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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowych
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GABINET  STOMATOLOGICZNY
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ŒCIENNE      POD£OGOWE
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Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
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Wyrok? Nie, to raczej by³
wyrok w zawieszeniu. Jestem
oczywiœcie poirytowany ca³¹
sytuacj¹. Wiele razy spotyka-
³em siê z cz³onkami spo³ecz-
noœci lokalnej i wyra¿a³em
swoje w¹tpliwoœci co do mo¿-
liwoœci zmiany projektu na
obecnym etapie, choæ mia³em
nadziejê, ¿e bêdzie to mo¿li-
we. Przedstawi³em nawet swój
pomys³ wykorzystania ZUSOK
dla rozwi¹zania problemu, któ-
ry spotka³ siê z zainteresowa-
niem ze strony niezale¿nych
ekspertów. Trzeba jednak
zwróciæ uwagê na kulisy tej
decyzji. Przecie¿ decyzje o ta-
kim kszta³cie projektu oczysz-
czania warszawskich œcieków,
bez konsultacji spo³ecznych,
podejmowa³a poprzednia eki-
pa zarz¹dzaj¹ca miastem.
Przypomnijmy, ¿e w zesz³ym
roku Komisja Europejska skie-
rowa³a do polskiego rz¹du me-
morandum w sprawie ewentu-
alnych zmian w projekcie. Nie-
stety, wówczas odrzucono ja-
kiekolwiek sugestie odnoœnie
podzia³u zadania na etapy czy
wprowadzenia korekt. Uczest-
niczy³em z Pani¹ Prezydent w
wyprawie do Brukseli, by grun-
townie siê zapoznaæ na miej-
scu ze stanowiskiem Komisji w
tej kontrowersyjnej sprawie.
Ju¿ wówczas, po spotkaniu z
komisarzem UE twierdzi³em,
¿e w zasadzie trudno bêdzie
cokolwiek zmieniæ. Zarz¹d
miasta ponownie podda³ ana-
lizie materia³y zwi¹zane z t¹
inwestycj¹. Niestety, to nie za-
rz¹d miasta jest beneficjentem
œrodków pomocowych, ale
strona rz¹dowa. To Polsce
przyznano najwiêksz¹ w histo-
rii UE dotacjê, w³aœnie na roz-
wi¹zanie problemu œciekowe-
go w Warszawie. Na spotka-
niu, które siê odby³o w urzê-
dzie dzielnicy z Pani¹ Prezy-
dent wyraŸnie zobrazowano
radnym obecn¹ sytuacjê. Za-
rz¹d miasta wprost zacz¹³ byæ
szanta¿owany przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego.
Ministerstwo stwierdzi³o, ¿e ja-
kiekolwiek zmiany w projekcie
s¹ niedopuszczalne. Posta-
wiono wrêcz ultimatum: albo
Warszawa zacznie realizowaæ
ca³y projekt, albo z dotacji nici
i odwieszone zostan¹ kary œro-
dowiskowe. To równoznaczne
by³oby z koniecznoœci¹ dra-
stycznej podwy¿ki cen mediów
w Warszawie. Jak wiêc widaæ,
zarz¹d miasta zosta³ przez
w³adze pañstwowe przyparty
do muru.

I có¿ z tego, ¿e zg³osiliœmy
alternatywne rozwi¹zania pro-

Czy to wyrok?
takie pytanie zadaliœmy burmistrzowi Bia³o³êki, Jacko-
wi Kaznowskiemu, po decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz
o budowie spalarni osadów œciekowych na Czajce.

blemu unieszkodliwiania osa-
dów poœciekowych, czyli tego,
co pozostaje po procesie
oczyszczania œcieków z na-
szych gospodarstw. Có¿ z
tego, ¿e mieszkañcy protesto-
wali, a rada dzielnicy podej-
mowa³a w tej sprawie kolejne
uchwa³y. Dobre chêci – dobry-
mi chêciami. Owszem, przy-
znano, ¿e wariant z jedn¹
du¿¹ oczyszczalni¹ œcieków i
spalarni¹ na jej terenie nie jest
najlepszy. Musimy, niestety,
zrozumieæ, ¿e po wyborach
samorz¹dowych by³o ju¿ za
póŸno na jakiekolwiek zmiany.
Poprzednie w³adze miasta
zabrnê³y w swym przekonaniu
o jedynie s³usznej racji tak
daleko, ¿e dziœ mo¿emy w
zasadzie tylko roztrz¹saæ co
by by³o lepsze, jakie  warian-
ty mo¿liwe by³yby do realiza-
cji w tym wypadku, lecz decy-
zje zapad³y przed paŸdzierni-
kiem 2006 roku. Nale¿y wiêc
zapytaæ, co zrobiono wtedy, w

Rodzina Majlertów
Historie praskich rodów

Pocz¹tki rodu siêgaj¹ drugiej
po³owy XVIII wieku, kiedy to z
Poczdamu przyby³ do Polski
wraz z bratem Fryderykiem,
majster rymarski Karol Ludwik
Meylert (1775 – 1844). Jego
syn, Jan Wilhelm Fryderyk, ur.
w 1810r. by³ wspó³w³aœcicielem
Fabryki Wyrobów Platerowa-
nych Norblina w Warszawie.
Zas³u¿y³ siê on opracowaniem
metody galwanicznego pokry-
wania srebrem wyrobów meta-
lowych, zamiast dotychczas
stosowanego nawalcowywania
folii srebrnej. ¯onaty z Ameli¹
Bert¹ Juliann¹ Strohmeyer
(1828 – 1916) mia³ piêcioro
dzieci: Ameliê, Wilhelma, Hen-
ryka, Mariê i Ludwika. Drugi
syn Karola Ludwika a brat Jana
Wilhelma, Henryk Meylert
(1819 – 1888) by³ zamo¿nym
kupcem, w³aœcicielem sk³adów
sukna przy ul. Senatorskiej

Ogrody zawsze ludzi fascynowa³y. By³y Ÿród³em po¿ywie-
nia i wra¿eñ estetycznych. Zachwyca³y swoim piêknem i da-
wa³y radoœæ ¿ycia. Pozwala³y cz³owiekowi ¿yæ w bliskim kon-
takcie z natur¹. Szczególnie cenne ogrody s¹ dla mieszkañ-
ców wielkich miast, gdy¿ umo¿liwiaj¹ im obcowanie z przy-
rod¹. Jest w Bia³o³êce rodzina, która od blisko 150 lat zaj-
muje siê rolnictwem i ogrodnictwem, zaopatruje Warszawê
w warzywa i kwiaty. To rodzina Majlertów z Marcelina.

oraz maj¹tku Cisie w okolicach
Garwolina. Nie mia³ w³asnych
dzieci, postanowi³, wiêc zosta-
wiæ Cisie najstarszemu bratan-
kowi, - Wilhelmowi, ur. 1853r.
Bratanek ukoñczy³ studia w
Akademii Rolniczej w Prószko-
wie na Œl¹sku, odby³ praktykê
rolnicz¹ w Poznañskiem a póŸ-
niej zarz¹dza³ maj¹tkiem Hon-
nenberga w Wawrzyszewie
pod Warszaw¹. Wydawa³ siê
wiêc idealnym spadkobierc¹
maj¹tku ziemskiego. Niestety
wed³ug stryja – konserwatysty
mia³ ponoæ zbyt nowatorskie
pogl¹dy na gospodarowanie. A
poniewa¿ obaj byli po majler-
towsku uparci, spór skoñczy³
siê zmian¹ zapisu w testamen-
cie, w wyniku czego maj¹tek
Cisie przeszed³ czêœciowo w
posiadanie pracowników firmy,
a czêœciowo zosta³ przekaza-
ny na cele dobroczynne.

I mo¿e dobrze siê sta³o, bo
gdyby nie ten upór nie by³oby
Majlertów w Marcelinie. Wil-
helm Karol Meylert (na zdjêciu)

uj¹³ siê bowiem honorem i w
1878 roku naby³ za 28 tys. ru-
bli po¿yczonych od rodziny,
zaniedbany, licz¹cy 8 w³ók, a
wiêc ok. 130 ha, folwark w
Marcelinie. Jak podaje „Gaze-
ta Rolnicza” z 1927r., wspomi-
naj¹ca po latach pocz¹tki Mar-
celina, gospodarstwo by³o w
op³akanym stanie: budynki
gospodarcze wymaga³y grun-
townego remontu, w oborze
sta³o parê krów i kilka wychu-
d³ych szkap. Jednak Wilhelm

Klimat minionych epok
przybli¿a³y stroje przechadza-
j¹cych siê rycerzy i dam oraz
eksponaty, ustawione przed
namiotami bractw: armaty,

Turniejowe szranki
Pierwsza czerwcowa niedziela by³a na Targówku dniem

spotkañ z histori¹. Po raz dwunasty w Parku Bródnowskim
odbywa³ siê Warszawski Turniej Rycerski, organizowany
przez Dom Kultury „Œwit” i Pierwsze Polskie Stowarzysze-
nie Turniejowe „Liga Baronów”.

machiny oblê¿nicze, trebusz,
militaria z II wojny œwiatowej.
Przez 10 godzin rozgrywano
walki, a na scenie i przed ni¹
zmienia³y siê zespo³y, prezen-
tuj¹ce tañce i muzykê, od re-
nesansowej do big bandu.

Najwa¿niejsze trofeum  tur-
nieju – szablê króla Zygmun-
ta III Wazy - wywalczy³ Andrzej
Mroziñski z Bractwa Rycer-

dokoñczenie na str. 4
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Polski Narodowy Katolicki Koœció³ ma 110 lat. Jubile-
usz sta³ siê przyczynkiem do zorganizowania konferencji
na temat „S³owiañskie Koœcio³y Chrzeœcijañskie - wspól-
ne cele i zadania oraz wspó³praca ze Œwiatow¹ Rad¹ Na-
rodowych Koœcio³ów Katolickich w odniesieniu do 110 zor-
ganizowania PNKK”.

Konferencja w PNKK

G³oœno by³o 30 maja na nadzwyczajnej sesji Rady Tar-
gówka. Zwo³ano j¹ na wniosek  zarz¹du dzielnicy, by wyra-
ziæ protest przeciw proponowanej przez Wojewodê Mazo-
wieckiego lokalizacji Jarmarku Europa przy ul. Radzymiñ-
skiej, przy Bramie Bia³ostockiej. Oprócz radnych i zaintere-
sowanych spraw¹ mieszkañców, na sesjê przyby³a grupa
kupców, jak siê potem okaza³o, wyposa¿onych w gwizdki.

Gwi¿d¿¹ na to

O Stowarzyszeniu Teatral-
nym Remus i jego dzia³aniach
na Pradze pisaliœmy ju¿ w ga-
zecie. To teatr, którego naj-
czêstsz¹ form¹ wypowiedzi s¹
projekty podwórkowe, dziêki
którym artyœci docieraj¹ naj-
pierw do dzieci, a przez nich
do doros³ych. Teatr, który przy-
chodzi ze swoimi spektaklami
do ludzi, a w zamian, w ra-
mach tzw. barteru oczekuje od
nich w³asnych prezentacji.
Remus dzia³a zazwyczaj
wœród spo³ecznoœci, borykaj¹-
cych siê z ró¿nymi problema-
mi, nawi¹zuje z nimi kontakt i
zaprasza do wspó³pracy.

W ostatnich latach artyœci ze
Stowarzyszenia Remus kilka-

Jedno
EchoKonferencja rozpoczê³a siê

od mszy œw. w koœciele p.w.
Dobrego Pasterza przy Modliñ-
skiej 205 a, której przewodni-
czy³ arcybiskup António José

da Costa Raposo – zwierzch-
nik  Koœcio³a Narodowego Por-
tugalii i przewodnicz¹cy Œwia-
towej Rady Narodowych Ko-
œcio³ów Katolickich (WCNCC).
„Historia, d¹¿enia ekumenicz-
ne w stosunku do Koœcio³a
Katolickiego i innych wyznañ
oraz przysz³oœæ PNKK w RP w
110 rocznicê powstania Koœcio-
³a” to temat wyk³adu ks. Toma-
sza Rybki, administratora

Rzadko kiedy rada dzielni-
cy ma sposobnoœæ wyraziæ
swoje stanowisko w sprawie,
która jest tak aktualna i która
dotyczy przysz³oœci  dzielnicy
– powiedzia³ burmistrz Grze-
gorz Zawistowski. 14 marca
rada podjê³a uchwa³ê o wybu-
dowaniu na Radzymiñskiej
przy Bramie Bia³ostockiej wie-
lofunkcyjnej hali widowisko-
wo-sportowej „Arena Varso-

via” (Nast¹pi³o to przed de-
cyzj¹ o przyznaniu Polsce or-
ganizacji EURO 2012). Woje-
woda Mazowiecki nie konsul-
towa³ z rad¹ ani zarz¹dem
Targówka swej decyzji, by na
ten teren przenieœæ handel z
Jarmarku Europa.

Reakcj¹ na wyst¹pienie bur-
mistrza by³y oklaski mieszkañ-

15 czerwca otwarcie
nowego kina „Praha”

Nadzwyczajna sesja Targówka
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„EMILKA”

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

Ceny konkurencyjne!

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

www.meblekuchenne-emilka.pl

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

Salon

Fryzjersko-Kosmetyczny

„Carla i Eva”

W naszym salonie oferujemy Pañstwu:

• Strzy¿enie mêskie od 10z³
• Strzy¿enie damskie+modelowanie od 20z³

• Trwa³a od 60 z³

• Farba od 60 z³

• Baleyage od 80 z³

• trwa³a ¿elowa

ul. Darwina 15
tel. (022) 818 98 46

Serdecznie zapraszamy!

Punkt konsultacyjny
Bródnowskiego Stowarzyszenia „POMOST” zaprasza na bez-
p³atne konsultacje psychologiczne osoby z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz ich rodziny a tak¿e, wszystkie osoby doœwiad-
czaj¹ce kryzysów psychicznych i chc¹ce skorzystaæ z profe-
sjonalnej pomocy, porady psychologa.
Konsultacje odbywaj¹ siê we wtorki i czwartki w godz. 16.30-19.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod nr. tel.: 022 614-16-49.

Trasa Toruñska oddziela Bródno od Bia³o³êki. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e jest nader skuteczn¹ granic¹, bo pêdz¹cy têdy co-
dziennie sznur samochodów skutecznie utrudnia dotarcie na
drug¹ stronê. Tym bardziej, ¿e przejœcia dla pieszych usytuowa-
ne s¹ niezwykle rzadko. W zwi¹zku z tym, czêœæ spiesz¹cych
siê osób przebiega cztery pasy jezdni w niedozwolonych miej-
scach. Najczêœciej miêdzy jad¹cymi autami osobowymi i ciê¿a-
rówkami.

Jednak wkrótce sytuacja siê polepszy i mieszkañcy Bia³o³êki
odetchn¹ z ulg¹. Na bródnowsk¹ pêtlê autobusow¹, bazarek i
do szko³y dotr¹ bez nadk³adania zbêdnych kilometrów do „ze-
bry”. Nad tras¹ bowiem powstaje k³adka. I to nie tylko dla pie-
szych. Specjalnie wyprofilowanymi bocznymi œlimakami bêd¹
na ni¹ mogli wjechaæ rowerzyœci i osoby niepe³nosprawne.

Obecnie wybudowane s¹ dwie czêœci konstrukcji, po obu stro-
nach Toruñskiej (zdjêcie).  Na œrodek, czyli przerzucon¹ przez tra-
sê k³adkê w kszta³cie ³uku, musimy jeszcze poczekaæ. Powstanie
najprawdopodobniej pod koniec wakacji.                 Ludmi³a Milc

K³adka nad tras¹

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

Gwi¿d¿¹ na to
ców, a z drugiej strony – g³o-
œne oznaki niezadowolenia.
Przewodnicz¹cy rady Zbi-
gniew Poczesny kilkakrotnie
musia³ prosiæ o zachowanie
spokoju.

„Sesja zosta³a zwo³ana ze
z³amaniem prawa” – stwierdzi-
³a Agnieszka Kaczmarska,
uzasadniaj¹c to faktem, ¿e zo-
sta³a powiadomiona poprzed-
niego dnia, a nie z wyprzedze-
niem co najmniej 7 dni. Radna
PiS zaproponowa³a, by deba-
tê przenieœæ na póŸniej, gdy
znane bêd¹ konkrety, a zarz¹d,
z rzutnika, przedstawi wizjê
tego, co ma byæ. Wyrazi³a pew-

noœæ, ¿e bêdzie to bezpieczny
dom targowy, a w dalszej dys-
kusji – ¿e nie  ma potrzeby bu-
dowania drugiego stadionu na
Radzymiñskiej, skoro ma byæ
stadion narodowy.

