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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98

Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondrato-
wicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022
353 06 20) i Szpitalu przy ul.
Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê

XXI wieku!

dokoñczenie na str. 3

dokoñczenie na str. 5

dokoñczenie na str. 2
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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,

EEG, BADANIA LABORATORYJNE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów

ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,

a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

OBOZY WCZASY - w Polsce i za granic¹
WYCIECZKI LOTNICZE - last minute non-stop!

Uslugi przewodnickie - noclegi w Wilnie

biuro@sun-line.pl , www.sun-line.pl

ul. Jagielloñska 16

tel. 022 818 26 95
Zapraszamy pn-pt w godz. 10-18

Szpital Praski

Bez kolejek

„Musimy prze³amaæ kompleks Pa³acu Kultury, Warszawa musi wystrzeliæ w górê” – tak
mówi³a prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas konferencji prasowej z Zah¹ Hadid,
projektantk¹ 250-metrowego wie¿owca, który mia³by stan¹æ naprzeciwko Dworca Central-
nego. Wysoka zabudowa w centrum stolicy jest zrozumia³a. W centrum - tak, ale nie w Bia³o-
³êce, której mieszkañcy nie chc¹ wie¿owców, zaburzaj¹cych naturalny porz¹dek otoczenia.

Harmonia przeciwieñstw wed³ug BARC

Tymczasem inwestuj¹ca w
Bia³o³êce firma BARC ma zu-
pe³nie inn¹ wizjê tej czêœci
miasta. Obok kameralnego

osiedla „Winnica”, w rejonie ul.
Leœnej Polanki i Poetów chce
zbudowaæ ogromne osiedle na
2,5 tys. mieszkañ, sk³adaj¹ce

siê z 9- i 18-kondygnacyjnych
bloków. Bli¿ej ul. Modliñskiej
planuje postawiæ dwa 35-piê-
trowe biurowce.

Powstanie tak koszmarnego
projektu umo¿liwi³ wadliwy Miej-
scowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego z 2002 r., któ-
ry nie wspomina o ogranicze-
niach maksymalnej wysokoœci
budynków, mówi tylko ogólniko-
wo o „zharmonizowaniu” zabu-
dowy z otoczeniem. Wed³ug in-
westora warunek ten jest spe-
³niony, bo „harmonia to ³¹cze-
nie przeciwieñstw”.

Przeciwko takiemu rozumo-
waniu i wysokiej zabudowie od
dawna protestuj¹ mieszkañcy

Zainteresowani pierwszym
tematem kupcy gromadzili siê
przed sal¹ konferencyjn¹, która
by³a zamkniêta, a na drzwiach
nie by³o ¿adnej informacji. Po
nerwowych poszukiwaniach
uda³o im siê dowiedzieæ, ¿e se-
sja bêdzie kontynuowana na I
piêtrze. Tu, w ma³ej salce nr
127, miejsc starczy³o tylko dla
radnych i zarz¹du; na goœci
krzes³a czeka³y przed sal¹.
Drzwi by³y otwarte, ale sala nie
ma urz¹dzeñ nag³aœniaj¹cych;

Trzecia ods³ona
Na wtorek 3 czerwca wiceprzewodnicz¹cy Maciej Jankie-

wicz wyznaczy³ dokoñczenie przerwanej 26 maja sesji. Do
rozpatrzenia pozosta³y projekty dwóch uchwa³: o po³¹cze-
niu ZGN1, ZGN2 i ZUT oraz o zmianach za³¹cznika dzielni-
cowego do bud¿etu m.st. Warszawy na rok 2008.

nie by³o te¿ mikrofonu, który
umo¿liwia³by czytelny przekaz
wypowiedzi  poza sal¹.

Otwieraj¹c obrady, przewod-
nicz¹cy Zbigniew Poczesny
wyjaœni³, ¿e wyznaczaj¹c ter-
min dokoñczenia sesji Maciej
Jankiewicz nie wiedzia³, ¿e salê
konferencyjn¹ rada ma zare-
zerwowan¹ w ka¿d¹ œrodê.

Burmistrz Grzegorz Zawi-
stowski powtórzy³ argumenty za
po³¹czeniem Zak³adów Gospo-

Przeprowadzane s¹ tu za-
biegi, nie wymagaj¹ce d³u¿-
szego pobytu w szpitalu;
przede wszystkim ginekolo-
giczne i chirurgiczne – np. usu-
wanie ¿ylaków czy przepukli-
ny. Na razie, wbrew pocz¹tko-
wym zapowiedziom, oddzia³u
nie zmonopolizowali urolodzy:
zabiegi urologiczne nale¿¹ do
tzw. brudnych i oddzia³ wyma-

Parê tygodni temu pisaliœmy o uroczystym otwarciu od-
dzia³u chirurgii jednego dnia. Jak to bywa, od uroczystego
przeciêcia wstêgi up³ynê³o trochê czasu, ale oddzia³ pra-
cuje i ma ju¿ pierwsze doœwiadczenia.

ga³by ka¿dorazowo specjalne-
go czyszczenia. Dyrektor
Pawe³ Obermeyer planuje tak-
¿e, ¿e wkrótce mog¹ tu byæ
przeprowadzane zabiegi,
zwi¹zane z implantacj¹ sztucz-
nych dysków krêgos³upa lê-
dŸwiowego i szyjnego, gdy¿
uda³o mu siê nawi¹zaæ wspó-
³pracê z czterema neurochirur-
gami ze Szpitala Bielañskiego.

