnie nie wygaszony zo-
sta³ przez radê tak¿e mandat
po zmar³ym radnym.

Przewodnicz¹cy Wacho-
wicz, twierdz¹cy w sto³ecz-
nych mediach, ¿e nie zwo³y-
wa³ rady, bo nie by³o nad czym
obradowaæ, po kolejnym wnio-
sku opozycji zwo³a³ na 22
marca dwie sesje rady.
Pierwsz¹ ponownie na godzi-
nê 8, zapewne znów w trosce
o ¿ycie zawodowe radnych
wnioskodawców. Podobnie
jak 15 marca, mia³a ona krót-
ki przebieg, poniewa¿ tak jak
poprzednio radni PiS na se-
sjê siê nie stawili i po kwadran-
sie by³o ju¿ po wszystkim.

Wnioskodawczynie jednak
nie odpuœci³y panu przewod-
nicz¹cemu. Ju¿ na samym
pocz¹tku nastêpnej sesji, któ-
ra rozpoczê³a siê o 10, a na
której radni PiS stawili siê w
komplecie, radna Tondera po-
zbawi³a radnego Wachowicza
resztek z³udzeñ co do oceny
jego pracy i postêpowania.
Wtórowa³y jej radne D¹brow-
ska i Kowalska, wyg³aszaj¹c
oœwiadczenia oceniaj¹ce po-
ziom kultury przewodnicz¹ce-
go rady. W ferworze zajad³ej
dyskusji pad³y s³owa, które
mog¹ kosztowaæ przewodni-
cz¹cego rady proces karny i
cywilny.

Radni opozycji za¿¹dali
wprowadzenia do porz¹dku
obrad wszystkich punktów,
nad którymi chcieli obradowaæ
w trakcie sesji nadzwyczaj-
nych i  ... jeden po drugim
przegrywali w wyniku g³oso-
wañ swoje wnioski. PiSowska
maszynka dzia³a³a nadzwy-
czaj sprawnie, przy okazji po-
leg³ tak¿e wniosek o nadanie
honorowej odznaki „Zas³u¿o-
ny dla Warszawy” Panu Pa-
w³owi Elszteinowi, znamieni-
temu praskiemu artyœcie foto-
grafikowi, a nie¿yj¹cy radny
Antoni Jakubowski, którego
pamiêæ na pocz¹tku sesji
uczczono minut¹ ciszy, nadal
formalnie figuruje w spisie rad-
nych Pragi Pó³noc.

Wzajemna wymiana ciosów
trwa³a niezmiernie d³ugo. Ad
vocem goni³o ad vocem, wresz-
cie po ponad godzinie przeg³o-
sowano porz¹dek obrad.

Dalsza czêœæ obrad tak¿e
nie odbywa³a siê w spokoju.
Atmosfera gêstnia³a. Rada
popar³a wniosek o nadanie
gimnazjum dla doros³ych przy
Kawêczyñskiej 12 imienia Pu-
³kownika Zygmunta Ignacego
Rylskiego „Hañczy”, wyrazi³a
zgodê na przekazanie komu-
nalnego lokalu u¿ytkowego
Przedszkolu 183, zaopiniowa-
³a wykaz lokali u¿ytkowych
przeznaczonych do sprzeda-
¿y w drodze bezprzetargowej
oraz uchwali³a Lokalny Pro-
gram Profilaktyki Uzale¿nieñ
dla dzielnicy Praga Pó³noc.
Kontrowersji nie wzbudzi³o
tak¿e przyjêcie uchwa³y w
sprawie og³oszenia roku 2006
„Rokiem Henryka Sienkiewi-
cza na Pradze Pó³noc”.

A potem zaczê³o siê. Za-
rz¹d dzielnicy zaproponowa³
¿a³osne rozwi¹zanie proble-
mu braku przewodnicz¹cych
dwóch wa¿nych komisji rady
bud¿etu i finansów oraz in-
westycji i samorz¹du. Obie
komisje rozwi¹zano, a jej
kompetencje przekazano
nowo powo³anej komisji bu-
d¿etu, inwestycji i samorz¹du.
Po tym, jak do jej sk³adu zapi-
sali siê wszyscy radni PiS, zro-
bili to tak¿e pozostali. W re-
zultacie to cia³o liczy 22 oso-
by, to jest tyle, ilu jest aktual-
nie radnych dzielnicy.  W poli-
tycznym ferworze walki zapo-
mniano powo³aæ przewodni-
cz¹cego tej megakomisji

Prawdziwa burza rozpêta³a
siê przy opiniowaniu zmiany
siedziby Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej z ulicy
Tarchomiñskiej 4 na Targow¹
86 oraz uchwa³ach bud¿eto-
wych. By³ to pomys³ zarz¹du
dzielnicy. W placówce na Tar-
chomiñskiej 4 dzia³a szko³a
dla dzieci autystycznych, a
poradnia jest tam sublokato-
rem, obie sobie przeszka-
dzaj¹. Przeniesienie poradni
wydawa³o siê wiêc zasadne.
Wybrano do tego Szko³ê Za-
wodow¹ przy Targowej 86, a
w³aœciwie jej warsztaty, któ-
rych likwidacja i adaptacja po-
mieszczeñ na potrzeby porad-
ni ma kosztowaæ 2,2 miliona
z³otych. Z dyskusji wynika³o,
¿e szko³a z Targowej te¿ po-
radni nie chce, pragn¹c za-
chowaæ swój profil zawodowy,
do czego warsztaty s¹ nie-
zbêdne. Ponadto ca³y proces
ma siê zakoñczyæ do wrzeœnia
2007 roku. Gdy radni opozy-
cji zg³osili  pomys³ przeniesie-
nia poradni do lokalu po by³ej
szkole spo³ecznej na Brechta
15 (którego adaptacja na ta-
kie potrzeby  mog³aby zostaæ
zrealizowana w krótkim cza-
sie, a koszt by³by nie wspó-
³miernie ni¿szy), w szeregach
PiS zapanowa³a konsterna-
cja, tym bardziej, ¿e niektórzy
radni tej partii zaczynali siê
przychylaæ siê do tego pomy-
s³u. Zarz¹dzona przez prowa-
dz¹cego obrady natychmia-
stowa przerwa i zapewne per-
swazja zarz¹du wobec w¹t-
pi¹cych spowodowa³a, ¿e po
jej zakoñczeniu ¿aden radny
PiS ju¿ nie œmia³ protestowaæ.
Mimo protestów opozycji oraz
rozpaczliwych wyst¹pieñ
obecnych na sali obrad rodzi-
ców dzieci autystycznych pro-
jekt zarz¹du przepchniêto.

Debaty nad bud¿etem jesz-
cze bardziej pogorszy³y at-
mosferê.

Obraduj¹ca dzieñ przed
sesj¹ komisja bud¿etu, oce-
niaj¹c wykonanie wydatków

Pragi Pó³noc za rok 2005 nie
wyda³a o nich - po raz pierw-
szy w tej kadencji -opinii po-
zytywnej. Tak¿e na sesji bur-
mistrzowi Sosnowskiemu za-
rzucono brak jakiejkolwiek
kontroli nad dochodami, któ-
re przekroczono o ponad 5
milionów z³otych i oddano do
miasta, bo nie by³o pomys³u
na wydatkowanie ich w dziel-
nicy oraz wydatkami, których
nie zrealizowano na kwotê
11,5 miliona z³otych w stosun-
ku do planu. Z przedstawio-
nych radnym dokumentów -
mówi³a radna Tondera - jasno
wynika, ¿e utracono w ten
sposób 16,5 miliona z³otych i
straty tej ju¿ siê nie odrobi.
Szczególnie bol¹ nie wydatko-
wane œrodki na inwestycje na
poziomie 3,5 miliona z³otych,
co stanowi³o ponad 25% œrod-
ków do dyspozycji dzielnicy w
ubieg³ym roku. Wtórowali jej
zarówno koledzy z klubu jak i
radne D¹browska oraz Kowal-
ska. Zarz¹d natomiast broni³
siê tym, ¿e gdyby Rada War-
szawy wyrazi³a zgodê na tzw.
wydatki niewygasaj¹ce to w
sprawozdaniu mo¿na by wy-
kazaæ wykonanie ponad
100% inwestycji. Rada War-
szawy takiej zgody nie da³a i
3,5 miliona z³otych Pradze
przepad³o - us³ysza³ w replice
burmistrz Sosnowski. Zarzu-
cono mu te¿, ¿e ¿ongluje licz-
bami, bo oczywiste fakty go
nie broni¹. Radnych podzieli-
³a tak¿e uchwa³a w sprawie
korekty bud¿etu na rok bie¿¹-
cy. Zarz¹d wyst¹pi³ z wnio-
skiem o zwiêkszenie wydat-
ków o ponad 13 milionów z³o-
tych. Kontrowersji nie budzi³y
zamierzenia zwiêkszenia wy-
datków o ponad 1,4 mln z³o-
tych na zimowe i letnie
oczyszczanie dróg, ci¹gów
pieszych, poprawê estetyki i
utrzymanie zieleni, 1,3 milio-
na na remonty placówek
oœwiatowych w tym VIII LO im.

W³adys³awa IV; 2,6 miliona na
adaptacjê i utrzymanie dodat-
kowych pomieszczeñ dla two-
rzonego „Bibliotecznego Cen-
trum Medialnego” przy ulicy
Skoczylasa; 2,3 miliona na
S¹siedzkie Centrum Integra-
cji Spo³ecznej przy ulicy Kor-
saka 2/6 i zwiêkszenie wydat-
ków o 500 tys. na moderniza-
cjê Ogrodu Jordanowskiego
przy Namys³owskiej. Opór
radnych opozycji wywo³a³a
propozycja dodatkowego
zwiêkszenia œrodków na re-
mont urzêdu o milion z³otych,
który ju¿ do tej pory praskich
podatników kosztowa³ oko³o
14 milionów z³otych. Zarz¹d
nie dopuœci³ do g³osowania
wniosku mniejszoœci z komi-
sji bud¿etu, aby wydatki na
administracjê zmniejszyæ o
200 tys. z³otych i ograniczyæ
ze 100 tys. z³otych do 10 tys.
z³otych finansowanie otwarcia
kontrowersyjnego pomnika
kapeli praskiej, a zaoszczê-
dzon¹ w ten sposób kwotê
290 tys. przeznaczyæ na spra-
wy bezpieczeñstwa dzielnicy.
Wzajemne zarzuty i utarczki,
w których prowadz¹cy obrady
Jacek Wachowicz nie by³ bez-
stronny, przenios³y siê tak¿e
na punkt „wolne wnioski”. S³a-
bo wypad³ w polemikach de-
biutuj¹cy na obradach rady
wiceburmistrz Konopko, który
brak argumentów nadrabia³
podniesionym g³osem.

W punkcie „zapytania i in-
terpelacje” radni opozycji
sformu³owali wobec zarz¹du
szereg wa¿nych dla dzielni-
cy tematów, dotycz¹cych za-
sadnoœci i gospodarnoœci
prowadzonych inwestycji.
Odpowiedzi na sesji nie pa-
d³y. Zarz¹d ma na to dwa ty-
godnie. Obrady sesji koñczy-
³o wyst¹pienie Ireneusza Ton-
dery, by³ego dyrektora Dziel-
nicy Praga Pó³noc obecnie
radnego Województwa Ma-
zowieckiego, który na proœbê
radnego PiS Paw³a Lisieckie-
go relacjonowa³ stan prac w
sejmiku wojewódzkim nad
wnioskiem o œrodki z Unii
Europejskiej na rewitalizacjê
ulicy Z¹bkowskiej.

DCh

Zamierzenia planistyczne
przez d³ugie lata sytuowa³y
Bia³o³êkê i w³aœciwie niemal
ca³¹ Pragê Pó³noc na margi-
nesie dzia³añ budowlanych.
Tereny by³y rezerwowane
g³ównie pod inwestycje prze-
mys³owo - techniczne, co
sprawi³o, ¿e Bia³o³êka by³a
jedn¹ z bardziej zaniedbanych
czêœci stolicy. Studium uwa-
runkowañ i kierunków zago-
spodarowania, jako dokument
planistyczny okreœlaj¹cy now¹
politykê przestrzenn¹, po-
wsta³o w 1994 w samorz¹do-
wej wówczas gminie Bia³o³ê-
ka. Ostatecznie Studium zo-
sta³o uchwalone w 1999 i wy-
tycza³o g³ówne kierunki roz-
woju. Ustalono trzy strefy - za-
budowy mieszkaniowej z
atrakcyjnym i zró¿nicowanym
systemem us³ugowym na po-
nad 50 proc. obszaru gminy,
strefê przemys³ow¹ ograni-
czon¹ do ówczesnego obsza-
ru - oko³o 20 proc. terenu Bia-
³o³êki, z jednoczesnym wymo-
giem restrukturyzacji zak³a-
dów przemys³owych. Trzecia

Bia³o³êka w liczbach

Infrastruktura,
przemys³, handel

strefa stanowi¹ca 30 proc.
Bia³o³êki to otwarte tereny o
znaczeniu przyrodniczym i
œrodowiskowym - dolina Wis³y,
Obszar Chronionego Krajo-
brazu, a tak¿e lasy, parki i zie-
leñce. Dziêki powstaniu Stu-
dium i uchwaleniu miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego dla 30
proc. obszaru w latach samo-
dzielnoœci 1994 - 2002 Bia³o-
³êka rozwija³a siê bardzo dy-
namicznie. Inwestowano w
uzbrojenie terenu, gazyfika-
cjê, budowano nowe drogi,
wodoci¹gi, oœwietlenie ulic.
Gmina odrabia³a zapóŸnienia
buduj¹c i rozbudowuj¹c szko-
³y. Jak grzyby po deszczu ro-
s³y kolejne osiedla mieszka-
niowe. Wszystko to sprawi³o,
¿e Bia³o³êka rokrocznie znaj-
dowa³a siê w tzw z³otej setce
najszybciej rozwijaj¹cych siê
polskich gmin, na Mazowszu
zajmowa³a pierwsze miejsce.

W dzielnicy dzia³a wiele
przedsiêbiorstw i firm. Wœród
nich znalaz³y siê m.in. Coca-
Cola HBC Polska, Drukarnia
Agora - Warszawa Bia³o³êka,
Fabryka Substancji Zapacho-
wych Pollena Aroma, FAEL-
BET S.A., KAPPA, Libet Gru-
pa Tatmack Kostki Bauma,
Polfa Tarchomin S.A., Spó³dziel-
nia Mototransport, Vattenfall
Heat Poland S.A., Izba Celna,
Zak³ad Piekarski ¯erañ - Lu-
belska, WAFAPOMP S.A, Ce-
mentownia Nowiny, Zak³a-
dy Wytwórcze Mebli Artystycz-
nych Henryków, Polskie M³y-
ny S.A. Bia³o³êckie super i hi-
permarkety to Auchan, Leroy
Merlin, Selgros Cash & Carry,
Champion, Leader Price,
BOMI S.A. Jak wynika z da-
nych na koniec 2005 w Bia³o-
³êce dzia³a³o 5932 przedsiê-
biorców. Warto dodaæ, ¿e re-
jestruje siê ich coraz wiêcej.

Zaniedbana infrastruktura
techniczna i uzbrojenie Bia³o³ê-
ki by³y priorytetem pod rz¹dami
samodzielnej gminy. Od 1994
roku wybudowano 74 kilometry
sieci wodoci¹gowej, 75 kilome-
trów gazoci¹gów, 11 kilometrów
kanalizacji. Dziêki znacz¹cej
rozbudowie sieci dróg liczne,
nowe osiedla mieszkaniowe zy-
ska³y na atrakcyjnoœci i mo¿li-
we sta³o siê wprowadzenie no-
wych linii autobusowych. Wybu-
dowano m.in. ulice: Œwiatowida
od Modliñskiej do T³uchowskiej,
Topolow¹, Ostródzk¹, Moch-
tyñsk¹, Œwidersk¹ z rondem
Obrazkowa, Myœliborsk¹, Æmie-
lowsk¹, Milenijn¹, Juranda ze
Spychowa, Wielkiego Dêbu,
Echa Leœne, Krokwi, Okienka,
Drogow¹, Marcho³ta, Czarno-
ciñsk¹.

Kolejnym priorytetem w³adz
Bia³o³êki by³y inwestycje w infra-
strukturê spo³eczn¹. Wybudowa-
no i rozbudowano wiele szkó³,
przedszkoli, powsta³y: oœrodek
sportu, komisariat policji, przy-
chodnia zdrowia i ratusz.   (egu)

W okresie minionych  3 lat
Warszawa by³a najgorzej za-
rz¹dzanym miastem w Polsce,
a ¿aden samorz¹d nie mia³
takich strat z tytu³u decyzji pre-
zydenta  - takie  opinie radny
województwa mazowieckiego
uzasadnia przyk³adami dzia-
³añ Lecha Kaczyñskiego i jego
ekipy. Na tej liœcie s¹  m.in.:
opóŸnienia w wydawaniu de-
cyzji administracyjnych oraz
b³êdne decyzje administracyj-
ne, które przynios³y  straty

Rachunek dla prezydenta
Z inicjatywy Macieja Bia³eckiego powsta³ spo³eczny ko-

mitet ds. ustalenia wartoœci strat, jakie Warszawa ponio-
s³a w wyniku prezydentury Lecha Kaczyñskiego.

mieszkañcom i przedsiêbior-
com; procesy (cywilne, karne
i z prawa pracy), w które mia-
sto zosta³o zaanga¿owane i
musia³o p³aciæ odszkodowa-
nia; rozrost administracji miej-
skiej, dublowanie etatów w
dzielnicach; spadek docho-
dów z mienia miasta; dwukrot-
ny wzrost zad³u¿enia miasta;
stan warszawskich ulic, który
przyniós³ wymierne straty ich
zmotoryzowanym u¿ytkowni-
kom;  koszty organizacji nie-

udanych przetargów i licznych
imprez kryptowyborczych.
Utrata funduszy unijnych i
œrodków z kontraktu regional-
nego zaowocuje m.in. zmniej-
szeniem œrodków na metro i
opóŸnieniem realizacji tej wa¿-
nej dla miasta inwestycji. Przy-
k³adem chybionego zakupu
inwestycyjnego jest SKM: za
55 mln kupiono 6 starych sk³a-
dów wagoników, przy których
prezydent siê sfotografowa³.

W dzia³ania spo³ecznego
komitetu zaanga¿owa³o siê
dotychczas ok. 15 osób; s¹
wœród nich przedsiêbiorcy i
zwykli ludzie, którzy ponieœli
straty, studenci politologii, a
nawet urzêdnicy samorz¹do-
wi. Z tego grona utworzony
zostanie zespó³, który do paŸ-
dziernika br. opracuje „Raport
o stratach poniesionych przez
Warszawê w wyniku prezy-
dentury Lecha Kaczyñskiego”.

Lista dokonañ prezydenta
Warszawy jest otwarta. Mo¿-
na j¹ wzbogaciæ, kontaktuj¹c
siê z pomys³odawc¹ akcji:

tel. 0604 05 02 32

lub www.bialecki.net.pl

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Oddzia³ Warszawski Stowarzyszenia Marynistów Polskich
zaprasza swych cz³onków oraz m³odziez z gimnazjów i li-
ceów Targówka (14-20 lat) do udzia³u w konkursie plastycz-
nym „Gdynia miasto morza”. Prace (malarstwo, rysunek,
grafika, fotografia, rzeŸba) nale¿y sk³adaæ w sali 308 Urzê-
du Dzielnicy Targówek 3 kwietnia w godz. 11-17.
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KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

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

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

Specja³ Wiejski
zaprasza

Szanowni Pañstwo

Nasze sklepiki powsta³y po
to, by mo¿na by³o w jednym
miejscu znaleŸæ to, co jest naj-
lepsze pod wzglêdem kulinar-
nym w poszczególnych regio-
nach Polski. Podstaw¹ na-
szych dzia³añ jest obsesyjne
wrêcz d¹¿enie do wyelimino-
wania stosowania przez na-
szych wytwórców wszelkich
dodatkowych chemicznych
substancji s³u¿¹cych nadaniu
odpowiedniej barwy wyrobom
lub podniesieniu wydajnoœci
ich produkcji.

W zwi¹zku z powy¿szym,
naturalnym drogowskazem
naszych poszukiwañ by³o do-
tarcie w pierwszej kolejnoœci
do producentów, którzy za
swoje wyroby otrzymali nagro-
dê Z³ota Per³a, przyznawan¹
co roku w trakcie targów Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo.
Wœród tych wyrobów na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
kie³basa Lisiecka, kindziuk po-
chodz¹cy oczywiœcie z jedynej
w Polsce gminy litewskiej, ser
koryciñski, kie³basa markowa
czy pachn¹cy œmietan¹ sê-
kacz. W najbli¿szym czasie
nasza oferta zostanie rozsze-
rzona o najbardziej uznane re-

gionalne produkty z krajów
Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem naszego
rozwoju sta³o siê dopracowa-
nie produktów, które s¹ po-
wszechnie znane, ale zale¿a-
³o nam na jak najwy¿szej ich
jakoœci – st¹d specjalnie na
nasze zamówienie przygoto-
wywane s¹ np. wêdliny przy-
gotowywane w oparciu o je-
dyny dopuszczalny przez nas
konserwant – sól kuchenn¹
(ew. kopalnian¹ sól k³o-
dawsk¹). Przyk³adem mo¿e
byæ m.in.  krakowska sucha
wytwarzana w niewielkiej ma-
sarni, czy seria produktów
wêdliniarskich nosz¹cych na-
zwê „dêbowe”, które zosta³y
zg³oszone do rejestracji w
Urzêdzie Patentowym.

W trakcie podró¿y po Polsce
i poszukiwañ ciekawych wy-
twórców dotarliœmy do produ-
centów wspania³ych kiszonych
ogórków i kapusty na Podlasiu.
Jako prawdopodobnie jedyni w
Polsce zamawiamy czysto
owcze oscypki.  Prosto z Biesz-
czadów œci¹gamy czysto kozie
sery oraz baraninê na comber
i pieczony udziec barani.