O projekt upomnieli siê tak-
¿e: Tomasz Cichocki z PiS i
Jan Mamaj.

Wiceburmistrz Janusz Janik
przypomnia³, ¿e dziesiêæ lat
temu kupcy z ul. Kondratowi-
cza obiecali wybudowaæ halê;
do dziœ jest tam prowizorka.

Poparcie dla protestu,
przede wszystkim ze wzglêdu
na brak konsultacji z samorz¹-
dem lokalnym, wyrazili nastêp-
ni uczestnicy debaty: Alicja
Sadowska (Mieszkancy Bród-
na, Targówka i Zacisza), Bar-
tosz Szajkowski (PO), Kamila
Kardas (PO), Witold Harasim
(LiD). Krzysztof Miszewski
(PO) zaapelowa³, by wzi¹æ pod
uwagê g³os mieszkañców: w
ci¹gu 24 godzin, pod prote-
stem podpisa³o siê ju¿ 400
osób z Targówka Fabryczne-
go. O uwzglêdnienie opinii
mieszkañców prosi³a tak¿e
przewodnicz¹ca Rady Osiedla
Zacisze Barbara Urbaniak: na
Zaciszu i Elsnerowie nie ma in-
frastruktury spo³ecznej; miesz-

kañcy nie chc¹, by priorytetem
sta³ siê handel. Wanda Mi¹¿sz,
z  osiedla Targówek wyrazi³a
poparcie dla budowy obiektu
sportowego, który podniesie
rangê dzielnicy, bêdzie symbo-
lem i lekcj¹ historii; bazary po-
winny byæ budowane na otwar-
tym terenie. Gra¿yna Wolska,
jako „zwyk³y emeryt” wyrazi³a
opiniê, ¿e w³adze Warszawy
powinny ustaliæ, czego ocze-
kuj¹ kupcy, a nie narzucaæ: „u
was bêdzie Jarmark Europa”.

Zbigniew Poczesny przypo-
mnia³ kole¿ance radnej, ¿e w
przypadku sesji nadzwyczaj-
nej nie obowi¹zuj¹ podane
przez ni¹ terminy, a przy Bra-
mie Bia³ostockiej ma powstaæ
nie stadion, lecz hala widowi-
skowo-sportowa. Na ¿yczenie
A. Kaczmarskiej g³os zabra³
radca prawny Grzegorz Ro-
manowicz. Potwierdzi³ prawo-
mocnoœæ obrad nadzwyczaj-
nej sesji.

Na wniosek radnych udzie-
lono g³osu przedstawicielowi
Stowarzyszenia Kupieckiego
„Stadion”: Bogdan Owczarek
kilkakrotnie powo³ywa³ siê na
s³owa Jana Paw³a II, m.in. o
tym, ¿e najwa¿niejszym do-
brem Ziemi jest cz³owiek. Po-
wiedzia³, ¿e tym, którzy w ciê¿-
kich warunkach przez 18 lat
zagospodarowywali Jarmark
Europa i p³acili podatki, nale-
¿y siê praca na dogodnych wa-
runkach. Stowarzyszenie „Sta-
dion” powsta³o 4 miesi¹ce
temu, liczy 1500 osób. W ich
imieniu mówca zapewni³, ¿e za
w³asne pieni¹dze, za wielki
trud, rok po roku zrobi¹ coœ
³adnego, czego mieszkañcy
Targówka siê nie powstydz¹.

G³osami 12 radnych, przy 6
wstrzymuj¹cych siê i bez
„przeciwnych” rada Targówka
podjê³a uchwa³ê, wyra¿aj¹c¹
zdecydowany  protest przeciw
lokalizacji Jarmarku Europa
przy ul. Radzymiñskiej w rejo-
nie Bramy Bia³ostockiej. Do
Rady Warszawy radni zwrócili
siê o poparcie tego stanowi-
ska, do Wojewody Mazowiec-
kiego – o wskazanie innej lo-
kalizacji Jarmarku Europa,
poza terenem m.st. Warszawy.

Wynik g³osowania goœcie
skwitowali d³ugotrwa³ym zbio-
rowym gwizdaniem.

Czy Wojewoda Mazowiecki
weŸmie pod uwagê zbiorowy
protest spo³ecznoœci Targów-
ka, wyra¿ony w stanowisku
zarz¹du i rady oraz podpisami
mieszkañców.

                       K.

dokoñczenie ze str. 1

W marcu Rada Dzielnicy
Targówek popar³a nasz¹ pro-
pozycjê budowy hali  widowi-
skowo-sportowej „Arena Var-
sovia” na 20 tysiêcy widzów,
przy ul. Radzymiñskiej, w re-
jonie tzw. Bramy Bia³ostockiej.
Dokumenty zosta³y skierowa-
ne  do Rady  Warszawy i Urzê-
du  Miasta, by rozpocz¹æ pro-
cedurê zmiany planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go, który przewidywa³ tu par-
king dla samochodów ciê¿a-
rowych. Miesi¹c temu Woje-
woda Mazowiecki zdecydo-
wa³, by na ten teren przenieœæ
kupców  z Jarmarku Europa;
wczeœniej w ¿aden sposób nie
konsultowa³ tego ani z zarz¹-
dem, ani z rad¹ dzielnicy, a
wed³ug naszej wiedzy – tak-
¿e z w³adzami Warszawy. De-
cyzja wywo³a³a nasze zasko-
czenie i oburzenie. Nie wyda-
wa³o nam siê mo¿liwe, by
wojewoda nie dostrzeg³ woli

O tym, co najwa¿niejsze
mówi burmistrz Targówka Grzegorz Zawistowski

samorz¹du dzielnicy, a jedy-
nie próbowa³ rozwi¹zaæ swo-
je problemy z lokalizacj¹ kup-
ców z Jarmarku Europa.

Upór wojewody zaowoco-
wa³ protestem na nadzwyczaj-
nej sesji Rady Dzielnicy Targó-
wek. Do dnia obrad otrzymali-
œmy ponad 3 tysi¹ce podpisów
mieszkañców, sprzeciwiaj¹-
cych siê przeniesieniu kupców
tam, gdzie chcemy wybudo-
waæ halê widowiskowo-spor-
tow¹. Ponadto, jest to teren,
który nale¿a³oby chroniæ przed
degradacj¹, buduj¹c coœ, co
stanie siê wizytówk¹ miasta.
Tak¹ rolê mog³aby pe³niæ „Are-
na Varsovia”, która umo¿liwi-
³aby organizowanie w Warsza-

wie zawodów o randze wy-
¿szej ni¿ rozgrywki krajowe.
St¹d nasz zdecydowany pro-
test wobec decyzji Wojewody
Mazowieckiego.

Liczymy na poparcie miesz-
kañców Targówka. Wierzymy,
¿e w³adze miasta tak¿e bêd¹
popiera³y nasz¹ inicjatywê.
Mamy nadziejê, ¿e g³os
mieszkañców bêdzie brany
pod uwagê.

Podpisy pod protestem wo-
bec decyzji  Wojewody Mazo-
wieckiego mo¿na bêdzie sk³a-
daæ podczas Dni Targówka 14
– 17 czerwca. Serdecznie za-
praszam na imprezy, zorgani-
zowane z okazji naszego
wspólnego œwiêta.

14 czerwca

godz. 17 - 18.30 - Koncert ze-
spo³ów zainteresowañ Domu
Kultury „Œwit” ul. Wysockiego
11, sala widowiskowo-kinowa
Wyst¹pi¹: Dzieciêcy Zespó³
Folklorystyczny „Mazoviacy”,
szkó³ka baletowa, klub tañca
towarzyskiego „Danceweek”,
Studio Piosenki, Ruchu i Tañ-
ca, ognisko muzyczne - key-
board, Integracyjne Studio
Tañca Nowoczesnego i Gim-
nastyki Artystycznej „Alexia”,
ognisko muzyczne - gitara,
grupa tañca nowoczesnego,
formacja tañca nowoczesnego
„Open Dance”, chór „Avetki”;

15 czerwca

godz. 15 - Wernisa¿ wystawy
fotograficznej „¯ydzi prawo-
brze¿nej Warszawy” (wysta-
wa przygotowana przez
uczniów gimnazjum nr 141,
ul. Trocka 4)
godz. 15.30 - Koncert muzyki
¿ydowskiej w wykonaniu arty-
stów estradowych. Sala kon-
ferencyjna w Ratuszu Dzielni-
cy Targówek, ul. Kondratowi-
cza 20 
godz. 18 - Moje rodzinne mu-
zykowanie, wystêpy uczniów z
sekcji instrumentów klawiszo-
wych i pianina „Ma³y cz³owiek
gra” Dom Kultury „Zacisze”, ul.
Blokowa 1 
godz. 20.15 - Kabaret Jerze-
go Kryszaka Dom Kultury
„Œwit”, ul. Wysockiego 11, sala
widowiskowo-kinowa 

16 czerwca

godz. 11 - Prezentacja przed-
szkoli, szkó³ i instytucji kultury
z Targówka Centrum Handlo-
we „Targówek”, ul. G³êbocka
godz. 15 - Wernisa¿ wystawy
pracowni ceramiki i witra¿u
magneta, rysunku i malarstwa
Dom Kultury „Œwit”, ul. Wysoc-
kiego 11 prezentacja dorobku
artystycznego cz³onków pra-
cowni artystycznych  prowa-
dzonych w Domu Kultury
„Œwit”; 

Dni Targówka
17 czerwca

godz. 14 - 22 - Festyn w Par-
ku Bródnowskim
godz. 14.15 - 16.15 - blok pro-
gramowy przygotowany przez
Dom Kultury „Œwit” wyst¹pi¹:
chór „Avetki”, Big Band Riff,
szkó³ka baletowa, dzieciêcy
zespó³ folklorystyczny „Mazo-
viacy”, integracyjne studio tañ-
ca nowoczesnego i gimnasty-
ki artystycznej, zespó³ „Adit”,
formacja tanca nowoczesnego
„Open Dance”, pokaz mody
dzieciêcej;
godz. 16.15 - 17 - wystêpy
szkolnych zespo³ów tanecz-
nych. Wyst¹pi¹ zespo³y: tañ-
ca irlandzkiego (gimnazjum nr
145), cheerleaders (gimna-
zjum nr 141), „Czerwone ja-
gody” (szko³a podstawowa nr
277);
godz. 17 - 18 - blok programo-
wy przygotowany przez Dom
Kultury „Zacisze” prezentacja
dorobku sekcji artystycznych
dzia³aj¹cych w Domu Kultury:
„Akademii Malucha”, uczniów
szko³y podstawowej nr 84, ze-
spo³ów „Boogie Woogie
Show”, „Abrakadabra”, „Solo
Senior”, Studia Piosenki Ze-
spo³owej, zespo³u tañca inte-
gracyjnego Seniorów;
godz. 18 - 19 - wystêpy ze-
spo³ów tanecznych „Etiuda” i
„Enigma” taneczne opracowa-
nia nowoczesnych transkryp-
cji muzyki klasycznej, filmo-
wej, popularnych melodii ope-
retkowych, tañce cygañskie,
rosyjskie;
godz. 19 - 20 - koncert „Szem-
rany plan Warszawy” piosenki
Warszawy okresu miêdzywo-
jennego w wykonaniu aktorów
teatru „Rampa”;
godz. 20.15 - 21.45 - koncert
w wykonaniu Moniki Brodki
ok. godz. 21.50 - pokaz
sztucznych ogni. 
Na terenie parku  przewidzia-
no szereg atrakcji dla
uczestników festynu:

- stoisko „Ksi¹¿ka za grosik”,
- zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y
prowadzone przez Bibliotekê
Publiczn¹ w Dzielnicy Targówek,
- pokazy, zabawy i konkursy
przygotowane przez ZHP
WDHiGZ „Rezerwa” i 232
WDW „Plejada”,
- konkursy sportowe dla dzieci
i rodziców,
- przeja¿d¿ki na kucykach,
- prezentacja Studia Twórcze-
go Rozwoju
- stoiska gastronomiczne: „Zie-
lona Budka”, degustacje zup
liofilizowanych, grill, napoje,
frytki, hot-dogi, zapiekanki,
- stoisko z zabawkami.
Podczas festynu Hospicjum
Domowe bêdzie prowadzi³o
zbiórkê pieniêdzy dla swoich
podopiecznych.

godz. 15 - 20 - Piknik rodzinny
na Zaciszu - Dom Kultury  „Za-
cisze”, ul. Blokowa 1; prezenta-
cje podopiecznych z grup: wo-
kalnej, tanecznej i muzycznej z
Domu Kultury „Zacisze”, poka-
zy tañca ludowego w wykona-
niu zespo³u „Pruszkowiacy”,
koncert muzyki romskiej (zespó³
„Ka³e jakha”) i muzyki ba³kañ-
skiej, po³¹czonego z nauk¹ tañ-
ców ba³kañskich (zespó³ „Ba-
³kan Sevdah”), warsztaty wikli-
niarskie, plastyczne i manualne,
malowanie twarzy, loteria fanto-
wa na rzecz Hospicjum Domo-
wego, punkt gastronomiczny.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

dokoñczenie ze str. 1

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 zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

poprzedniej kadencji, by zmu-
siæ decydentów do zmiany sta-
nowiska i pójœcia na jakiœ kom-
promis ze spo³ecznoœci¹ lo-
kaln¹. Same protesty rady jak
widaæ pozosta³y na papierze.
Mamy zachodnie ekspertyzy
mówi¹ce jednoznacznie, ¿e
wybrany wariant nie jest wca-
le optymalny, ale wrêcz niesie
ze sob¹ wiele zagro¿eñ dla
miasta. Niestety, poprzednie
w³adze posz³y na ewidentn¹
³atwiznê. Wiadomo, ¿e wszel-
kie inwestycje ekologiczne
wzbudzaj¹ bardzo wiele kon-
trowersji i protestów. Wybrano
wiêc istniej¹c¹ lokalizacjê
oczyszczalni do wt³oczenia
tam wszystkich us³ug z zakre-
su oczyszczania œcieków. Za-
pomniano jednak, ¿e teren
wokó³ Czajek troszeczkê siê
zmieni³, ¿e jest to rekreacyjna
czêœæ dzielnicy, a nie puste
pola strefy technicznej miasta.
To wywo³a³o konflikt, zw³asz-
cza, ¿e wieloletnie obietnice
miasta odnoœnie modernizacji
Czajek, ich hermetyzacji, usu-
niêcia uci¹¿liwoœci i budowy
kanalizacji pozosta³y obietni-
cami do dziœ. Przypominam
sobie czasy budowy spalarni
odpadów komunalnych na Tar-
gówku. Te same zapewnienia
o dodatkowej infrastrukturze,
brak informacji i skromniutka
rzeczywistoœæ. Dopiero ciê¿ka
praca nad ukazaniem ca³ej
prawdy o zak³adzie, promocja,
dni otwarte dla mieszkañców,
wspó³praca z samorz¹dami
osiedlowymi, œrodowiskami
naukowymi, pras¹, radiem i
telewizj¹ utemperowa³a emo-
cje. Nieufnoœæ spo³eczeñstwa
jednak pozostaje, zw³aszcza,
gdy wszelkiego rodzaju zobo-
wi¹zania w³adz nie id¹ w pa-
rze z decyzjami i realizacj¹.

Powiedzmy sobie prawdê.
Bia³o³êka dotychczas nie mia-
³a szczêœcia do decyzji strate-
gicznych. W oczach niektórych
decydentów traktowana by³a
jak daleka prowincja, gdzie
mo¿na zepchn¹æ wszystko, co
stawa³o siê niechciane w in-
nych czêœciach stolicy. Zada-
wano nawet publicznie pytania
i dziwiono siê, dlaczego ktoœ
chce tutaj budowaæ mieszka-
nia. Tymczasem wbrew opi-
niom planistów powsta³o tutaj
olbrzymie miasto, które wsku-
tek dotychczasowego stosun-
ku w³adz stolicy zosta³o odciê-
te od œwiata. Dziœ zbieramy
tego owoce. 6 czerwca na po-
siedzeniu zarz¹du miasta Pani
Prezydent przyzna³a, ¿e trze-
ba gruntownie zrewidowaæ sto-
sunek do naszej dzielnicy.