- To bardzo wa¿ne dla na-
szych pacjentów – mówi dy-
rektor Obermeyer – Trafia do
nas wiele ofiar np. wypadków
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

MEBLE KUCHENNE
„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

Zwo³uj¹c posiedzenie rady
spo³ecznej Szpitala Praskiego
na 28 maja, spodziewa³em siê
potwierdzenia przez dyrekcjê
szpitala faktu, i¿ wszelkie pro-
blemy finansowe placówki wy-
nikaj¹ce z zawartej umowy na
wykonanie pawilonu A2 zosta-
³y ju¿ za nami, a w chwili obec-
nej czeka nas spokojny okres
budowania. Niestety, srodze siê
zawiod³em. Informujê Pañstwa,
¿e sprawy formalne przy tej in-
westycji nadal nie zosta³y wy-
prostowane. Rada Warszawy z
jednej strony przyzna³a na in-
westycjê - pawilon A2 - odpo-
wiednie œrodki finansowe wy-
starczaj¹ce do uregulowanie
faktur za ubieg³y rok w wyso-
koœci 3,7 mln z³otych i 18 milio-
nów na rok bie¿¹cy, a z drugiej
strony do chwili obecnej dyrek-
torowi szpitala urzêdnicy tego
samego m.st. Warszawa nie
przekazali umowy dotacyjnej.
Jej brak powoduje, ¿e szpital do
dziœ nie otrzyma³ fizycznie z³o-
tówki i nadal nie mo¿e realizo-
waæ swoich zobowi¹zañ finan-
sowych wobec wykonawcy pa-
wilonu, a ten ostatni coraz czê-
œciej wspomina o kolejnym
wstrzymaniu inwestycji lub ca-
³kowitym zejœciu z budowy.
Czasami siê zastanawiam, jak
do tego dosz³o. Jak dosz³o do
sytuacji, gdzie w wyniku postê-
powania przetargowego zosta³
wybrany inwestor zastêpczy.
Ten¿e inwestor zastêpczy w
imieniu szpitala przeprowadzi³
przetarg, który doprowadzi³ do
wyboru wykonawcy inwestycji

Bez kolejek
dokoñczenie ze str. 1

droga przez mêkê
za ponad 65 milionów z³otych.
Zawierane by³y odpowiednie
umowy pomiêdzy szpitalem a
m.st. Warszawa. Zawierane
by³y umowy pomiêdzy szpita-
lem a wykonawc¹. Umowy, jak
siê dziœ okazuje - po sprawdze-
niu ich przez Urz¹d Zamówieñ
Publicznych - zgodne z pra-
wem. Jak to siê dzia³o, ¿e w
ponad dwuletniej procedurze
inwestycyjnej, bo przecie¿ tyle
czasu trwa ca³a ta inwestycja
pocz¹wszy od pomys³u, zbudo-
wania zamierzeñ funkcjonal-
nych, uzyskania zgody na wpro-
wadzenie jej do bud¿etu miasta,
uzyskania pozwoleñ na budo-
wê itp. jak to siê dzia³o i dzieje
nadal, ¿e ca³y czas wokó³ tego
przedsiêwziêcia jest tyle ba³a-
ganu? Gdzie by³ nadzór? W³a-
œciwie zosta³o przerobione ju¿
wszystko. Odwo³anie dwóch
kolejnych dyrektorów szpitala -
pierwszego, który wykreowa³
pomys³ inwestycyjny i drugiego,
który zawar³ umowy. Opór Biu-
ra Polityki Zdrowotnej, przez
który do dziœ nie ma dotacji na
realizacjê zobowi¹zañ wobec
firmy buduj¹cej pawilon A2.
Przestój na inwestycji, który tyl-
ko z powodu koniecznoœci po-
noszenia op³at za zajêcie pasa
ruchu drogowego powodowa³
nieuzasadnione koszty. Odej-
œcie ostatnio dyrektor Biura Po-
lityki Zdrowotnej - w miêdzycza-
sie zmieni³ siê tak¿e wiceprezy-
dent Warszawy nadzoruj¹cy
sprawy s³u¿by zdrowia. Jak to
siê dzia³o, ¿e nikt wczeœniej nie
reagowa³ na powoli piêtrz¹ce

siê problemy? Pewnie jest to
jedno z pytañ, na które nigdy nie
otrzymuje siê odpowiedzi. Naj-
wa¿niejsze w tej chwili to nie do-
puœciæ do dalszych przestojów
przy budowie pawilonu A2, a ju¿
najgorszym rozwi¹zaniem bê-
dzie dopuszczenie do zejœcia
inwestora z budowy; wtedy sta-
nie ona na dobre przez kilka lat.
Podobne doœwiadczenia z
okresu rz¹dów PiS na Pradze
ju¿ mamy - choæby budowa hali
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej Kowieñska 12/20. W³a-
dzom miasta warto przypo-
mnieæ, ¿e Szpital Praski to wa¿-
na placówka s³u¿by zdrowia dla
mieszkañców prawobrze¿nej
Warszawy i o jej w³aœciwe trak-
towanie bêdziemy siê dobijaæ.