Nadaj¹c priorytet jakoœci i
czystoœci chemicznej spro-

wadzanym do nas wyrobom
nie mogliœmy nie doceniæ wy-
bitnych entuzjastów produkcji
ekologicznej. W ci¹g³ej sprze-
da¿y znajdziecie Pañstwo pro-
dukty pierwszych w Polsce
wytwórców eko: masarni –
hoduj¹cej w³asn¹ trzodê, mle-
czarni, przetwórni owoców i
warzyw, pasieki, wytwórni
makaronów (w tym pe³na ofer-
ta produktów z orkiszu).

W trosce o naszych klien-
tów zakupiliœmy pojazdy
ch³odnicze, dziêki którym pro-
dukty z najdalszych stron na-
szego kraju doje¿d¿aj¹ do
Warszawy w kontrolowanej
temperaturze. Wyznaj¹c za-
sadê, ¿e dostawcom nale¿y
ufaæ, potwierdzamy tê ufnoœæ
niezapowiadanymi badaniami
w laboratorium SGGW.

Wiêcej informacji znaj-

dziecie Pañstwo na
www.specjalwiejski.pl
oraz w naszych sklepikach:

Sadyba – ul. Konstanciñska 3
tel. 022 8583614;

Kabaty – ul. W¹wozowa 36,
paw. 28 (teren bazarku), tel.
648-32-72;

Œródmieœcie – ul. Polna 13,
paw. 48, (teren bazaru „Po-
lna”) tel. 825-67-86 w. 135;

Grochów – ul. Zamieniecka 90
paw. 53B (teren bazaru
„Szembeka”), tel. 333-21-53;

Centrum Handlowe Land –
ul. Wa³brzyska 11  (budynek A)

pawilon 2b tel. 22 549-90-08.

Tarchomin

ul. Œwiderska 100/20

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

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Szanowni Pañstwo,

W niniejszym artykule chcia³bym Pañstwu
przybli¿yæ kolejn¹ istotn¹ kwestiê zwi¹zan¹ z
nasz¹ Kancelari¹, a mianowicie zakres us³ug.

W Kancelarii Prawnej Legis Media pracuj¹
doœwiadczeni prawnicy, którzy w trakcie swo-
jej kariery zawodowej zajmowali siê sprawa-
mi z wiêkszoœci dziedzin prawa.

Nasze us³ugi œwiadczymy zarówno dla osób
fizycznych, jak i dla przedsiêbiorców, poma-
gaj¹c rozwi¹zywaæ wszystkie problemy ¿ycia
codziennego oraz problemy zwi¹zane z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.

Us³ugi œwiadczone w naszej Kancelarii to przede
wszystkim doradztwo prawne obejmuj¹ce:

1. Sprawy z zakresu prawa cywilnego –
wszelkiego rodzaju umowy i porady; apelacje,
odwo³ania, sprzeciwy od nakazów zap³aty;

2. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego –
zw³aszcza alimenty, rozwody, separacje, po-
rady w zakresie tzw. rozwodów koœcielnych;

3. Sprawy spadkowe – zw³aszcza testa-
menty, stwierdzenie nabycia spadku, dzia³
spadku, zachowek, wydziedziczenie;

4. Sprawy z zakresu prawa pracy – zw³asz-
cza sprawy zwi¹zane z umowami o pracê

Prawnik
przyjazny ludziom

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

5. Sprawy z zakresu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych – zw³aszcza renty, zasi³ki, emerytury;

6. Sprawy zwi¹zane z egzekucj¹ komor-
nicz¹ – zw³aszcza obrona przed komornikiem,
³agodzenie skutków egzekucji;

7. Sprawy z zakresu prawa spó³dzielczego
i lokalowego – zw³aszcza mieszkania spó³dziel-
cze i w³asnoœciowe, wspólnoty mieszkaniowe;

8. Sprawy z zakresu prawa handlowego i
gospodarczego – wszelkie sprawy zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹;

9. Sprawy z zakresu prawa podatkowego –
zw³aszcza odwo³ania od decyzji podatkowych;

10. Sprawy z zakresu prawa administra-
cyjnego – zw³aszcza wnioski o wydanie de-
cyzji o odwo³ania od decyzji;

11. Sprawy z zakresu prawa karnego i pra-
wa wykroczeñ – porady i pomoc w odwo³aniach;

12. Sprawy z zakresu prawa ubezpiecze-
niowego – zw³aszcza odszkodowania;

13. Sprawy z zakresu prawa w³asnoœci in-
telektualnej, w tym prawa komputerowego.

Ka¿dy klient, który zwróci siê o pomoc do na-
szej Kancelarii zawsze tak¹ pomoc otrzyma.

Udzielamy porad prawnych, sporz¹dzamy
wszelkiego rodzaju pisma, wnioski, odwo³a-
nia etc. w tym oczywiœcie wszelkiego rodzaju
pisma procesowe.

Sporz¹dzamy projekty umów, weryfikuje-
my umowy przedstawione przez klientów.

W imieniu naszych klientów prowadzimy ne-
gocjacje handlowe i prawne, wystêpujemy
w imieniu klientów wobec wszelkiego rodzaju
organów i instytucji.

Na ¿yczenie klientów œwiadczymy wszelkie-
go rodzaju us³ugi, których nasi klienci potrze-
buj¹. W naszej Kancelarii liczy siê Klient i sku-
teczne rozwi¹zanie jego problemów.

W imieniu naszych prawników zapraszam
do korzystania z us³ug Kancelarii Prawnej Le-
gis Media.

Wszelkie pytania i problemy mo¿na zg³a-
szaæ telefonicznie na numer 022 884 84 00,
511 321 248, 502 535 361 oraz za poœred-
nictwem poczty elektronicznej na adres
legismedia@legismedia.pl.

Odpowiemy na ka¿de pytanie. Gwarantujemy
udzielenie pomocy ka¿demu naszemu Klientowi.

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna Legis Media

Przeka¿ 1% dla m³odych sportowców
Stowarzyszenie Wspierania Koszykówki Klubu Sportowe-

go „Polonia Warszawa” informuje, ¿e od 22.04.2004 ma sta-
tus stowarzyszenia po¿ytku publicznego. Jest wpisane do KRS
pod numerem 0000171812. Zgodnie z ustaw¹, stwarza to
mo¿liwoœæ dokonania wp³aty 1% nale¿nego podatku za rok
2005 na konto stowarzyszenia. Uzyskane w ten sposób œrod-
ki stowarzyszenie chce wydaæ na sport m³odzie¿owy.

Potrzeby s¹ bardzo du¿e, bo klub ma nad wyraz skromne
mo¿liwoœci finansowe, a od pieniêdzy w³aœnie zale¿y dalsze
istnienie 6 sekcji sportowych, skupiaj¹cych oko³o 800 m³o-
dych zawodników. Nikomu nie trzeba t³umaczyæ, jak wielkie
znaczenie ma sportowe zaanga¿owanie m³odzie¿y, w jak wiel-
kim stopniu kszta³tuje to cechy psychofizyczne i odci¹ga m³o-
dzie¿ od licznych patologii, zw³aszcza w du¿ych miastach.

Mamy nadziejê, i¿ Pañstwa ofiarnoœæ i dobra wola pozwol¹ za-
pobiec nie tylko likwidacji sekcji, ale przyczyniæ siê do ich rozwoju.
Warto dodaæ, ¿e Polonia Warszawa jest klasyfikowana na VII miej-
scu w Polsce we wspó³zawodnictwie w sporcie m³odzie¿owym. Dla
ewentualnych ofiarodawców podajemy konto Stowarzyszenia:

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 45

17500009-0000000000965987

(Z dopiskiem „sekcja”, wybieramy jedn¹ sekcjê z nastêpuj¹-
cych: lekkoatletyka, pi³ka no¿na, koszykówka, p³ywanie, boks).

dokoñczenie ze str. 1

Nie chcemy „Lidla”!
pomiêdzy ul. Odkryt¹ a ul.
Œwiatowida. Kolejna tandeta
wciœniêta do Bia³o³êki.

Jeszcze raz prosimy o zain-
teresowanie siê „bezinteresow-
nym” faworyzowaniem marke-
tu „Lidl” - znanego œmietnika -
przez wysokich urzêdników
dzielnicy Bia³o³êka.

(Nazwiska i adresy do wia-
domoœci redakcji)

Takich listów, maili i telefo-
nów by³o wiêcej. Z wyra¿ony-
mi tu opiniami – co do „Lidla”,
„Leader Price” i „Biedronki”
zgadzamy siê ca³kowicie. O
odniesienie siê do tematu po-
prosiliœmy burmistrza Jerzego
Smoczyñskiego, wywo³anego
do tablicy przez rozgoryczo-
nych mieszkañców.

Nie ten adres

- Przykro mi, ¿e mimo tak
powszechnej dyskusji na ten
temat, mieszkañcy wci¹¿ nie
zdaj¹ sobie sprawy z tego, ¿e
w wyniku zmiany ustawy war-
szawskiej w 2002 r. nowo po-
wsta³e dzielnice utraci³y prawo
decydowania o tak istotnych
sprawach, jak architektura i
urbanistyka, geodezja i nieru-
chomoœci. Obecnie decyduj¹ o
tym w³adze m.st. Warszawy za
poœrednictwem swoich dele-
gatur, które wprawdzie znaj-
duj¹ siê na terenie urzêdu, ale
stanowi¹ integralne i niezale¿-
ne od niego jednostki – mówi
Jerzy Smoczyñski.

Dlatego wszelkie uwagi kry-
tyczne na temat powstania „Li-
dla” czy planów zbudowania
„Biedronki” nale¿y kierowaæ tam
i tylko tam. „Lidl” powsta³ na

dzia³ce, któr¹ kiedyœ kupi³
WARDOM od samodzielnej
wówczas gminy Bia³o³êka. Pla-
nowa³ tam zbudowanie osiedla.
Z sobie tylko znanych przyczyn
osiedla nie zbudowa³, a dzia³kê
odsprzeda³ „Lidlowi”. Od strony
formalno-prawnej móg³ to zro-
biæ, gdy¿ na tym terenie prze-
widziana by³a zabudowa miesz-
kaniowo-handlowo-us³ugowa.
Z drugiej jednak strony, ponie-
wa¿ dla tego terenu nie by³o
opracowanego planu miejsco-
wego zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami, „Lidl” mu-
sia³ wyst¹piæ o tzw. decyzjê w
sprawie warunków zabudowy,
któr¹ wydaje delegatura naczel-
nego architekta miasta. Dziêki
temu my, jako zarz¹d dzielnicy,
w ogóle siê o tym dowiedzieli-
œmy. Gdyby taki plan by³, o po-
zwolenie na budowê wyst¹pio-
no by wprost do naczelnego
architekta Warszawy.

Zaczêliœmy od razu prote-
stowaæ, przede wszystkim – bo
to by³ jedyny racjonalny argu-
ment – ze wzglêdu na to, ¿e
obiekt „Lidla” nie nawi¹zuje do
istniej¹cej zabudowy centrum
Tarchomina. Ca³kowicie siê
zgadzam z okreœleniem, ¿e
jest to coœ poœredniego miêdzy
barakiem a stodo³¹. Dotych-
czas udawa³o nam siê dopro-

wadziæ do zmiany projektów
architektonicznych – przyk³a-
dem tego jest „Champion”, któ-
ry mia³ byæ równie¿ p³askim
B³aszakiem. Tak¿e  tak kryty-
kowany „Leader Price” ma u
nas nieco odmienny wygl¹d
ni¿ w innych czêœciach War-
szawy, choæ mo¿e i tak nie
najlepszy. Niezale¿nie od uro-
dy takich sklepów, s¹ ludzie
mniej zamo¿ni, którzy tam
robi¹ zakupy. Dlatego nie kwe-
stionujê samego istnienia ta-
kich sklepów, ale ich lokaliza-
cje. Naro¿nik Myœliborskiej i
Œwiatowida jest przecie¿ jed-
nym z bardziej eksponowa-
nych w dzielnicy.

Decyzja o warunkach zabu-
dowy zosta³a wydana w 2003 r.,
w oparciu jeszcze o stare prze-
pisy planu ogólnego zagospo-

darowania Warszawy, który by³
znacznie liberalniejszy. Prote-
stowaliœmy my, jako zarz¹d
dzielnicy, podkreœlaj¹c, ¿e archi-
tektura „Lidla” daleko odbiega
od okolicznej zabudowy. Prote-
stowa³ tak¿e zarz¹d RSM „Pra-
ga”. Delegatura naczelnego ar-
chitekta miasta odmówi³a (w lip-
cu 2005 r.) wydania pozwolenia
na budowê. Zgodnie z proce-
dur¹ prawn¹, „Lidl”odwo³a³ siê
do wojewody. A wojewoda de-
cyzjê uchyli³, zreszt¹ nas o tym
nie zawiadamiaj¹c, bo formalnie
nie musia³, jako ¿e stron¹ jest
prezydent miasta. O tym, ¿e ta-
kie pozwolenie zosta³o wydane,
dowiedzieliœmy siê, gdy budowa
wysz³a z ziemi. Obecnie inwe-
stycja ta jest zaskar¿ona do Wo-
jewódzkiego S¹du Administra-
cyjnego, ale nie wierzê w mo¿li-
woœæ rozebrania tej budowli.

Natomiast „Biedronka” – o ile
to rzeczywiœcie bêdzie ten sklep,
bo wszelkich ustaleñ dokonywa-
³a firma Tryboñ – ma powstaæ na
dzia³ce, odkupionej od prywat-
nej osoby. Nie jest to miejsce
eksponowane, a ponadto prze-
biega tamtêdy linia wysokiego
napiêcia – 1100 kV. Uniemo¿li-
wia to zabudowê mieszkaniow¹,
a powstanie ka¿dego innego
obiektu, tak¿e handlowo-us³ugo-
wego, wymaga wielu uzgodnieñ
z energetykami.

Od redakcji. Wprawdzie nie
zmieni to sytuacji, ¿e „Lidl” stoi
i straszy, ale przynajmniej wia-
domo, kto za to odpowiada. Do
sprawy placów zabaw wrócimy
wkrótce.                              (T)

Teatr Wytwórnia mieszcz¹cy siê na terenie Fabryki Wó-
dek „Koneser” przy ul. Z¹bkowskiej zaprasza w dniach 8,
9, 10, 23, 24 i 25 kwietnia na spektakl „Paw królowej.

Opera Praska” Jest to spektakl muzyczny na podstawie
ksi¹¿ki Doroty Mas³owskiej, w adaptacji i re¿yserii Jacka
Papisa. Muzykê napisa³a wroc³awska kompozytorka Han-
na Kayser, a piosenki wykonuje Stanis³aw Retro. Akcja sztuki
dzieje siê na Pradze.

Bilety mo¿na rezerwowaæ przez Internet (informacje na
stronie www.teatrwytwornia.pl) lub telefonicznie

(022)741-23-05, oraz kupiæ na 15 minut przed spektaklem.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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Jego osobowoœæ o wysokich
wartoœciach moralnych i pa-
triotycznych kszta³towa³a siê
pod wp³ywem wybitnego pe-
dagoga i wychowawcy Kazi-
mierza Lisieckiego, zwanego
„Dziadkiem”, który w czasie
okupacji prowadzi³ ognisko
m³odzie¿owe „Praga” przy ul.
Œrodkowej 9. Zdzis³aw wyró¿-
nia³ siê tam szczególnymi zdol-
noœciami manualnymi do ry-
sunku i grafiki, st¹d przez ko-
legów nazwany by³ czarodzie-
jem. Po wst¹pieniu do konspi-
racyjnej organizacji AK, odtwa-
rza³ pieczêcie i dokumenty nie-
mieckie na u¿ytek w³adz Pol-
skiego Pañstwa Podziemne-
go. Po wojnie jako AK-owiec,
by³ aresztowany przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa i przebywa³ w
wiêzieniu przy ul. Cyryla i Me-
todego. Po wcieleniu do woj-
ska pracowa³ w s³u¿bie karto-
grafii. Talent artystyczny rozwi-
ja³ na studiach w Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie,
gdzie otrzyma³ dyplom magi-
stra artysty plastyka.

Jako kombatant, oddany by³
pracy spo³ecznej przy doku-
mentowaniu i upamiêtnianiu
historii walk na Pradze. Jest
autorem szeregu tablic i po-
mników, które projektowa³ i
nadzorowa³ wykonanie.
Obiekty te przypominaj¹
mieszkañcom Pragi o bohater-
skiej przesz³oœci ich Dzielnicy.

- Nowy wystrój otrzyma³ po-
mnik AK na Cmentarzu Bród-
nowskim w kw. 22-A. Wbudo-
wano metalow¹ œciankê a¿u-
row¹ z elementami patriotycz-
nymi. Elementy te ze stali nie-
rdzewnej wykona³ wspólnie z
kolegami ze Stoczni Gdañ-
skiej, jako dar z okazji 60.
rocznicy Powstania Warszaw-
skiego. Jest to miejsce pamiê-
ci narodowej, powszechnie
znane i codziennie dekorowa-
ne przez ludnoœæ zniczami. Tu
te¿, co rok jest organizowany
Apel Poleg³ych Powstañców
Praskich. Uczestnicz¹: kom-
batanci, wojsko, przedstawi-
ciele w³adz terenowych i spo-
³eczeñstwo Pragi.

- Na Skwerze im. P³k
¯urowskiego, przebudowane
zosta³o otoczenie pomnika dla
potrzeb gromadzenia tu m³o-
dzie¿y szkolnej podczas uro-

Zas³u¿ony
dla Pragi

pn-pt: 10-19
sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
  domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- wina mo³dawskie i gruziñskie
- ciasta domowe

W marcu odszed³ od nas prze¿ywszy lat 76 p³k Zdzi-
s³aw Bogaczewicz ¿o³nierz AK, uczestnik Powstania War-
szawskiego na Pradze ps. „Szmaja”, cz³onek zarz¹du w 6/
XXVI Obwodzie Warszawa-Praga Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej oraz Spo³ecznej Rady Komba-
tanckiej przy Urzêdzie Dzielnicy Warszawa-Targówek.

czystoœci patriotycznych.
Szczególn¹ uwagê zwraca,
du¿ych rozmiarów znak Pol-
ski Walcz¹cej u³o¿ony z ko-
stek granitowych.

- Na elewacji koœcio³a przy
ul. Ratuszowej, umieszczona
zosta³a p³yta na czêœæ trzech
kolejnych komendantów AK
na Pradze, z których dwóch
zginê³o w obozach koncentra-
cyjnych.

- Na budynku Ratusza
Dzielnicy Targówek przy ul.
Kondratowicza 20, wbudowa-
na zosta³a tablica dla upa-
miêtnienia bohaterskiej obro-
ny Warszawy w 1939 r. przez
¿o³nierzy Kresowej Dywizji
Piechoty.

- Opracowane przez Zdzi-
s³awa mapy Pragi, obrazuj¹-
ce ciê¿kie walki powstañcze
w okresie do 4 sierpnia 1944
r., przekazane zosta³y do Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego.

- Pamiêtamy zaprojektowa-
ne i wykonane przez Niego
dekoracje w Centralnej Biblio-
tece Wojskowej z okazji orga-
nizowanych tam uroczystoœci.

Za walkê o niepodleg³oœæ
Ojczyzny oraz lata ofiarnej dla
Niej pracy odznaczony zosta³:
Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzy-
¿em Armii Krajowej, Krzy¿em
Partyzanckim, Warszawskim
Krzy¿em Powstañczym, Me-
dalem za Warszawê, Meda-
lem Pro Memoria i innymi od-
znaczeniami.

Wielkiego Patriotê i Ar-
tystê serdecznego Kolegê
i Przyjaciela ¿egnaj¹
¿o³nierze z 6/XXVI Obwodu
AK Praga.

STUDIO FRYZJERSKIE
zaprasza w godzinach 9 - 21

ul. Darwina 15, tel. 022 818-98-46

Promocyjne ceny! Strzy¿enie mêskie ju¿ od 12 z³

Praski lew jest kopi¹ rzeŸby
z ods³oniêtego w 1834 roku
pomnika pruskiego genera³a
Gerharda von Scharnhorsta z
berliñskiego cmentarza woj-
skowego Invalidenfriedhof, za-
³o¿onego w 1748 roku przez
króla Prus Fryderyka Wielkie-
go. Genera³ Scharnhorst by³
autorem wprowadzanej od
1807 roku radykalnej reformy
pruskiej armii, polegaj¹cej
m.in. na zmianie modelu do-
wództwa i uelastycznieniu tak-
tyki, zniesieniu kar cielesnych
i umo¿liwieniu mieszczañstwu
karier wojskowych. Scharn-
horst odniós³ ranê w nogê w
maju 1813 i w wyniku kompli-
kacji oraz trudów odwrotu
wkrótce zmar³. Imponuj¹cy
grobowiec Scharnhorsta sta-
nowi obecnie centralny punkt
zaniedbanej nekropolii.

Projekt grobowca wykona³ w
1824 roku wybitny niemiecki
architekt doby klasycyzmu Karl
Friedrich Schinkel (1781-
1841), twórca wielu obiektów,
m.in. zachowanego do dziœ ko-
³obrzeskiego ratusza. Grobo-
wiec sk³ada siê z umieszczo-
nego na podwy¿szeniu mar-
murowego sarkofagu ozdobio-

Tajemnice œpi¹cego lwa
Przed pó³nocn¹ bram¹ ZOO, zlokalizowan¹ od strony Mo-

stu Gdañskiego, znajduje siê br¹zowa rzeŸba przedstawia-
j¹ca naturalnej wielkoœci le¿¹cego lwa (patrz zdjêcie). Œpi¹-
cy lew spoczywa na niskim cokole, przez co czêsto dosia-
dany jest przez dzieci odwiedzaj¹ce ogród zoologiczny.
Uwa¿ne oko dostrze¿e z ty³u, na podstawie rzeŸby, napis w
jêzyku niemieckim: „Gegossen von Hermann Gladenbeck
Berlin 1873”. Jest to sygnatura warsztatu odlewniczego ce-
nionego niemieckiego br¹zownika Hermanna Gladenbecka
(1827-1918). Dlaczego rzeŸba ta znalaz³a siê przy ZOO? Hi-
storia to ciekawa i nadal nie do koñca wyjaœniona.

nego p³askorzeŸbami. Na sar-
kofagu znajduje siê wieñcz¹-
ca ca³y pomnik figura le¿¹ce-
go œpi¹cego lwa. I w³aœnie ko-
piê tej rzeŸby ogl¹damy dziœ
przed pó³nocn¹ bram¹ ZOO.
Autorstwo pierwowzoru przypi-
suje siê najczêœciej rzeŸbiarzo-
wi Christianowi Danielowi Rau-
chowi, który równie¿ by³ wspó-
³twórc¹ pomnika genera³a,
lecz faktycznym autorem rzeŸ-
by lwa by³ górnoœl¹ski rzeŸ-
biarz Theodor Erdmann Kali-
de (1801-1863), urodzony w
dzisiejszym Chorzowie (ów-
czesnej Królewskiej Hucie), a
zmar³y i pochowany w Gliwi-
cach, który pracowa³ w Berli-
nie pod kierownictwem swoje-
go mistrza Ch.D. Raucha.