Zgodnie z uchwa³¹ rady Bia-
³o³êki otrzyma³em pe³nomoc-
nictwa do kontroli i nadzoru
realizacji porz¹dkowania tere-
nu przy ulicy Marywilskiej,
otrzyma³em  te¿ zapewnienie,
¿e w planie inwestycyjnym
miasta Bia³o³êka bêdzie mia³a
szczególne miejsce. Ma rozpo-
cz¹æ siê modernizacja Modliñ-
skiej, Marywilskiej i P³ochociñ-
skiej. Most Pó³nocny ma ru-
szyæ, Tramwaje Warszawskie
maj¹ od zaraz rozpocz¹æ przy-
gotowania do budowy tras na
Tarchomin z ¯erania i z Mary-
montu. Ma jeŸdziæ wahad³owo
poci¹g z Legionowa do Dwor-
ca Warszawa-Gdañska, przy-
bêd¹ nowe linie autobusowe.
Powstan¹ nowe placówki
przedszkolne i szko³y, bêdzie-
my budowaæ parki. MPWiK ma
zrealizowaæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cym planem infrastrukturê
za ponad 80 mln z³otych.

Moim zdaniem to jednak za
ma³o. Wyst¹piliœmy z kolejnymi
inicjatywami w ramach porozu-
mienia z miastem na kwotê 47
mln z³otych. Oczywiœcie, zaraz
odzywaj¹ siê g³osy, ¿e wszyst-
ko to jest nierealne, bo brak w³a-
snoœci terenu pod drogami. Zda-
jemy sobie sprawê, ¿e proble-
my wyst¹pi¹. St¹d nowa formu-
³a umowy z miastem na piœmie,
z terminami i konkretnymi kwo-
tami, st¹d powo³any zespó³ ko-
ordynacyjny dla usuwania prze-
szkód. Ja mogê tylko zapytaæ,
dlaczego w bud¿ecie naszej
dzielnicy nie by³o œrodków na
wykupy ulic. Dziœ problem doty-
ka ca³ej sfery drogownictwa w
dzielnicy. W zasadzie nied³ugo
nie bêdziemy mogli wykonywaæ
remontów i jakichkolwiek mo-
dernizacji w³aœnie ze wzglêdu
na brak prawa wejœcia w teren.
Z tego wzglêdu nie mo¿na bu-
dowaæ chodników, oœwietlenia,
nie mo¿na planowaæ nowych li-
nii autobusowych.

Zarz¹d dzielnicy przeanali-
zuje koniecznoœæ realizacji ko-
lejnych arterii komunikacyjnych
udra¿niaj¹cych zielon¹ Bia³o³ê-
kê i zg³osi je do inwestycji miej-
skich zgodnie z decyzj¹ w³adz
stolicy. Ma byæ realizowana uli-
ca Mehoffera –„bis”, by zd¹¿yæ
na oddanie wiaduktów w rejo-
nie Choszczówki i Klasyków re-
alizowanych przez PKP w ra-
mach modernizacji trasy kole-
jowej do Gdyni.

Trwaj¹ rozmowy na temat
inwestycji sportowych na Bia-
³o³êce w ramach PPP. W przy-
gotowaniu jest budowa cen-
trum multimedialnego i kolej-
nych czytelni multimedialnych.

Planujemy dalszy znacz¹cy
wzrost wydatków na kulturê i
sport. Rozszerzymy program
„Otwarte szko³y” na nastêpne
placówki. Od listopada ruszy
pierwsze w dzielnicy sztuczne
lodowisko. Dla mnie osobiœcie
najwa¿niejsze jest, by zmieniæ
mentalnoœæ miejskich decyden-
tów od spraw zagospodarowa-
nia przestrzennego. Zwracamy
uwagê na fakt, ¿e nasza dziel-
nica zmuszona jest wydawaæ
wiêkszoœæ swoich œrodków in-
westycyjnych na oœwiatê i w
zasadzie pozbawiona jest mo¿-
liwoœci realizacji nowych ulic.
Tak byæ dalej nie mo¿e. Miasto

musi wreszcie zauwa¿yæ, ¿e
ten ciê¿ar odpowiedzialnoœci
za dzielnicow¹ bazê oœwiatow¹
powinno czêœciowo wzi¹æ na
siebie. Gdy stworzymy warun-
ki dla prawid³owego rozwijania
infrastruktury w dzielnicy i nad-
robimy braki odnoœnie kanali-
zacji i wodoci¹gowania, Bia³o-
³êka stanie siê inn¹ dzielnic¹
ni¿ dziœ, gdy kojarzona z g³ów-
nie z korkami. Zabra³em siê za
porz¹dkowanie terenów przy
ulicy Œwiderskiej i Marywilskiej.
Rozmawiam z potencjalnymi
inwestorami na temat obiektów
rekreacyjnych. Miasto ma reali-
zowaæ takie obiekty w rejonie
Kêpy Tarchomiñskiej i ulicy
Mehoffera  (przystañ promu).

Zabiegamy o stworzenie
M³odzie¿owego Centrum Pi-
³karskiego, o ruszenie z bu-
dow¹ Centrum Sportów Wod-
nych w Porcie ̄ erañskim w ra-
mach programu miêdzygmin-
nego udro¿nienia trasy Wis³a -
Kana³y Augustowskie. O
szczegó³ach za wczeœnie dziœ
mówiæ. Przytoczê jednak s³o-

Czy to wyrok?
wa, które pad³y podczas dys-
kusji w Ratuszu: Bia³o³êka nie
mo¿e byæ sk³adowiskiem War-
szawy i miejscem gdzie przy-
wozi siê odpady, œnieg i gruz.
Radosnej twórczoœci niektó-
rych decydentów nale¿y po³o-
¿yæ kres. Bia³o³êka od tej pory
mo¿e liczyæ na przychylnoœæ
zarz¹du miasta, na nowe inwe-
stycje drogowe, które po³¹cz¹
j¹ z miastem, a mieszkañcom
u³atwi¹ ¿ycie. Trzymam wiêc
zarz¹d miasta za s³owo.

Taki program mam zamiar
kontynuowaæ. Mamy w³aœnie tê
jedn¹ szansê na sto, by cywili-
zacja wkroczy³a na nasz teren.

By odkorkowaæ nasz¹ dziel-
nicê potrzebne s¹ inwestycje,
które przejœciowo byæ mo¿e
skomplikuj¹ sytuacjê komuni-
kacyjn¹. Jednak nicnierobienie
jest barbarzyñstwem, a opro-
testowywanie wszystkich ini-
cjatyw nie wyrwie naszej dziel-
nicy z marazmu i problemów.
Pokaza³y to dotychczasowe
wydarzenia. Pamiêtajmy, ¿e
czas szybko up³ywa, a przed
nami EURO 2012 i miliony ki-
biców, którzy przetocz¹ siê
przez nasz¹ dzielnicê.

Notowa³a Ewa Tucholska

Konferencja w PNKK

Oficjalny komunikat
przyjêty po konferencji

Z³¹czeni w Chrystusie Panu, po wspólnej konferencji wyda-
jemy komunikat, który ma na celu podsumowanie rozmów mie-
dzy WCNCC, PNKK w RP, Polskim Komitetem S³owiañskim.

1. Narodowe, katolickie Koœcio³y s¹ otwarte na dialog eku-
meniczny ze wszystkimi chrzeœcijanami, a zw³aszcza z Koœcio-
³em Rzymsko - Katolickim. Widzialna Jednoœæ w Chrystusie jest
dla nas priorytetowym wyzwaniem.

dokoñczenie ze str. 1

2. Koœcio³y narodowe, wyros³e z pnia starokatolicyzmu,  z
ubolewaniem przyjmuj¹ wieœci o ordynacji kobiet w Koœcio³ach
Starokatolickich Unii Utrechckiej oraz o udzielaniu œlubów ko-
œcielnych parom homoseksualnym. Uwa¿amy to za zaprzecze-
nie starokatolickiej tradycji Koœcio³a (nale¿y do nich m.in. Ko-
œció³ Polskokatolicki w Polsce).

3. Œwiatowa Unia Katolickich Koœcio³ów Narodowych chce
byæ alternatyw¹ dla tych wszystkich starokatolików, którzy pragn¹
wyznawaæ swoj¹ wiarê w starej tradycji Koœcio³a Powszechne-
go, w tradycji równie¿ Koœcio³a Rzymsko - Katolickiego.

4. W sprawie ewentualnego przyst¹pienia Polskiego Naro-
dowego Katolickiego Koœcio³a w RP do Œwiatowej Rady Naro-
dowych Koœcio³ów Katolickich: Wiele spraw zosta³o dzisiaj uka-
zanych przez szanownych Goœci w jasnym œwietle, z czego
chcieliœmy wyraziæ nasze zadowolenie. Jesteœmy otwarci na
kontynuowanie rozpoczêtego dialogu. Dziœ nie mo¿emy podj¹æ
¿adnych konkretnych decyzji, poniewa¿ musimy poinformowaæ
wiernych o naszych rozmowach, a nastêpnie Synod, który jako
jedyny, mo¿e w tej sprawie podj¹æ decyzjê.

5. Równoczeœnie zgadzamy siê w pe³ni z myœl¹ Komitetu S³o-
wiañskiego, ¿e od duchowieñstwa Koœcio³ów Narodowych ocze-
kuje siê dobrego przyk³adu ¿ycia rodzinnego. Koœcio³y Narodo-
we widz¹ pola wspó³pracy z Komitetem S³owiañskim.

6. Kolejne spotkanie robocze odbêdzie siê w paŸdzierniku w
Lizbonie.

Cz³onkowie WCNCC zostali przyjêci przez Sekretarza Stanu
MSWiA, odpowiedzialnego za sprawy wyznañ w Polsce, Pana min.
Jaros³awa Zieliñskiego na kurtuazyjnej wizycie, w dniu 5 .06. 2007 r.
przygotowali: teol. Jerzy Michalski, ze strony PNKK w RP;

ks. Stefan Zachradnik - ze strony WCNCC,

Tadeusz Sikorski - Polski Komitet S³owiañski

PNKK w Polsce. Po dyskusji i
przerwie goœcie wys³uchali re-
feratu arcybiskupa António
José da Costa Raposo „Portu-
galski Koœció³ Narodowy oraz
WCNCC – historia, teraŸniej-
szoœæ i przysz³oœæ”. Po prze-
rwie obiadowej zebrani wys³u-
chali kolejnych referatów „S³o-
wacki i S³owiañskie Koœcio³y
Narodowe” (arcybiskup Augu-
stín Baèinský, zwierzchnik Ko-
œcio³a Narodowego - Staroka-
tolickiego - S³owacji) i „Komitet
S³owiañski a Koœcio³y Narodo-
we” (Tadeusz Sikorski,  sekre-

tarz Polskiego Komitetu S³o-
wiañskiego). Konferencja za-
koñczy³a siê modlitw¹ i b³ogo-
s³awieñstwem arcybiskupa Au-
gustína Baèinský’ego, wyda-
niem wspólnego komunikatu i
uroczyst¹ msz¹ œw. jubile-
uszow¹ w parafii centralnej
PNKK w RP p.w. Dobrego Pa-
sterza.

W nastêpnym wydaniu NGP,
w rozmowie z ksiêdzem Toma-
szem Rybk¹, opowiemy Czytel-
nikom o historii i dniu dzisiej-
szym Polskiego Narodowego
Katolickiego Koœcio³a w USA,
Kanadzie i w Polsce.      (egu)

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
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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

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

Okularach z bazaru
Co najmniej po³owa spo³eczeñstwa u¿ywa okularów. Bez

okularów nie da siê w pe³ni sprawnie funkcjonowaæ. Kupu-
j¹c sobie okulary nale¿y zastanowiæ siê, jakie okulary nale-
¿y wybraæ, aby by³y dobre. Ostatnio dostêpnych jest bardzo
du¿o okularów gotowych, które mo¿na kupiæ na bazarach.
Zapewne kupuj¹c te okulary ma³o kto wie, jak ich u¿ywaæ.

Postaramy siê to Pañstwu wyjaœniæ. Niew¹tpliw¹ zalet¹
tych okularów jest wyj¹tkowo niska cena od 5 do 20 z³ oraz
³atwa dostêpnoœæ, bo mo¿na je kupiæ przy okazji kupowania
produktów potrzebnych na obiad. Unika siê uci¹¿liwoœci zdo-
bywania recepty, wizyty u okulisty itd. Za 5 z³ mo¿na byæ
szczêœliwym, bo wyda³o siê ma³o i widzi siê lepiej. Czy na
pewno...? Wydaliœmy ma³o. Jak za tak¹ cenê, oprawki s¹
zazwyczaj najni¿szej jakoœci. Na ogó³ s¹ podatne na z³a-
mania (s³aby metal i stop), maj¹ s³abiusieñkie pow³oki na-
œladuj¹ce prawdziwe z³oto. Ludzie kupuj¹c te okulary czê-
sto myœl¹, ¿e mog¹ wymieniæ ich z³e szk³a i wykorzystaæ ich
oprawy ponownie. Okazuje siê jadnak w wiêkszoœci przy-
padków, ¿e oprawki s¹ nierozkrêcalne. Szk³a s¹ wmonto-
wane na sta³e i nie da siê ich wyj¹æ bez zniszczenia oprawy.

Jak rozpoznaæ okulary bazarowe? Na ogó³ widaæ to na
pierwszy rzut oka. Najczêœciej wzory oprawek s¹ tandetnie
kopiowane z modeli firm renomowanych. Niejednokrotnie ele-
gancka pani myœli, ¿e osoba po drugiej stronie okularów nie
rozpozna, ¿e jej okulary pochodz¹ z bazaru. Soczewki w tych
okularach wykonane s¹ z pleksi. S¹ one miêkkie i bardzo
³atwo siê rysuj¹. Z czasem nieuchronnie pokrywaj¹ siê pajê-
czynk¹ pêkniêæ. Przed kupieniem sprawdŸmy, czy okulary
nie le¿a³y zbyt d³ugo i nie ma ju¿ na nich „pajêczynki”.

   Bardzo wa¿nym parametrem w okularach dobrze wy-
konanych jest prawid³owy rozstaw œrodków optycznych.
Jest to cecha indywidualna ka¿dego cz³owieka. Okulary
bazarowe robione s¹ na przypadkowy rozmiar. Sprzedaj¹-

cy i kupuj¹cy nie s¹ w stanie okreœliæ rozstawu. Skut-

kiem d³u¿szego u¿ywania takich okularów mo¿e byæ dal-
sze zepsucie wzroku.

Podobne okulary (o zgrozo!) sprzedawane s¹ w aptekach.
Czy aptekarze nie wiedz¹, ¿e udostêpniaj¹c ludziom takie oku-
lary, mog¹ wyrz¹dziæ im krzywdê? Czy aptekarz jest w stanie
prawid³owo pouczyæ kupuj¹cego, jak powinno siê korzystaæ z
takich okularów? Czy aptekarz chcia³by byæ optykiem? Prze-
cie¿ apteki powinny byæ miejscem, gdzie kupuje siê zdrowie.
Dlaczego aptekarze to robi¹? Aptekarze, wstydŸcie siê!

Kiedy takich okularów mo¿na u¿ywaæ? Na Zachodzie rów-
nie¿ sprzedawane s¹ okulary tzw. jednorazowe. Jednak¿e
nale¿y wiedzieæ: kiedy i jak mo¿na ich u¿ywaæ. Na przyk³ad,
kiedy cz³owiek jest na lotnisku, a jego samolot wkrótce ma
odlecieæ i zorientowa³ siê, ¿e zapomnia³ okularów. Wtedy
u¿ywaj¹c krótko tanich okularów nic mu nie grozi. Jedynie
tak mo¿na u¿ywaæ takich okularów: KRÓTKOTRWALE!

   Je¿li kupujesz okulary na bazarze lub w aptece pamiê-
taj, ¿e s¹ to okulary, z których mo¿esz korzystaæ tylko chwi-
lowo. Jak najprêdzej zdejmijcie Pañstwo te okulary z nosa,
gdy nie s¹ koniecznie potrzebne. Okulary ³¹cznie z bada-
niem wzroku mo¿na wykonaæ w zak³adach optycznych.