Z ostatniej chwili: wyko-
nawca, firma 3J, zesz³a z
budowy.

Ireneusz Tondera

przewodnicz¹cy

Rady Spo³ecznej

Szpitala Praskiego

samochodowych czy po upad-
kach z wysokoœci. Maj¹ obra-
¿enia wielonarz¹dowe, w tym
np. krwiaki mózgu. Interwen-
cja neurochirurga jest wtedy
niezbêdna. Lekarze, którzy ju¿
wspó³pracuj¹ z nami, konsul-
tuj¹ i ew. operuj¹; s¹ w tzw.
gotowoœci pod telefonem.
Przypomnê, ¿e pe³nimy co-
dzienny dy¿ur chirurgiczny i
weekendowy – od pi¹tku do
niedzieli – urazowo-ortope-
dyczny, tote¿ w³aœnie tu trafiaj¹
ofiary wypadków.

- We wspó³pracy z  neuro-
chirurgami chcemy tak¿e – w
ramach oddzia³u chirurgii jed-
nego dnia – operowaæ osoby
wymagaj¹ce implantów krêgo-

s³upa. Mamy wypo¿yczony od
firmy sprzêt do takich zabie-
gów, bo nie jest on tani – oko-
³o 700 tys. z³. Niektórzy zarzu-
caj¹ mi, ¿e porywam siê z mo-
tyk¹ na s³oñce, ale to nie tak.
Istnieje wielka potrzeba prze-
prowadzania tych zabiegów,
wrêcz narastaj¹ca.

Te dzia³ania zwi¹zane s¹
tak¿e z planowanym udzia³em
naszego szpitala w systemie
ratownictwa, m.in. zabezpie-
czaj¹cego opiekê medyczn¹
podczas du¿ych imprez orga-
nizowanych w Warszawie -
mówi dyrektor. - Bez neurochi-
rurgii nie by³oby to mo¿liwe.
Oczywiœcie, bardzo istotnym –
je¿eli nie podstawowym – ele-
mentem – jest to szpitalny od-

dzia³ ratunkowy, który ma zna-
leŸæ siê w budowanym pawi-
lonie A2. Wprawdzie budowa

znowu prze¿ywa kryzys, to nie
wierzê, ¿eby nie zosta³a za-
koñczona. (piszemy o tym w
materiale „Szpital Praski – dro-
ga przez mêkê” – obok –

przyp. red.) Oprócz neurochi-
rurgii potrzebna jest tak¿e kar-
diologia, w tym inwazyjna (wy-
konywanie koronarografii, za-
k³adanie stendów). Mogliby-

œmy z kardiologami nawi¹zaæ
podobn¹ wspó³pracê, jak z
neurochirurgami.

Wracaj¹c jednak do teraŸ-
niejszoœci: od 2 tygodni mamy
aparat do kruszenia kamieni.

Mog¹ siê wiêc zg³aszaæ pa-
cjenci, wymagaj¹cy tego typu
interwencji, w³aœnie w ramach
chirurgii jednego dnia. Po-
trzebne jest, oczywiœcie, skie-

rowanie od lekarza rodzinne-
go lub specjalisty. Ze skierowa-
niem nale¿y siê zg³osiæ do nas.
Kolejek na zabiegi praktycznie
nie ma. Mówiê „praktycznie”,

bo nie znaczy to, ze pacjent
bêdzie mia³ zabieg tego same-
go dnia, ale mo¿e czekaæ kil-
ka dni. Rêczê, ¿e nie jest to
wielomiesiêczna kolejka.

O innych sprawach, które w

zwi¹zku ze Szpitalem Praskim
budz¹ emocje, m.in. spraw¹

stacji dializ, napiszemy w na-
stêpnym wydaniu.              (T)

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 9-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.pl

Od 2 czerwca obowi¹zuj¹

dro¿sze bilety komunikacji
miejskiej.

Bilet stanowi dowód wnie-
sienia op³aty. Obywatel kupi³
bilet jednorazowy, przyjmuj¹c

w dobrej wierze, ¿e daje on
prawo do us³ugi w cenie, jak¹

zap³aci³. Nabywca biletu
sprzedanego przez Zarz¹d
Transportu Miejskiego zawar³

umowê. Umowa obowi¹zuje.
Sprzedaj¹cy, zamierzaj¹c od-

st¹piæ od warunku umowy, po-
winien tê umowê wypowie-
dzieæ i okreœliæ okres, w któ-

rym bêdzie j¹ honorowa³ – w
tym przypadku – okres wyko-

rzystania biletu.