Kalide nazywany by³ przez
wspó³czesnych „rzeŸbiarzem
br¹zu i ¿elaza”. Pod koniec
1831 roku zosta³ mianowany
artyst¹ akademickim w dzie-
dzinie rzeŸby i cyzelowania, co
umo¿liwi³o mu za³o¿enie w³a-
snej pracowni. Wkrótce sta³ siê
jednym ze s³ynniejszych twór-
ców berliñskich. Œwietnie roz-
wijaj¹c¹ siê karierê artystyczn¹
Theodora Kalide za³ama³
skandal, który wybuch³ po wy-
stawieniu rzeŸby „Bachantka
na panterze” (1844), któr¹ Ka-
lide uznawa³ za dzie³o ¿ycia.
Ta doskona³a pod wzglêdem
artystycznym, pe³na ekspresji
i zmys³owego erotyzmu praca
wzbudzi³a powszechne zgor-
szenie i wstrzyma³a zamówie-
nia na inne dzie³a artysty
(obecnie rzeŸba ta znajduje siê
w Berliñskiej Galerii Narodo-
wej). Niezrozumiany i niedoce-
niany Kalide opuœci³ Berlin.
Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w

Gliwicach, ozdabiaj¹c swoimi
dzie³ami górnoœl¹skie miasta.

Wœród prac Kalidego by³y
te¿ rzeŸby „Lwa czuwaj¹cego”
i  w³aœnie „Lwa œpi¹cego”, któ-
rych gipsowe modele powsta-
³y z 1823 r. Podobno pokaz
zwierz¹t w Berlinie, wœród któ-
rych znajdowa³y siê cztery
wspania³e lwy, tak zainspirowa³
Kalidego, ¿e wykona³ wiele ich
szkiców w ró¿nych pozach i
ujêciach z myœl¹ o wykorzysta-

niu tego materia³u w przysz³ych
pracach. Gipsowe modele
dwóch lwów zosta³y wystawio-
ne w berliñskiej Akademii Sztuk
Piêknych i oba sta³y siê popu-
larnymi, czêstokroæ odlewany-
mi rzeŸbami. Taki w³aœnie œpi¹-
cy lew zwieñczy³ pomnik na-
grobny pruskiego genera³a, a
tak¿e zosta³ odlany m.in. w
1873 r., ju¿ po œmierci Kalide-
go, w berliñskiej wytwórni Her-
manna Gladenbecka.

Jednak nadal nie wiemy, jak
znalaz³ siê na Pradze. Z du¿¹
doz¹ pewnoœci twierdzi siê, ¿e
lew trafi³ do Warszawy po ostat-
niej wojnie z terenu Niemiec lub
tzw. ziem odzyskanych. Te
s³uszne przypuszczenia po-
twierdza informacja, jak¹ uzy-
ska³em od bytomskiego histo-
ryka Przemys³awa Nadolskie-
go. Wed³ug niego data odlania
rzeŸby (1873) i sygnatura ber-
liñskiej odlewni zgadzaj¹ siê z

danymi lwa, który niegdyœ sta³
w³aœnie w Bytomiu.

W 1873 r. ods³oniêto go na
œrodku bytomskiego Rynku.
Lew zamówiony w Berlinie, na
specjalne zamówienie z Byto-
mia, spocz¹³ na wysokim co-
kole otoczonym ma³ym base-
nem z fontann¹ (pomnik wi-
doczny jest po lewej stronie re-
produkowanej pocztówki z ok.
1900 r.). Ca³oœæ pomnika upa-
miêtnia³a mieszkañców miasta
Bytomia i powiatu bytomskie-
go poleg³ych w szeregach ar-
mii pruskiej w zwyciêskiej woj-
nie z Francj¹ w latach 1870-

71. Oko³o 1931 r. w miejscu
pomnika wybudowano stacjê
benzynow¹ z szaletem pu-
blicznym, a pomnik przeniesio-
no na obecny plac Akademic-
ki - ówczesny Reichspräsiden-
tenplatz. Wkrótce po 1945 r.
cokó³ prawdopodobnie znisz-
czono, zapewne z powodu
widniej¹cych na nim niemiec-
kich inskrypcji. Sama rzeŸba
lwa trafi³a do bytomskiego par-
ku miejskiego. Pan Nadolski
twierdzi, ¿e lew znikn¹³ z par-
ku w niejasnych okoliczno-
œciach oko³o 1960 roku. Uwa-
¿a, ¿e zapewne wówczas tra-
fi³ do Warszawy i umieszczo-
no go dla ozdoby przy ZOO,
tu¿ obok oddanego do u¿ytku
nowego Mostu Gdañskiego.

Wedle posiadanych przeze
mnie informacji, rzeŸba œpi¹ce-
go lwa przy bramie ZOO jest
widoczna na zdjêciach z koñ-
ca lat 50. Most Gdañski wraz z
trasami dojazdowymi zbudo-
wano w latach 1957-59. Po-
twierdza³oby to wersjê przed-
stawion¹ przez pana Przemy-
s³awa Nadolskiego. O bardzo
prawdopodobnym bytomskim
rodowodzie lwa nie mo¿emy
byæ jednak przekonani w stu
procentach, gdy¿ jednoznacz-
nych dowodów nie mamy. Po-
dobnych odlewów œpi¹cego
lwa powsta³o co najmniej kilka.
Identyczny znajdowa³ siê miê-
dzy innymi w Gliwicach (te¿ po-
noæ znikn¹³ w latach 60.), w
Pokoju ko³o Opola (istnieje), a
nawet w Estonii we wsi Kärst-
na (zachowany do dziœ).

Jak donios³o katowickie wy-
danie Gazety Wyborczej z 9
marca br., w³adze Bytomia za-
mierzaj¹ upomnieæ siê o zwrot
rzeŸby. Przeszkód do oddania
lwa nie widz¹ ani w³adze dziel-
nicy Praga Pó³noc, ani sto³ecz-
ny Zarz¹d Dróg Miejskich, do
którego nale¿y grunt z rzeŸb¹.
Byæ mo¿e s¹ to dla œpi¹cego
lwa ostatnie chwile spokojnej
drzemki przed przeprowadzk¹.

Na koniec chcê serdecznie
podziêkowaæ za okazan¹ po-
moc panu Przemys³awowi
Nadolskiemu oraz panu Pa-
w³owi Giergoniowi z portalu
www.sztuka.net.pl

Micha³ Pilich

We wrzeœniu 1794 roku na-
czelnik, Tadeusz Koœciuszko,
podj¹³ decyzjê o utworzeniu
pu³ku lekkokonnych, w które-
go sk³ad wesz³o oko³o 500
¿o³nierzy ¿ydowskich. „To
wa¿ny gest Koœciuszki. Znak,
¿e chcia³ traktowaæ ¯ydów
jako obywateli Polski, którzy
do tej pory nie byli za takich
uwa¿ani. Nie mieli pe³ni praw
obywatelskich, a do tego mu-
sieli p³aciæ specjalne podatki”
– powiedzia³ profesor. Na cze-
le oddzia³u stan¹³, urodzony
na Litwie, Berek Joselewicz
(1764-1809).

Po wybuchu powstania na-
stroje wœród du¿ej czêœci lud-
noœci ¿ydowskiej by³y rewolu-
cyjne. „By³ to wp³yw Oœwiece-
nia, Rewolucji Francuskiej i
bezrobocia. Koœciuszko, zwo-
lennik Oœwiecenia, ba³ siê
jego radykalnego nurtu – nur-
tu jakobiñskiego. Poleci³ Ja-
nowi Kiliñskiemu, s³ynnemu
szewcowi, zmobilizowanie do
armii oko³o 6 tysiêcy tzw. luŸ-
nych ludzi, a wœród nich pu³k,
którym dowodzi³ Joselewicz”
– wyjaœnia prof. Drozdowski.

Co mieszkañcy s¹dz¹ o pomniku Joselewicza

Przypominamy, ¿e w re-
dakcji Nowej Gazety Pra-
skiej przy ul. K³opotowskie-
go 15 lok. 2 (tel. 022 618 00 80)
jest nadal dostêpna ksi¹¿ka

„Warszawska Praga. Prze-
wodnik” autorstwa Micha³a
Pilicha.

Stowarzyszenie Budowy Pomnika Tadeusza Koœciuszki
sugeruje mieszkañcom Pragi wystawienie pomnika Berka
Joselewicza, dowódcy pu³ku ¿ydowskiej jazdy konnej. W
czasie Insurekcji Koœciuszkowskiej walczy³ m.in. na Pra-
dze. „By³by to symbol wspó³pracy polsko-¿ydowskiej pod-
jêtej w czasie Powstania” – mówi prof. Marian Marek Droz-
dowski, prezes Stowarzyszenia.

Ta decyzja wprowadzi³a pe-
wien spokój na ulicach po-
wstañczej Warszawy. Ode-
tchnêli tak¿e bogacze, oba-
wiaj¹cy siê wa³êsaj¹cej bez
pracy masy ludnoœci.

Nie wszyscy jednak ¯ydzi
chcieli braæ udzia³ w Insurek-
cji. „Bogaci ¯ydzi, wœród nich
znany kupiec Szmul Zbytko-
wer, byli przeciwni walkom.
Powstanie popar³a g³ównie
biedota, drobni kupcy i rze-
mieœlnicy” – przekonuje prof.
Drozdowski. To oni stanowili
si³ê pu³ku Joselewicza. Wraz
ze swoim dowódc¹ wziêli
udzia³ w obronie Pragi (listo-
pad 1794), której wielu nie
prze¿y³o.

Po tragedii Rzezi Pragi i
upadku Insurekcji Szmul
Zbytkower przyj¹³ zupe³nie
odmienn¹ postawê. „Po-
stanowi³ wykupiæ cia³a po-
mordowanych ¯ydów oraz
jeñców, czym niejako odzy-
ska³ dobre imiê” – dodaje
profesor.

Tymczasem garstka
¿o³nierzy wraz z Joselewi-
czem dosta³a siê do Legio-

nów tworz¹cych siê we W³o-
szech na prze³omie XVIII i
XIX wieku. Nastêpnie uczest-
niczy³a w bitwie pod Kockiem
– tam te¿ zgin¹³ Joselewicz.
Na pami¹tkê dzielnej posta-
wy usypano mu kopiec. „Hi-
storia Joselewicza jest zna-
cz¹ca – pokazuje, ¿e ¯ydzi
uznali Polskê za swój dom i
byli w stanie walczyæ za
w³asn¹ Ojczyznê. W póŸniej-
szych czasach wszystkie or-
ganizacje ¿ydowskie, m.in.
organizacje skautowskie i
Zwi¹zek ̄ ydów Uczestników
Walk o Niepodleg³oœæ Polski,
które stawia³y na asymilacjê,
za patrona obiera³y sobie
w³aœnie tego bohatera” – t³u-
maczy profesor Drozdowski.

A co mieszkañcy Pragi
s¹dz¹ o takiej inicjatywie?

Adam Praski

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046
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W ciep³ym, przytulnym,
czteropoziomowym wnêtrzu
kawiarni uwagê przyci¹gaj¹
drewniane i kamienne figurki
afrykañskich zwierz¹t, posta-
cie i wizerunki ludzi, symbole
odleg³ych kultur, które mo¿-
na zakupiæ poszukuj¹c nieba-
nalnego prezentu. Smak da-
lekich krajów mo¿na poczuæ
pij¹c aromatyczne herbaty
(od orientalnych po owoco-
we), egzotyczne kawy i delek-
tuj¹c siê s³odkoœciami ze
œwiata. Herbata kosztuje 7 z³;
kawa espresso 6 z³, latte 10
z³; gor¹ca czekolada 8 z³;
lody 12 z³, baklawa 8 z³.

Mo¿na zrobiæ krok dalej i
skorzystaæ z oferty turystycz-
nej, zapowiedzianej w drugiej
czêœci nazwy lokalu: „Travel”
to przecie¿ „Podró¿”.

Zarówno ci, którzy podró-

¿uj¹ od lat, jak i osoby do-
piero rozpoczynaj¹ce swoj¹

przygodê z odkrywaniem

œwiata, znajd¹ w ofercie na-
szego biura coœ dla siebie –

zapewniaj¹ w³aœciciele
„Coffee Travel”: Kasia Gib-

son i Dominik Kucia.

Na razie oferuj¹ us³ugi tu-
rystyczne, oparte na goto-

Smak podró¿y
Wêdruj¹c po starej Pradze mo¿na odkryæ zupe³nie

nowe, ciekawe miejsca. W pobli¿u Ogrodu Zoologiczne-

go, Katedry œw. Floriana i Liceum im. W³adys³awa IV, na
ul. Floriañskiej (wejœcie od Jagielloñskiej) ma od niedaw-

na siedzibê Coffee Travel.

wych programach wiod¹cych
na rynku tour operatorów; w
przysz³oœci zamierzaj¹ samo-
dzielnie organizowaæ wyjaz-
dy wakacyjne na indywidual-
ne zapotrzebowanie klienta.

Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ na miejscu,

 przy ul. Floriañskiej 6

(wejœcie od ul. Jagielloñskiej)

pon.-sob. od 10.00 do 20.00,
niedz. od 12.00 do 20.00;

telefonicznie pod numerem

022 677 50 90;

www.coffeetravel.pl

Ju¿ nie tylko zakupy s¹ pre-
tekstem do rodzinnych wyjaz-
dów do Centrum Handlowego
Targówek. Od 19 listopada
ubieg³ego roku magnesem,
który przyci¹ga zw³aszcza
dzieci jest Weso³e Miastecz-
ko - znakomicie wyposa¿one
centrum zabaw o powierzch-
ni ponad 1300 metrów kwa-
dratowych!

Rodzice s¹ zachwyceni:
„Robiê tu zakupy co tydzieñ.
Nie zawsze mia³am mo¿liwoœæ
zostawienia mojej trójki dzieci
pod opiek¹ mê¿a czy s¹siad-
ki, wiêc musia³am je zabieraæ
ze sob¹ - i to by³ koszmar” opo-
wiada Ma³gorzata Komorow-
ska, mama Zuzi, Zosi i Jasia.
„Pilnowanie ich doprowadza³o
w koñcu do tego, ¿e kupowa-
³am tylko po³owê potrzebnych
rzeczy, a po resztê i tak mu-
sia³am potem jechaæ jeszcze
raz”. Od kiedy dzia³a Weso³e
Miasteczko, pani Ma³gorzata

Zakupy z zabaw¹
w Weso³ym Miasteczku

Twoje dziecko chce siê weso³o pobawiæ, a ty
chcesz zrobiæ zakupy? To nie problem. Wybierzcie
siê ca³¹ rodzin¹ do Centrum Handlowego Targówek!

zostawia tam dzieci, a sama
idzie do sklepów galerii han-
dlowej. Dzieci pilnuj¹ siê na-

wzajem i dodatkowo s¹ pod
opiek¹ pracowników Miastecz-
ka. Ci zaœ dok³adaj¹ wszelkich
starañ, by wszystkim dzieciom
zapewniæ bezpieczeñstwo.
Dziêki temu maluchy mog¹ siê
skupiæ wy³¹cznie na zabawie,

a do wyboru maj¹ m.in.: kolej-
kê elektryczn¹, karuzelê, ba-
sen chiñski z kulkami, k¹cik do
rysowania, pompowanego
smoka, rodeo, samochodziki
na akumulatory. Na miejscu
jest te¿ szatnia i bufet.

Do tej pory wejœcie do We-
so³ego Miasteczka by³o bez-
p³atne, jednak od l lutego trze-
ba zap³aciæ 5 z³otych za pierw-
sze 2 godziny zabawy. To po-
zwoli pomys³odawcy i w³aœci-
cielowi Weso³ego Miasteczka,
czyli Dyrekcji CH Targówek,
zapewniæ kolejne atrakcje, a
tak¿e drobne upominki dla
wszystkich ma³ych goœci.

Dziœ rodzice i dzieci nie
wyobra¿aj¹ sobie wizyty w CH
Targówek bez wyprawy do
Weso³ego Miasteczka i cho-
cia¿ w weekendy trzeba cza-
sem postaæ w kolejce (w so-
boty i niedziele bywa tu ok.
1700 osób), to przecie¿ ra-
doœæ na twarzy dziecka jest
bezcenna. A resztê mo¿na
kupiæ w licznych sklepach ga-
lerii handlowej.

MM

Czas mija nieub³aganie.

Ledwo siê spostrze¿emy, ju¿
wpadliœmy w kierat praca –

dom albo przeszliœmy na pe-

³en etat babci lub dziadka.
Zagonieni, swoje wolne chwi-

le przeznaczamy na zakupy,
sprz¹tanie i sen. W porz¹d-

ku. Ale mo¿na te¿ ¿yæ inaczej.

Mieszkaniec Bródna we-
d³ug doœæ powszechnych ste-
reotypów to niezbyt ciekawa
postaæ. Tymczasem w³aœnie
na tym osiedlu kwitnie ¿ycie
artystyczne. Klub „Junona” w
marcu 2006 r. po raz szósty
zorganizowa³ wystawê prac
artystów – amatorów. Impre-

za na dobre ju¿ wros³a w kra-
jobraz. Nie reklamowaliœmy

siê w tym roku specjalnie, a

zg³osi³o siê prawie 60 osób,
w tym 20 debiutantów. Warto

podkreœliæ, ¿e osoby, które
bra³y ju¿ udzia³ w naszym po-

kazie, co roku prezentuj¹

nowe prace. Zwiêksza siê te¿

ró¿norodnoœæ dzie³. Najlicz-

niej reprezentowane jest
oczywiœcie malarstwo olejne,

ale mamy te¿ pastele, hafty,

gobeliny, rzeŸby, batik, foto-
grafie, a nawet bi¿uteriê i pi-

sanki - mówi Marzena Kuja-
wa, kierowniczka „Junony”.

Kto mo¿e zostaæ artyst¹?
Emeryci i osoby czynne za-
wodowo. Rozpiêtoœæ wieko-
wa tak¿e jest du¿a, od 19 do
76 lat. Wiêcej pañ, s¹ równie¿
ca³e rodziny. Orga-
nizatorzy podkre-
œlaj¹, ¿e to nie jest
konkurs. Nie ma
¿adnej selekcji

prac. Wszyscy
uczestnicy s¹ zwy-

ciêzcami. Ka¿dy

dostaje ma³y upo-
minek i dyplom. Dla

niektórych twórców
wystawa w naszym

klubie, to pocz¹tek

Mo¿na ¿yæ inaczej

ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl

Dlaczego niektórzy ludzie rzadziej choruj¹?

       Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Jaskinia Solna

„Almonis”

Gabinet masa¿u:

♦ klasyczny      ♦ wspomagaj¹cy odchudzanie

♦ leczniczy      ♦ refleksoterapia

drogi artystycznej. Czêœæ z

nich mia³a ju¿ pokazy indywi-
dualne – informuje Marzena
Kujawa.

Staro¿ytni mówili, ¿e to, co
napisane zostaje. Nie tylko.
Zostaj¹ te¿ rysunki, wyszy-
wanki, obrazy, zdjêcia. Przy-
pominaj¹ o mi³ych chwilach,
dystansuj¹ od trudów co-
dziennego dnia. Daj¹ radoœæ.
Tworz¹cym i widzom.

Ludmi³a Milc
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY
• KREDYT GOTÓWKOWY
  - wysokie kwoty bez porêczeñ i zgody wspó³ma³¿onka

• KREDYT KONSOLIDACYJNY
  - ³¹czenie kredytów w jeden (wszystkie banki)
  - jedna ni¿sza rata
  - dodatkowa gotówka do 5 tys.

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2, tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

ul. Batorego 18 lok. 215, tel. 875-91-71, tel./fax 875-91-70

„Dom jak Nowy”

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

na karcie do 60.000 z³

bielizna damska i mêska
bielizna i rajstopy dla kobiet w ci¹¿y

biustonosze i koszule
dla mam karmi¹cych

pid¿amy i koszule nocne
szlafroki i rajstopy

poñczochy
podkolanówki

bielizna bezszwowa
topy i koszulki

bogata oferta na ka¿d¹ kieszeñ

ul. Odkryta 51 tel. 022 889-77-09
pon. - pt. 1100-2000, sobota 1000-1500

ul. Œwiatowida 49 lok. 19
(w pasa¿u handlowym)

pon. - pt. 1100-1900, sobota 1000-1400

AKCEPTUJEMY KARTY P£ATNICZE

Fotografia rodzinna jest bardzo cenn¹ pami¹tk¹ dla naszych
najbli¿szych. Do ³ask powracaj¹ portretowe zdjêcia robione u
fotografa. Sk³aniaj¹ do tego spotkania z rodzin¹ podczas wiêk-
szych œwi¹t. Ujêcia, które w danej chwili wydaj¹ siê oczywiste,
byæ mo¿e stan¹ siê póŸniej, dziêki fotografii, cennym wspomnie-
niem. Zdjêcia pozornie pozbawione dziœ wartoœci, z up³ywem
lat zyskuj¹ coraz wiêksze znaczenie. Wiele osób dopiero wtedy
uœwiadamia sobie wartoœæ zdjêcia, gdy ogl¹da je po latach.

Warto wiêc, przy okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t, zamówiæ sobie
tak¹ sesjê u fotografa. W sesji bierze udzia³ kilka pokoleñ rodzi-
ny, pocz¹wszy od pradziadków, a koñcz¹c na prawnukach.