W OPTOKANIE:

* na wizyty nie potrzeba siê zapisywaæ,

* na gotowe okulary czeka siê nieca³e pó³ godziny,

* lekarz-okulista (nie aptekarz!) s³u¿y Pañstwu non-stop
w godzinach otwarcia zak³adu.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Turniejowe szranki
skiego Zamku Ogrodzieniec.
„Poziom walki by³ dosyæ wyso-
ki, wyrównany, choæ da³y siê
zauwa¿yæ dwie grupy: walcz¹-
cych bardziej si³owo, próbuj¹-
cych przepychaæ, ale tak¿e
nieŸle walcz¹cych oraz grupa
3 zawodników, walcz¹cych
technicznie, którzy bardzo do-
brze dawali sobie radê z prze-
ciwnikiem – ocenia Tomasz
Szajewski, król herbowy tur-
nieju, za³o¿yciel Ligi Baronów.
W pó³finale „technicy” trafili na
siebie. Szczególnie ciekawa
by³a walka fina³owa  zwyciêz-
cy XI turnieju, Andrzeja Mro-
ziñskiego, z m³odym adeptem
Krzysztofem Szadeckim, któ-
ry w ubieg³ym roku, dziêki sile
i uporowi, dotar³ do fina³u. Te-
raz o zwyciêstwie przes¹dzi³o
doœwiadczenie Andrzeja Mro-
ziñskiego, który w szrankach
walczy ju¿ chyba 20 lat.”

Po walce pan Andrzej po-
wiedzia³ dziennikarzom, ¿e na
co dzieñ, podobnie jak Zenon
Laskowik, jest listonoszem. W
turnieju bior¹ udzia³ tak¿e jego
synowie oraz ma³¿onka, jako
dama serca. Rycerstwo jest
dla niego sztuk¹ walki. Zawsze
lubi³ historiê, zawsze jeŸdzi
konno. Zapytany o etos rycer-
ski, odpowiedzia³, ¿e wartoœci
rycerskie  by³y ró¿ne, tak¿e w
œredniowieczu. W serialach
ten obraz jest wybielony. To
byli ludzie – tacy jak my.

W Bojowym Turnieju
£uczniczym zwyciê¿y³ £ukasz
£azowski.

W tym roku w turnieju wziê³o
udzia³ 11 bractw, z Warszawy i
innych miast: Ogrodzieñca,
Nowej Dêby oraz Miñska. Go-
œcie z Bia³orusi to Konfedera-
cja Rycerzy Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, która powsta³a w
2001 roku. Teraz liczy 18 klu-
bów historycznych, zajmuj¹-
cych siê œredniowieczem i swo-
im regionem. W 230-osobowej
grupie pasjonatów s¹ kobiety;
one nie walcz¹, zajmuj¹ siê szy-
ciem, tkaniem i tañcem. Czy

dokoñczenie ze str. 1 lokalne w³adze przeszkadzaj¹,
czy wspomagaj¹ konfederacjê?
Na to pytanie Fiodor Michajew,
herold ksi¹¿êcy, odpowiedzia³
nam: „Ni tak, ni tak. Nie prze-
szkadzaj¹, nie pomagaj¹.
Wszystko robimy prywatnie. I
bêdziemy robiæ.”.

Z komentarzy, towarzysz¹-
cych walkom, mo¿na by³o wie-
le siê dowiedzieæ o wydarze-
niach historycznych i obycza-
jach, np. gdy rycerz zosta³ po-
konany – powinien oddaæ zwy-
ciêzcy swój miecz; potem
umawia³ siê z nim i przybywa³
na bal z okupem, by odzyskaæ
miecz. Ile ciosów jest w stanie
wytrzymaæ rycerz w zbroi?
Rozwi¹zanie tej zagadki jest
na koñcu relacji.

Z okazji Dnia Dziecka, naj-
m³odsi uczestnicy imprezy
mogli nie tylko podziwiaæ wal-
cz¹cych, ale tak¿e spróbowaæ
swych si³ w konkursach: ciê-

cia jab³ka toporem, ³apania
„Tatarzyna” na arkan, rzutu
oszczepem z drewnianego
konia. Uwagê dzieci i doro-
s³ych przyci¹ga³y warsztaty i
wyroby dawnych rzemieœlni-
ków: kaletnika, szewca, kowa-
la, garncarza, p³atnerza, jubi-
lera, z³otnika.

Nasyciwszy siê przesz³o-
œci¹, doroœli mogli wzi¹æ udzia³
w walce jak najbardziej wspó-
³czesnej, z ostatnich dni. Orê-
¿em w niej by³y podpisy pod
protestem wobec decyzji Wo-
jewody Mazowieckiego o prze-
niesieniu handlu z Jarmarku
Europa na ul. Radzymiñsk¹,
przy Bramie Bia³ostockiej. Do
u¿ycia tego orê¿a zachêca³
burmistrz Targówka Grzegorz
Zawistowski, a przy stoliku
Platformy Obywatelskiej radny
Krzysztof Miszewski z Jagod¹
Bartyzel i grup¹ m³odych ludzi.
Poparcie wyrazi³o 300 osób.
Akcja trwa, dotychczas zebra-
no ponad 1500 podpisów.

Ile ich potrzeba, by przekonaæ
wojewodê, nie wiadomo. Pewne
jest, ¿e rycerz w zbroi mo¿e wy-
trzymaæ 20 – 30 uderzeñ.        K.

Zmienna pogoda 2 czerwca
nie zniechêci³a organizatorów
ani prawie 300 uczestników XIII
Igrzysk Dzieci i M³odzie¿y Nie-
pe³nosprawnej w OSiR  przy ul.
£abiszyñskiej, choæ trochê
utrudni³a przeprowadzenie nie-
których konkurencji. Znicz olim-
pijski zap³on¹³, a program – jak
zwykle – by³ bardzo urozmaico-
ny. Rywalizacja obejmowa³a
m.in. wyœcig na wózkach, wyœci-
gi na czworakach, serie biegów
na czas, pi³kê no¿n¹, rzuty pi-
³eczk¹ palantow¹, rzuty do ko-
sza. Ka¿dy zawodnik móg³  star-
towaæ w 3 konkurencjach. Na-
grody, ufundowane przez w³a-
dze Targówka i licznych spon-

OSiR przyjazny niepe³nosprawnym
sorów wrêcza³ wiceburmistrz
Wac³aw Kowalski z dyrektorem
OSiR Paw³em Szostkiem.

W przerwie miêdzy konku-
rencjami mo¿na by³o podzi-
wiaæ zespó³ cheerleaderek z
Gimnazjum CXLI z ul. Trockiej,
odwiedziæ stoiska Stowarzy-
szenia „Help” z ul. Blokowej 5
i  Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy przy ul. Œw. Win-
centego 85; pod namiotem Bi-
blioteki Publicznej wyszperaæ
ciekaw¹ ksi¹¿kê i kupiæ j¹ za
symboliczn¹ z³otówkê.

Pod namiotem Zarz¹du Re-
jonowego PCK, maj¹cego sie-
dzibê przy ul. Szymanowskie-
go 6 mo¿na by³o zmierzyæ ci-
œnienie krwi i poziom cukru, a
tak¿e porozmawiaæ o krwio-
dawstwie. „Ludzie znów za-
czêli siê garn¹æ do krwiodaw-
stwa – powiedzia³ nam Jan
Kisiel, prezes ZR PCK na pra-
wobrze¿n¹ Warszawê i okoli-
ce. Dzia³aj¹ Kluby Honoro-
wych Dawców Krwi: Wileñska
– PKP, „Polfa” Tarchomin, War-
szawska Fabryka Pomp przy
ul. Odlewniczej, w Zespole
Szkó³ Gastronomicznych, w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Boles³awa Prusa, a tak¿e
mniejsze. Czêsto mobilizacj¹

do oddania krwi jest wypadek
lub koniecznoœæ jej przetocze-
nia bliskiej osobie. Uruchamia
siê wtedy ³añcuch dobrych
uczynków”.

Zapotrzebowanie na krew i
jej sk³adniki: osocze, p³ytki –
jest ogromne. Przez ca³y czas
mo¿na oddawaæ krew, z  pe-
³nymi badaniami, w Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa przy ul. Nobla 2. Raz w
tygodniu czynne s¹ punkty
pobrañ w szpitalach. Po³owa
pobrañ odbywa siê podczas
imprez plenerowych, festynów.
Najbli¿sza taka okazja bêdzie
jesieni¹ w Parku Praskim.

Podczas olimpiady na £abi-
szyñskiej, na chêtnych czeka³
ambulans Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa Warszawa. Pierw-
szymi dawcami byli ratownicy
PCK, harcerze i opiekunowie
osób niepe³nosprawnych.

„Ta wspania³a impreza ewo-
luuje” – og³osi³ niestrudzony
reporter, sprawozdawca spor-
towy WOT, Wojciech Zieliñski,
który wykaza³ siê wszech-
stronn¹ znajomoœci¹ spraw i
ludzi. Podziêkowa³ zas³u¿o-
nym, m.in. pomys³odawcy i or-

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl

ganizatorowi kolejnych edycji
igrzysk Witoldowi Rzepce, tre-
nerowi pi³ki rêcznej.

Goszcz¹cy na £abiszyñskiej
Wies³aw Wilczyñski, dyrektor
miejskiego Biura Sportu i Rekre-
acji (uprzednio – wiceprezes
UKF, odpowiedzialny za sport
osób niepe³nosprawnych), po-
wiedzia³ nam, ¿e dziêki takim
imprezom, jak Igrzyska Dzieci i
M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
Targówek 2007, Polska jest w
dziesi¹tce najlepszych organi-
zatorów zawodów dla osób nie-
pe³nosprawnych. W rywalizacji
o organizacjê paraolimpiady
zwyciê¿y³a Belgiê i dziêki temu,
w 2010 roku, odbêdzie siê ona
w Polsce. Statystyki odnotowuj¹
w naszym kraju 4–5 milionów
osób niepe³nosprawnych. Pañ-

stwo i samorz¹d, w polityce spo-
³ecznej powinny zwracaæ uwa-
gê na tê grupê, kreowaæ pomy-
s³y i programy, które niepe³no-
sprawnym dadz¹ szansê poka-
zania, ¿e potrafi¹ byæ aktywni.

Zapytany o budowê na Tar-
gówku hali widowiskowo-spor-
towej „Arena Varsovia”, Wie-
s³aw Wilczyñski potwierdzi³, ¿e
cieszy go ta ambitna inicjatywa,
podobnie jak projekty innych
inwestycji sportowych, np. na ul.
Ko³owej. W tych sprawach
wspó³pracuje z burmistrzem
dzielnicy.                                K.

B E Z P £ A T N A  N A U K A

Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I

ul. Mieszka I nr 7 Warszawa Targówek Fabryczny

tel. (022) 679-16-69, 679-54-39, 677-86-29

Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,

chcesz kontynuowaæ naukê?

Proponujemy Ci:

2-letnie LICEUM UZUPE£NIAJ¥CE w systemie
• dziennym dla m³odzie¿y

• wieczorowym (3 razy w tygodniu od godz. 16) dla doros³ych
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KREDYT GOTÓWKOWY

• nawet do 60 000 z³

• na okres do 72 miesiêcy

• tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• ju¿ przy dochodzie 470 z³

• z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

Kredyt bez zaœwiadczeñ

o zarobkach do 6000 z³

KREDYT KONSOLIDACYJNY

• jedna, ni¿sza rata, która ³aczy w sobie inne

  Twoje raty

• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto

• ju¿ przy dochodzie 600 z³

Mo¿liwoœæ otrzymania do kredytu bezp³atnie

karty kredytowej VISA.

Czekamy na Ciebie!

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Wszystko, czego potrzebujesz,

aby dobrze wypocz¹æ...

Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 2 STO

i Spo³eczne Gimnazjum nr 333 STO

przy ul. Dziatwy 6 (tel. 022 614-46-92)

og³asza, ¿e dysponuje jeszcze wolnymi miejscami

w klasach 3, 4 i 6 szko³y podstawowej

oraz 1 i 3 gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008.

Pañstwa dzieci mog¹ chodziæ do dobrej,

bezpiecznej i przyjaznej szko³y,

w której liczebnoœæ klas wynosi 16 lub 18 uczniów.

Zapraszamy na nasz¹ stronê www.sto2.pl

Wchodzi w ¿ycie reforma
nocnych linii autobusowych.
Czym podyktowane s¹ tak
rewolucyjne zmiany?

Dotychczasowy system, z
niewielkimi modyfikacjami, funk-
cjonowa³ od 1992 roku. Zmienia
siê miasto, zmieniaj¹ siê potrze-
by mieszkañców, tak¿e w odnie-
sieniu do komunikacji. Efektem
naszych prac oraz wniosków
pasa¿erów jest nowa koncepcja
funkcjonowania autobusowych
linii nocnych. Mówi¹c proœciej
znacznie zwiêkszyliœmy liczbê
linii, zmieniliœmy trasy wielu z
nich no i po raz pierwszy „noc-
ne” wyjad¹ poza Warszawê.

Czy potrzebny by³ do tego
nowy system numeracji?

W nocy inaczej
Rozmowa z Leszkiem Rut¹, dyrektorem ZTM

Aby odró¿niæ nowe linie nocne
od starych zmieniamy system nu-
meracji. „Szeœæsetki” zostan¹ za-
st¹pione przez linie, których ozna-
czenia rozpoczynaj¹ siê od litery
„N”, czyli pierwszej litery w s³owie
„noc” nie tylko w polskim, ale rów-
nie¿ w wielu innych jêzykach. Po-
dobny system oznakowania funk-
cjonuje w licznych miastach euro-
pejskich. Po za tym bêdzie on zde-
cydowanie bardziej logiczny i czy-
telny, bo oparty na strefach…

Na czym polega ten po-
dzia³ miasta na strefy?

W nowym systemie numeracji
Warszawa zosta³a podzielona na
cztery strefy. Pierwsza cyfra w
oznaczeniu ka¿dej linii nocnej okre-
œla zawsze numer strefy, do której

doje¿d¿a dana linia. Ka¿dej strefie
przyporz¹dkowane zosta³y dwie
cyfry strefa (cyfry 1 i 6) – Bia³o³ê-
ka, Praga Pó³noc, Targówek,

II strefa (cyfry 2 i 7) – Praga
Po³udnie, Rembertów, Weso³a i
Wawer, III strefa (cyfry 3 i 8) –
Œródmieœcie, Mokotów, Wilanów,
Ursynów, Ochota, W³ochy i Ur-
sus, IV strefa (cyfry 4 i 9) – Wola,
Bemowo, ¯oliborz i Bielany. Po-
nadto w ka¿dej strefie linie ozna-
czone tak¹ sam¹ ostatni¹ cyfr¹
stanowi¹ wzajemne uzupe³nie-
nie i na d³ugim wspólnym odcin-
ku trasy kursuj¹ naprzemiennie.

Kiedy te zmiany wchodz¹
w ¿ycie i czy poza zmian¹ na-
zewnictwa coœ siê zmieni?

Zmiany te wesz³y w ¿ycie ju¿ w
nocy z 31 maja na 1 czerwca 2007
r. Poza wspomnian¹ ju¿ zmian¹
nazewnictwa, które funkcjonowa-
³o przez ponad 40 lat, linie nocne
pojawi¹ siê w nowych rejonach.
Komunikacjê zyskaj¹ mieszkañcy
takich rejonów jak: osiedla przy ul.
G³êbockiej, ul. Skarbka z Gór i ul.
Ostródzkiej, Brzeziny, Marcelin,
Aleksandrów, osiedla wzd³u¿ ul.
Wa³ Miedzeszyñski, Augustówka,
Powsin, Arbuzowa oraz Groty. Li-
nie nocne pojawi¹ siê tak¿e na
Trasie AK oraz Siekierkowskiej.
Pojawi¹ siê te¿ nowego typu linie
nocne, m.in. obwodowe, dziêki
czemu poprawi siê komunikacja
pomiêdzy dzielnicami.

Wspomnia³ Pan, ¿e nocne
wyjad¹ po raz pierwszy poza
granicê Warszawy?

Tak. Dziêki wspó³pracy z pod-
warszawskimi samorz¹dami ko-
munikacj¹ nocn¹ zostan¹ objête
miejscowoœci: Chotomów, Jab³on-
na, Legionowo, Marki, Z¹bki, Zie-
lonka, Konstancin-Jeziorna, Jan-
ki, Raszyn, Piastów i Pruszków.
Oczywiœcie, gminy te p³ac¹ za
przejazd na swoim terenie.

Czy ZTM konsultowa³ te
zmiany z mieszkañcami?