Na stronie internetowej

ZTM znajduje siê zdanie:
„Dopuszcza siê korzystanie

z biletów jednorazowych o
nieaktualnej wartoœci nomi-

nalnej poprzez ich skasowa-

nie wraz z biletami uzupe-
³niaj¹cymi w celu uiszczenia

op³aty zgodnej z now¹ taryf¹
przewozow¹, nie d³u¿ej jed-

nak ni¿ przez 6 miesiêcy od

dnia jej wejœcia w ¿ycie”. Nie-
sposób zgodziæ siê z takim

zdaniem.

Osoby, które kupi³y bilety

ZTM, maj¹ prawo z nich ko-

rzystaæ. ZTM nie wypowie-
dzia³ bowiem warunków

umowy. Podwa¿enie wa¿-
noœci biletu zakupionego

przed podwy¿k¹ oznacza

nie tylko niedotrzymanie

warunków zawartej umowy,

ale tak¿e podwa¿a zaufanie
obywatela do Zarz¹du

Transportu Miejskiego jako

przedstawiciela podmiotu
publicznego, jakim jest sa-

morz¹d terytorialny.

Uwa¿am, ¿e Kodeksu Cy-

wilnego nie mo¿e zmieniaæ ani
Rada Warszawy ani Zarz¹d

Transportu Miejskiego.

Andrzej Rogiñski

Miasto zmienia Kodeks Cywilny?

Kto sprzedaje i odbiera,
ten siê w piekle poniewiera
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

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

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

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

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 pamiêtaj,
¿e s¹ to okulary, z których mo¿esz korzystaæ tylko chwilo-
wo. 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

Spotkania na Starej Pradze
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zaprasza 19 czerwca

(czwartek), o godz. 17.30 na kolejny wyk³ad z cyklu „Spotka-
nia na Starej Pradze” pt. „Przedwojenna awangarda architek-
toniczna w powojennych realizacjach na Pradze”, który przed-
stawi dr Hanna Faryna-Paszkiewicz z Instytutu Sztuki PAN.

Wyk³ad odbêdzie siê w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15. Wstêp wolny.

darki Nieruchomoœciami nr 1 i
2 oraz Zak³adu Us³ugowego
Targówek. Zapewni³, ¿e kupcy
nie maj¹ powodu do obaw.

Pytania i w¹tpliwoœci do pro-
jektu uchwa³y zg³osili: Jan Ma-
maj, Maciej Danko i Krzysztof
Zalewski, który opuszczenie
sali przez czêœæ radnych 26
maja okreœli³ jako z³e podejœcie
do demokracji, a nawet liberum
veto. „Dotknê³y nas przypadki
losowe, tak jak was na pocz¹t-
ku kadencji” – ripostowa³a Anna
Kuczyñska, nazywaj¹c ca³¹
sprawê polityczn¹ rozgrywk¹.

Z informacji przewodnicz¹-
cych komisji wynika³o, ¿e dwie
z nich (rozwoju inwestycji oraz
bud¿etu i finansów) zaaprobo-
wa³y projekt po³¹czenia jedno-
stek zarz¹dzaj¹cych, w jednej
(gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej) nie uzyska³ on
wiêkszoœci: 4 g³osy – za, 4 –
przeciw, 1 – wstrzymuj¹cy siê.

Wiceburmistrz S³awomir
Antonik zwróci³ siê do kupców
s³owami: „Narzekaliœcie, ¿e
jest Ÿle; chcemy to poprawiæ.
Dajcie nam szansê.”

Kupcy chcieli przeczytaæ
skierowane do radnych
oœwiadczenie w omawianej
sprawie, Zbigniew Poczesny

nie zgodzi³ siê, poniewa¿
„wszyscy radni i cz³onkowie
zarz¹du dostali oœwiadczenie
i powinni je przeczytaæ. Jeœli
nie przeczytali, to trudno.”

Reakcja kupców: „Nie podo-
ba siê nam, ¿e przyjmujecie
nas na korytarzu; nie s³ychaæ,
kto co mówi! Schowaliœcie siê
w tej sali! Trzymacie nas za
progiem! Nie s³uchacie nas!”.

Burmistrz Zawistowski po-
nownie zapewni³ kupców, ¿e
nie odczuj¹ negatywnych skut-
ków po³¹czenia jednostek za-
rz¹dzaj¹cych. „Ci, którzy
mówi¹, ¿e to jest przeciw wam
– manipuluj¹ wami.”

Agnieszka Kaczmarska
okreœli³a uchwa³ê jako Ÿle przy-
gotowan¹; zarz¹dowi dzielnicy
zarzuci³a, ¿e lekcewa¿y zdanie
19 radnych PiS oraz sprzeciw
spo³eczny kupców.

W odpowiedzi wicebur-
mistrz Antonik przypomnia³, ¿e
dyskusja w tej sprawie trwa
d³ugo; opinie kupców by³y wy-
s³uchiwane, m.in. o tym, ¿e
ZUT Ÿle funkcjonuje. Uchwa³a
proponuje zmiany na lepsze.