Bêdzie to, przy okazji, mi³o i zabawnie spêdzony  czas.  Tym
bardziej, ¿e nie robi siê takich zdjêæ na co dzieñ.

Zdjêcia mo¿na wykonaæ w kolorze, w sepii lub czarno-bia³e.
Mo¿e to byæ równie¿ zdjêcie wykonane na p³ótnie. W renomo-
wanych zak³adach fotograficznych mo¿na równie¿ otrzymaæ w
komplecie oprawê do zdjêæ.

Zapraszamy do naszego studia na ulicê Jagielloñsk¹ 3 tel.
818-99-50 www.foto-kobus.pl

Zafunduj sobie pami¹tkê

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

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

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

pn.-pt. 8-20, sob. 8-18 pn.-pt. 8-18, sob. 8-16
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Po³o¿one w sercu Afryki,
nad rzek¹ Kongo, jedno z naj-
wiêkszych frankojêzycznych
pañstw, ma ponad 60 milio-
nów mieszkañców. Ponad
10% zamieszkuje w stolicy,
Kinszasie. Najwa¿niejsze gru-
py etniczne to ludy: Bantu, Su-
dañskie i Nilockie oraz Pigme-
je i Chamici. Te i wiele innych
informacji o Demokratycznej
Republice Kongo znaleŸli w
Biuletynie Informacyjnym am-
basady DRK uczestnicy Dnia
Kultury Afrykañskiej,  obcho-
dzonego 16 marca w Gimna-
zjum nr 122 im. Charlesa de
Gaulle’a na Bia³o³êce.

W holu mo¿na by³o obej-
rzeæ wypo¿yczone przez am-
basadê zdjêcia, a w sali wido-
wiskowej spektakl, przygoto-
wany przez Jean-Pierre Nsim-
ba – poetê i malarza, pocho-
dz¹cego z Konga.

Na bêbnach i innych egzo-
tycznych instrumentach grupa
czarnoskórych muzyków  wy-
czarowa³a gor¹ce rytmy. P³yn-
noœci¹ i harmoni¹ ruchów

Bli¿ej Afryki
przykuwa³a uwagê jedyna ko-
bieta – Mira. Ze sceny pobu-
dzano widowniê do czynnego
udzia³u, przez wspólne kla-
skanie i machanie rêkami.

Muzyka by³a t³em poetyc-
kich opowieœci Jean-Pierre
Nsimby. Zachêca³ w nich, by
ludzie nie zapominali o swych
korzeniach kulturowych, cenili
m¹droœæ przodków – tak, jak
ch³opiec, który przetrwa³ w
puszczy, bo zaufa³ m¹drym ra-
dom swego dziadka

Potem artyœci wraz z widza-
mi skandowali „a-muka-mu!”,
„a-mule-mu!”, .”a-mule-mua!”.

M³odzie¿ zaproszono
do wspólnej zabawy
„poci¹g jedzie do Kon-
ga”. Na wezwanie
„Czarnego Polaka” na
scenê wkroczy³o 5
dziewcz¹t i mo¿na
by³o og³osiæ powstanie
miêdzynarodowego
zespo³u.

Artysta kontrolowa³
temperaturê na sali:
30oC? 50oC? Poprosi³
o mocniejsze klaskanie

i wspólne skandowanie: „Fran-
ko-fo-nia”! „ Vi-va Po-lo-nia”!
Dobrowolnie przeszed³ nie³a-
twy nawet dla Polaków test,
recytuj¹c „W Szczebrzeszynie
chrz¹szcz brzmi w trzcinie”,
wraz z nastêpnymi, mniej zna-
nymi wersami.

W finale spektaklu scena
by³a zape³niona artystami, z
przewag¹ bia³oskórych.

Z rozmów z opuszczaj¹c¹
salê m³odzie¿¹ wynika, ¿e spek-
takl bardzo siê podoba³. Niektó-
rzy widzowie nabrali ochoty, by
odwiedziæ Kongo. Jeden z
uczniów chce, by w³aœnie tam
pojechaæ na „zielon¹ szko³ê”.

Tê propozycjê z zaintereso-
waniem przyj¹³ ambasador De-
mokratycznej Republiki Kongo
Mavambu Matumona. Zapewni³,
¿e uczniowie z Polski bêd¹  bar-
dzo mile widziani i na pewno
bêdzie im siê bardzo podoba³o.
Ka¿da z 250 grup etnicznych
Konga ma swój jêzyk i sw¹ kul-
turê, a w niej ró¿ne elementy
tañca i œpiewu. Zapytany o Pig-
mejów, pan ambasador powie-
dzia³: nie wszyscy s¹ niscy, œred-
nio maj¹ ok. 150 cm wzrostu.   K.

Aktualnoœci z Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski a

przysz³e rozszerzenia UE
Parlament Europejski przyj¹³

zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów rezolucjê Elmara Broka
(397 za/95 przeciw) poœwiê-
con¹ przysz³ym rozszerzeniom
UE. Z dokumentu jasno wyni-
ka, ¿e Unia Europejska powin-
na dotrzymaæ podjêtych zobo-

wi¹zañ wobec pañstw kandy-
duj¹cych do cz³onkostwa w
UE, a jednoczeœnie mieæ na
uwadze zdolnoœæ samej UE do
przyjêcia nowych krajów. Na
dzieñ dzisiejszy Wspólnota nie
jest w stanie zwiêkszyæ zdolno-
œci absorpcyjnej. W zwi¹zku z
tym, UE powinna wypracowaæ
blisk¹ formê wspó³pracy z pañ-
stwami s¹siaduj¹cymi z Wspól-
not¹. Kluczowym elementem
dalszych rozszerzeñ powinna
byæ zasada „sprawiedliwej i ry-
gorystycznej warunkowoœci”
oznaczaj¹ca umo¿liwienie roz-
poczêcia i prowadzenia nego-
cjacji akcesyjnych, jeœli kraj
kandydacki spe³ni warunki ko-
penhaskie. Parlament Europej-
ski wykaza³ tak¿e zadowolenie
z rozpoczêcia negocjacji akce-
syjnych z Chorwacj¹. Wyrazi³
równie¿ nadziejê na dalsze de-
mokratyczne i gospodarcze re-
formy w Turcji, która aspiruje do
cz³onkostwa w UE.

Walka z ubóstwem
Pos³owie Parlamentu Euro-

pejskiego przyjêli sprawozdanie
Edith Bauer w sprawie ochrony
socjalnej i integracji spo³ecznej.
Dokument zwraca uwagê, ¿e
ponad 68 milionów obywateli
Unii Europejskiej jest zagro¿o-
nych ubóstwem, a to wymaga
wspólnych dzia³añ maj¹cych na
celu wyeliminowanie czynników
ryzyka, jak np. z³y stan zdrowia.
Zdaniem Parlamentu Europej-
skiego dzia³ania zmierzaj¹ce do
walki z ubóstwem wœród oby-
wateli UE powinny byæ podej-
mowane na szerok¹ skalê i
mieæ d³ugotrwa³y i komplekso-
wy charakter. Dzia³ania te po-
winny tak¿e odnosiæ siê do wal-
ki z wszelkimi formami wy³¹cze-
nia spo³ecznego i dyskrymina-
cji osób najbardziej dotkniêtych
ubóstwem. Sprawozdanie
zwraca szczególn¹ uwagê na
z³¹ sytuacjê m³odzie¿y. Apelu-
je o podjêcie konkretnych kro-
ków, maj¹cych na celu promo-
wanie edukacji wœród m³odzie-
¿y, podwy¿szenia poziomu na-
uczania i zapewnienie dostêpu
do rynku pracy. Zdaniem po-
s³ów, Parlament Europejski po-
winien tak¿e dalej podejmowaæ
dzia³ania maj¹ce na celu elimi-
nowanie nierównoœci miêdzy
kobietami i mê¿czyznami oraz
usprawniæ funkcjonowanie i
efektywnoœæ systemów zabez-
pieczeñ i œwiadczeñ spo³ecz-
nych.

Swobodny przep³yw
pracowników i okresy
przejœciowe

W Parlamencie Europejskim
odby³a siê debata z udzia³em
komisarza Franco Frattiniego nt.
swobodnego przep³ywu pra-
cowników na rynku wewnêtrz-
nym rozszerzonej Unii Europej-
skiej. Zdaniem wiêkszoœci po-
s³ów obecnie mamy do czynie-
nia z kontrowersyjn¹ sytuacj¹
polegaj¹c¹ na tym, ¿e obywa-
tele pañstw trzecich zamieszku-
j¹cy w „starych” pañstwach
cz³onkowskich UE korzystaj¹ z
praw pracowniczych, z których
nie mog¹ korzystaæ obywatele
nowych pañstw cz³onkowskich.
W¹tpliwoœci wzbudza tutaj mo¿-
liwoœæ korzystania przez pañ-
stwa „starej UE” z nawet 7-let-
niego okresu przejœciowego nie-
dopuszczaj¹cego pracowników
z nowych pañstw cz³onkow-
skich do ich rynków pracy. Za-
sada ta zapisana w Traktacie o
Przyst¹pieniu stoi w sprzeczno-
œci z dyrektyw¹ Rady 2003/109/
WE, mówi¹c¹ o tym, ¿e pañstwa
cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek
zapewniæ rezydentom d³ugoter-
minowym korzystanie z równe-
go traktowania z obywatelami
danego pañstwa pod wzglêdem
dostêpu do zatrudnienia i pro-
wadzenia dzia³alnoœci na w³a-
sny rachunek od 23 stycznia
2006 roku. Zdaniem Franco
Frattiniego, obie te zasady s¹ do
pogodzenia. Pierwszeñstwo w
dostêpie do rynku pracy przys³u-
guje obywatelom nowych
pañstw cz³onkowskich UE, za-
równo w sytuacji podejmowania
po raz pierwszy pracy w krajach
„piêtnastki” przez obywateli po-
chodz¹cych z nowych pañstw
cz³onkowskich i pañstw trze-
cich, jak i w przypadku obywa-
teli, którzy uzyskali ju¿ status
rezydenta d³ugoterminowego i
pracuj¹ w którymœ z krajów daw-
nej piêtnastki. Podobnie, w sy-
tuacji przep³ywu pracowników z
jednego kraju cz³onkowskiego
do innego kraju UE, obywatele
nowych pañstw cz³onkowskich
maj¹ pierwszeñstwo do rynków
pracy przed obywatelami krajów
trzecich zatrudnionymi na tere-
nie UE. Komisarz Frattini zapo-
wiedzia³, ¿e Komisja Europejska
opracuje i wyœle do pañstw
cz³onkowskich list, który bêdzie
zawiera³ wytyczne na temat sto-
sowania obowi¹zuj¹cych prze-
pisów.

Czy choæ raz zastanawia-
³eœ siê nad tym, co mo¿na
zobaczyæ na Pradze Pó³noc?

Praga to dzielnica szczegól-
na. Z jednej strony odstrasza nie
remontowanymi kamienicami,
ale z drugiej zachwyca bogac-
twem zabytków, które s¹ Ÿró-
d³em wiedzy dla ka¿dego z nas.

To, co stoi niemal¿e na ka¿-
dym praskim podwórku mo¿-
na ju¿ nazwaæ tradycj¹. S¹ to
przepiêkne kapliczki, których
nigdzie nie ma tak wiele, jak
w³aœnie na Pradze. Co jednak
spowodowa³o, ¿e kapliczki za-
czêto budowaæ? Pra¿anie pod
carskimi rz¹dami, nie stracili
wiary, gdy niszczono im domy
i koœcio³y.  Przyczyn¹ tego by³y
równie¿ liczne przejœcia Pragi
podczas I i II wojny œwiatowej.
To w³aœnie szczególny charak-
ter mieszkañców tej dawnej
Pragi wp³yn¹³ na powstanie
zjawiska znanego jako ,,praski
koœció³ podwórkowy”. Najstar-
sze, ocala³e kapliczki pamiê-
taj¹ czasy Powstania Listopa-
dowego i Styczniowego, a na-
wet Rzezi Pragi z 1794 r.

Ka¿da z kapliczek ma swoje
tajemnicze œlady przesz³oœci.
Brzeska, Okrzei, Równa to jed-
ne z wielu ulic, na których po-
dwórkach kryj¹ siê ma³e kaplicz-
ki. Niektóre z nich s¹ dzie³ami

Œladami praskich kapliczek
wielu nieznanych ludzi. Niektó-
rzy uwa¿aj¹, ¿e kapliczki posta-
wili ludzie starsi, którym nie
chcia³o siê iœæ do koœcio³a. To
nieprawda. Kapliczki by³y budo-
wane od niepamiêtnych czasów.

Dbaj¹c o nie umacniamy siê
w naszych przekonaniach re-
ligijnych.

Kapliczka na zdjêciu mieœci
siê na Brzeskiej 17a. Widaæ,
¿e ktoœ o ni¹ dba. Jest ogro-
dzona, wokó³ niej zieleñ.
Wszêdzie s¹ kwiaty. Poprzez
takie w³aœnie kapliczki podwór-
ka s¹ weselsze i ciekawsze.

Dbajmy o nasze praskie
kapliczki, bo to one s¹ wizy-
tówk¹ Starej Pragi.

Zachêcam do wycieczki œla-
dami praskich kapliczek.

Monika Marjañska Gim. Nr 31
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*Uwaga - Serwis i czêœci zamienne czynne co drug¹ sobotê naprzemiennie
z ASO Classic Warszawa ul. Pu³awska 338, tel. (022) 644 60 18

Salon, akcesoria
00-133 Warszawa, Al. Jana Paw³a II 20 tel. (022) 620 38 98
Serwis, czêœci zamienne
03-687 Warszawa, ul. £odygowa 23 B tel. (022) 679 99 80

Pn, œr, czw, pt
Wtorek
Sobota*

Salon

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 14.00

Serwis

7.00 - 18.00
7.00 - 18.00
8.00 - 14.00

Czêœci zamienne

7.30 - 17.30
7.30 - 18.00
8.00 - 14.00

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦     oprawa obrazów

♦♦♦♦♦     lustra

♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦     szklenie okien

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

faktury VAT

ul. Brechta 9

W pi¹tkowy wieczór wraca-
³em z Centrum Handlowego
na Targówku. Przechodz¹c
pasa¿em, vis a vis osiedla
Zielone Zacisze, us³ysza³em
mi³¹ muzykê. Zorientowa³em
siê, ¿e dobiega ona z pobli-
skiej restauracji „Cafe Ulica”.
Podszed³em do szyby i do-
strzeg³em wolny stolik. We-
wn¹trz mile zaskoczy³ mnie
ciekawy wystrój. Prawdziwe
uliczne latarnie, bogato zdo-
bione œciany, eleganckie sto-
³y i krzes³a oraz liczne gustow-
ne detale zachêci³y mnie do
zajêcia wczeœniej upatrzone-
go miejsca.

W rogu sali mi³o przygry-
wa³ jazzowy tercet. Spokoj-
na, stonowana muzyka
œwietnie pasowa³a do tego
wnêtrza. Po krótkiej chwili
podesz³a do mnie kelnerka z
menu. Dowiedzia³em siê od
niej, ¿e dzisiejszy wieczór
uœwietnia Pilsner Urquell, a w
programie jest jeszcze wiele
atrakcji. Zamówi³em du¿e
(naprawdê du¿e, bo litrowe)
piwo i zabra³em siê do lektu-
ry podanej mi wczeœniej kar-
ty dañ. Spoœród wielu wyszu-
kanych potraw wybra³em
solê, duszon¹ w sosie poma-
rañczowym. Znakomity po-
mys³ na pi¹tkowy, póŸny
„obiad” - pomyœla³em.

Dobry wieczór
W oczekiwaniu na zamówie-

nie zosta³em zaproszony do kon-
kursu. Spoœród trzech szklane-
czek z piwem mia³em wybraæ t¹
z Pilsnerem. Zadanie okaza³o siê
ca³kiem proste i po pierwszej
próbie prawid³owo wskaza³em
Urquella. Nagrodzono mnie bu-
telk¹ promowanego piwa i orygi-
nalnym kuflem, zamkniêtym w
mi³ym dla oka czarnym pude³ku.

Wróci³em do mojego stoli-
ka i nied³ugo po tym kelnerka
poda³a mi moj¹ solê.

Zaserwowane danie wygl¹-
da³o zachêcaj¹co. Delikatne,

bia³e miêso ryby, finezyjnie
u³o¿ony ry¿, gotowane broku-
³y i obecny na ca³ym talerzu
aromatyczny, gêsty sos po-
maranczowy z kawa³kami
owoców... Smak dania okaza³
siê równie dobry co wygl¹d,
wiêc postanowi³em, ¿e na-
pewno wrócê tu jeszcze przy
najbli¿szej okazji, by spróbo-
waæ innych specja³ów.

Lokal opuœci³em po godzi-
nie 22 z poczuciem mile spê-
dzonego czasu. By³ to na-
prawdê dobry i udany wieczór.

Piotr Pilipczuk

BUDWIT & KUBACKI S.C.

Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania

i podwójnego klejenia

Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

•

•

Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka zaprasza pracodawców i osoby
poszukuj¹ce pracy do udzia³u w Targach Pracy i Przedsiêbior-
czoœci, które odbêd¹ siê w hali sportowej przy ul. Strumyko-
wej 21, 30 marca  w godz. 10 - 15. Udzia³ w targach jest
bezp³atny. Szczegó³owych informacji udzielaj¹: Wydzia³ Spraw
Spo³ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bia³o³êka tel. 022 51-03-
165 i  Klub Pracy Bia³o³êka tel. 022 811-62-64.

Serca z 73
dokoñczenie ze str. 1

Bia³o³êka Platforma Oby-
watelska z niepokojem obser-
wuje ostatnie wydarzenia
zwi¹zane z budow¹ Mostu
Pó³nocnego. Przypominamy,
¿e z inicjatywy cz³onków Plat-
formy jeszcze w poprzednich
kadencjach samorz¹dowych
rozpoczête zosta³y dzia³ania,
w wyniku których zawarte zo-
sta³o porozumienie miêdzy
Gminami Bia³o³êka, Bielany
oraz miastem sto³ecznym
Warszawa w sprawie opraco-
wania warunków zabudowy
dla tej jak¿e wa¿nej przepra-
wy dla wszystkich mieszkañ-
ców miasta. Pan Prezydent
Lech Kaczyñski wielokrotnie
wskazywa³ na priorytetowe
znaczenie tej trasy, a dla jej
szybkiej realizacji powo³a³
swojego pe³nomocnika w oso-
bie Witolda Chodakiewicza.
Mimo ¿e obiecywano budo-
waæ szybko i tanio okaza³o
siê, ¿e Most Pó³nocny mimo
prostych rozwi¹zañ konstruk-
cyjnych i architektonicznych
ma kosztowaæ wielokrotnie
wiêcej ni¿ ostro krytykowane

Stanowisko Bia³o³êckiej Platformy
Obywatelskiej w sprawie Mostu Pó³nocnego

przez sto³eczne w³adze Mosty
Œwiêtokrzyski i Siekierkowski

Podobnie szumne zapowie-
dzi obecnych w³adz miasta
odnoœnie rych³ej budowy no-
wego mostu i trasy mostowej
okaza³y siê fikcj¹.

Przypominamy, ¿e w 2003
roku na przygotowania do bu-
dowy mostu wydano z bud¿e-
tu miasta 9000 z³otych. W 2004
roku na planowanych 15 milio-
nów z³otych na wykup gruntów
pod trasê mostow¹ wydatko-
wano 6,54 miliona z³otych, w
2005 roku na planowanych 35
milionów z³otych na wykup
gruntów wydatkowano jedynie
13,294 miliona z³otych. Efek-
tem tego ewidentnego zanie-
chania w³adz miasta bêd¹ do-
datkowe koszty zwi¹zane z
prawie trzykrotn¹ zwy¿k¹ cen
gruntów. Nie poradzono sobie
równie¿ z wyborem koncepcji
nowej przeprawy. •le przygo-
towana dokumentacja konkur-
sowa sta³a siê przyczyn¹ za-
skar¿ania wyników konkurso-
wych. Potwierdzeniem powy¿-
szego jest wyrok S¹du Okrê-

gowego. •le przygotowano tak-
¿e dokumentacjê zwi¹zan¹ ze
studium oddzia³ywania na œro-
dowisko. Zastanawiaj¹cym jest
tak¿e fakt uporczywego roz-
strzygania konkursów na kon-
cepcjê mostu z ukierunkowa-
niem na projekt nie spe³niaj¹-
cy kryteriów konkursowych, w
wyniku czego stracono kolejny
rok na etapie przygotowania in-
westycji. Niejasne kryteria wy-
boru ofert musz¹ budziæ uza-
sadnione w¹tpliwoœci. Zwraca-
my tak¿e uwagê na z³y stan
techniczny wiaduktów zabloko-
wanej dziœ Trasy Toruñskiej,
zagra¿aj¹cy ewentualnym ich
zamkniêciem.

W zwi¹zku z powy¿szym w
imieniu mieszkañców Bia³o³ê-
ki oraz wszystkich warszawia-
ków marnotrawi¹cych czas w
korkach na totalnie zabloko-
wanych  trasach komunikacyj-
nych w tym rejonie miasta
wnosimy do Rady Dzielnicy
Bia³o³êka o podjêcie stosow-
nej uchwa³y z wnioskiem do
Rady Warszawy i w³adz stoli-
cy o do³o¿enie wszelkich mo¿-
liwych wysi³ków celem przy-
spieszenia realizacji Trasy
Mostu Pó³nocnego, rozlicze-
nie winnych wy¿ej wspomnia-
nych zaniedbañ i podanie do
publicznej wiadomoœci wy-
czerpuj¹cej informacji na te-
mat terminów i harmonogra-
mów realizacji tej inwestycji.

Zarz¹d Ko³a Platformy
Obywatelskiej w dzielnicy
Bia³o³êka m. st. Warszawy

Wzruszony ordynator Od-
dzia³u Ginekologiczno-Po³o¿-
niczego dr W³adys³aw Fidziñ-
ski wrêczy³ im podziêkowanie,
w którym napisa³ m.in.: „Dziê-
kujemy za Wasze serce i
wra¿liwoœæ. Niech mi³oœæ i
chêæ s³u¿enia innym towarzy-
szy Wam dalej w ¿yciu”.