Tak, spora czêœæ zmian w osta-
tecznym projekcie zosta³a wpro-

wadzona na podstawie wniosków
pasa¿erów, zg³oszonych w trak-
cie konsultacji spo³ecznych. Na
ich podstawie m.in. utworzona zo-
stanie linia ³¹cz¹ca Wilanów z
wêz³em przesiadkowym Metro
Ursynów, uproszczone zostan¹
przebiegi linii na terenie Woli i
Bemowa, poprawiona zostanie
obs³uga komunikacyjna rejonu
Zacisza, linia nocna zostanie
skierowana przez osiedle Groty.

Czy - tak jak dotychczas -
punktem przesiadkowym bê-
dzie Dworzec Centralny?

Wszystkie linie, z wyj¹tkiem
obwodowych i lokalnych, bêd¹
koñczyæ swoje trasy przy Dwor-
cu Centralnym. Dziêki likwidacji
po³¹czeñ tranzytowych wyelimi-
nujemy pomy³ki podczas prze-
siadek przy dworcu. Dochodzi³o
do nich doœæ czêsto, poniewa¿
na pêtli oczekiwa³y na odjazd w
tym samym czasie pojazdy o tym
samym numerze, ale zmierzaj¹-
ce w przeciwnych kierunkach.

Na czym dok³adnie bêd¹
polegaæ linie obwodowe?

Jest to uzupe³nienie naszego
uk³adu. Bêd¹ dwie linie obwodowe
N01 i N02, których zadaniem bêdzie
³¹czenie ze sob¹ s¹siednich dziel-
nic bez koniecznoœci przesiadki w
centrum Warszawy. Linie te bêd¹
skomunikowane z wybranymi linia-
mi wyruszaj¹cymi z Dworca Central-
nego. Czas oczekiwania na prze-
siadkê w wybranych relacjach nie
powinien przekraczaæ 5-10 minut.

Widzê, ¿e s¹ to bardzo ra-
dykalne zmiany. Czy autobu-
sy bêd¹ mia³y  jeszcze jakieœ
cechy wyró¿niaj¹ce?

 Tak. Oprócz nowej numeracji,
wprowadzamy tak¿e zmodyfiko-
wany wzór bocznych tablic linio-
wych. Poza wykazem wszystkich
przystanków, znajd¹ siê na nich
równie¿ informacje dotycz¹ce
dzielnic, przez które przeje¿d¿a
dana linia oraz czytelniejsze i bar-
dziej przyjazne pasa¿erom ozna-
czenie wêz³ów przesiadkowych.

Najbli¿sza niedziela (17 czerwca) poœwiêcona jest walce z
susz¹ na Ziemi. Prawie 30% powierzchni naszej planety, wy-
³¹czaj¹c oczywiœcie bieguny, jest ju¿ pustyni¹ albo wkrótce
siê ni¹ stanie. D³ugotrwa³e susze powoduj¹ wysychanie gleby
i posadzonych na nich roœlin, ludzie cierpi¹ g³ód. Ocieplenie
klimatu i czêsto rabunkowa gospodarka cz³owieka sprawiaj¹,
¿e proces pustynnienia mo¿e dotkn¹æ nas wszystkich. Obser-
wowane s¹ takie tendencje nawet w Polsce. Dlatego ONZ ju¿
12 lat temu zwróci³a uwagê na ten ekologiczny problem.

23 czerwca – Dzieñ Ojca. To œwiêto wymyœlono w 1910 r.,
trzy lata po pierwszych obchodach Dnia Matki. Na pomys³ wpa-
d³a pewna Amerykanka, która chcia³a w ten sposób doceniæ
swojego tatê. Jej ojciec, po œmierci mamy, samotnie wycho-
wywa³ szeœcioro dzieci. Widaæ, ¿e z mi³oœci¹.

Noc œwiêtojañska rozpocznie siê tego samego wieczora. Ta
najkrótsza noc w roku od dawien dawna w Polsce by³a czasem
wró¿ebnym. Palono oczyszczaj¹ce ogniska i szukano kwiatu
paproci. Ów czarodziejski kwiat zapewnia³ powodzenie, mi³oœæ
i dostatek, a nawet czyni³ cz³owieka niewidzialnym. Nic dziw-
nego, ¿e przed pó³noc¹ wszyscy pêdzili do lasu. Niestety, pa-
proæ kwit³a krótko, ukryta w trudno dostêpnych miejscach. W
czasie wigilii œw. Jana nale¿y pamiêtaæ te¿ o czarownicach, które
zlatuj¹ siê na swoje sabaty. Warto mieæ przy sobie, dla ochro-
ny, ziele bylicy, dziurawiec lub miêtê.                    Ludmi³a Milc

Czerwcowy kalejdoskop
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mini og³oszenia
NAUKA

AA nauczycielka matematyki

udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI doœwiadczony
lektor, matura, jêzyk potoczny
(wyjazdy), tel. 022 676-73-65
(Tarchomin)

ANGIELSKI: nauka, kursy,

0609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki, w³oski,
rosyjski, grupy, indywidualnie
0606-744-724
ANGIELSKI skuteczn¹ me-
tod¹ konwersacji, matury, jê-

zyk potoczny (wyjazdy) tel.
022 676-73-65

CHEMIA, matematyka 022
839-32-07, 0695-612-825

ZDROWIE I URODA
BIOTERAPIA, masa¿, re-
fleksologia 0605-655-379,
022 813-96-58
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,

ginekolog, chirurg, esperal,

wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, interni-
sta - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,
Amica, Polar, Whirpoll, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
ARCHIWIZACJA - porz¹dko-
wanie dokumentacji przed-

siebiorstw, firm i instytucji tel.

0509-629-213

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-

nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-

nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Gro-
chowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
OPIEKA nad grobami w
Warszawie, tanio, solidnie
0500-336-607
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-
ston, Candy, Elektrolux, Zero-
watt, Zanussi. 022 614-83-83
STUDNIE 022 789-33-89

TANIE, ekspresowe naprawy

sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm

Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,

ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.

022 614-97-57

US£UGI krawieckie, sprze-
da¿ detaliczna odzie¿y, wy-
roby z dzianiny, ul. Skoczy-
lasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-

nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie

blachy. Ul. Radzymiñska 98,

tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i

sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,

sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-

sa 18, 831-36-48

SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

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

DAM PRACÊ
AENTÓW ochrony na sta-
cje paliw, ca³a Warszawa i
okolice 5,50/6 z³. netto/h
(022) 614-06-63, 772-87-80,
0664-333-076
FIRMA zatrudni sekretarkê
o wysokich umiejêtno-
œciach komunikacyjnych,
tel. 0504-088-726
PANIE do zak³adu na po-
prawki krawieckie i cha-
³upniczki zatrudniê tel.
0888-202-088
WWW.KLUBKUFEREK.PL za-
trudni studentki pedagogiki w
niepe³nym wymiarze godzin
0501-442-296, 0606-348-567

KONKURS NA OFERTY
SP nr 344 w Warszawie, ul.
Erazma z Zakroczymia 15
og³asza konkurs na oferty do-
tycz¹ce przygotowania jedno-
dniowych obiadów dla dzieci w
roku szkolnym 2007/2008.
Oferty prosimy przesy³aæ pisem-
nie na adres szko³y lub meilem:
sekretariat@sp344.edu.pl do
dnia 28 czerwca 2007.

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City oraz
Azjatyckiego Instytutu Funda-
cji Paramedycznej w Pasay na
Filipinach. Pochodzi z d³ugo-
wiecznej rodziny, w której dar
uzdrawiania przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, i jest
uznawany za jednego z najlep-
szych healerów na Filipinach.
Po raz pierwszy odwiedza

nasz kraj po namowie i z reko-
mendacji swojego ucznia i
przyjaciela CONSTANCIA
MANGLANA. Podobne te¿ ma
metody leczenia.

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w cie-
le cz³owieka i skutecznie je eli-
minuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich

poziomach energii
duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca cho-
remu ok. pó³ godzi-
ny, ale zale¿y to od
stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia
wybór techniki. Raz
s¹ to manualne ma-
nipulacje, kiedy in-
dziej uzdrawianie
duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe opera-
cje, filipiñski uzdro-
wiciel robi na ciele
eterycznym (rozwi-
ja³ swoje umiejêtno-
œci m.in. w Korei).
Pacjenci s¹ zdumie-

ni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego
dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustê-
puj¹ wieloletnie schorzenia.

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26 i 27 czerwca

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 12 lipca

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

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

Poczytaj Rysiowi
Proszê Szanownych Pañstwa, mam ko-

legê prawnika o imieniu Pawe³, który jest
m³odym ojcem i jednoczeœnie w³aœcicielem
norweskiego kota Ryœka. ¯yje i pracuje
wed³ug wartoœci zalecanych przez obecn¹
koalicjê.  Za rad¹ mediów od dawna czy-
ta na g³os swojej ¿onie w stanie b³ogos³a-
wionym z synem Krzysiem, kilkuletniej
córce Julce i mimochodem Ryœkowi  try-
logiê Sienkiewicza. Niedawno zapyta³em,
jak reaguje rodzina na wspólne czytanie.
Pawe³ odpowiedzia³, ¿e  wszyscy - wraz z
kotem - zrozumieli sens  ju¿ po drugim
razie. Mia³ w¹tpliwoœci, czy nie rozpocz¹æ
coœ z Gombrowicza, ale jak znam jego po-
godn¹ naturê, to wybór padnie na przy-
gody dzielnego wojaka Szwejka.

Wróæmy jednak do wœcieklizny, bowiem
temat arcywa¿ny i chcia³bym abyœcie Pañ-
stwo wiedzieli jak najwiêcej. Literatura z
zakresu groŸnych chorób zakaŸnych nie
jest obowi¹zkowa, wiêc choæby t¹ drog¹
pragnê przekazaæ garœæ informacji.

Choroba wystêpowa³a ju¿ przed nasz¹
er¹. Polskie piœmiennictwo, pod postaci¹
Herbarza Polskiego, wspomina o niej w
1595 roku. Od tego czasu niewiele siê
zmieni³o. Wœcieklizna trzyma fason i po
prostu jest. Chorobê wywo³uj¹ wirusy z

grupy Rhabdoviridae, okreœlane jako
szczepy zjadliwe, czyli chorobotwórcze.
Wtórn¹ do pierwszej linii s¹ szczepy la-
boratoryjne, czyli ustalone /virus fixe/.

Jako ciekawostkê podam, ¿e pierwszy
laboratoryjny szczep Pasteura, aby zaist-
nieæ w pierwszych szczepionkach, przeszed³
dwa tysi¹ce pasa¿y, czyli ró¿nych modyfi-
kacji podczas kolejnych kontrolowanych
zara¿eñ zwierz¹t doœwiadczalnych, a by³
to dopiero pocz¹tkowy etap badañ. Z cza-
sem wyizolowano serotypy - uliczny i usta-
lony - od nietoperzy, zwierz¹t kretopodob-
nych, a nastêpnie koni i owadów.

¯ywotnoœæ wirusów wynika z ich opor-
noœci na warunki œrodowiskowe. Dla przy-
k³adu wœcieklizna jest w stanie zachowaæ
mo¿liwoœci witalne w gnij¹cym mózgu w
10 dni po œmierci jego „œp.” w³aœciciela.

Wiruski gorzej znosz¹ podwy¿szon¹
temperaturê, œwiat³o s³oneczne, alkohol,
a zw³aszcza roztwory zwyk³ego myd³a.
Myd³o jest najlepszym œrodkiem pierw-
szej pomocy do odka¿ania ran w przy-
padkach pok¹sania.

W Polsce g³ównym rezerwuarem
wœcieklizny s¹ lisy. Znajdywane zw³oki
tych zwierz¹t w lesie, na drogach w po-
bli¿u wiejskich i miejskich zabudowañ,

stanowi¹ potencjalne Ÿród³o zara¿enia.
Zdarzaj¹ siê przypadki zagryzieñ cho-
rych lisów przez psy na posesjach i par-
kach oraz podejmowania lisich zw³ok
przez ludzi w celu pozyskania futra.
Pamiêtajmy!!! Wirus ¿yje w zw³okach
prawie 2 tygodnie. Mo¿liwoœæ zara¿enia
siê jest ogromna.

W ostatnich latach do grona roznosi-
cieli do³¹czy³y nietoperze. Atakowani
jesteœmy z l¹du i powietrza. Poniewa¿
choroba wystêpuje u ssaków, moje pro-
gnozy dotycz¹ ssaków wodnych.

Koalicja wirusów wœcieklizny z foka-
mi i wydrami jest mo¿liwa teoretycznie
tak, jak koalicje w naszej politycznej rze-
czywistoœci, o których, o zgrozo, za chwi-
lê siê przekonamy...

Spotkanie pokoleñ dokonuje siê na
ro¿nych p³aszczyznach. Entuzjazm m³o-
dych i doœwiadczenie seniorów znakomi-
cie uzupe³niaj¹ siê zarówno podczas po-
konywania przeszkód, jak i poznawania
historii odwiedzanych obszarów, realizo-
wanych gier terenowych, ognisk, gawêd
i wieczornic. Istot¹ przedsiêwziêcia s¹
wiêc ró¿ne dzia³ania podejmowane RA-
ZEM przez ludzi m³odych i starszych.

- Do programu postanowiliœmy w³¹czyæ
tak¿e tematykê ekologiczn¹ – wyjaœnia
prezes Fundacji AVE Bart³omiej W³odkow-
ski. - Lubimy czyste rzeki, dlatego zbie-
ramy i segregujemy œmieci, zalegaj¹ce w
mazowieckich rzekach. Nasze doœwiadcze-
nia wskazuj¹, ¿e takiej interwencji w na-

Superczad ze... œmieciami
Zapewne wszyscy Czytelnicy NGP pamiêtaj¹, ¿e Fundacja AVE prowa-

dzi oryginalny projekt integracji miêdzypokoleniowej „Superczad z dziad-
kiem w kajaku”. Uczestnicy – dzieci, m³odzie¿ i seniorzy – wspólnie prze-
¿ywaj¹ kajakowe przygody, prze³amuj¹c bariery miêdzypokoleniowe. W
ostatnim czasie przedsiêwziêcie zosta³o wzbogacone o aspekt ekologiczny.

szym regionie bardzo potrzeba!
Ogromne znaczenie w realizacji przed-

siêwziêcia ma nie tylko sama zbiórka
œmieci. Organizatorzy podkreœlaj¹, ¿e naj-
istotniejszy pozostaje aspekt edukacyjny
i wychowawczy zarówno w odniesieniu do
uczestników, jak i mieszkañców usytuowa-
nych nad wodami wsi i miast: recykling i
œwiadomoœæ ekologiczna musz¹ staæ siê
nawykiem, stylem ¿ycia.

Bart³omiej W³odkowski: - Planuj¹c
przedsiêwziêcie, mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e
zarówno du¿e jak i ma³e rzeki wymagaj¹
ekologicznej interwencji. Jednak pierwsze
zbiórki przesz³y nasze najœmielsze ocze-
kiwania. Iloœæ najró¿niejszych œmieci po
prostu przera¿a! Najlepszy dowód, ¿e na
15-kilometrowym odcinku uzbieraliœmy
ponad 500 litrów œmieci i to tylko tych,
które da³o siê umieœciæ w kajaku!

Co znajduj¹ kajakowi ekolodzy? Prze-
wa¿aj¹ butelki po napojach wyskokowych,
puszki po farbach, konserwy, ale nie bra-
kuje te¿ zu¿ytego sprzêtu gospodarstwa
domowego czy narzêdzi ogrodniczych. Pod-

czas ostatniej wyprawy wolontariusze mi-
jali cztery lodówki, kuchenkê gazow¹ i
grill... – Mieliœmy kajak z superwyposa¿e-
niem – œmieje siê gimnazjalistka Ola Ka-
miñska, ratowniczka WOPR. – W naszym
kajaku znalaz³ siê telewizor, a w³aœciwie to,
co z niego zosta³o i znalaz³o siê w rzece.

„Kajakowe Pogotowie Recyklingowe”,
bo tak nazywaj¹ siebie uczestnicy progra-
mu,  zaznacza swoj¹ obecnoœæ na Wkrze,
Orzycu, Wiœle, Liwcu, Narwi i Kanale ̄ erañ-
skim. Niebawem kolejne wyprawy. Dodaj-
my, ¿e projekt zwyciê¿y³ w konkursie Fun-
dacji Nasza Ziemia oraz Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. Z kolei Fundacja PZU i Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce razem z Wo-
jewod¹ Mazowieckim i m.st. Warszawa
wspieraj¹ kajakowe ³¹czenie pokoleñ.