Przedstawiciel kupców przy-
pomnia³ z kolei, ¿e na posiedze-
niu klubu PiS obiecano spotka-
nie; kupcy chcieli na nim wnieœæ
propozycje do uchwa³y.

Jan Mamaj zg³osi³ wniosek
formalny, by decyzji w omawia-
nej sprawie nie podejmowaæ
dziœ, lecz dopiero wtedy, gdy
zarz¹d przed³o¿y wyliczenia
ekonomiczne, uzasadniaj¹ce
s³usznoœæ uchwa³y. Za przyjê-
ciem wniosku g³osowa³o 11
radnych, 13  by³o przeciw.

Na wniosek Macieja Danko
g³osowanie uchwa³y by³o
imienne.

Uchwa³ê o po³¹czeniu ZGN
nr 1, ZGN nr 2 i ZUT popar³o
13 radnych: Jacek Duczmal,
Witold Harasim, Anna Kuczyñ-

ska, Jêdrzej Kunowski, Aneta
Lisiecka, Krzysztof Miszewski,
Joanna Mroczek, Zbigniew
Poczesny, Wies³awa Rabo-
szuk, Alicja Sadowska, Bartosz
Szajkowski, Danuta Winnicka,
Iwona Wujastyk. 11 radnych
by³o przeciw: Maciej Danko,
Maciej Jankiewicz, Agnieszka
Kaczmarska, Kamila Kardas,
Sebastian Koz³owski, Jan Ma-
maj, Anna Moczulska, Janina
Paszkowska, Jerzy Raczyñski,
Urszula Suzdalcew, Krzysztof
Zalewski. Nieobecny by³ To-
masz Cichocki.

W pe³nej zgodnoœci, 20 g³o-
sami, radni podjêli uchwa³ê
(wczeœniej pozytywnie zaopi-
niowan¹ przez 3 komisje) w
sprawie opinii na temat zmian
za³¹cznika dzielnicowego do
bud¿etu m.st. Warszawy na rok
2008. Zmiany dotycz¹ m.in.
zwiêkszenia o kwotê 130 711 z³
œrodków na Oœrodki Pomocy
Spo³ecznej – z przeznaczeniem
na Dzia³ Aktywizacji Zawodo-
wej, który rozpoczyna dzia³al-
noœæ 1 czerwca br.; doposa¿e-
nia budynku przy ul. Rogow-
skiej 6 w instalacjê gazow¹ (za-
danie by³o w planie na r. 2007)
- 36 236 z³; wprowadzenia do
planu dochodów LO XLVI kwo-
ty 20 000 z³ – darowizny Mazo-

wieckiej Regionalnej Organiza-
cji Turystyki na udzia³ uczniów
w rajdzie „Szlakiem hetmana
Stefana Czarnieckiego”.

PS. Czas poka¿e, czy za-
proponowane przez zarz¹d i
uchwalone przez radê zmiany
w zarz¹dzaniu oka¿¹ siê ko-
rzystne dla funkcjonowania
bazarów na Targówku. Czy o
tej sprawie mo¿na by³o dysku-
towaæ bez pos¹dzeñ o liberum
veto, partyjne interesy? Wyda-
je siê, ¿e na posiedzeniach
komisji kupcy byli partnerami
dialogu spo³ecznego, mogli
wyraziæ swe opinie (przedsta-
wiliœmy je  w numerze 9. NGP).
Szkoda, ¿e fina³ by³ spekta-
klem z innej bajki.                K.

Trzecia ods³ona
dokoñczenie ze str. 1

„Nic o nas bez nas, czyli jak zaczyna siê rewitalizacja na
Szmulkach i Micha³owie” - spo³eczne planowanie przestrze-
ni dla mieszkañców.

14 maja w XX L.O. im. B.Chrobrego, odby³o siê siê otwarte
spotkanie z mieszkañcami Szmulowizny i Micha³owa. Spotkanie,
zorganizowane przez grupê studentów, poprowadzi³ Karol Lan-
gie, cz³onek inicjatywy PLaNetWAWA w ramach d³ugofalowych
dzia³añ o wspólnej nazwie „RAZEM: Szmulki i Micha³ów”. Celem
dzia³añ jest zwiêkszenie mo¿liwoœci decydowania mieszkañców
o kszta³cie przestrzeni publicznych: parków, ulic, skwerów.

Wszystko zaczê³o siê we wrzeœniu od miêdzynarodowego
kongresu PlaNet pod has³em „Partycypacja spo³eczna w kszta-
³towaniu przestrzeni publicznych”.  