Dzieci, ubrane jak lekarze
do operacji w fartuchy, czep-
ki, ochraniacze i maski obej-
rza³y salê operacyjn¹, gdzie
dr Anna Sarnowska bardzo
przejrzyœcie mówi³a o powa¿-
nych operacjach przeprowa-
dzanych laparoskopowo: „trzy
ma³e dziurki, wielkoœci guzika,
a w kamerze wszystko widaæ”,
mog³y zobaczyæ na ekranie
efekt badania ultrasonogra-

ficznego: dwie pacjentki, jed-
na w 12, a druga w 27 tygo-
dniu ci¹¿y zgodzi³y siê poddaæ
badaniu na oczach dzieci.

Wra¿enie by³o ogromne, a
pytania, zadawane doktorowi
Paw³owi Mielnikowi, które ba-
dania przeprowadza³, bardzo
konkretne. Ch³opcy, bêd¹cy w
grupie w mniejszoœci, z du¿ym
zadowoleniem przyjêli, ¿e uro-
dzi siê te¿ ch³opiec…

Poprzedniej nocy na po³o¿-
nictwie urodzi³a siê czwórka
dzieci: dwie dziewczynki i
dwóch ch³opców. Szczêœliwe

matki nie tylko je pokaza³y, ale
pozwoli³y potrzymaæ!

Na zakoñczenie wizyty, któ-
ra z koniecznoœci by³a doœæ
krótka, bo oddzia³ przecie¿
pracowa³ normalnie, dzieci
mówi³y miêdzy sob¹ – mo¿e
zostanê lekarzem?...

Zebrane pieni¹dze bêd¹
do³o¿one do planowanego za-
kupu elektronicznej wagi dla
noworodków.                     (T)

Decoteria Cafe

ul. Z¹bkowska 16

zaprasza
1 kwietnia o godz. 19

na koncert primaaprilisowy
w którym wyst¹pi

Kapela z Chmielnej.

Wstêp wolny.

Rezerwacja miejsc
pod nr tel. 605-887-713

Dr W³adys³aw Fidziñski krok po kroku pokazuje oddzia³
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W Polsce wszystko to by³o w
powijakach, poza „obowi¹zko-
wym” sk³adowaniem. Œmier-
dz¹ca pulpa by³a trudna do
up³ynnienia, gdy¿ charakteryzu-
je siê dokuczliwym smrodem.
By³o wiêc wiele afer, z nielegal-
nym, aczkolwiek prêdzej czy
póŸniej wyczuwalnym sk³ado-
waniem gdzieœ tam  tego¿ pro-
duktu ubocznego oczyszczania
œcieków.

W Anglii dok¹d by³o to mo¿-
liwe, zatapiano odpady w mo-
rzu- gdy tego zakazano zaczê-
to poszukiwaæ sposobu na po-
zbycie siê k³opotliwej pozosta-
³oœci. Skorzystano z doœwiad-
czeñ innych krajów europej-
skich. Siêgniêto po spalanie.
By³a z tym udrêka- wszêdzie
bowiem has³o „spalaæ” wywo-
³ywa³o niepokój, napiêcia i boje
na argumenty.

Angielskie Brighton powita-
³o nas wilgotnym ch³odem. O
dziwo, opiekuj¹cy siê nami
m³ody cz³owiek wydawa³ siê
nic sobie nie robiæ z grudnio-
wej aury, mimo ¿e lata³ w T-
shircie. Wieczorem, gdy my
zakutani w jesionki przemie-
rzaliœmy wybrukowane uliczki
spowite mg³¹ natykaliœmy siê
na rozkrzyczane grupki m³o-
dzie¿y w strojach uznawanych
u nas za pla¿owe. Konserwa-
tywna oszczêdnoœæ Anglików
w odniesieniu do ciep³a by³a
widoczna na ka¿dym kroku-
nawet w hotelu trudno by³o
ustawiæ sobie ciep³¹ wodê,
choæ by³y dwa krany.

Zauroczeni odrestaurowany-
mi uliczkami Yorku  z wymow-
nymi rynsztokami, wspania³ym
brukiem, gdzie s¹siad s¹siado-
wi z naprzeciwka móg³ podaæ
ponad g³owami przechodniów
rêkê wpadliœmy do oczyszczal-
ni œcieków i znaleŸliœmy siê w
innym zupe³nie œwiecie. By³ to
stosunkowo ma³y zak³ad, le¿¹-
cy trochê na uboczu zamiesz-
ka³ych rejonów, lecz wyposa¿o-
ny we wszystko, co potrzebne
dla pozbycia siê œcieków. Naj-
bardziej interesuj¹cy by³ wêze³
do unieszkodliwiania osadów-
czyli pozosta³oœci po oczysz-
czaniu œcieków. Nale¿y tu wspo-
mnieæ, ¿e osad jest pó³p³ynn¹
mas¹, której nie da siê spalaæ
bez wstêpnego osuszenia. W
zwiedzanej oczyszczalni zasto-
sowano wirówki dla odœrodko-
wego pozbycia siê wilgoci. W
zale¿noœci od technologii spa-
lania osad powinien zawieraæ
dla fluidalnego spalania oko³o
20-30 % suchej masy, a dla
rusztowego spalania oko³o 80-
90 % suchej masy. Najbardziej
optymalnym procesem stoso-
wanym w Europie dla spalania
osadów jest technologia fluidal-
na, nie wymagaj¹ca rozbudowy
instalacji do kosztownego su-
szenia osadów. Obecne zabez-
pieczenia stosowane w tego
typu zak³adach s¹  na tyle sku-
teczne, ¿e mo¿na z ca³¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e s¹

Kiedy zaczê³a siê moja przygoda ze spalaniem odpadów?
To nie by³y czasy ZUSOKU. Na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych, w zwi¹zku z przygotowaniami do modernizacji
oczyszczalni œcieków „Czajki” wzi¹³em udzia³ w delegacji
podczas której demonstrowano ró¿ne techniki unieszkodli-
wiania osadów œciekowych.

to jedne z najczystszych ekolo-
gicznie zak³adów. Dodatkowo
znajduj¹ siê one pod baczn¹
kontrol¹ instytucji powo³anych
dla ochrony œrodowiska, obser-
wacji ze strony spo³eczeñstwa.
Uzupe³nieniem urz¹dzeñ do
suszenia osadu by³a spalarnia
fluidalna. Czym ró¿ni siê spala-
nie fluidalne od rusztowego?
Otó¿ w przypadku pieca rusz-
towego odpady za pomoc¹ spe-
cjalnego popychacza podawa-
ne s¹ do komory pieca na ru-
chomy ruszt. Ruszt powoduje
ruch odpadów wzd³u¿ komory.
Od spodu t³oczone jest gor¹ce
powietrze. W wyniku wysokiej
temperatury – minimum 850 oC
odpady podlegaj¹ suszeniu i
spalaniu. Pozosta³oœci¹ jest
¿u¿el, a gaz powstaj¹cy w pro-
cesie dopalany jest w wysokiej
temperaturze w komorze dopa-
lania. W przypadku spalania flu-
idalnego proces spalania prze-
biega w z³o¿u, najczêœciej pia-
skowym, w które wt³aczane jest
gor¹ce powietrze. Piasek za-
chowuje siê wówczas jak ciecz.
Do z³o¿a wprowadza siê z ko-
lei osad. Cz¹steczki osadu
op³ywane przez gor¹c¹ zawie-
sinê piasku ulegaj¹ spaleniu.

W procesie spalania obok
pozosta³oœci sta³ych pojawia
siê gaz zawieraj¹cy szereg
substancji szkodliwych, któ-
rych nale¿y siê pozbyæ przed
jego emisj¹ do atmosfery. Mo¿-
na tu stosowaæ wiele wyrafino-
wanych metod oczyszczania.
Zwykle dla pozbycia siê tlen-
ków azotu stosuje siê metodê
polegaj¹c¹ na t³oczeniu w oko-
lice komory dopalania wody
amoniakalnej, co daje efekt w
postaci uzyskania azotu i pary
wodnej. Ponadto stosowane
s¹ metody sp³ukiwania gazów
w specjalnych kolumnach za
pomoc¹ czynników kwaso-
wych i zasadowych w zale¿no-
œci od celu, który siê chce osi¹-
gn¹æ. Gazy poddawane s¹ fil-
trowaniu w filtrach elektrosta-
tycznych b¹dŸ w filtrach tkani-
nowych. Ponadto dla oczysz-
czenia ich z tlenków siarki u¿y-
wa siê pylistego wapna aktyw-
nego, które wprowadzane jest
do ruroci¹gów z gazami spali-
nowymi i na powierzchni filtrów
tkaninowych wchodzi w reak-
cje  z niepo¿¹danymi substan-
cjami. Stosuje siê tak¿e wêgiel
aktywny do absorpcji dioksyn.
Wykorzystuje siê tak¿e katali-
zatory w postaci substancji
wprowadzanych wraz z odpa-
dami do komory spalania wi¹-
¿¹ce zanieczyszczenia, lub w
postaci odrêbnych komór z
wk³adami reaguj¹cymi z niepo-
¿¹danymi zwi¹zkami. Wszyst-
kie metody mog¹ byæ stosowa-
ne w ró¿nych uk³adach. Jak
wspomnia³em skutecznoœæ
obecnie stosowanych instala-
cji do oczyszczania gazów
spalinowych wraz z parame-
trami procesu, podlegaj¹cymi
równie¿ skrupulatnej kontroli i

rejestracji za pomoc¹ syste-
mów komputerowych, nieza-
le¿nie od woli obs³ugi urz¹-
dzeñ, daje gwarancje pe³nego
bezpieczeñstwa. Dlatego te¿
przepisy prawa zakazuj¹ spa-
lania odpadów w niedostoso-
wanych do tego urz¹dzeniach.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e spalanie
nie jest antidotum na wszyst-
ko, co cz³owiekowi pozostaje
w procesach przemys³owych
czy bytowych.

Spalanie jest ostateczno-
œci¹, gdy ju¿ nie potrafimy siê
pozbyæ naszych odpadów in-
nymi metodami. Ma ono tam
uzasadnienie, gdzie z odpa-
dów mo¿na w bezpieczny spo-
sób odzyskaæ energiê. Dlate-
go wa¿n¹ spraw¹ jest wdro¿e-
nie segregacji odpadów ju¿ w
naszych domach, odzyskanie
z naszych œmieci wszystkich
surowców, które mog³yby byæ
wykorzystane ponownie w go-
spodarce. Stosujemy coraz
nowoczeœniejsze technologie,
które korzystaj¹ z materia³ów
wielokrotnego u¿ytku, materia-
³ów w ³atwy sposób rozk³ada-
j¹cych siê i wch³anianych
przez œrodowisko. Pozostaje
jednak czêsto taki odpad, z
którym niewiele da siê zrobiæ,
który w przypadku sk³adowa-
nia mo¿e negatywnie oddzia-
³ywaæ na przyrodê- wówczas
jeœli ma on walory paliwa,
mo¿e zast¹piæ wydobywane
kopaliny, powinien byæ stoso-

wany w procesie produkcji cie-
p³a czy pr¹du elektrycznego.
Obecnie bardzo du¿o uwagi
poœwiêca siê energetyce od-
nawialnej. W niej upatruje siê
przysz³oœci jeœli chodzi o ener-
giê dla ma³ych osiedli, gospo-
darstw domowych. To pojêcie
obejmuje tak¿e energiê pocho-
dz¹c¹ z procesów przetwarza-
nia biomasy czyli materia³ów
pochodzenia organicznego i
rozk³adaj¹cych siê pod wp³y-
wem czynników naturalnych.
Polska w œlad za innymi pañ-
stwami Unii Europejskiej musi
osi¹gn¹æ najpierw oko³o 7,5 %
udzia³u energii odnawialnej w
rynku produkcji energii i d¹¿yæ
do 12 %  udzia³u. To wiele je-
œli uwzglêdniæ obecne realia w
zakresie odzysku surowców,
posiadanych instalacji przysto-
sowanych do przetwarzania
biomasy, produkcji RDF czyli
paliwa z odpadów, braku sys-
temowej segregacji odpadów
i nadal powszechnego sk³ado-
wania.

Jacek Kaznowski

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

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

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

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.strona.pl

Minê³o dziewiêæ lat odk¹d
rozpoczê³a siê batalia o ucy-
wilizowanie ulicy Konwaliowej.
Szereg przeprowadzonych
rozmów, wymiana korespon-
dencji, przejœciowa poprawa i
powrót do pierwotnego stanu.
Pokryta zdeformowan¹ i po-
kruszon¹ trylink¹, przy niej
stare, równie¿ przedwojenne
domy, nara¿one na wzmaga-
j¹cy siê ruch pojazdów ciê¿a-
rowych. Drgania i wstrz¹sy
spowodowa³y uszkodzenia,
elewacje nosz¹ œlady licznych
i g³êbokich pêkniêæ.

Piotr Koz³owski, dzisiejszy
przewodnicz¹cy Rady Osiedla
¯erañ, rozpocz¹³ pracê w ra-
dzie w 1997 i niemal od same-
go pocz¹tku dzia³a³ w sprawie
ulicy Konwaliowej z upowa¿-
nienia mieszkañców. - Ka¿dy
przejazd ciê¿arówki powoduje
drgania i wstrz¹sy w naszych
domach - w nocy, rano i w ci¹-
gu ca³ego dnia, powoduj¹c w
czasie odpoczynku i spania

Konwaliowa w spalinach
podskakiwanie na ³ó¿ku, dr¿e-
nie szyb i szk³a w kredensach,
jak równie¿ niepokoj¹ce odg³o-
sy stropów. Ponadto prze-
je¿d¿aj¹ce ciê¿arówki emituj¹
nies³ychan¹ iloœæ spalin i po-
woduj¹ ponadnormatywny ha-
³as. W 1997 uzyska³em opiniê
ZDM, z której wynika³o, ¿e na-
wierzchnia Konwaliowej nie
jest dostosowana do przejaz-
dów ciê¿arówek. Znak zakazu
wjazdu dla pojazdów ciê¿aro-
wych nie robi³ ¿adnego wra¿e-
nia na kierowcach ³ami¹cych
przepisy, dlatego wci¹¿ naci-
ska³em na w³adze, by usank-
cjonowa³y istniej¹ce prawo. W
rewan¿u ZDM usun¹³ znak za-
kazu, pomimo wczeœniejszej
pozytywnej opinii w tej spra-
wie. W³odarze bia³o³êccy wy-
powiadali siê krótko – „znaku
nie bêdzie”. Postanowi³em
wiêc udaæ siê do prezydenta
Warszawy Wojciecha Kozaka.
Po rozmowie z nim w ci¹gu
tygodnia znak ponownie po-
wróci³ na swoje miejsce, ale
kierowcy ciê¿arówek nadal
³amali przepisy. Nast¹pi³y set-
ki rozmów z radnymi, urzêdni-
kami, policj¹, stra¿¹ miejsk¹.
Od czasu do czasu przeprowa-
dzano kontrolê na ulicy i na
jakiœ czas robi³o siê spokojniej,
ale po kilku dniach wzmo¿ony
ruch powraca³. I tak w kó³ko.
W koñcu policja, stra¿ miejska
i urzêdnicy nic ju¿ nie robili so-
bie z monitów mieszkañców
Konwaliowej.

Piotr Koz³owski poprosi³ o
pomoc zastêpcê komendanta
Sto³ecznej Policji i komendan-
ta bia³o³êckiego komisariatu -
by³y obietnice, ale na nich siê
skoñczy³o. - W 2003  wyst¹pi-
³em z pismem do Biura Bez-
pieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego. Efektem by³o
spotkanie z szefem biura Lu-
cjanem Be³z¹, który po zapo-
znaniu siê z tematem obieca³
pomóc w sprawie. Przekaza³
sprawê Stanis³awowi Je¿owi,
który sprawuje szefostwo Wy-
dzia³u Zarz¹dzania Kryzyso-
wego Dzielnicy Bia³o³êka. Pan
Je¿ na pocz¹tku w miarê
sprawnie przywróci³ ³ad na
Konwaliowej, ale wraz z up³y-
wem czasu, w momencie po-
nownego wzmo¿enia ruchu
ciê¿arówek zacz¹³ odsy³aæ
mnie do pana Be³zy, a pan
Be³za do pana Je¿a. I tak w
kó³ko. Ostatnio, a trwa to ju¿
kilka miesiêcy, nie ma ¿ad-
nych reakcji ze strony policji i
Biura Zarz¹dzania na telefo-
ny, ale jak zwykle urzêdnicy
prosz¹ o pismo ... o setne pi-
smo? O trzysetn¹ rozmowê?
Przecie¿ sytuacja jest dosko-
nale znana prawie ka¿demu
urzêdnikowi bia³o³êckiemu i
ka¿demu urzêdnikowi s³u¿b
porz¹dkowych.

Rada Osiedla wraz z miesz-
kañcami podjê³a decyzjê, by
nie zwracaæ siê wiêcej do
urzêdników i funkcjonariuszy,
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
sprawa jest im doskonale zna-
na. Jak zapowiadaj¹, wysoce
prawdopodobne jest wyst¹-
pienie na drodze cywilnej z
pozwem do organów lub osób
odpowiedzialnych za bezpie-
czeñstwo i stan dróg.     (egu)

Wielu cz³onków otwartych
funduszy emerytalnych (OFE)
zapewne nie raz zastanawia-
³o siê, co mo¿e siê staæ, jeœli
fundusz bêdzie dokonywa³ ry-
zykownych inwestycji. Czy w
efekcie takich dzia³añ nie stra-
cimy znacznej czêœci wp³aco-
nych sk³adek?

Warto wiedzieæ ¿e system
OFE zawiera w sobie rozbu-
dowany mechanizm zabez-
pieczeñ, bardzo powa¿nie
zmniejszaj¹cych ryzyko in-
westycyjne (które przecie¿
zawsze istnieje). Najwa¿niej-
sze zabezpieczenia to:

1 ustawowe limity inwesty-
cyjne, które nie pozwalaj¹ fun-
duszowi na nadmierne inwesty-
cje w bardziej ryzykowne papie-
ry wartoœciowe (np. akcje) lub
nadmiern¹ koncentracjê inwe-
stycji w papiery wartoœciowe
jednej grupy kapita³owej (np.
akcje i obligacje jednej spó³ki i
grupy spó³ek od niej zale¿nych),

2 ustawowe zakazy inwe-
stycyjne – czyli zakaz inwe-
stycji w najbardziej ryzykowne
instrumenty finansowe,

3 zasada minimalnej wy-
maganej stopy zwrotu, która
powoduje, ¿e jeœli stopa zwro-
tu funduszu (czyli jego wynik
inwestycyjny), liczona co pó³
roku za okres ostatnich 3 lat,
jest zbyt niska w porównaniu z
przeciêtn¹ dla wszystkich fun-
duszy, towarzystwo emerytalne
zarz¹dzaj¹ce takim funduszem
musi dokonaæ dop³aty do fun-
duszu z w³asnych œrodków.

Krzysztof Pater radzi

Czy moja przysz³a emerytura jest bezpieczna?
Ponadto trzeba pamiêtaæ,

¿e wszystkie aktywa fundu-
szy (czyli np. posiadane przez
niego papiery wartoœciowe czy
œrodki pieniê¿ne) s¹ przecho-
wywane przez depozytariu-
szy – a wiêc najwiêksze ban-
ki, w ¿aden sposób nie zwi¹-
zane z akcjonariuszami towa-
rzystw emerytalnych, zarz¹-
dzaj¹cymi OFE. Nie musimy
siê wiêc obawiaæ, ¿e np. nie-
uczciwym menad¿erom uda
siê przenieœæ czêœæ aktywów
OFE na ich prywatne konta.

W systemie OFE jesteœmy
tak¿e zabezpieczeni na wypa-
dek, gdyby nasz pracodawca
nie przekaza³ sk³adki do OFE.
Sk³adkê tê bêdzie próbowa³
wyegzekwowaæ od pracodaw-
cy ZUS. Jeœli to mu siê uda, na
nasze konto w OFE wp³ynie nie
tylko sk³adka, ale tak¿e karne
odsetki. Jeœli ZUS nie wyeg-
zekwuje zaleg³ych sk³adek,
np. dlatego, ¿e pracodawca
og³osi upad³oœæ lub te¿ nie zd¹-
¿y przed naszym przejœciem na
emeryturê – kwota brakuj¹cej
sk³adki zostanie dopisana do
naszego konta w ZUS i w ten
sposób uwzglêdniona przy wy-
liczaniu emerytury.

Czêœæ naszej sk³adki emery-
talnej trafia do ZUS i jest zapi-
sywana na naszym indywidual-
nym koncie. Nawet jeœli sk³adki
nie zosta³y jeszcze wp³acone
przez pracodawcê, na koncie w
ZUS pojawi siê ju¿ odpowiedni
zapis. Wynika to z przepisów,
zgodnie z którymi na koncie w

ZUS zawsze zapisywane s¹
sk³adki nale¿ne (czyli takie, któ-
re powinny zostaæ wp³acone).
To bardzo wa¿na gwarancja –
nikt nigdy nie ka¿e nam szukaæ
sk³adek czy na w³asn¹ rêkê
œcigaæ niesolidnego pracodaw-
cê. Ryzyko finansowe pono-
si ZUS, a my, czyli przyszli
emeryci, mamy pewnoœæ, ¿e
brakuj¹ce sk³adki tak¿e bêd¹
uwzglêdnione przy wylicze-
niu naszej emerytury.

Oczywiœcie, powy¿sze zabez-
pieczenia dotycz¹ tylko sytuacji,
gdy sk³adkê na ubezpieczenie
emerytalne wp³aca za nas pra-
codawca. Jeœli to osoba ubezpie-
czona jest zobowi¹zana do wp³a-
cania sk³adki (np. prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹), do
okreœlenia uprawnieñ emerytal-
nych liczy siê tylko sk³adka rze-
czywiœcie wp³acona.