Fundacja AVE zapowiada, i¿ oczysz-
czanie rzek wejdzie na sta³e do harmo-
nogramu dzia³ania organizacji. Wszyst-
kie realizowane przez fundacjê progra-
my kajakowe, zaplanowane do póŸnej
jesieni wzbogacone zostan¹ o aspekt eko-
logiczny. Projekt otwarty jest dla wszyst-
kich zainteresowanych – szczegó³y w in-
ternecie www.avetki.alleluja.pl,
avetki@wp.pl, 0600-495-790,
022 614-87-53.

14 czerwca, godz. 17 - Koncert uczestników zespo³ów zain-
teresowañ i kursów dzia³aj¹cych w Domu Kultury Œwit
15 czerwca, godz. 20.15 - Scena estradowo-kabaretowa:
Kabaret Jerzego Kryszaka. Bilety w cenie: 34 z³. do XIII rzêdu
30 z³. od XIV rzêdu do XVII rzêdu + balkon. Ka¿dy wystêp
Jerzego Kryszaka jest wydarzeniem nadzwyczajnym i niepo-
wtarzalnym. Si³a jego satyry bierze siê st¹d, ¿e spotyka siê
bezpoœrednio z publicznoœci¹ i anga¿uje j¹ w swoje skecze,
czym buduje niepowtarzaln¹ atmosferê.
Jerzy Kryszak propaguje dowcip publicystyczny pe³en œwie-
¿ego spojrzenia na bie¿¹c¹ scenê polityczn¹, ze zrêcznoœci¹,
obna¿aj¹cy jej wady i s³aboœci. Aktor umiejêtnie wciela siê w
postaæ któr¹ naœladuje. Gestykuluje, zmienia g³os, akcentuje
np. krzycz¹c - po prostu stwarza niepowtarzalne widowsko,
na któr¹ publicznoœæ reaguje œmiechem i brawami.
Show Kryszaka to wystêp zarówno dla m³odych jak i dla star-
szych. Kryszak na scenie jest niebanalny, czêsto wymagaj¹cy
i zawsze pozostawia dobre wra¿enie.
15, 22, 29 czerwca, godz. 17-21 - Otwarte Turnieje szacho-
we w systemie szwajcarskim.
16 czerwca, godz. 15 - Wernisa¿ wystawy Pracowni Ceramiki i
Witra¿u Magenta  oraz Pracowni  Rysunku i Malarstwa
16 czerwca, godz. 17-21.30 - Sobotnie zabawy taneczne dla
doros³ych
20 czerwca, godz. 18 - Koncert uczestników Ogniska mu-
zycznego w klasie instrumentów klawiszowych (keyboard, pia-
nino) na zakoñczenie sezonu kulturalnego 2006/2007
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Lewa strona medalu

Prosto z mostu

Rada wielu

ROLETY MATERIA£OWE ♦♦♦♦♦ ROLETY ZEWNÊTRZNE
MOSKITIERY ♦♦♦♦♦ ¯ALUZJE ♦♦♦♦♦ VERTICALE ♦♦♦♦♦ MARKIZY

SZYBKO, SOLIDNIE!

Dojazd, pomiar i wycena - gratis! Ceny negocjowane!

tel. 0516-769-831, 022 614-02-81

Zapewne wielu z Pañstwa zastanawia
siê, po co politycy koalicji PiS, LPR i Sa-
moobrony wytwarzaj¹ celowo tak wiele
szumu medialnego wokó³ siebie. Konfe-
rencja prasowa goni konferencjê. Polity-
cy jak gejzery wyrzucaj¹ z siebie tysi¹ce
pomys³ów, maj¹cych nas uszczêœliwiæ,
wprawiæ w dobry humor i zadowolenie.
Tak naprawdê stosuj¹ po prostu klasycz-
ne zas³ony dymne, aby kolejnymi new-
sami zdj¹æ z porz¹dku dziennego i pierw-
szych stron gazet tematy dra¿liwe, wy-
wo³uj¹ce reakcje przeciwne do oczekiwa-
nych przez rz¹dz¹cych. Przyk³ady? Bar-
dzo proszê. Strajki lekarzy, protesty na-
uczycieli, tarcza antyrakietowa, rozpoczê-
cie przez polskich ¿o³nierzy dzia³añ bo-
jowych w Afganistanie - to tematy dla rz¹-
dz¹cych wyj¹tkowo dra¿liwe. Trwa tak¿e
kolejne darcie szat na Rzeczypospolitej,
które szumnie siê nazywa odnowieniem
umowy koalicyjnej. Koalicjanci wiedz¹, ¿e
PiS chce sobie zapewniæ wybór prezesa
Najwy¿szej Izby Kontroli na kolejn¹ 6-
letni¹ kadencjê oraz przeforsowaæ kilka
ustaw gospodarczych zwanych pakietem
Kluski, z którymi nie za bardzo zgadza
siê zarówno LPR, jak i Samoobrona. W
zamian za wspólne g³osowanie Giertych
¿¹da zgody na blokowanie list wybor-
czych i obni¿enia w ramach bloku progu
wyborczego do 3%, co daje mu cieñ szan-
sy na wejœcie po plecach PiS do kolejne-
go Sejmu. Lepper oczekuje bezkarnoœci,
kolejnych stanowisk dla swoich i nieprze-
szkadzania mu w obsadzie sto³ków w
agencjach rz¹dowych, nad którymi ju¿
wczeœniej przej¹³ kontrolê. Czym nato-
miast jest karmiona opinia publiczna, aby
odwróciæ uwagê od tych wydarzeñ? Po-
s³owie wyprodukowali projekt ustawy,
bez szans na uchwalenie przez Sejm, za-
kazuj¹cy palenia w miejscach publicz-
nych, a nawet we w³asnych samochodach,
wicepremier Giertych wywo³uje kolejny
medialny temat osobnych klas oraz szkó³
mêskich i ¿eñskich. PiS, który nie mo¿e
pogodziæ siê z pora¿k¹ wyborcz¹ w War-
szawie chce zmiany ustroju na metropo-
litarny, w którym Warszawa mog³aby
zostaæ zdominowana przez powiaty
oœcienne. Co jakiœ czas opinii publicznej
rzucane jest kolejne nazwisko z bogate-
go archiwum IPN, a po cichutku s³u¿by
robi¹ swoje. W ramach wojny z lekarza-
mi przejêto kilka tysiêcy kartotek me-
dycznych ze szpitala na Wo³oskiej, gdzie
od lat lecz¹ siê wszystkie najwa¿niejsze
osoby w pañstwie, wspomniany wczeœniej
IPN mimo wyroku Trybuna³u nie chce
zwróciæ ponad 100 000 oœwiadczeñ lu-
stracyjnych, które do niego wp³ynê³y.
Walka o w³adzê i wp³ywy w ramach rz¹-
dowej koalicji trwa w najlepsze. Aby to
ukryæ, wywo³uje siê szum medialny.

Rywalizuje tak¿e opozycja. Ostatnio
PO og³osi³a, ¿e ma przygotowany pro-

gram i jest gotowa do przejêcia w³adzy,
si³y centrolewicy wzmocni³ Aleksander
Kwaœniewski, który stan¹³ na czele Rady
Programowej LiD. Przysz³oœæ zapowia-
da siê ciekawie.

A co w naszym praskim samorz¹do-
wym grajdo³ku? Na 18 czerwca zosta³a
zapowiedziana sesja rady dzielnicy, któ-
rej porz¹dku obrad, jak zwykle, nie ma.
Podobno ma siê pojawiæ projekt uchwa³y
stwierdzaj¹cej wygaœniêcie mandatu rad-
nego Tadeusza Szewczyka. Nie bardzo
wierzê, aby ta rada zdominowana przez
PiS i PWS tak¹ uchwa³ê przyjê³a. Ozna-
cza³oby to, ni mniej ni wiêcej, tylko przy-
znanie siê radnych prawicy do bezpraw-
nych dzia³añ prowadzonych przez nich po
12 marca br. Na nic zda³oby siê wytwa-
rzanie szumu medialnego na konferen-
cjach prasowych organizowanych doœæ czê-
sto przez przewodnicz¹cego Wachowicza
i PiS-owskich „burmistrzów” w obronie
rzekomo zagro¿onej demokracji. Radni
PiS i PWS, aby odsun¹æ nieuchronne, za-
pewne nie zrobi¹ nic i pozostawi¹ decyzjê
PiS- owskiemu wojewodzie, a ten - jeœli
chodzi o interesy prawicy - zawsze ma
czas. Pat zapewne wiêc bêdzie trwa³. Sy-
tuacja jednak ulega zmianie. Rezygnacje
z funkcji, na które zostali wybrani z na-
ruszeniem prawa, zg³osili podobno wice-
burmistrzowie Falkowski i Wojdak. Pos³u-
guj¹c siê jêzykiem Sienkiewicza,  o któ-

Szum medialny

rym te¿ ostatnio g³oœno, rezygnuj¹ z Ni-
derlandów, których nigdy nie posiadali.
Ten pierwszy chce powróciæ na zajmowa-
ne poprzednio stanowisko naczelnika wy-
dzia³u administracyjnego - gospodarcze-
go, bowiem na to stanowisko zosta³ og³o-
szony w urzêdzie konkurs, o tego drugie-
go ju¿ wczeœniej zadba³ wojewoda powie-
rzaj¹c mu kierownicz¹ funkcjê w warszaw-
skim SPHW. Na placu boju pozosta³ za-
tem sam Artur Marczewski, który jedno-
osobowo nie mo¿e, choæby chcia³, uwa¿aæ
siê za zarz¹d dzielnicy. Sesja 18 czerwca
mo¿e siê wiêc przerodziæ w kolejny spek-
takl, w trakcie którego bêdziemy odwo-
³ywali wirtualnych wiceburmistrzów i po-
wo³ywali kolejnych. Oby nie. Byæ mo¿e,
tak¿e chodzi o wywo³anie kolejnego szu-
mu medialnego wokó³ Pragi.

PS. Nadal uwa¿am, ¿e na Pradze po-
winny odbyæ siê przedterminowe wybory.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

Kolejna obietnica wyborcza Hanny
Gronkiewicz Waltz okaza³a siê k³am-
stwem. Bia³o³êka otrzyma w prezencie
od w³adz miasta œmierdz¹c¹ spalarniê.
Nigdy nie zgadza³em siê z budow¹ w tej
dzielnicy kolejnego uci¹¿liwego dla lu-
dzi i przyrody obiektu. Jednak trzeba
przyznaæ, ¿e to poprzednie w³adze War-
szawy rozpoczê³y prace nad moderni-
zacj¹ „Czajki”. Uzasadniono to groŸb¹
ogromnych kar, które stolica mo¿e za-
p³aciæ za zrzucanie œcieków do Wis³y.
Kazimierz Marcinkiewicz mówi³ to otwar-
cie tak¿e podczas kampanii wyborczej. I
dlatego przegra³. HGW zosta³a poparta
przez wiêkszoœæ mieszkañców Bia³o³êki.
Wiêcej nie pope³ni¹ tego b³êdu.

Zwykle nie komentujê informacji, któ-
re pojawiaj¹ siê w innych rubrykach NGP.
Muszê jednak odnieœæ siê do wypowiedzi
burmistrza Bia³o³êki, Jacka Kaznowskie-
go z poprzedniego numeru gazety. Rad-
ni PiS z tej dzielnicy zaprotestowali ostat-
nio przeciwko dzia³aniom burmistrza Ka-
znowskiego i Hanny Gronkiewicz - Waltz
na rzecz przeprowadzenia handlu ze Sta-
dionu na Bia³o³êkê. Burmistrz natomiast
usi³uje stworzyæ wra¿enie, ¿e wcale nie
planowa³ przeniesienia do nas targowi-

Zamiast 100 baniek - spalarnia
ska. Mówi: „Jarmarku Europa u nas nie
bêdzie.”  Tymczasem kilka tygodni wcze-
œniej namawia³ w gabinecie wiceprezy-
denta Jakubiaka kupców, by przenieœli
siê na Bia³o³êkê.  Bagatelizowa³ te¿ trud-
noœci komunikacyjne naszej dzielnicy.
S³ysza³em te skandaliczne wypowiedzi na
w³asne uszy. Teraz Pan Kaznowski mówi
dok³adnie coœ innego.

Z kolei mój s¹siad z tej samej strony,
Sebastian Wierzbicki pisa³ o z³amaniu
przez PiS zwyczaju jednomyœlnoœci podczas
g³osowania nad przyznaniem honorowe-
go obywatelstwa stolicy Wa³êsie.  Zapo-
mnia³ dodaæ, ¿e to PO z³ama³o zwyczaj ho-
norowania tym zaszczytnym tytu³em ludzi,
którzy nie prowadz¹ czynnej dzia³alnoœci
politycznej. Rozumiem, ¿e jeœli PO zapro-
ponuje w przysz³ym roku nadanie hono-
rowego obywatelstwa Warszawy Mieczy-
s³awowi Wachowskiemu, to radny Wierz-
bicki konsekwentnie zag³osuje „za”…

Swoj¹ drog¹, skoro koalicja PO/SLD
nada³a Wa³êsie tytu³ honorowego oby-
watela, to mo¿e teraz Hanna Gronkie-
wicz Waltz da ka¿demu warszawiakowi
100 mln? Albo chocia¿ 10 tys. (po deno-
minacji)???

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

Po czterech latach rz¹dów Prawa i Spra-
wiedliwoœci oraz Praskiej Wspólnoty Samo-
rz¹dowej wydawa³o siê, ¿e Pragi Pó³noc nic
gorszego ju¿ spotkaæ nie mo¿e. Prawicowi
w³odarze dzielnicy nie mieli ¿adnej wizji
jej rozwoju, a nieliczne inwestycje – za-
planowane zreszt¹ przez poprzedników,
przygotowywano i prowadzono tak nie-
udolnie, ¿e niektóre do dziœ nie zosta³y
nawet rozpoczête. Nie zakoñczono miêdzy
innymi budowy hali sportowej przy szkole
na ul. Kowieñskiej, mimo ¿e dzieci mia³y z
niej korzystaæ ju¿ we wrzeœniu zesz³ego
roku, nie wybudowano ani jednego miesz-
kania komunalnego, choæ przygotowana
by³a budowa ca³ego osiedla na Golêdzino-
wie, nie przyby³o te¿ wielu odnowionych
kamieniczek przy Z¹bkowskiej, stanowi¹-
cych wizytówkê Pragi. Zamiast tego wy-
dano miliony z³otych na remont urzêdu,
bo burmistrzowie z Prawa i Sprawiedliwo-
œci nie mogli pracowaæ w takich niekom-
fortowych warunkach, jak ich poprzedni-
cy. Do tego wszystkiego dosz³y liczne afe-
ry z udzia³em radnych i dzia³aczy PiS oraz
ich koalicjantów, o których co chwilê do-
nosi³y media. Jednym s³owem totalna za-
paœæ i kompromitacja, której kres przynieœæ
mia³y wybory samorz¹dowe w 2006 r.

Niestety, nie przynios³y one na Pra-
dze zdecydowanego rozstrzygniêcia.

Cztery kluby radnych podzielonych rów-
no na dwie strony i jeden radny nieza-
le¿ny, który nie móg³ siê zdecydowaæ,
po której stronie siê opowiedzieæ. W efek-
cie na Pradze rozpêta³a siê regularna
wojna o w³adzê, która trwa niestety do
dziœ. Mamy dwa zarz¹dy: jeden wybra-
ny z naruszeniem prawa przez Prawo i
Sprawiedliwoœæ oraz Prask¹ Wspólnotê
Samorz¹dow¹ i  drugi powo³any przez
Hannê Gronkiewicz Waltz. O tym, który
z nich jest legalny, ostatecznie rozstrzy-
gnie najpewniej dopiero s¹d, choæ nie
wiadomo, kiedy to zrobi. Tymczasem za-
paœæ na Pradze pog³êbia siê coraz bar-
dziej, bo w dzielnicy poza bitw¹ o sto³ki
nie dzieje siê kompletnie nic. Ostatnio
przez zacietrzewienie radnego Wacho-
wicza Praga omal nie straci³a dwóch mi-
lionów dodatkowych œrodków z bud¿etu
miasta, z których czêœæ przeznaczona
mia³a byæ na do¿ywianie dzieci w pra-
skich szko³ach. Dopiero alarm radnych
lewicy i skierowanie sprawy do proku-
ratury spowodowa³o, ¿e radni PiS i PWS
siê opamiêtali i zwo³ali sesjê w tej spra-
wie. Tylko czy tak ma wygl¹daæ rz¹dze-
nie dzielnic¹? Chyba nie.