Doœwiadczenie i refleksje wyniesione z kongresu zachêci³y Ka-
rola Langie, studenta Wydzia³u Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, by swoj¹ pracê dyplomow¹ z planowania miast opar³ na wspó-
³pracy z mieszkañcami Pragi. „Ja sam, od pocz¹tku praktyki zawo-
du architekta czy planisty, widzia³em jak ³atwo jest, siedz¹c za biur-
kiem, decydowaæ o tym, jak mieszkañcy maj¹ korzystaæ z prze-
strzeni miejskiej. Tymczasem tu staramy siê odwróciæ tê sytuacjê:
to mieszkañcy mówi¹, czego by sobie ¿yczyli, a ja zamieniam te
¿yczenia na projekt. Wiedz¹c, ¿e ludzie s¹ ró¿ni, staram siê pobu-
dziæ twórcze, pozytywne myœlenie. Tu, na SzmulowiŸnie jest tyle
do zrobienia, ¿e nie warto traciæ czasu na konflikty. Planiœci w ca³ej
Europie pracuj¹ t¹ metod¹, któr¹ okreœla siê mianem partycypacji
spo³ecznej. W ten sposób mo¿na zachowaæ tradycje i specyfikê
danego miejsca, nie ograniczaj¹c jego rozwoju.”

Spotkanie zaczê³o siê od okreœlenia problemów. Poruszono ta-
kie problemy jak: brak bezpieczeñstwa, wandalizm, kwestia zor-
ganizowania m³odzie¿y wolnego czasu, brak miejsc, w których lu-
dzie mogliby siê spotkaæ i porozmawiaæ, problem parkowania przy
bazylice, brak decyzji dotycz¹cej przysz³oœci zniszczonej willi Œwiê-
tochowskiego na ul. Kawêczyñskiej, chaos urbanistyczny. Wœród
pomys³ów, które mo¿na by zrealizowaæ na terenie skwerów miesz-
kañcy wymieniali: stworzenie kawiarni, centrum s¹siedzkiego, miej-
sca dla dzieci i m³odzie¿y: place zabaw, tenis sto³owy, biblioteka,
œcie¿ki rowerowe. Nastêpne zebranie bêdzie s³u¿yæ zastanowie-
niu siê, jak z tych wszystkich pomys³ów stworzyæ projekt, który mó-
g³by rozpocz¹æ rewitalizacjê tych zaniedbanych okolic.

W czasie spotkania mieszkañcy przychylnie odnieœli siê do
idei wspó³udzia³u w planowaniu przestrzeni miejskiej, dostrze-
gli tak¿e, ¿e takie spotkania umo¿liwiaj¹ s¹siedzk¹ integracjê.

Jednak pojawi³y siê tak¿e w¹tpliwoœci: „My jako mieszkañcy do-
strzegamy pozytywy takiego myœlenia, które pañstwo reprezentuj¹.
Natomiast mamy wra¿enie, ze tego rodzaju instrumenty nie prze-
bij¹ siê przez œwiadomoœæ urzêdnicz¹, która jest oparta na bardzo
starych i skostnia³ych sposobach myœlenia. Wyst¹piliœmy z inicja-
tywami zagospodarowania terenu, uporz¹dkowania parkowania przy
ul. Kawêczyñskiej, zmiany stanu nawierzchni przy Wy¿szej Szkole
Menad¿erskiej, budowy spowalniaczy. Otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e
na nic nie ma pieniêdzy, a ¿eby cokolwiek zrobiæ trzeba wpisaæ to
do wieloletniego programu inwestycyjnego. OdpowiedŸ ta wydaje
mi siê dziwna, bo przecie¿ decyzji o postawieniu kamiennych do-
nic, nie trzeba wpisywaæ do planu inwestycyjnego.”

Nastêpne spotkanie ju¿ 12 czerwca, w czwartek, o godzi-
nie 18 do XX L.O. im. B.Chrobrego, przy ul.Objazdowej. Ser-
decznie zapraszamy na nie mieszkañców Szmulowizny. In-
formacje o kolejnych projekcie „RAZEM: Szmulki i Micha-
³ów” znajd¹ Pañstwo na stronie www.wolnawarszawa.pl.

Nic o nas bez nas
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� 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!

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

Przedstawiony do zaopiniowania rad-
nym warszawskich dzielnic Program ko-
munalnego budownictwa mieszkaniowe-
go m.st. Warszawy na lata 2008 – 2012
zak³ada wybudowanie w ci¹gu piêciu lat
4 tys. mieszkañ za cenê 600 mln z³. W
tym samym czasie planuje siê remonty i
modernizacje 1100 – 1300 lokali rocz-
nie. Budownictwo komunalne jest kiero-
wane do rodzin o niskich dochodach, ro-
dzin przekwaterowanych z mieszkañ do
remontu, wykwaterowanych z budynków
zagro¿onych i przeznaczonych do roz-
biórki ze wzglêdu na ich kiepski stan tech-
niczny, do rodzin wykwaterowanych na
podstawie orzeczeñ s¹dowych. Dane sta-
tystyczne na koniec 2005 roku wskazuj¹,
¿e 52 % mieszkañ w stolicy to mieszka-
nia spó³dzielcze, 32,5 % to mieszkania
w³asnoœciowe, 14 % nale¿y do mieszka-
niowych zasobów miasta i 1,5 % to miesz-
kania zak³adowe. Mieszkaniowe zasoby
komunalne Warszawy wynosz¹ 739,3
tys. mieszkañ. Œrednia wielkoœæ miesz-
kania to 56 m2. Najwiêcej lokali komu-
nalnych znajduje siê na Woli, w Œródmie-
œciu, na Mokotowie, na Pradze Pó³noc i
Pradze Po³udnie. Najmniej na Bemowie,
w Bia³o³êce, Rembertowie, Ursusie, Ur-
synowie, w Weso³ej i Wilanowie.