Sk³adki zapisane na naszym
koncie w ZUS, podobnie jak i
naliczony kapita³ pocz¹tkowy,
podlegaj¹ corocznej waloryza-
cji. Zgodnie z obecnymi prze-
pisami, po zmianie przepisów
obowi¹zuj¹cych w latach 1999
- 2003 na koncie w ZUS ni-
gdy nie mo¿e byæ „ujemnej
waloryzacji” – czyli wartoœæ
zapisanych na koncie w ZUS
sk³adek nie mo¿e siê po kolej-
nym roku obni¿yæ.

Autor jest wspó³twórc¹ re-
formy systemu emerytalnego,
by³ wiceministrem w resorcie
pracy i polityki spo³ecznej w la-
tach 2001-2004 a nastêpnie
Ministrem Polityki Spo³ecznej.

Emocje

Œmierdz¹ca pulpa

Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc

2 kwietnia w godzinach 10–16

organizuje Bia³¹ Niedzielê
w przychodni przy ul. D¹browszczaków 5a.

Zapraszamy na bezp³atne konsultacje specjalistów
i badania profilaktyczne.

Konsultacje specjalistów: diabetolog, kardiolog,
pulmonolog, okulista.

Badania profilaktyczne: spirometria (osoby w wieku
40-65 lat), badania poziomu cukru we krwi (metod¹
testów), pomiar ciœnienia krwi, masy cia³a i wzrostu.
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lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Najpopularniejsze to uczu-
lenia na pozosta³oœci anty-
biotyków w produktach spo-
¿ywczych, najczêœciej peni-
cylin. Niektórzy z nas, po za-
¿yciu zaleconego przez leka-
rza antybiotyku, odczuwaj¹
dolegliwoœci ze strony uk³a-
du pokarmowego, oddecho-
wego czy pow³okowego  -
czyli skóry. Podobnie zwie-
rzêta. Podawanie kolejnych
szczepionek, wdychanie
oparów zwi¹zków chemicz-
nych i obecnoœæ alergenów w
wodzie i pokarmie, a tak¿e
py³ków roœlinnych, mo¿e do-
prowadziæ do reakcji szoko-
wych. Istnieje tak¿e drugi typ
alergii - cytotoksyczny

W drugim typie uczulenia
bior¹ udzia³ proste jak my
przeciwcia³a odpornoœciowe,
kr¹¿¹ce we krwi i skierowane

Alergie a zwierzêta (3)

W poprzednim odcinku rozwa¿añ nad uczuleniami
nie poda³em Pañstwu konkretnych przyk³adów na

pierwszy typ alergii.

na to, co nowe i obce w uk³a-
dzie kr¹¿enia.

W tym typie alergii dochodzi
do reakcji po³¹czenia  antyge-
nu z przeciwcia³em. Nazywamy
to powstaniem kompleksów im-
munologicznych. Ich obecnoœæ
we krwi jest alarmuj¹ca dla  in-
nych sk³adników odpornoœcio-
wych. Zaczyna siê op³aszcza-
nie nowo powsta³ych, ale nie-
po¿¹danych bry³, czynnikami
doprowadzaj¹cych do ich de-
strukcji. Zniszczenie ma postaæ
rozpuszczenia czyli cytolizy i
przypomina wrzucenie blachy
do kwasu solnego. Najsolidniej-
szym przyk³adem tego typu
alergii jest wstrz¹s po przeto-
czeniu wadliwie dobranej krwi.
Kr¹¿¹ce przeciwcia³a tworz¹
kompleksy immunologiczne z
obcymi krwinkami, a co dalej -
to ju¿ Pañstwo wiecie.

Je¿eli wydalony si³ami na-
tury polityk, pojawia siê z po-
wrotem na forum publicznym,
to znaczy, ¿e coœ jest bardzo
chore w spo³eczeñstwie. Dla-
czego? To  niezbyt trudne py-
tanie. W zdrowej krwi zdrowe-
go spo³eczeñstwa nie ma na
to szans. Wyst¹pi cytoliza –
gwa³towne rozpuszczenie.
Jako spo³eczeñstwo winniœmy
politykom surowe karanie two-
rzenia podejrzanych zwi¹z-
ków np. z bandziorami

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA

AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38
Wyk³ady codziennie
rano i wieczorem

Jazdy szkoleniowe ca³y dzieñ

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich (ZSP) skupiaj¹cy ju¿ 10 organizacji, jest organizacj¹, któr¹
utworzyli przedstawiciele organizacji i instytucji dzia³aj¹cych na Pradze.  Chcemy wspólnie two-
rzyæ i promowaæ atrakcyjny wizerunek Pragi oraz dzia³aæ na rzecz jej rozwoju. Poszukujemy
wolontariuszy lub osób, które chc¹ dzia³aæ spo³ecznie, do Zespo³u Pozyskiwania Dotacji.

Bêdzie to zespó³, który dla organizacji tworz¹cych ZSP

- zrobi i bêdzie uaktualnia³ wykaz dostêpnych Ÿróde³ dofinansowania

- bêdzie pomaga³ wyszukaæ aktualne Ÿród³a dofinansowania dla prowadzonych przez orga-
nizacje dzia³añ

- bêdzie opracowywaæ wnioski, a potem pomaga³ je rozliczaæ.

Poszukujemy do pracy spo³ecznej

- osób, które potrafi¹ opracowywaæ wnioski o dofinansowanie z ró¿nych funduszy

- osób, które chc¹ siê tego nauczyæ i dzia³aæ na rzecz ZSP

Oferujemy kontakty z ludŸmi dzia³aj¹cymi w tych organizacjach i udzia³ w naszych spotkaniach.
Kontakt i zg³oszenia: Antoni T. D¹browski, atd@spcm.org.pl lub redakcja NGP

Jest w Warszawie na ulicy
Modliñskiej sklep meblowy
START, który œmia³o mo¿emy
poleciæ ka¿demu, poszukuj¹-
cemu mebli ciekawych, funk-
cjonalnych i niebanalnych.
Gdzie ceny s¹ „dla ludzi”, a ob-
s³uga robi wszystko, aby klient

Jeœli po meble, to do STARTU
Zima po¿egna³a siê z nami na dobre. Z now¹ energi¹

rozgl¹damy siê  wokó³ i co widzimy? Stare meble, niemod-
ne, niefunkcjonalne i zu¿yte. Pora ruszyæ do sklepów i ro-
zejrzeæ siê za nowymi. I tu w³aœnie mamy dla Pañstwa zna-
komit¹ propozycjê.

poczu³ siê doceniony. Sklep
ten dzia³a od 17 lat, poprzed-
nio na Saskiej Kêpie, a obec-
nie na ul. Modliñskiej 190.

Szczególne miejsce w skle-
pie zajmuj¹ meble z Piotrkow-
skiej Fabryki Mebli, której to
fabryki – sklep jest autoryzowa-
nym przedstawicielem. S¹ to
meble wykonane z naturalne-
go drewna i oklein klonowych,
oraz dêbowych. Wœród nich s¹
meble gabinetowe, biurka,
œciany biblioteczne, komody –
do dowolnego zakomponowa-
nia, niezwykle piêkne i funkcjo-
nalne, mog¹ce byæ ozdob¹
ka¿dego mieszkania, lub pre-
sti¿owego biura. Sypialnie – z
³ó¿kami, szafkami, toaletkami.
Pokoje dzienne – z mnóstwem
indywidualnych rozwi¹zañ i
wreszcie – najmocniejsz¹
stron¹ tej fabryki – pokoje sto-
³owe, zwane salonami. Wœród
nich jest kilka zestawów szcze-
gólnie gor¹co polecanych, zna-
nych w kraju i na œwiecie, sys-
temów „Bolton”, „Brighton” czy
„Emil”. W sk³adzie tych mebli
s¹: witryny naro¿ne, witryny
proste oszklone, bufety (o ró¿-
nych rozmiarach), komody i
wiele ró¿nych sto³ów, w tym
okr¹g³e, owalne i prostok¹tne
– rozk³adaj¹ce siê nawet do
4,20 m. Do wszystkich sto³ów
proponowane s¹ krzes³a odpo-
wiadaj¹ce stylem i kolorem, w
wielu kolorach tapicerki. Szcze-
gólne wra¿enie robi naro¿nik

oszklony „Brighton” – którego
pó³okr¹g³e drzwi szklane w
drewnianych ramach, spra-
wiaj¹, ¿e ka¿dy chcia³by posia-
daæ takie meble. Znakomitym
rozwi¹zaniem do ma³ych
mieszkañ, s¹ meble tapicero-
wane, proponowane przez
sklep meblowy START. S¹ to
kanapy  mniejsze od tradycyj-
nych wersalek, a po roz³o¿eniu
tworz¹ce wygodne ³o¿a, o sze-
rokoœci spania od 140cm do
160 cm, sprê¿ynowe i z du¿y-
mi pojemnikami na poœciel.

Wystêpuj¹ w kilkudziesiêciu
kolorach i ich ceny s¹ niezwy-
kle przystêpne, np. Karolina
kosztuje 958 z³, Patrycja – 988
z³, Nevada – 995 z³, a Vera
(której sprzedaje siê najwiêcej:
1.085 z³.  Dla m³odych duchem
ludzi proponowane s¹ jasne
meble, z naturalnej brzozy z
systemu Porto II. Te meble o
nowoczesnej, nieco „kancia-
stej” linii, mog¹ zachwyciæ ka¿-
dego, kto chcia³by niebanalnie
zaaran¿owaæ swoje wnêtrze.
Szczególnie dobrze, meble te
wygl¹daj¹ na tle œcian poma-
lowanych jaskrawymi kolorami,
to pozwala wydobyæ, piêkno i
naturaln¹ aksamitnoœæ brzozy.
W tym systemie s¹ wszystkie
meble potrzebne zarówno do
pokoju dziennego, jak te¿ sy-
pialnia. Osobn¹ propozycj¹ s¹
meble dêbowe, oparte na litym
drewnie, barwione na kilka ko-
lorów. Szczególnie podobaj¹
siê meble z systemu Verona,
ciê¿kie, dostojne, niezniszczal-
ne. Ogromne biurko gabineto-
we, cena 1.988 z³, biblioteka o
szerokoœci 120 cm – cena
1.700 z³ czy bufet, o szeroko-
œci 175cm, w cenie 1.300z³
musz¹ budziæ zaciekawienie
kupuj¹cych. Kolejn¹ propo-
zycj¹ sklepu START, jest mo¿-
liwoœæ zamawiania dowolnych
mebli wykonanych z p³yt me-
blowych, w ró¿nych kolorach,
np. buk, olcha, mahoñ, orzech,
grusza i innych. Trzeba tylko
naszkicowaæ, jakie meble po-
trzebujemy, podaæ dok³adne
wymiary i od razu uzyskamy in-
formacjê o cenie i terminie re-
alizacji. Najczêœciej zamawia-
ne s¹ w ten sposób: komody,
szafy, regaliki, szafki na buty,
zabudowy wnêk i inne. Rewe-
lacyjne s¹ meble wykonane z
litej sosny. Wystêpuj¹ w kolo-
rze naturalnym, lub barwionym
na 32 kolory, w tym: pistacjo-
we, wrzosowe, amarantowe,
seledynowe i inne. Mebli tych
jest bardzo du¿o, np. komody,
biurka, szafy, regaliki, ³ó¿ka,
sekretarzyki i inne. Znakomicie
nadaj¹ siê na wyposa¿enie po-
koi m³odzie¿owych, lub na pod-
daszach.

Oczywiœcie opisane meble
nie wyczerpuj¹ ca³ej oferty skle-
pu START, lecz mamy nadzie-
jê, ¿e zachêc¹ Pañstwa do przy-
jazdu na ulicê Modliñsk¹ 190.

Sklep Meblowy START

03-119 Warszawa

ul. Modliñska 190
tel./fax 0-22 510-36-66

1-2 kwietnia (sobota - niedziela) - Otwarte warsztaty sztuk

parateatralnych „Cyrk na kó³kach” w ramach projektu „Teraz
My” dofinansowanego ze œrodków UE - program M³odzie¿

2 kwietnia (niedziela) godz. 17 - „ŒWIAT ZWIERZ¥T”
uroczyste rozstrzygniêcie konkursu plastycznego i wysta-
wa prac. Wstêp wolny.

3-6 kwietnia - Integracyjne spotkanie chórów z Wilna.
5 kwietnia (œroda) godz. 16 - Spotkanie Klubu Seniora i

Ko³a Emerytów nr 5
8 kwietnia (sobota) godz.  10 - 19 - „SCENA MA£EGO

AKTORA” II przegl¹d teatrów dzieciêcych - prezentacje i
spotkania z krytykiem teatralnym. Wstêp na wszystkie spek-
takle jest wolny.

9 kwietnia (niedziela) godz. 17 - SCENA MUZYCZNA -
Prezentacja wokalistów ze Studia Piosenki Tadeusza Ko-
nadora oraz og³oszenie wyników Festiwalu Piosenki „S³o-
wikonada”. Wstêp wolny.

12 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wielkanocne Spotkanie
Sybiraków, Seniorów i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”

19 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.
Wstêp 8 z³.

23 kwietnia (niedziela) godz. 17 - „GOBELINY” I Prze-
gl¹d Tkactwa Artystycznego Wystawa gobelinów po³¹czo-
na z koncertem i og³oszenie wyników. Jest to wystawa jed-
nodniowa, któr¹ mo¿na ogl¹daæ od godziny 12.

Przegl¹d adresowany jest do twórców nieprofesjonalnych.
Szczegó³owe informacje w sekretariacie Domu Kultury

„Zacisze” i na www.zacisze.waw.pl
26 kwietnia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny.

Wstêp 8 z³.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

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

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

Cztery wieki po narodzeniu
Chrystusa chrzeœcijañstwo
zatriumfowa³o, staj¹c siê ofi-
cjaln¹ religi¹ najwiêkszej potê-
gi œwiata – Cesarstwa Rzym-
skiego. Sytuacja religijna w
tym pañstwie by³a jednak
ogromnie skomplikowana.
Wyznawcy dawnych bogów
byli nieporównanie liczniejsi od
chrzeœcijan, jednak ich religia
mia³a wiêcej wspólnego z umi-
³owaniem tradycji ni¿ z praw-
dziw¹ wiar¹ – mo¿na by rzec:
starych bogów nie traktowano
ju¿ ca³kiem powa¿nie.

Chrzeœcijañstwo natomiast
by³o religi¹ m³od¹, maj¹c¹ gro-
no ¿arliwych wyznawców, co
wiêcej – obowi¹zkiem ka¿de-
go chrzeœcijanina by³o nawra-
canie pogan, podczas gdy nikt
przy zdrowych zmys³ach nie
usi³owa³by nikogo nawracaæ
na wiarê w Zeusa czy Atenê.
Religia pogañska by³a bardzo
tolerancyjna – ka¿demu wolno
by³o czciæ dowolnych bogów,
byleby tylko uczci³ te¿ tych
rzymskich. Natomiast Bóg
chrzeœcijan ¿¹da³ wy³¹cznoœci.

Dlatego, gdy tylko chrzeœci-
janie odnieœli zwyciêstwo, za-
brali siê do prawdziwego prze-
œladowania pogan, przy którym
dawne przeœladowania wy-
znawców Chrystusa mo¿na
uznaæ za niewiele znacz¹ce in-
cydenty. Z jeszcze wiêksz¹ za-
ciek³oœci¹ chrzeœcijanie zwal-
czali siebie nawzajem. Powsta-
³o wiele sekt i od³amów chrze-
œcijañstwa, które ró¿nie inter-
pretowa³y nauki Jezusa przeka-
zane w Ewangeliach, a za prze-
konania gotowe by³y oddaæ lub
zabraæ ¿ycie. Ówczesne po-
dzia³y by³y o wiele istotniejsze i
bardziej ¿ywe ni¿ we wspó³cze-
snym chrzeœcijañstwie.

W tych w³aœnie czasach przy-
szed³ na œwiat Hieronim – póŸ-
niejszy doktor Koœcio³a i œwiêty.
Urodzi³ siê w Strydonie, na te-
renie dzisiejszej Chorwacji, w
rodzinie zamo¿nych i pobo¿-
nych chrzeœcijan pochodzenia
rzymskiego. Odebra³ staranne
wykszta³cenie – œwietnie zna³
autorów klasycznych, z ulubio-
nym Cyceronem na czele. W
m³odoœci wiele podró¿owa³

Patroni naszych ulic

Œwiêty Hieronim – opiekun studentów,
ksiêgarzy, biblistów, egzegetów i eremitów

(wówczas uwa¿ano to za czêœæ
wykszta³cenia), a nastêpnie roz-
pocz¹³ karierê urzêdnicz¹.

Wkrótce jednak zrozumia³, ¿e
nie to by³o jego powo³aniem.
Zosta³ mnichem i wyruszy³ na
Wschód, do Ziemi Œwiêtej, by
tam zaj¹æ siê prac¹ naukow¹.
Niestety, musia³ przerwaæ pod-
ró¿ z powodu powa¿nej choro-
by. Znalaz³ siê o krok od œmier-
ci. Przyœni³ siê mu wówczas sen,
który odmieni³ jego ¿ycie – us³y-
sza³ w nim napomnienie, ¿e jest
bardziej oddany Cyceronowi ni¿
Chrystusowi. Po wyzdrowieniu
postanowi³ poœwiêciæ swoje
¿ycie zg³êbianiu Pisma Œwiête-
go. Aby czytaæ je w oryginale,
nauczy³ siê nawet jêzyka hebraj-
skiego i aramejskiego, a nastêp-
nie osiad³ na Pustyni Chalcydyc-
kiej, gdzie przez wiele lat studio-
wa³ Stary i Nowy Testament.

Opuœci³ swoj¹ samotniê po
kilku latach, aby przyj¹æ œwiê-
cenia kap³añskie, pod tym jed-
nak warunkiem, ¿e bêdzie
móg³ nadal pracowaæ nauko-
wo. Jego niebywa³¹ wiedzê i
zdolnoœci postanowi³ wykorzy-
staæ ówczesny papie¿ Dama-
zy. Na jego polecenie Hieronim
rozpocz¹³ pracê nad ogrom-
nym dzie³em – t³umaczeniem
Pisma Œwiêtego na jêzyk ³aciñ-
ski. By³ to trud niewyobra¿al-
ny dla jednego cz³owieka: pra-
ca zajê³a mu 24 lata.

Stary Testament zosta³ napi-
sany niemal w ca³oœci w jêzyku
hebrajskim. Nowy Testament
napisano po grecku. Jednak w
czasach Jezusa staro¿ytny he-
brajski by³ ju¿ tylko jêzykiem sa-
kralnym, pisanym. Tak¿e grecki
by³ jêzykiem ludzi wykszta³co-
nych. W Palestynie, w czasach
Jezusa, powszechnie u¿ywano
jêzyka aramejskiego – i nim na-
pisano kilka ksi¹g, miêdzy inny-
mi trzy Ewangelie. Czterysta lat
po Chrystusie, w czasach Hiero-
nima, coraz mniej ludzi zna³o
grekê, a jêzykiem ludzi wykszta-
³conych sta³a siê ³acina. Ko-
niecznoœci¹ sta³o siê wiêc nowe
t³umaczenie Pisma Œwiêtego.

Wiêkszoœæ t³umaczy mozo-
li³a siê nad znalezieniem do-
k³adnych odpowiedników po-
szczególnych s³ów, nie bacz¹c

na to, ¿e tekst stawa³ siê w ten
sposób niezrozumia³y. Hiero-
nim by³ zaœ t³umaczem nie-
zwyk³ym. Uwa¿a³, ¿e nale¿y
prze³o¿yæ raczej sens na sens,
ni¿ s³owo na s³owo. By³o to do-
skona³e rozwi¹zanie. T³uma-
czenie Hieronima Koœció³
uzna³ za tekst podstawowy i
obowi¹zuj¹cy wszystkich
chrzeœcijan, dlatego okreœlono
go jako Wulgatê, czyli „textus
vulgatus” – tekst pospolity (po-
wszechny). Z czasem Wulga-
ta wypar³a wszelkie inne ³aciñ-
skie wersje Biblii.

Biblia w t³umaczeniu œwiê-
tego Hieronima sta³a siê dla
Koœcio³a na pograniczu staro-
¿ytnoœci i œredniowiecza pod-
staw¹ do walki z wszelkimi
herezjami (wynikaj¹cymi czê-
sto w³aœnie z odmiennych t³u-
maczeñ Pisma Œwiêtego), gdy
dopiero ustalano kanony wia-
ry i œciera³o siê ze sob¹ wiele
opcji. Kolejnym trudnym mo-
mentem w historii Koœcio³a
katolickiego by³ okres reforma-
cji w XVI wieku, gdy czêœæ
chrzeœcijan pod przywódz-
twem reformatorów, m.in. Mar-
cina Lutra i Jana Kalwina,
od³¹czy³a siê od Koœcio³a ka-
tolickiego w proteœcie przeciw
nadu¿yciom. Okreœla siê ich
dzisiaj jako protestantów.

Koœció³ katolicki przeszed³
wówczas ogromne zmiany, na-
prawi³ uchybienia i podj¹³
ogromn¹ kontrofensywê, stara-
j¹c siê na powrót przyci¹gn¹æ
wiernych. Zaczêto budowaæ
wspania³e barokowe œwi¹tynie
z bogatym wystrojem wnêtrza,
u¿ywaæ kadzide³, organów, jak
równie¿ – wzorem protestan-
tów – t³umaczyæ Pismo Œwiête
na jêzyki narodowe, tak, by sta-
³o siê zrozumia³e dla wszyst-
kich wiernych, a nie tylko nie-
licznych znaj¹cych ³acinê. Pod-
staw¹ do tych t³umaczeñ nie
by³a jednak Biblia w oryginale
hebrajskim i greckim, ale za-
twierdzona oficjalnie wówczas
przez Koœció³ ³aciñska Biblia
œwiêtego Hieronima.