Przed nami Euro 2012. Takiej szansy
Praga nie mia³a nigdy. Dziêki mistrzo-
stwom mo¿emy mieæ szybciej metro, nowe

A mo¿e jednak wybory?

drogi, zagospodarowane tereny nad Wis³¹
i pieni¹dze na rewitalizacjê dzielnicy. Ale
¿eby tak siê sta³o, potrzeba wspó³pracy
naszych przedstawicieli w praskim samo-
rz¹dzie. Dlatego apelujê do radnych dziel-
nicy Praga Pó³noc: skoñczcie z polityk¹.
Powo³ajcie w ramach rady dzielnicy ko-
misjê ds. Euro, w której zasi¹d¹ przedsta-
wiciele wszystkich klubów radnych i ra-
zem zgodnie popracuj¹ nad tym, aby Euro
jak najlepiej dla Pragi wykorzystaæ. Ze
strony Lewicy i Demokratów jest w tej
sprawie szczera wola i chêæ wspó³pracy po-
nad podzia³ami. My wiemy, ¿e tej szansy
nie mo¿na zmarnowaæ i liczymy na to, ¿e
to zdanie podziel¹ wszyscy.

Jeœli nie, to jedynym wyjœciem pozo-
staj¹ przedterminowe wybory do rady
dzielnicy. Niech radni Prawa i Sprawiedli-
woœci wyst¹pi¹ do swojego premiera z
wnioskiem o odpowiednie zmiany w usta-
wodawstwie tak, aby rozwi¹zanie rady
dzielnicy i rozpisanie nowych wyborów
by³o mo¿liwe. To chyba ¿aden problem,
zwa¿ywszy, ¿e rz¹dz¹cy ju¿ nie raz udo-
wodnili, i¿ dla swych potrzeb potrafi¹
zmieniæ prawo w kilka dni. Nowe wybory
by³yby najlepszym i najuczciwszym roz-
wi¹zaniem i przeciê³yby ten praski wêze³
gordyjski, którego ju¿ nikt – nawet s¹d
– nie bêdzie chyba umia³ rozpl¹taæ. W ich
efekcie mo¿e wreszcie oczyœci³aby siê at-
mosfera w samorz¹dzie dzielnicy i uda³o-
by siê wy³oniæ tak¹ wiêkszoœæ w radzie,
która wziê³aby pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
rz¹dzenie Prag¹. Lewica i Demokraci s¹
w ka¿dej chwili gotowi poddaæ siê ponow-
nej weryfikacji wyborców. Czy staæ na to
Prawo i Sprawiedliwoœæ? SprawdŸmy.

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

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

13 czerwca (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Wstêp 8 z³.

15 czerwca (pi¹tek) godz. 17 - Prezentacja uczniów sekcji
instrumentów klawiszowych. Wstêp wolny!
17 czerwca (niedziela) godz. 15-20 - Piknik Rodzinny na
Zaciszu – w progr. prezentacje podopiecznych z grup wokal-
nych, tanecznych i muzycznych z DK „Zacisze”, pokazy: tañ-
ca w wyk. Zespo³u Tañca Ludowego z Pruszkowa, miodów i
pszczó³, koncerty: romskiego zespo³u Ka³e Jakha, Balkan
Sevdah – muzyka ba³kañska po³¹czona z nauk¹ tañców,
warsztaty: wikliniarskie, z artystk¹ ludow¹, plastyczne i manu-
alne, malowanie twarzy. Loteria fantowa. Wstêp wolny!
19 czerwca (wtorek) godz. 17 - Poetyckie powitanie lata –
wiersze na po¿egnanie sezonu kulturalnego 2006/2007. Kon-
cert poetycki. Wstêp wolny!
20 czerwca (œroda) godz. 16 - „Wesele” – widowisko teatral-
no-muzyczne w wyk. zespo³u „Wyszkowiacy”. Po spektaklu
wieczorek taneczny. Wstêp wolny!
20 czerwca (œroda) 18 - Spotkanie Zwi¹zku ERiI. Ko³o Nr 5
22-29 czerwca - Wyjazd na Litwê do Vistytis i okolic dla dzieci
i m³odzie¿y. W progr. zwiedzanie Dworku Gawroñskich i cie-
kawych miejsc rejonu Suwalkija, k¹piele w Jeziorze Viszty-
nieckim, ruska bania, warsztaty, wêdrówki piesze.

Wielokrotnie opisywa³em, jak wszyst-
kie czyny straszne i œmieszne rz¹dów Pra-
wa i Sprawiedliwoœci mo¿na by³o wczeœniej
zaobserwowaæ w mniejszej skali: w sto-
³ecznym ratuszu w kadencji Lecha Kaczyñ-
skiego. Nie sposób siê dziœ - smutno - nie
uœmiechn¹æ na wieœæ, ¿e w ramach czy-
stek w Polskim Radiu zwolniono z pracy
dziennikarkê Joannê Dukaczewsk¹ z po-
wodu rzekomego pokrewieñstwa z by³ym
szefa WSI. W 2003 roku zwolniono z pra-
cy szeregow¹ urzêdniczk¹ Annê Wieteskê
tylko dlatego, ¿e nosi³a to samo nazwi-
sko, co ówczesny szef warszawskiego SLD.

Szkoda, ¿e w czasie kampanii wybor-
czej w 2005 roku nikt nie wierzy³ w
ostrze¿enia p³yn¹ce z Warszawy. Liderzy
partii obnosz¹cej siê dziœ z antykaczy-
zmem wówczas w co drugim zdaniu opo-
wiadali o swoich „przyjacio³ach z PiS-u”...

Ten tekst jednak ma byæ optymistycz-
ny. Piszê go dla osób obawiaj¹cych siê, ¿e
zapowiedŸ braci Kaczyñskich o „umiera-
niu za pierwiastek” podczas negocjacji w
sprawie traktatu europejskiego spowodu-

Twardziele
je jak¹œ miêdzynarodow¹ marginalizacjê
Polski. Nie bójcie siê, Lech Kaczyñski ju¿ w
ratuszu wykaza³, jakim jest twardzielem.

W 2003 r. osobiœcie zaanga¿owa³ siê
w negocjacje warszawskich ZOZ-ów z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Popar³
szpitale gro¿¹ce bojkotem: „Fundusz
przedstawi³ warunki nie do przyjêcia.
Jesteœmy przygotowani na to, ¿e nie doj-
dziemy z NFZ do porozumienia. Warsza-
wiacy nie zostan¹ bez opieki lekarskiej!”

Warszawiacy nie zostali bez opieki, za
to dyrektorzy szpitali zostali na lodzie.
Tu¿ przed up³ywem terminu Kaczyñski
nakaza³ im bowiem z³o¿enie ofert w Fun-
duszu. „Miasto nie mo¿e wzi¹æ na siebie
finansowania s³u¿by zdrowia” - wyjaœni³
zdumionej opinii publicznej.

Podobnie by³o z p³atnym parkowaniem.
Na pocz¹tku 2003 r. Kaczyñski og³osi³, ¿e
umowa z firm¹ Wapark, obs³uguj¹c¹ system
p³atnego parkowania, jest niewa¿na. Jak siê
okaza³o, nie by³a to prawda, gdy¿ umowa
wygasa³a dopiero w grudniu 2003 r. Rzeko-
mo twarde negocjacje w sprawie nowej umo-
wy trwa³y przez rok. Nie brakowa³o buñ-
czucznych deklaracji typu: „Ja siê procesu z
Waparkiem nie bojê!” i zapowiedzi: „Naj-
lepsze by³oby zast¹pienie parkomatów par-
kingowymi, którzy pobieraliby op³aty!”

Gdy jednak nadszed³ termin, po któ-
rym umowa z Waparkiem rzeczywiœcie
wygasa³a, Kaczyñski zasmuci³ siê: „Daj
Bo¿e, ¿eby siê dogadaæ. Dla kierowców
bêdzie wygodniej, jeœli parkomaty zo-
stan¹.” Nazajutrz, ku zdumieniu opinii
publicznej, podpisa³ now¹ umowê z Wa-
parkiem, w dodatku w trybie bezprze-
targowym.

Nie bójcie siê, pos³uchajcie przynaj-
mniej tym razem g³osu z Warszawy. To
s¹ twardziele tylko wtedy, gdy chodzi o
wyrzucanie ludzi z pracy.

Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

IMPREZY W SIEDZIBIE DOMU KULTURY:

14 czerwca (czw.), godz. 17 -Prezentacja dorobku pracowni
plastycznych dzia³aj¹cych w DK „PRAGA” (Galeria DK Praga)
18 czerwca (pn.), godz. 18 - „Praskie spotkania z literatur¹” -
spotkanie autorskie z Jerzym Górzañskim, gospodarz wieczoru
- Marek £awrynowicz.
19 czerwca (wt.), godz. 17.30 - Teatralne prezentacje zespo³u
„Baza 50” i „Dzwoneczki” - podsumowanie ca³orocznej pracy.

IMPREZY W MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM:

16 czerwca (sob.), godz. 16 - Koncert Uczestników Studia
Piosenki DK Praga.
17 czerwca (niedz.), godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Par-
ku Praskim” - Anna Jagielska z zespo³em Kwartet Smyczko-
wy „Quattro Staggioni”.
23 czerwca (sob.) - Sztuka ulicy - happening.
24 czerwca (niedz.), godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Par-
ku Praskim” - Kwartet Dêty ARUNDO, Cecylia Barczyk (USA)
– wiolonczela, Kwartet WALASEK.
26 czerwca (wt.), godz. 10 - „Wakacyjna dyskoteka” - impreza
artystyczna dla dzieci w ramach programu „Lato w mieœcie”.

27 czerwca (œr.), godz. 11 - „Zabawa w kratkê” - impreza arty-
styczna dla dzieci w ramach programu „Lato w mieœcie”.
28 czerwca (czw.), godz. 11 - „Zabawa z niespodziankami” - im-
preza artystyczna dla dzieci w ramach programu „Lato w mieœcie”.

30 czerwca (sob.), godz. 16 - „Letnia Serenada” - M³odzie¿o-
wa Orkiestra Dêta Nadarzyn.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
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Rodzina Majlertów
Karol Meylert okaza³ siê dobrym gospo-
darzem. W ci¹gu kilku lat intensywnej
pracy, dziêki polepszaniu warunków gle-
bowych i przeprowadzeniu melioracji
podmok³ych terenów, przekszta³ci³ Mar-
celin we wzorcowe gospodarstwo rolne,
które zaczê³o przynosiæ zyski.

Dobra passa nie trwa³a jednak d³u-
go. W latach 80 – tych XIX w. zaczê³o
nap³ywaæ do naszego kraju tanie zbo¿e
z Rosji i Ameryki, co zrujnowa³o wiele
polskich gospodarstw. Wilhelm Meylert
zmuszony by³ przerzuciæ siê na hodowlê
zwierzêc¹. Wkrótce mia³ 100 sztuk by-
d³a. Wraz z ¿on¹ Zofi¹ z Liedtków zor-
ganizowa³ dostarczanie mleka w kapslo-
wanych butelkach do warszawskich skle-
pów i domów prywatnych. Hodowla mu
jednak nie wystarcza³a.

W latach 1902 – 1905 Wilhelm Mey-
lert za³o¿y³ na powierzchni 8 morgów
plantacjê szparagów. By³ to strza³ w dzie-
si¹tkê. Wkrótce marceliñska plantacja
sta³a siê najwiêksz¹ plantacj¹ szparagów
w rejonie podsto³ecznym.

W roku 1912 Wilhelm Meylert odda³
Marcelin w rêce synów, Witolda i Zdzi-
s³awa, a sam osiad³ w stolicy i zaj¹³ siê
prac¹ dydaktyczn¹ i spo³eczn¹. Wspól-
nie z ministrem rolnictwa Stanis³awem
Janickim prowadzi³ biuro melioracji rol-
nych. Wyk³ada³ te¿ w Szkole Rontalera
organizacjê i administracjê gospodarstw
wiejskich. By³ jednym z twórców Komisji
Handlowej Centralnego Towarzystwa
Rolniczego. Pracowa³ w Radzie Fundacji
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczyn-
noœci i w Komisji Rejestracji Strat Wojen-
nych, dzia³aj¹cej po I wojnie œwiatowej.
Zajmowa³ siê te¿ dzia³alnoœci¹ publicy-
styczn¹. Sama tylko „Gazeta Rolnicza”
zamieœci³a ok. 200 jego artyku³ów. Za
zas³ugi dla rozwoju polskiego rolnictwa
odznaczony zosta³ Krzy¿em Oficerskim
Polonia Restituta. Zmar³ w 1931r. i po-
chowany zosta³ na cmentarzu ewange-
licko – augsburskim w Warszawie.

Starszy z jego synów, u¿ywaj¹cy ju¿
spolszczonej formy nazwiska Witold Maj-
lert (1882 – 1968) studiowa³ na politech-
nice Warszawskiej. Po zamkniêciu uczelni
na skutek buntu studentów w 1905r. wy-

jecha³ do Wiednia, gdzie ukoñczy³ Hoh-
schule für Bodenkultur (Wy¿sz¹ Szko³ê
Kultury Rolnej). Po studiach gospodarowa³
w Marcelinie a¿ do przejêcia przez pañ-
stwo czêœci terenu pod budowê zak³adów
FAELBET. Po tym wydarzeniu pracowa³ jako
adiunkt w G³ównym Urzêdzie Miar.

Na okrojonych terenach Marcelina
gospodarowa³ syn Witolda, Witold Hen-
ryk Majlert (ur. w 1913r.), absolwent
SGGW i doktor nauk rolniczych, adiunkt
w instytutach naukowo badawczych re-
sortu rolnictwa. W 1939r. dosta³ siê do
niewoli niemieckiej w Prusach Wschod-
nich. Zwolniony na skutek choroby, wró-
ci³ do Marcelina. W 1942 r. o¿eni³ siê z
Halin¹ z domu Kopeæ. W 1944 zostali
wysiedleni do Bukowa pod Jab³onn¹, a
dwór marceliñski oraz budynki gospo-
darcze wraz z inwentarzem zosta³y

spalone. Po wielu latach, ukochany dwór
w Marcelinie Witold Henryk Majlert opi-
sa³ w wierszowanych wspomnieniach pt.
Dom mojego dzieciñstwa.”:
„Dom mojego dzieciñstwa dawno nie istnieje
Ale pamiêtaæ o nim nigdy nie przestanê
Tragiczne by³y wojny i losy koleje
Bo dom sp³on¹³, a bomby rozwali³y œciany”

Do ostatniej wojny, w maj¹tku Mar-
celin, obok Witolda Majlerta wspó³gospo-
darzy³ m³odszy syn Wilhelma Karola,
Zdzis³aw Teodor (1885 – 1944). Przy-
pad³a mu czêœæ folwarku zwana „Tadzin-
kiem”. Jako absolwent wydzia³u ogrod-
nictwa Uniwersytetu Jagielloñskiego w
Krakowie za³o¿y³ wzorowy sad i planta-
cje ogrodnicze. Jego zas³ug¹ by³a me-
lioracja maj¹tku. Nadmiar wód przepom-
powywa³ do rowu, odprowadzaj¹c je do
Wis³y. Zdzis³aw Majlert specjalizowa³ siê
w uprawie szparagów, rabarbaru, pomi-
dorów i owoców. Praca w gospodarstwie,
w którym zatrudniano nawet do 200
osób sta³a na bardzo wysokim poziomie
organizacyjnym. Codziennie rano odby-
wa³y siê odprawy, na których ka¿dy
otrzymywa³ konkretne zadania do wy-
konania. O œwietnym funkcjonowaniu
gospodarstwa œwiadczy fakt, ¿e w „Ta-
dzinku” odbywali praktyki studenci
uczelni ogrodniczych i rolniczych Warsza-
wy, Lublina, Wilna, Poznania i Krakowa.