W latach 1996 – 2002 realizowano
program budowy mieszkañ komunalnych
o powierzchni powy¿ej 80 m2. Program
by³ skierowany do osób, które zdecydo-
wa³y siê zamieszkaæ w nowych lokalach
o podwy¿szonym standardzie i relatyw-

nie wysokim czynszu, w zamian za od-
danie do dyspozycji gminy lokali, do któ-
rych posiada³y tytu³ prawny i w których
dotychczas mieszka³y. Celem programu
by³o odzyskanie budynków znajduj¹cych
siê w z³ym lub katastrofalnym stanie tech-
nicznym, stanowi¹cych w³asnoœæ miasta.
Dziêki temu posuniêciu wy³¹czono z eks-
ploatacji i przeznaczono do rozbiórki sto
budynków z dwoma tysi¹cami mieszkañ,
dwieœcie budynków wymaga remontu ka-
pitalnego, 18 tys. mieszkañ musi byæ do-
posa¿onych w ró¿nego rodzaju instala-
cje. Od 2004 do 2007 roku przeprowa-
dzano równie¿ remonty lokali zwalnia-
nych przez najemców z przyczyn loso-
wych (od 1 do blisko 1,3 tys. rocznie).

Dzisiejsze potrzeby mieszkaniowe (je-
œli chodzi o lokale komunalne) szacuje siê
na 5,2 tys. lokali. Tyle rodzin znajduje siê
na listach oczekuj¹cych na mieszkanie ko-
munalne b¹dŸ socjalne. W zwi¹zku z tym

Mieszkania komunalne
dla Warszawy

Zorganizowane przez Biuro Ochrony
Œrodowiska Urzêdu Miasta ju¿ po raz
trzeci Warszawskie Dni Recyklingu to
przedsiêwziêcie realizowane w ramach
planu edukacji ekologicznej znanego pod
nazw¹: Warszawa stolic¹ czystoœci. Te-
goroczna edycja obejmowa³a szereg spo-
tkañ i konferencji o tematyce ekologicz-
nej adresowanych do szkó³, zarz¹dców
nieruchomoœci, firm i organizacji bran-
¿y odzysku odpadów, ekologicznych or-
ganizacji pozarz¹dowych i mediów. Dzia-
³ania te znalaz³y swe zwieñczenie w po-
staci pikniku ekologicznego, który odby³
siê w sobotê na Polach Mokotowskich.
Tam efekty swej dzia³alnoœci prezento-
wali partnerzy miasta w odzysku odpa-
dów: REKOPOL, REBA, ElektroEko, Fun-
dacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych
Puszek po Napojach RECAL oraz Funda-
cja PLASTICSEUROPE Polska. Reprezen-
towane by³y te¿ firmy wywo¿¹ce i se-
greguj¹ce œmieci z terenu Warszawy, w
tym s³ynny ju¿ Ekon, zatrudniaj¹cy oso-
by niepe³nosprawne. Dla uspokojenia
warszawiaków zbulwersowanych fak-
tem, ¿e jeden samochód odbiera zarów-
no œmieci segregowane, jak i wszystkie

pozosta³e prezentowano œmieciarkê dwu-
komorow¹. Rozdawane by³y tak¿e toreb-
ki na psie... sprawy.

W³adze miasta deklaruj¹ powa¿ne
podejœcie do kwestii promowania postaw
proekologicznych. Edukacja, edukacja i
jeszcze raz edukacja! – grzmiano na
konferencji prasowej. Taka deklaracja
cieszy, zw³aszcza, ¿e dotychczasowe osi¹-
gniêcia w kwestii segregacji i odzysku
odpadów w kontekœcie wymagañ unij-
nych wypadaj¹ bardzo mizernie.

Na razie w skali Polski mo¿emy siê
pochwaliæ tylko poziomem odzysku pu-
szek aluminiowych - powy¿ej 60%, w
czym jesteœmy lepsi od takich krajów, jak
Anglia, Francja, Portugalia czy W³ochy.
Natomiast w odzysku szk³a znajdujemy
siê na szarym koñcu Europy (28%), gor-
sza od nas jest tylko Rumunia. W ze-
sz³ym roku w ca³ym kraju zebrano zale-
dwie 28 tys. ton elektroœmieci, przy mi-
nimum 155 tysi¹cach wymaganych
przez dyrektywê unijn¹. Z badañ wyni-
ka, ¿e 70% Polaków nie zna zasad po-
stêpowania ze zu¿ytym sprzêtem elek-
trycznym i elektronicznym, a ci, którzy
je znaj¹, stosuj¹ bardzo rzadko.