Polskiego przek³adu Pisma
Œwiêtego dokona³ w XVII wieku
jezuita, ksi¹dz Jakub Wujek. Jego
t³umaczenie – niezwykle piêkne i

poetyckie – by³o u¿ywane a¿ do
po³owy XX wieku. Dopiero w la-
tach szeœædziesi¹tych dwudzie-
stego wieku, z okazji jubileuszu
tysi¹clecia chrztu Polski, wydano
tak zwan¹ Bibliê Tysi¹clecia –
nowy przek³ad Pisma Œwiêtego
na jêzyk polski. Dokonano go z
jêzyków orygina³u. By³o to ko-
niecznoœci¹, gdy¿ jêzyk Biblii ks.
Wujka z czasem sta³ siê dla wier-
nych niezrozumia³y. Najnowszym
polskim przek³adem Starego i No-
wego Testamentu jest ten doko-
nany przez profesora nauk biblij-
nych Kazimierza Romaniuka, po-
przedniego biskupa naszej Die-
cezji Warszawsko-Praskiej. Tote¿
Biblia ta okreœlana jest jako „Bi-
blia Warszawsko-Praska”.

T. Paw³owski
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio 0509-286-911
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA, niemiecki
0500-784-627
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885
NAUKA GRY, fortepian,
keybord 670-31-89
NIEMIECKI dzieci i m³odzie¿,
0507-049-803
NIEMIECKI tanio 0507-302-548
ROSYJSKI, ukraiñski filo-
log 0695-338-442

ZDROWIE I URODA
LOGOPEDA 0691-673-596
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
A pralki, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
A pranie dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki u klienta i w
pralni, profesjonalnie, eko-
œrodki 022 619-40-13,
0502-928-147
ABY hydraulik, remonty, in-
stalacje 0507-302-734
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Mo-
dliñska 83 0661-999-913,
022 676-60-69

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-

we 614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA pralek, lodó-
wek, gwarancja 670-39-34,
0502-253-670
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-

wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w

podwórzu,  0501-821-811

PRACOWNIA poprawek
krawieckich Teksana, ul.
Œwiatowida 49 lok. 33
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarcho-
min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe
(obiady domowe dla firm z
dostaw¹). Tanio. Przyjmuje-
my zamówienia na œwiêta.
022 679-81-06, 0692-600-178

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86
HISZPAÑSKI przysiêgle Od-
kryta 0601-569-710

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

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

NIERUCHOMOŒCI
A KUPIÊ - bezpoœrednio -
dom na Zaciuszu (bliŸniak,
segment, wolnostoj¹cy) z lat
90-tych, do 250m2 powierzch-
ni mieszkalnej, dzia³ka mini-
mum 300m2, cicha okolica,
tel. 0601-623-374.
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”

Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

SPRZEDAM lub wydzier¿a-
wiê pawilon handlowy nr 25
na Bazarku Bródnowskim ul.
Kondratowicza 4, 0606-204-319

WYNAJMÊ 2 pok. Tarchomin

0606-713-111

ZAMIENIÊ 29 m2 hipoteczne
na 40-50 m2 zad³u¿one, do
remontu 0604-849-463

DAM PRACÊ

FIRMA Sevroll-Bis zatrudni pi-

larza p³yt meblowych, szkla-

rza do produkcji drzwi, 022
679-29-19, 0601-991-485

Euro-Profil
♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami

♦ administrujemy

♦ nadzorujemy modernizacje i remonty

ul. Kondratowicza 37, kom. 0604-11-25-75

tel. (022) 301-10-02, (022) 614-46-30 wew. 143

biuro@euro-profil.dmkhost.net

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. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe
�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne

�Parapety

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach. Uznawany za jed-
nego z najlepszych healerów
na Filipinach. Od piêciu lat od-
wiedza nasz kraj przynosz¹c
nadziejê, pomoc i zdrowie ty-
si¹com Polaków.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

eliminuje. Wzmacnia natural-
ne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii
duchowej, likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
czasami zabieg trwa o wiele
d³u¿ej. Zale¿y to od stanu cho-
rego. Od tego uzale¿nia te¿
wybór techniki. Raz s¹ to ma-

nualne mani-
pulacje, kiedy
indziej uzdra-
wianie ducho-
we, praniczne
b¹dŸ magne-
tyzacja tka-
nek. Tak zwa-
ne bezkrwa-
we operacje,
f i l i p i ñ s k i
uzdrowic ie l
robi na ciele
eterycznym,
choæ czêsto
pacjenci maj¹
odczucia jak-
by grzeba³ im
we wnêtrzno-
œciach lub coœ
wyrywa³. S¹

Jestem  starszym i chorym mieszkañcem dzielnicy
Targówek. Mia³em do za³atwienia istotn¹ dla mnie
sprawê.

Wymaga³a ona jednak sporo zachodów i dodatkowo reda-
gowania pism do poszczególnych urzêdów – czyli mówi¹c krót-
ko, czasu i nak³adów  finansowych, na które nie by³o mnie
staæ. Kolega poradzi³ mnie, ¿ebym uda³ siê o pomoc do biura
SLD. Mówi³, ¿e obecnie du¿o siê zmieni³o, ¿e zaczynaj¹  „rz¹-
dziæ” m³odzi itd. Po przemyœleniu sprawy uda³em siê do  biura
parlamentarno-samorz¹dowego SLD, na ul. £ojewskiej..

Pani bêd¹ca jak stwierdzi³a na „dy¿urze” po przeprowadzeniu ze
mn¹ rozmowy – wykona³a telefony kontaktuj¹c mnie dalej... Spra-
wa potoczy³a siê sprawnie, szybko i z korzyœci¹ dla mnie.

Otrzyma³em pomoc, na któr¹ liczy³em i za któr¹ jestem
wdziêczny.  Rzeczywiœcie obecnie m³odzi z SLD próbuj¹ rz¹-
dziæ i w miarê mo¿liwoœci pomagaæ zwyk³ym, prostym ludziom.

Dziêki im za to. Oby tak dalej. Chcia³em za pomoc w mojej sprawie
skutecznie podziêkowaæ panu Leszkowi Dziubdziñskiemu.

K³aniam siê równie¿ Pani bêd¹cej na dy¿urach, kiedy od-
wiedzi³em Klub SLD.                                        D. Grabowski

/adres wy³¹cznie do wiadomoœci Redakcji/

Szanowna redakcjo.
W NGP z 15 marca przeczyta³em artyku³ „Flora i
 fauna”. Chcia³bym dodaæ ma³y komentarz. Rze-

czywiœcie Bia³o³êka posiada du¿o terenów zielonych. O czy-
stoœci powietrza œwiadcz¹ pojawiaj¹ce siê na drzewach poro-
sty (normalnie s¹ wra¿liwe na du¿e stê¿enie dwutlenku siarki).
Rozwija siê sieæ wodoci¹gów i kanalizacji co sprzyja ochronie
wód. Niestety jest wiele zjawisk niekorzystnych. Mieszkam tu
od urodzenia i pamiêtam jak jeszcze 10 lat temu w zaroœlach
przy ulicy Ksi¹¿kowej œpiewa³ s³owik-dziœ po s³owiku ani po
zaroœlach nie ma œladu. W lasach Choszczówki prowadzi siê
nielegaln¹ wycinkê drzew. Œmieci z domów jednorodzinnych
s¹ spalane w ogródkach albo podrzucane do lasu. Powierzch-
nia terenów zielonych kurczy siê w zastraszaj¹cym tempie prze-
znaczana pod zabudowê. Inwestorzy zaczynaj¹c budowê prze-
wa¿nie wycinaj¹ wszystko „na g³adko” aby mieæ wiêksz¹ po-
wierzchniê dzia³ki do wykorzystania. Drzewa które ocala³y w
bliskim s¹siedztwie budynków obumieraj¹ z powodu obni¿e-
nia poziomu wód gruntowych. Wiele gatunków zwierz¹t wy-
stêpuj¹cych w naszej dzielnicy zanika z powodu niszczenia
siedlisk i antropopresji. Szczególnie zagro¿one tereny to doli-
na Wis³y, Wydma Nowodworska, Wydma ¯erañska, Kêpa Tar-
chomiñska. Odnoszê wra¿enie ¿e w³adze dzielnicy nie bardzo
zdaj¹ sobie sprawê z zagro¿eñ jakie dla bia³o³êckiej przyrody
stanowi tak szybki, nie zawsze kontrolowany rozwój osiedli
mieszkaniowych. Na szczêœcie roœnie œwiadomoœæ spo³eczna
zwyk³ych mieszkañców o czym œwiadcz¹ publikacje w czaso-
pismach „Aura” i „Przyroda Polska”.

Pozdrawiam. Adam W¹tkowski.

Szanowni Pañstwo,

chcia³bym podzieliæ siê moimi doœwiadczeniami
dotycz¹cymi dzia³alnoœci firmy BARC Warszawa

S.A. byæ mo¿e ku przestrodze klientów tej firmy.
Otó¿ w lipcu 2004 r. naby³am mieszkanie w osiedlu „Pod

Dêbami” (Tarchomin) przy ul. Pas³êckiej. By³oby dobrze,

gdyby nie akustyka. Przez œcianê od s¹siada s³yszê wszyst-
ko: rozmowy, dŸwiêk telefonu, radio, odkurzacz. Na moj¹

interwencjê, w lipcu 2005 r. dokonano w obu mieszkaniach

(moim i s¹siada) pomiaru w³asnoœci akustycznych i stwier-
dzono, i¿ parametry nie s¹ dotrzymane. Wed³ug pracowni-

ków przeprowadzaj¹cych ekspertyzê mo¿na tê nieprawi-
d³owoœæ w prosty sposób zlikwidowaæ wyg³uszaj¹c œcia-

nê, natomiast moim zadaniem mia³o byæ podjêcie decyzji

jak¹ metod¹ przedmiotowe wyg³uszenie mia³oby byæ wy-
konane. I zaczê³o siê. By³y moje interwencje telefoniczne,

by³y z mojej strony pisma, na które nie otrzyma³am odpo-
wiedzi. Wreszcie otrzyma³am odpowiedŸ tej treœci: „Odma-

wiam usuniêcia rzekomej usterki zg³oszonej przez Pani¹

w piœmie z dnia 17.10.2005”. I ju¿, bez uzasadnienia. Na
kolejne pismo nie otrzyma-

³am odpowiedzi – 9.01.2006
min¹³ miesi¹c. Tak funkcjo-

nuje firma, która wg za-

mieszczonego w Rzeczpo-
spolitej rankingu zajmuje 6

miejsce na najlepsz¹ firmê
dewelopersk¹. Dba siê o

klienta dopóty, dopóki nie

wp³aci siê pieniêdzy, a po-
tem dzia³a siê tak jak opisa-

³am powy¿ej.

Nazwisko i adres

znane redakcji

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

zdumieni umiejêtnoœci¹ bez-
b³êdnego dotarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym, ¿e ju¿ po
pierwszej wizycie u niego
ustêpuj¹ czêsto wieloletnie
schorzenia.

CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu cho-
rób. Miêdzy innymi: nowotwo-
rowych, chorobach organów
wewnêtrznych, prostacie, pro-
blemach hormonalnych, zapa-
leniu stawów, problemach reu-
matycznych, zmianach reu-
matycznych, chorobach uk³a-
du nerwowego, depresji, uda-
rze mózgu, migrenie, chorobie
Parkinsona, parali¿u, proble-
mach z kr¹¿eniem, chorobach
kobiecych, bólach krêgos³upa,
drêtwienia r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
4, 5, 7, 9, 11, 12,

19, 20, 23 i 25

 Zapisy i informacje pod

numerami telefonu:

(022) 679-22-47,

0605-324-865, 0505-172-054

Niekonwencjonalne Meto-
dy Leczenia „NATURA”

Tym razem, w zwi¹zku z
okresem Wielkiego Postu i
pierwsz¹  rocznic¹ œmierci
Jana Paw³a II, Teatr przygo-
towa³ spektakl „Mój Chry-
stus Po³amany” - przedsta-
wienie inspirowane ksi¹¿k¹,
której autorem jest Ramon
Cue Romano S.I.

Premiera odbêdzie siê 1
kwietnia o godz. 19 w sali
teatralnej budynku parafial-
nego przy ul. Zamiejskiej 6.
Przedstawienie zostanie
powtórzone w niedzielê 2
kwietnia o godz. 16 i 19.

Wstêp wolny

Przedstawienie

przeznaczone jest

dla doros³ych

i m³odzie¿y.

kwietnia}

Teatr RAJ
zaprasza
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Prosto z mostu

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Raz w roku ka¿da w³adza
czy to rz¹d, czy to w³adze sa-
morz¹dowe musz¹ siê rozli-
czyæ przed gremium ich wybie-
raj¹cym ze zrealizowanych w
roku poprzednim dochodów i
wydatków. Z³a ocena skutkuje
czêsto odwo³aniem z zajmo-
wanych funkcji. Dniem gra-
nicznym w przypadku w³adz
samorz¹dowych jest data 30
kwietnia. Na Pradze Pó³noc
taka ocena odby³a siê 22 mar-
ca na sesji rady i by³a to pierw-
sza sesja absolutoryjna w war-
szawskich dzielnicach, jeœli nie
jedna z pierwszych w kraju.
Burmistrz Sosnowski móg³ so-
bie na to pozwoliæ, poniewa¿
dysponuje pewn¹ wiêkszoœci¹
w radzie, zw³aszcza, i¿ jeden
mandat opozycji wakuje po
zmar³ym radnym.

Rada rzeczywiœcie prze-
wag¹ radnych PiS, pomimo
negatywnej opinii komisji edu-
kacji oraz przy braku pozytyw-
nej opinii komisji bud¿etu i fi-
nansów, udzieli³a absolutorium

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Transport i ³¹cznoœæ
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej
Oœwiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

Dzia³                       Wyszczególnienie                                Plan 2005      Wykonanie 2005

400

600
700
750
751

801
851
852
854
900
921
926
Ogó³em  dzielnica

480 000

2 689 914
72 619 364
16 414 617

232 696

78 285 628
616 367

30 300 000
4 547 876
3 211 120
6 683 174
5 960 000

222 270 285

469 587

1 841 424
68 945 285
14 836 143

221 889

74 882 036
594 705

28 661 072
4 480 186
3 210 910
6 664 577
5 676 408

210 728 656

obecnemu zarz¹dowi. Szcze-
rze przyznam, ¿e by³em zdu-
miony, ¿e po serii negatywnych
ocen na temat wykonania bu-
d¿etu przedstawionych na se-
sji przez radnych SLD i PO nikt
z radnych PiS merytorycznie
nie broni³ zarz¹du. Stara³ siê
to czyniæ burmistrz Sosnowski,
lecz wypad³o to ma³o przeko-
nuj¹co. Mam œwiadomoœæ, ¿e
moja ocena wykonania bud¿e-
tu na Pradze Pó³noc bêdzie
odbierana jako tendencyjna,
wiêc postaram siê jej dokonaæ
w oparciu o fakty, za pomoc¹
liczb, ograniczaj¹c komentarz
do niezbêdnego minimum.

Na pocz¹tek kilka uwag o
dochodach dzielnicy. S¹ one w
wiêkszoœci uzale¿nione od
czynników zewnêtrznych i
sk³adaj¹ siê na nie:

- Dotacje i subwencje w roku
ubieg³ym - 54 miliony z³otych

- Œrodki wyrównawcze z m.st.
Warszawy - 102 miliony z³otych

Œrodki w³asne wynosz¹
oko³o 30% wszystkich docho-
dów i w roku 2005 zosta³y wy-
konane na poziomie 70 mln
z³otych (za³o¿ony plan wyno-
si³ 65 milionów).

Z dodatkowych dochodów na-
le¿y siê cieszyæ pod warunkiem,
¿e za te œrodki realizowane s¹
dodatkowe zadania. W roku 2005
mimo znacznego przekroczenia
wykonania dochodów w³asnych,
dzielnica nie wykona³a ¿adnych
dodatkowych zadañ. Wiêcej - nie
zrealizowa³a zadañ zaplanowa-
nych - co ilustruje poni¿sza tabe-
la - wydatki 2005.

W trakcie 2005 roku doko-
nano siedmiu korekt bud¿etu,
próbuj¹c dostosowaæ dochody
do dokonywanych wydatków,
a mimo to nie uda³o siê to na
prawie 11,5 miliona z³otych.

Kluczowe wydatki bud¿eto-
we realizowane s¹ w dzia³ach:
oœwiata, gospodarka mieszka-
niowa, pomoc spo³eczna i ad-
ministracja publiczna. Tam ulo-
kowana jest wiêkszoœæ tzw.
wydatków bie¿¹cych, których
nale¿y dokonywaæ dla prawi-
d³owego funkcjonowania dziel-
nicy. W roku 2005 wynios³y one
ponad 200 milionów z³otych.

Rozk³ada³y siê nastêpuj¹co:
- Wynagrodzenia i pochod-

ne - 93 106 449
- Dotacje - 6 023 774
- Wydatki rzeczowe - 101 407 586
Znacz¹co wzros³y w roku

ubieg³ym tylko wydatki na pomoc
spo³eczn¹ w zwi¹zku z przejê-
ciem nowych zadañ od admini-
stracji rz¹dowej i oczywiœcie wy-
datki na administracjê, które - o

dziwo - nie zosta³y wykonane w
zaplanowanej wysokoœci.

Na tym tle realizacja wydat-
ków maj¹tkowych (inwestycje
i zakupy inwestycyjne), które
w ogólnym bud¿ecie na 2005
wynosi³y niespe³na 6%
wszystkich wydatków, prezen-
tuje siê skandalicznie.

W roku 2005 na inwestycje
wydatkowano tylko 10 190 845
z³otych (czyli poni¿ej 75% za³o¿o-
nego planu), co jeszcze bardziej
obni¿a wskaŸniki wykonania.

Gdzie zosta³y wydatkowane
œrodki inwestycyjne?

- Budowa studni oligoceñ-
skiej - 470 000 z³ (tyle samo,
co w 2004)

- Remonty i budowa dróg - 883
404 z³ (w roku 2005 - 1 700 000)

- Rewitalizacja Z¹bkowskiej
i rozbiórki budynków - 2 432 142

- Remont i wyposa¿enie bu-
dynku urzêdu przy K³opotow-
skiego 15 - 3 163 739

- Inwestycje oœwiatowe - 2 353 682
- Pozosta³e wydatki maj¹tko-

we - oko³o 900 000 w ró¿nych
dzia³ach na zakupy komputerów
i innego sprzêtu biurowego

Kolejny rok na wysokim po-
ziomie plasuj¹ siê wydatki
maj¹tkowe kierowane na ad-
ministracjê: stanowi¹ prawie
30% wszystkich wydatków
maj¹tkowych w naszej dzielni-
cy (od pocz¹tku tej kadencji
wynios³y prawie 14 milionów
z³otych), zmniejszaj¹ siê za to
wydatki na remonty dróg (dzia³
transport i ³¹cznoœæ). Na plus
nale¿y zapisaæ, ¿e powoli ru-

sza wreszcie rewitalizacja
Z¹bkowskiej i innych budyn-
ków na Pradze. Rozpoczê³a
siê tak¿e oczekiwana od
dwóch latach budowa hali
sportowej przy Kowalskiej, a
mimo to wydatki inwestycyjne
w oœwiacie zrealizowano tylko
na poziomie 50%.

Czego nie zrobiono?
Dzia³ 600 Transport i

³¹cznoœæ - o 900 000 z³ wiêcej
mo¿na by³o zrealizowaæ w
wydatkach bie¿¹cych na re-
monty dróg, chodników, utrzy-
manie zieleni. Pod tym wzglê-
dem jest jeszcze na Pradze
Pó³noc wiele do zrobienia, nikt
mi bowiem nie powie, ¿e na
Pradze ulice i chodniki s¹ g³ad-
kie jak stó³.

Dzia³ 700 Gospodarka
mieszkaniowa - prawie 3,5 mi-
liona z³otych mo¿na by³o wy-
daæ wiêcej na remonty budyn-
ków komunalnych. Zwraca³em
uwagê na niskie wykonanie
planu wydatków po I pó³roczu
br. Za te œrodki mo¿na by wy-
remontowaæ setki pustostanów
w zasobach mieszkaniowych
naszej dzielnicy lub wyremon-
towaæ wiêcej  budynków.

Dzia³ 801 Oœwiata i wycho-
wanie

W wartoœciach bezwzglêd-
nych najwiêcej œrodków nie
wydatkowano w³aœnie w tym
dziale, bo ponad 3,5 miliona
z³otych, z czego prawie 2 mi-
liony z³otych na inwestycje.

Jak burmistrz Sosnowski gospodarzy³ w 2005 roku?

Ponad milion „zaoszczêdzono”
w wydatkach bie¿¹cych, z cze-
go 400 000 w p³acach.

Czy¿by w praskiej oœwiacie
by³o tak rewelacyjnie, czy te¿
brak jest bie¿¹cego rozezna-
nia o zrealizowanych wydat-
kach, co skutkuje chaosem i
takimi efektami? Z tego, co mi
wiadomo, pracownicy admini-
stracji oœwiatowej od lat nie
otrzymywali podwy¿ek.

Dzia³ 852 Pomoc spo³eczna
Znacz¹ce jest niewydatkowa-

nie w tym dziale prawie 1,5 milio-
na z³otych, szczególnie w pozy-
cji œwiadczenia rodzinne (rozdzia³
85 212), co wynika z ci¹g³ych
zmian w prawie i za to w³adz
dzielnicy obci¹¿aæ nie mo¿na.

Podsumowuj¹c, a przy tym
trzymaj¹c emocje na wodzy,
uwa¿am, co wynika z oczywistej
analizy przytoczonych liczb, ¿e
Praga Pó³noc w wyniku fatalnej
polityki burmistrza Sosnowskie-
go i kierowanego przez niego
zarz¹du, straci³a w roku ubie-
g³ym 16,5 miliona, z czego:

- brak realizacji zaplanowa-
nych wydatków bud¿etowych
na poziomie 11,5 milionów w

tym 3,5 miliona to inwestycje
- 5 milionów to dodatkowe

wypracowane œrodki, które nie
trafi³y na Pragê, tylko do ogól-
nego miejskiego worka.

Pieni¹dz raz stracony ju¿ nie
wróci w roku nastêpnym. Za-
dania nie wykonanego nie da
siê nadrobiæ. Za 16,5 milionów
z³otych mo¿na bardzo wiele
zrobiæ w zakresie remontów,
konserwacji, napraw choæby
dróg, chodników, budynków
komunalnych czy szkó³ - przy-
k³ady mo¿na mno¿yæ.