Podczas II wojny œwiatowej w maj¹t-
ku Zdzis³awa Majlerta wielu ludzi zna-
laz³o dach nad g³ow¹ i pracê. Niestety
front przechodz¹cy przez te tereny w
1944r. zniszczy³ ca³kowicie posiad³oœæ, a
jej w³aœciciel zosta³ wysiedlony przez
Niemców do Jab³onny. Po wyzwoleniu
wróci³ do „Tadzinka” i z pomoc¹ jedne-
go ocala³ego konia usi³owa³ ratowaæ, to,
co, zosta³o z gospodarstwa. W grudniu
1944r. znaleziono go zastrzelonego we
w³asnej stodole. Zosta³ pochowany na
cmentarzu w Tarchominie.

Wczesn¹ wiosn¹ 1945 r. na zrujno-
wane gospodarstwo wróci³ starszy syn
Zdzis³awa, Henryk Norbert Majlert
(1919 – 1987). Zasta³ tu istne pobojo-
wisko: ziemia zryta by³a okopami i bun-
krami, zje¿d¿ona g¹sienicami czo³gów,
wszêdzie by³y miny i pociski. Ten tragicz-
ny obraz tak opisywa³ w liœcie do ¿ony i
matki, wys³anym w marcu 1945 roku:

„Mamy w sadzie kilka wagonów min,
amunicji najrozmaitszej i niewypa³ów,
sporo grobów i resztki koni[…]Sadu
owocuj¹cego pozosta³a 1/3, krzewów ?,
rabarbaru 2/3 […] Œwierki wszystkie
ustrzelone. Patrz¹c na Rysiny widaæ, ¿e
tam nikt ¿ywy by nie wytrzyma³.”

Ogrom zniszczeñ nie za³ama³ Henry-
ka Majlerta. Postanowi³ odbudowaæ go-
spodarstwo. Przede wszystkim trzeba
by³o oczyœciæ z min 15 ha pola, dopro-
wadziæ do wzglêdnego porz¹dku dom
mieszkalny, wyremontowaæ budynki
gospodarcze. Uda³o siê tego dokonaæ
dziêki systematycznej, pe³nej samoza-
parcia pracy w³aœciciela oraz jego rodzi-
ny. Wkrótce, obok dawnych zabudowañ
stanê³a, d³uga na 10 metrów, szklarnia
– mno¿arka, przeznaczona do wysiewu
wczesnych rozsad warzywnych.

Niestety, odbudowane z ogromnym
trudem gospodarstwo Marcelin – Rysi-
ny zosta³o przejête przez pañstwo pod
budowê zak³adów FAELBET. Na nie objê-
tym wyw³aszczeniem terenie, po³o¿onym
przy ul. Smugowej, w stosunkowo krót-
kim czasie uda³o siê Henrykowi zbudo-
waæ nowy dom mieszkalny. I znowu dziê-
ki ciê¿kiej pracy, wraz z ¿on¹ Hann¹ z
Maringe’ów, córk¹ potomka ¿o³nierza
napoleoñskiego, doprowadzi³ ten pozo-
sta³y po wyw³aszczeniu obszar, licz¹cy
kilka hektarów do kwitn¹cego stanu. O
Marcelinie, jako o wzorowym gospodar-
stwie ogrodniczym pisano w fachowej
prasie, podkreœlaj¹c korzystny wp³yw,
jaki wywiera³ na podniesienie ówczesnej
kultury ogrodniczej.

Przyk³adem stosowania nowoczesnych
metod by³o wprowadzenie sztucznego na-
wadniania. Po wybudowaniu Kana³u
¯erañskiego poziom wód gruntowych tak
siê obni¿y³, ¿e uprawa niektórych gatun-
ków warzyw sta³a siê niemo¿liwa. Za
spraw¹ Henryka Majlerta wybudowano
system deszczowni, które nawadnia³y te-
reny Marcelina i s¹siednich gospodarstw.
Henryk Majlert by³ te¿ prekursorem ze-
spo³owych form gospodarowania. Wraz z
dzieæmi stworzy³ w Marcelinie rodzinny
zespó³ wspólnego gospodarowania.

Kierownikiem zespo³u zosta³ syn Zdzi-
s³aw, ojciec zostawi³ sobie sprawy organi-
zacyjne. W zespole pracowa³a równie¿
¿ona syna El¿bieta oraz córka, Ma³gorza-
ta Bychowiec z mê¿em. Pracuj¹c razem
osi¹gnêli œwietne wyniki w produkcji wa-
rzyw. Henryk Majlert zajmowa³ siê rów-
nie¿ prac¹ spo³eczn¹, m.in. w zarz¹dzie
Oddzia³u Warszawskiego Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Ogrodnictwa..

Obok zespo³u Henryka Majlerta na
Rysinach, w Marcelinie – „Tadzinku”
gospodarowa³ m³odszy syn Zdzis³awa

Teodora – Jan (1921 – 1985), absol-
went Szko³y Ogrodniczej Wiœniewskie-
go przy ul. Pankiewicza w Warszawie i
¿o³nierz Armii Krajowej. Dziêki wiedzy
i fachowoœci osi¹ga³ wspania³e wyniki,
a¿ do czasu, gdy na jego czêœæ gospo-
darstwa spad³y wszystkie „plagi”, zwi¹-
zane z rozbudowuj¹cym siê tu przemy-
s³em i miastem. Liczne wyw³aszczenia
okroi³y znacznie posiad³oœæ, któr¹ po-
nadto przeciêto na dwie czêœci, przebi-
jaj¹c w 1972 roku ulicê Marywilsk¹.
Dewastacji terenu dokona³ przekop pod
wodoci¹g pó³nocny.

Niewielk¹ resztówkê (ok. 9 ha) po
ojcu przej¹³ in¿. Ludwik Majlert, absol-
went SGGW, który wraz z ¿on¹ Jolant¹
specjalizuje siê w uprawie warzyw i pro-
dukcji nasion warzyw. Obok nich w go-
spodarstwie pracuje siostra Ludwika,
Magda, jej m¹¿ Witold Zieliñski oraz ich
córka Agnieszka Smiejan. Ka¿dy ma swój
zakres obowi¹zków i samodzielnoœci, ale
dzia³aj¹ wspólnie. U Ludwika Majlerta
mo¿na kupiæ warzywa ma³o znane, ta-
kie jak sa³ata rzymska, endywia, ruko-
la czy radicchio, rodzaj czerwonej cyko-
rii sa³atowej. Du¿ym powodzeniem
ciesz¹ siê wyhodowane u niego m³ode
cukinie, a swoistym hitem jest ma³o zna-
na w Polsce dynia makaronowa, charak-
teryzuj¹ca siê tym, ¿e po ugotowaniu
miêkisz jej rozpada siê na pasemka, po-
dobne do makaronu. Jednak gospodar-
stwo rodzinne Ludwika Majlerta s³ynie,
podobnie jak za czasów pradziadka, z
uprawy szparagów. Smakosze z ca³ej
Warszawy i okolic przyje¿d¿aj¹ tu po
delikatne szparagi zielone lub bia³e.

W zimie, kiedy przychodzi czas za-
s³u¿onego odpoczynku od prac polowych,
Ludwik Majlert rozwija swoje drugie, po
ogrodnictwie hobby – narciarstwo. Zaj-
muje siê prac¹ trenersk¹. Córki Hania i
Asia te¿ trenuj¹. Starsza córka Hania jest
ju¿ instruktorem.

Tak jak gospodarstwo Ludwika Majler-
ta w Marcelinie-„Tadzinku” specjalizuje siê
w uprawie warzyw, tak, po³o¿one obok
gospodarstwo w Marcelinie-Rysinach, spe-
cjalizuje siê obecnie w uprawie kwiatów i
zió³. Po œmierci w 1987 r. Henryka Maj-
lerta, twórcy deszczowni i zespo³owych
form gospodarowania, gospodarstwo
przej¹³ jego syn Zdzis³aw Majlert. To rów-
nie¿ jest „interes” rodzinny. Oprócz Zdzi-
s³awa Majlerta pracuje w nim, pochodz¹-
ca z Zakopanego ¿ona El¿bieta, z domu
Glabisz, oraz dzieci, Anna i Andrzej, obo-
je absolwenci warszawskiej SGGW.

Gospodarstwo oferuje œwie¿e warzy-
wa, takie jak ró¿ne odmiany sa³aty, cu-
krowa kukurydza czy kapusta. T¹ pro-
dukcj¹, polow¹ i szklarniow¹ zajmuj¹ siê
mê¿czyŸni, ojciec Zdzis³aw i syn Andrzej.
Dominuj¹ tu jednak kwiaty, które wy-
magaj¹ kobiecej rêki. T¹ czêœci¹ produk-
cji, obejmuj¹c¹ uprawê roœlin balkono-
wych i rabatowych, zajmuje siê El¿bieta
Majlert z córk¹ Ann¹. Ju¿ od kwietnia
jest tu ogromny wybór roœlin na tarasy,
balkony i do ogrodów. Kiedy przekra-
czamy bramê gospodarstwa Rysiny, roz-
tacza siê przed nami cudowny, pachn¹-
cy œwiat. W szklarniach zachwycaj¹ ró¿-
ne gatunki pelargonii, surfinii, petunii
czy lwich paszczy. Nowoœci¹ obecnego
sezonu s¹ mini warzywa do uprawy na
oknie kuchennym, balkonie czy tarasie.
El¿bieta i Anna Majlert propaguj¹ te¿
ogródki warzywno-zio³owe na dzia³kach,
w których rozmaryn, sza³wia czy bazy-
lia œwietnie komponuj¹ siê z miniaturow¹
papryk¹ i pomidorami.

- Udzielamy indywidualnych porad -
mówi El¿bieta Majlert - u nas towar nie
jest bezimienny. Uczymy klientów upra-
wy, a najwiêksz¹ przyjemnoœæ sprawia
nam wiadomoœæ, ¿e roœliny u nas kupio-
ne, dobrze rosn¹.

Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

022 618-88-84
www.fonem.waw.pl

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

zapewnimy
�  przegl¹d techniczy oraz porady
�  œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
�  wk³adki uszne

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

Gospodarstwo El¿biety i Zdzis³awa Maj-
lertów stanowi oazê zieleni wœród wielkich
domów. Oaza ta jest obecnie zagro¿ona,
poniewa¿ le¿y na szlaku planowanej tra-
sy NS. Ju¿ kiedyœ by³a taka sytuacja. Na
tym miejscu mia³o powstaæ osiedle Haliny
Skibniewskiej, wiêc czêœæ ziemi wyw³asz-
czono. Okaza³o siê jednak, ¿e tereny te
nie nadaj¹ siê pod wysokie budownictwo.
W 1997 pojawi³a siê mo¿liwoœæ odzyska-
nia gruntów. Teraz ziemie gospodarstwa
przetnie trasa mostu pó³nocnego. Nie
bêd¹ ju¿ mo¿liwe uprawy polowe.

- Zdajemy sobie sprawê, ¿e miasto
nas wch³onie - mówi El¿bieta Majlert.-
Szkoda, bo to cudowne miejsce dla mnie
i okolicznych mieszkañców, którzy przy-
zwyczaili siê do naszego trybu ¿ycia,
zgodnego z natur¹, do kolorowych pól
astrów i malw.

Na razie El¿bieta Majlert ma wiele pla-
nów: chce wprowadziæ uprawê tulipanów,
wylansowaæ ró¿ne roœliny, np. lobeliê czy
begoniê „Dragon”. Pomimo licznych obo-
wi¹zków znajduje czas na pracê spo³eczn¹.
Przed laty zak³ada³a „Solidarnoœc” Rolni-
ków Indywidualnych, jedn¹ kadencjê by³a
radn¹ dzielnicy Praga – Pó³noc, a pó³tora
roku radn¹ Rady Warszawy.

Jako by³a zawodniczka i mistrzyni
Polski w narciarstwie alpejskim zarazi³a

dokoñczenie ze str. 1

Jedno Echo
krotnie wychodzili na praskie
ulice i podwórka, proponuj¹c
praskim dzieciom warsztaty
szczudlarskie, parady z chiñ-
skim smokiem, czy uk³adanie
kobierców z papierowych kulek.

Obecnie Teatr Remus chce
przedstawiæ praskiej publicz-
noœci nieco ambitniejsz¹ ofer-
tê ni¿ wystêpy kuglarskie. Bê-
dzie to animacja kulturalna za-
tytu³owana „Jedno Echo”.

„Jedno Echo” to projekt mu-
zyczno-teatralny, realizowany z
zespo³em zaproszonych artystów
z ró¿nych krajów. Jest to cykl
trzech koncertów a capella, od-
bywaj¹cych siê w niezwyk³ej sce-
nerii. W postindustrialnych prze-
strzeniach starej Pragi aktorzy i
goœcie z zagranicy wspólnie œpie-
waj¹ pieœni ró¿nych kultur.

Pierwsze miejsce to siedzi-
ba Teatru Remus przy ul. In-
¿ynierskiej 3, sala teatralna,
strych, oraz dziedziniec daw-
nego magazynu mebli. Pozo-
sta³e lokalizacje to stary m³yn
przy ulicy Objazdowej 2, nie-
czynna piekarnia oraz hala
produkcyjna w oficynie bu-
dynku przy ul. 11 Listopada
10 i tzw. Sala Miodowa w wy-
twórni wódek „Koneser”.

Projekt „Jedno Echo” to wyj¹t-
kowe, twórcze spotkanie artystów
reprezentuj¹cych ró¿ne tradycje

i techniki wokalne: bu³garsk¹,
ukraiñsk¹, afrykañsk¹, litewsk¹,
persk¹ oraz tuwañski œpiew gar-
d³owy, czyli œpiew Tuwiñców, na-
rodu zamieszkuj¹cego tereny
Tuwy, autonomicznej republiki
Federacji Rosyjskiej, po³o¿onej
przy granicy z Mongoli¹.

Jednoczeœnie, celem przybli-
¿enia warszawskiej publiczno-
œci tradycji, z których czerpi¹ ar-
tyœci, odbêd¹ siê otwarte warsz-
taty poszczególnych technik
wokalnych: afrykañskiej, ukra-
iñskiej i polskiej. Warsztaty pro-
wadz¹: Nela Brzeziñska (Ukra-
ina), Agata Korbel i Katarzyna
Staniszewska (Polska) oraz Be-
noit Le Gros (Togo).

Stowarzyszenie Teatralne
Remus zaprasza zarówno
osoby pocz¹tkuj¹ce, jak i po-
siadaj¹ce doœwiadczenie w
pracy z g³osem na warsztaty
technik œpiewu, organizowane
w ramach projektu „Jedno
Echo” 16 – 17 czerwca w sie-
dzibie Teatru Remus, ul. In-
¿ynierska 3, oraz na koncer-
ty, które odbêd¹ siê 22
czerwca o godz. 20.30 na ul.
Objazdowej 2, Targowej 80 i
w Wytwórni Wódek „Kone-
ser”. Wstêp wolny.

Kontakt i zapisy:

teatrremus@wp.pl lub tel.:
(022) 833-44-20, 0661-751-386.

Joanna Kiwilszo

sportem dzieci. Córka Anna gra w tenisa
w klubie sportowym „Sporteum” w
Choszczówce.

W tym ciep³ym domu szczególne miej-
sce maj¹ zwierzêta. Para owczarków nie-
mieckich to cz³onkowie rodziny i przyja-
ciele. Mo¿e to za ich namow¹, 2 lata temu
Anna Majlert za³o¿y³a z przyjacielem dar-
mow¹ stronê internetow¹ o zaginionych
zwierzêtach (www.zaginionepsy.waw.pl).
Dzia³a ona na zasadzie forum. Ka¿dy
mo¿e umieœciæ tam informacjê o zaginio-
nym lub znalezionym zwierzêciu. Dziêki
tej stronie wiele osób znalaz³o ju¿ swego
przyjaciela.

Ju¿ raz nazwa³am ten dom i miejsce
– Marcelin- oaz¹. Kiedy patrzê na pole
szparagów, czy kwitn¹ce w szklarniach
kwiaty tak niedaleko osiedla Tarchomin,
nieodparcie wraca to skojarzenie. Oaza
przyrody, piêkna i ciep³ych uczuæ w wiel-
komiejskim krajobrazie. Takich miejsc w
Warszawie jest coraz mniej. Mimo, ¿e nie
istnieje ju¿ marceliñski dworek, pola i
tradycja przetrwa³y. Dziêki niezwyk³ym
ludziom, rodzinie, która od lat, mimo
przeszkód, z uporem i pasj¹ robi to, co
kocha – uprawia ziemiê i tworzy ogro-
dy, z których, jak mówi poeta przecie¿
przyszliœmy.

Joanna Kiwilszo

Dwór w Marcelinie (widok od strony zachodniej)

Anna Majlert z ukochanymi psami