W roku ubieg³ym z bud¿etu
dzielnicy nie rozpoczêto na Pra-
dze ¿adnej nowej znacz¹cej in-
westycji, opornie sz³y tak¿e
kontynuacje prac rozpoczêtych
wczeœniej. Zakoñczono jedynie
budowê studni oligoceñskiej
przy Strzeleckiej, modernizacjê
ulicy Borowskiego oraz rewita-
lizacjê kolejnych kamienic w
rejonie Z¹bkowskiej, z czego
jestem bardzo rad jako miesz-
kaniec Pragi i inicjator tych za-
dañ w poprzedniej kadencji pra-
skiego samorz¹du.

Koñcowa refleksja (zreszt¹
nie tylko moja), jest taka, i¿ tak
Ÿle wykonanego bud¿etu, za-
równo w uk³adzie rzeczowym,
jak i finansowym nie by³o na
Pradze od lat. Fakty i liczby
mówi¹ same za siebie.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

Nowa Gazeta Praska

poszukuje

przedstawicieli handlowych

MO¯LIWOŒÆ DOBRYCH ZAROBKÓW!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

0504-008-424, 0609-490-949, 022 618-00-80

Na Pradze rusza 7 edycja
Salezjañskiej Ligi Szóstek Pi-
³karskich (SL6P), skierowana
do dru¿yn podwórkowych i
szkolnych. Chêtne zespo³y
mog¹ zg³aszaæ siê do 14
kwietnia. Mecze bêd¹ rozgry-
wane na boisku DOSiR i XX
LO w kwietniu i maju.

¯eby wzi¹æ udzia³ w roz-
grywkach nale¿y przynieœæ
wype³niony formularz, który
jest do pobrania w Oratorium
Bazyliki NSJ przy Kawêczyñ-
skiej 53 lub na stronie inter-
netowej www.salos.waw.pl.

SL6P zosta³a stworzona
przez Salezjanów z Bazyliki
oraz ich wspó³pracowników.
Od samego pocz¹tku cieszy
siê ogromn¹ popularnoœci¹,
gromadz¹c w kolejnych edy-
cjach oko³o 200 ch³opców i
dziewcz¹t. W zesz³ym roku
rozgrywki realizowane by³y w

Informacje sportowe
ramach ogólnopolskiej akcji
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.
Ten pomys³ zosta³ zauwa¿o-
ny przez Olimpijczyka Rober-
ta Korzeniowskiego, który
przys³a³ list z gratulacjami.

Salezjanie tak¿e urucha-
miaj¹ szkó³kê szachow¹ pro-
wadzon¹ przez Wies³awa
Ca³kiewicza. Spotkanie infor-
macyjne, na które zaprosze-
ni s¹ rodzice wraz z dzieæ-
mi, odbêdzie siê 2 kwietnia
o godz. 12.30 w Oratorium
Bazyliki.

Równie¿ 2 kwietnia o godz.
20.30 w Bazylice Najœwiêtsze-
go Serca Jezusowego odbê-
dzie siê uroczysta Msza Œw. z
okazji rocznicy œmierci S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II. Zapro-
szenie kierowane jest w szcze-
gólnoœci do sportowców, trene-
rów i dzia³aczy sportowych.

  Adam Praski

Po szumnych obietnicach
uporz¹dkowania i zabudowy
otoczenia Pa³acu Kultury i
Nauki pozosta³ jeden konkret.
Miasto odda³o w trzydziesto-
letni¹ dzier¿awê 0,35 hektara
najatrakcyjniejszej czêœci Pla-
cu Defilad - przy Marsza³kow-
skiej naprzeciwko Domów
Centrum. Dzier¿awê przyzna-
no bezprzetargowo spó³ce
„Kupieckie Domy Towarowe”,
która obecnie jest w³aœcicie-
lem obskurnego blaszaka na
rogu Marsza³kowskiej i Œwiê-
tokrzyskiej.

Budowa blaszaka w 2001
roku by³a elementem ugody
miasta z handlarzami, wcze-
œniej oferuj¹cymi swoje towa-
ry przy u¿yciu ³ó¿ek polowych
i tzw. szczêk. Plac Defilad zy-
ska³ wtedy na estetyce, a kup-
cy przenieœli siê pod dach z
obietnic¹ wskazania lokaliza-
cyjnego na budowê hal targo-

wych. Nawet w ponurych
snach ¿aden z poprzedników
Kaczyñskiego nie przewidy-
wa³ lokalizacji tych hal targo-
wych w najœciœlejszym œród-
mieœciu stolicy.

Prezydent Kaczyñski jed-
nak obieca³, a radni teren przy
Marsza³kowskiej kupcom od-
dali. Dodatkowym efektem
sympatii Kaczyñskiego do
spó³ki jest pozostawienie
obecnego blaszaka do czasu,
a¿ powstanie murowany
obiekt, do którego przenios¹
siê handlarze.

Spó³ka dosta³a teren bez-
przetargowo, wiêc trudno oce-
niæ, czy jego cena nie zosta³a
zani¿ona. Trzeba te¿ pamiê-
taæ, ¿e Plac Defilad jest sto-
sunkowo s³abo uzbrojony.
Mo¿liwoœci poboru energii i
mediów s¹ zbyt ma³e wobec
planowanych tam w najbli¿-
szych latach inwestycji. Uczci-

woœæ w³adz miasta wobec
firm, którzy s¹ zapraszane do
inwestowania wokó³ Pa³acu
Kultury, wymaga³aby solidar-
nego roz³o¿enia kosztów
uzbrojenia pomiêdzy wszyst-
kich inwestorów. Tymczasem
handlarze z „Kupieckich Do-
mów Towarowych” za³api¹ siê
jeszcze na obecnie istniej¹ce
przy³¹cza energii i mediów, a
koszty uzbrojenia ponios¹
pozostali inwestorzy.

Sk¹d ta przychylnoœæ
w³adz? Czy chodzi tylko o za-
pewnienie miejsc pracy kilku-
set kupcom? Gdyby PiS pod-
dawa³ siê takim argumentom,
nigdy nie zgodzi³by siê na li-
kwidacjê targowiska na Sta-
dionie Dziesiêciolecia, które
daje zatrudnienie wielokrotnie
wiêkszej liczbie osób. Do mi-
strzostw Europy EURO 2012
ma tam jednak zostaæ wybu-
dowany stadion pi³karski.
Choæ pocz¹tek inwestycji pla-
nowany jest za rok, nie po-
wsta³a dotychczas ¿adna pro-
pozycja dla u¿ytkowników tar-
gowiska...

Nawiasem mówi¹c, szum-
nie zapowiadany przez Lecha
Kaczyñskiego jako „Stadion
Narodowy” obiekt pi³karski
Legii przy £azienkowskiej
okaza³ siê kompletn¹ klap¹ i -
je¿eli w ogóle zostanie zbudo-
wany - podczas EURO 2012
bêdzie s³u¿y³ tylko jako boisko
treningowe. Przed takim roz-
wojem wypadków ostrzega-
³em ju¿ rok temu (NGP nr 10
z 18 maja 2005 r.).

Jak czêsto bywa w przy-
padku decyzji niezrozumia-
³ych dla zewnêtrznego ob-
serwatora, wyjaœnienie przy-
chylnoœci dla handlarzy jest
proste. Ze spó³k¹ „Kupiec-
kie Domy Towarowe” s¹ po-
wi¹zani samorz¹dowcy g³o-
suj¹cy za dzier¿aw¹. Cz³on-
kiem zarz¹du spó³ki jest na-
wet szefowa PiS w mieœcie
Józefów.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska)

maciej@bialecki.net.pl

Targowisko korzyœci
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WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

do „Œrodowiska” Karola Woj-
ty³y, uczestnika niezliczonej
liczby wypraw kajakowych,
pieszych, narciarskich. Jak¿e
wiele mówi owo nieskrywane
wzruszenie, kiedy opowiada o
wydarzeniach sprzed czter-
dziestu lat; jak¿e wiele wyja-
œnia gotowoœæ do dzielenia siê
wspomnieniami - pomimo wie-
loœci zajêæ na uczelni i dojrza-
³ego wieku – i wci¹¿ powtarza-
ne krótkie stwierdzenie: „To
mój obowi¹zek!”; jak¿e wiele
œwiadcz¹ s³owa: „Mamy byæ z
polecenia Jego Œwi¹tobliwo-
œci Jana Paw³a II, a nadal
naszego ukochanego i umi³o-
wanego Wujka, œwiadectwem
pos³ania”, poparte cytatem z
ofiarowanej jeszcze studento-
wi-Andrzejowi przez biskupa
Karola Biblii: „Lecz za £ask¹
Boga jestem tym, czym je-
stem, a dana mi £aska Jego
nie okaza³a siê daremna; prze-
ciwnie, pracowa³em wiêcej od
nich wszystkich, nie ja, co
prawda, lecz £aska Bo¿a ze
mn¹” (1 Kor 15, 10); jak¿e cen-
na s¹ prostota, bezpoœred-
nioœæ, otwartoœæ.

Karol Wojty³a, jako ksi¹dz,
biskup, kardyna³, póŸniej pa-
pie¿, nie tylko towarzyszy³ przy-
jacio³om (np. jako biskup zjawi³
siê na koncercie dyplomowym
prof. Zieliñskiego, zaœ w dniu
ingresu kardynalskiego po po-
³udniu udzieli³ œlubu Ma³gorza-

cie Pikule i Andrzejowi Zieliñ-
skiemu, po czym bawi³ siê na
ich weselu w krakowskiej kurii),
a potem tak¿e ich rodzinom,
dzieciom (pamiêtaj¹c zawsze o
rocznicy œlubu, urodzin, „wy³a-
wiaj¹c” z t³umu podczas papie-
skich pielgrzymek), nie tylko ich
inspirowa³, nie tylko subtelnie
wskazywa³ drogê, nie tylko da-
rzy³ ludzk¹ przyjaŸni¹ (o czym
œwiadczy niezliczona iloœæ li-
stów systematycznie pisanych
do ka¿dego z osoba kilka razy
do roku, nawet w okresach naj-
bardziej wytê¿onej papieskiej
pracy, niemal po ostatnie chwi-

le – w zbiorach profesora ostat-
ni pochodzi z listopada 2004
roku), ale nade wszystko auten-
tycznie formowa³!  Myœlê, ¿e to
wci¹¿ nie do koñca uœwiada-
miany powszechnie rys osobo-
woœci i œwiêtoœci Jana Paw³a II.
Wielokrotnie pojawiaj¹ siê opi-
nie, i¿ Papie¿a-Polaka ludzie
szanuj¹, ceni¹, ale nie s³uchaj¹.
Podczas spotkañ z profesorem
Zieliñskim, zobaczyliœmy obli-
cze Ojca Œwiêtego zapisane w
cz³owieku! Ludzie ze „Œrodowi-
ska” autentycznie ¿yj¹ przes³a-
niem papie¿a, przekazuj¹c je
swoim najbli¿szym. I nie jest
bez znaczenia, ¿e licz¹c¹ ju¿
obecnie setki osób (trzy poko-
lenia) Rodzinkê tworz¹ profeso-
rowie, dyplomaci, ministrowie...
a nawet s³udzy bo¿y (kandyda-
ci do wyniesienia na o³tarze, jak
Jerzy Ciesielski)! „Wujek ca³y
czas i we wszystkim by³ z nami.
Stale ukazywa³ cel naszego
¿ycia, ziemskiej wêdrówki,
prawdziwe wartoœci, pomaga³
rozwi¹zywaæ problemy nasze
wspólne, ale i te najbardziej
osobiste, pomaga³ znaleŸæ, wy-
modliæ powo³anie. A podstaw¹
by³a atmosfera: pogoda ducha
i radoœæ”. Nic dziwnego, ¿e tu¿
po wyborze na Stolicê Piotrow¹
napisa³ do „Œrodowiska”: „Wu-
jek zostaje i Œrodowisko Wujka
te¿. A nasze wszystkie g³owy w
tym, jak to zrobiæ, a¿eby kon-
takty, o jakie ³atwo by³o w Kra-
kowie, mog³y jednak¿e nie wy-

gasn¹æ na linii Kraków – Rzym”.
Istotny jest tak¿e duch wspól-

noty. Podczas wycieczek pie-
szych, rowerowych, kajako-
wych, na próbach chóru, zaba-
wach, balach, plenerowych-
konspiracyjnych mszach, ogni-
skach... od 1949 roku kszta³to-
wa³y siê g³êbokie przyjaŸnie,
przekraczaj¹ce odleg³oœci i gra-
nice, oparte na przeœwiadcze-
niu, ¿e spotkanie cz³owieka z
cz³owiekiem nie jest nigdy dzie-
³em przypadku. Po dziœ dzieñ
cz³onkowie „Œrodowiska”, a tak-
¿e ich dzieci i wnukowie pozo-
staj¹ w ¿ywym kontakcie, za-

wsze te¿ mog¹ na siebie liczyæ!
Owa umiejêtnoœæ otwarcia siê
na innych oraz  konsekwentna
wiernoœæ w³asnym tradycjom,
szacunek dla wspomnieñ,
kszta³tuj¹cych i wyra¿aj¹cych
przecie¿ ka¿dego cz³owieka, to
tak¿e efekt umiejêtnie prowa-
dzonej formacji przez Karola
Wojty³ê, który ju¿ jako Jan
Pawe³ II napisa³ do przyjació³:
„Za du¿o prze¿yliœmy razem, za
wieleœmy siê razem modlili,
wêdrowali, za wielu Drogich
nam wspólnieœmy ju¿ op³akali
(a tak¿e omodlili), a¿eby to mo-
g³o nie trwaæ i nie owocowaæ”.
A s¹ to wartoœci coraz rzadsze,
niestety, w naszym zindywidu-
alizowanym œwiecie.

Dlatego z okazji smutnej
rocznicy œmierci Jana Paw³a II
Fundacja AVE, Avetkowy Klub
Kajakowy ku czci Jana Paw³a
II we wspó³pracy z Urzêdem
Marsza³kowskim Województwa
Mazowieckiego zapraszaj¹ na
interaktywn¹ wystawê zdjêæ i
pami¹tek, dotycz¹cych dusz-
pasterstwa kajakowego Karo-
la Wojty³y pt. „Jan Pawe³ II - nie
tylko Papie¿ ale i turysta”, re-
alizowan¹ pod patronatem
prof. Andrzeja Zieliñskiego.
Ide¹ instalacji, przygotowanej
przez Zuziê Sasin i Avetki, jest
swoista dokumentacja ma³o
znanej pasji Papie¿a-Polaka,
ale nade wszystko inspiracja do
wartoœciowego, twórczego
spêdzania czasu; uœwiadomie-
nie, i¿ „Turystyka jest skutecz-
nym œrodkiem autentycznej for-
macji chrzeœcijañskiej i sprzyja
dochodzeniu do dojrza³oœci
osobowej” (Jan Pawe³ II); pro-
mocja wspólnoty, jako funda-
mentalnej przestrzeni dla cz³o-
wieka. Oprócz listów Jana Pa-
w³a II, ksi¹¿ek z dedykacjami,
a nawet kajaka, na którym p³y-
wa³, na wystawie znajd¹ siê te¿
fotografie ze sp³ywów Avetko-
wego Klubu Kajakowego ku
czci Jana Paw³a II, kontynuuj¹-
cego kajakowe tradycje Karola
Wojty³y i otwartego dla wszyst-
kich zainteresowanych. Wysta-
wê mo¿na ogl¹daæ w niedziele
2 i 9 kwietnia w godz. 7-13.30,
16.30-19.30 w kaplicy Zmar-
twychwstania Pañskiego przy
Parafii Narodzenia NMP w
Warszawie - P³udach, ul. Kla-
syków 21/23.

Podczas wystawy bêdzie
tak¿e promowana najnowsza
p³yta Avetek, dedykowana Ja-
nowi Paw³owi II. Zarejestrowa-
no na niej m.in. fragmenty spo-
tkania z Papie¿em w Castel
Gandolfo w 2002 roku, a tak-
¿e odczytane przez autorów
niektóre wpisy do internetowej
ksiêgi goœci www.avetki.allelu-

17 lutego 1988 roku, podczas
audiencji generalnej wrêczy³a
Ojcu Œwiêtemu kilka wierszy o
nim i o ksiêdzu Jerzym (na zdjê-
ciu Anna Cha³asiñska naprzeciw
papie¿a, w pierwszym rzêdzie).

„Nawet w snach piszê o Ojcu
Œwiêtym. Czujê, jakby zostawi³
mi przes³anie, ¿e mam to ro-
biæ” – mówi pani Anna. Wspo-
mina, ¿e  œmieræ papie¿a by³a
dla niej wstrz¹sem. Potem za-
czê³a siê zastanawiaæ: „Co
mogê zrobiæ jako Polka, zwy-
k³a kobieta, by uczciæ Jego pa-
miêæ?” Pomys³ zrodzi³ siê, gdy
spojrza³a na otoczenie domu.
W pobli¿u znajdowa³a siê za-
niedbana piaskownica, od daw-
na nie u¿ytkowana przez dzie-
ci. Za zgod¹ administracji miej-
sce to zosta³o uporz¹dkowane
i 18 maja stan¹³ niezwyk³y  po-
mnik: posadzono d¹b , a wokó³
niego kwiaty. Jest te¿  kamieñ
z umieszczon¹ na nim tablic¹
z napisem: „D¥B – ¯ywy po-
mnik w ho³dzie  dla œp. Jana
Paw³a II w 85. rocznicê urodzin.
18.V.2005 – mieszkañcy”

Wyœwiêcenie pomnika od-
by³o siê 16 czerwca 2005 roku.
Tego dnia nad Warszaw¹ wi-
sia³a wielka czarna chmura. Z
niepokojem patrzyli na ni¹

Niezwyk³y pomnik
Jestem zwyk³¹, prost¹ kobiet¹ – mówi o sobie Anna Cha-

³asiñska, mieszkanka bloku przy ul. Darwina. Przed 30 laty
zaczê³a pisaæ wiersze, od stanu wojennego pod pseudoni-
mem Robotnica. Pisa³a o ks. Jerzym Popie³uszce i jego
matce; o polskim papie¿u, gdy odwiedza³ ojczyznê.

uczestnicy uroczystoœci, m³o-
dzi ze sztandarem, dzieci z
papieskimi chor¹giewkami. O
21.37 wszyscy odœpiewali
„Barkê”. Wkrótce potem lun¹³
deszcz. Ten dzieñ upamiêtnia
wiersz „Wyœwiêcenie”

Inicjatywa pani Ani po³¹czy-
³a wielu mieszkañców  budyn-
ku przy ul. Darwina. Wielu po-
zna³o siê bli¿ej, zaczêli sobie
pomagaæ w ró¿nych sprawach.
Kwiaciarze z Cmentarza Bród-
nowskiego bezp³atnie wykona-
li wi¹zankê, obiecali zrobiæ j¹
równie¿ w tym roku.

Wspomagana przez ma³¿on-
ka i s¹siadki pani Ania wyst¹-
pi³a do w³adz dzielnicy Praga
Pó³noc o opiekê nad tym nie-
konwencjonalnym pomnikiem
Jana Paw³a II, za³o¿enie klom-
bu, jego ogrodzenie i pielêgna-
cjê. OdpowiedŸ jest pozytyw-
na. Gdy tylko pozwol¹ na to
warunki atmosferyczne, Za-
rz¹d Portu Praskiego i Tere-
nów Publicznych Dzielnicy
Praga Pó³noc wykona ogro-
dzenie.

2 kwietnia, w rocznicê
œmierci Jana Paw³a II, o godz.
12, przy ¿ywym pomniku
wspóln¹ modlitwê poprowadzi
wspó³pracuj¹ca z pani¹ Ani¹
Zofia Borkowska. Wszystkim,
chc¹cym wzi¹æ w niej udzia³,
drogê od Ronda Stefana Sta-
rzyñskiego wska¿¹ papieskie
flagi na wysokich masztach. K.

Ojcze Œwiêty!
W symbolu zielonego dêbu - pozostañ z nami.
Wœród naszych rodzin!

£¹cz i jednocz. Korzeniami.
Roœnij dla nas i pokoleñ.

Wype³niamy Twoj¹ wolê!
By³eœ z nami – my przyszliœmy,

Twarde drzewo wsadziliœmy,
By zosta³o w skrawku ziemi
Naszej Pragi z dzieæmi Twemi!

Twoja „Barka” dalej p³ynie
W sercach warszawiaków ¿yjesz.

Mieszkañcy

dokoñczenie ze str. 1

ja.pl, umieszczone w pamiêt-
nych kwietniowych dniach
2005 roku. Wypowiadane zwy-
czajnie, prosto i bardzo emo-
cjonalnie, ukazuj¹ atmosferê
tamtego szczególnego czasu,
kiedy ka¿dy z nas pragn¹³ byæ
lepszym, wiêcej siê modli³ i do-
strzega³ potrzebê budowania
mostów. Te deklaracje z CD
maj¹ przypominaæ ka¿demu o
Jego w³asnych kwietniowych
uniesieniach serca. Obyœmy
dotrzymali obietnic!

Bart³omiej W³odkowski

Tradycyjnie w Niedzielê Palmow¹ (9.04) warto pojechaæ do Parafii
Narodzenia NMP w Warszawie-P³udach, ul. Klasyków 21/23. Przed
mszami bêdzie mo¿na kupiæ palemkê, w³asnorêcznie wykonan¹ przez
cz³onków chóru Avetki. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na
wakacyjny wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y z ubogich rodzin.

Tego samego dnia o godz. 12 i 18 Avetki-Ave Men razem z
solistami Ryszardem Wróblewskim z Opery Narodowej, Bogda-
nem Œliw¹ z Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Jerzym Sznaj-
derem wykonaj¹ „Pasjê wed³ug œw. Mateusza” prof. Krzysztofa
Kusiel-Moroza, dyrygenta Warszawskiego Chóru Ch³opiêco-Mê-
skiego. Przy organach – £ukasz Farcinkiewicz, absolwent AMiFC
w Warszawie, ceniony pianista i nagradzany kompozytor.

Avetki Papie¿owi -Turyœcie

Z palm¹ na Pasjê