Obecnie w Warszawie odzysk surow-
ców oscyluje w granicach 2-2,5% ogó³u
odpadów. Choæ miasto optymistycznie
zak³ada osi¹gniêcie do koñca roku pu-
³apu 5-7%, bez bardziej radykalnych
zmian w podejœciu do problemu trudno
uznaæ te prognozy za realne. Wci¹¿ 80%
wytworzonych przez nas odpadów l¹duje
na wysypisku, 6 % trafia do spalarni, a
12 % jest kompostowanych.

Poza sam¹ edukacj¹ niezbêdne s¹ te¿
inne dzia³ania. Przygotowywana jest obec-
nie tzw. ustawa œmieciowa, która uczyni
miasta w³aœcicielami odpadów wytworzo-
nych na ich terenie, co ma spowodowaæ
skuteczniejsze nimi gospodarowanie. Wa¿-
ne te¿, aby optymizm urzêdników wspó-
³gra³ z odczuciami i doœwiadczeniem miesz-
kañców Warszawy, a z tym bywa ró¿nie.
Miasto np. konsekwentnie unika stawiania
jakichkolwiek wy¿szych wymagañ przed-
siêbiorstwom wywozowym. Dla nas wa¿-
ny jest kontakt z firm¹ odbieraj¹c¹ nasze
œmieci. Jeœli dzia³a ona niesprawnie, nie-
rzetelnie, poni¿ej standardów, które dekla-
ruje miasto, ¿adne zapewnienia urzêdni-
ków nie zmieni¹ tej sytuacji.

Wypada³oby te¿ stan¹æ w obronie tych
osób, które nie chc¹ taszczyæ na plecach
starej lodówki czy p³aciæ kilkudziesiêciu
z³otych za taksówkê baga¿ow¹, ¿eby j¹
wywieŸæ. Woleliby zadzwoniæ po kogoœ,
kto nieodp³atnie zabierze taki gabaryto-
wy sprzêt lub przywo¿¹c now¹ lodówkê
zabierze star¹, co nadal jeszcze nie jest
u nas norm¹. Natomiast ju¿ wyeduko-
wany w kwestii segregacji odpadów oby-
watel (nie czeka³ na uœwiadamiaj¹ce dzia-
³ania urzêdników i wzi¹³ sprawy w swoje
rêce) zdziwi siê, dlaczego nie mo¿e wy-
rzuciæ np. butelki po wodzie do odpowied-
niego niewielkiego kosza na plastik, po-
wiedzmy na przystanku, wzorem innych
cywilizowanych krajów. Zdziwi siê tak-
¿e, dlaczego z ró¿nych czêœci miasta zni-
kaj¹ du¿e pojemniki na segregowane od-
pady, skoro to czysty zysk dla œrodowi-
ska i poprawa nie najlepszych statystyk.
Edukacja jest szalenie wa¿na, ale nie za-
st¹pi sprawnego, kompleksowego dzia-
³ania. Oprócz szarych obywateli powin-
na dotyczyæ równie¿ urzêdników, bo jak
zwykle - diabe³ tkwi w szczegó³ach.

Podstawowe informacje na te-
mat selektywnej zbiórki odpadów
mo¿na uzyskaæ telefonicznie: info-
linia czystoœæ 0 800 800 117 lub
na: www.stolicaczystosci.pl      Kr.

Warszawskie Dni Recyklingu

- Skoro ruch studencki seniorów tak
bardzo siê rozwija, postanowiliœmy zor-
ganizowaæ spotkanie, nawi¹zuj¹ce do bo-
gatych tradycji akademickiego ruchu ar-
tystycznego – wyjaœnia Bart³omiej W³od-
kowski, prezes Fundacji AVE. - Chcieli-
œmy ukazaæ, ¿e edukacja artystyczna nie
jest wy³¹cznie domen¹ dzieci i m³odzie-
¿y, a aktywnoœæ sceniczna seniorów nie
musi kojarzyæ siê z amatorstwem w ne-
gatywnym tego s³owa znaczeniu.

A to, ¿e Juwenalia III Wieku s¹ auten-
tycznie potrzebne œwiadczy chocia¿by licz-
ba zg³oszeñ na pierwsz¹ edycjê przedsiê-
wziêcia. Planuj¹c projekt, organizatorzy li-
czyli na udzia³ oko³o 200 osób, tymczasem
do Warszawy przyjecha³o ponad 600 stu-
dentów III Wieku z najró¿niejszych zak¹t-
ków kraju – od S³upska i Zielonej Góry
przez W³oc³awek, £ódŸ, Toruñ, po Tomaszów
Lubelski, Krosno, Bytom, Rybnik, Radom-
sko, Oborniki Œl¹skie, £azy i Ostrowiec.

G³ównym wydarzeniem juwenaliów
by³ festiwal chórów, zespo³ów artystycz-
nych i solistów Uniwersytetów III Wieku.
Jury w sk³adzie prof. Andrzej Banasie-
wicz, prof. Andrzej Zieliñski, prof. Wis³a-
wa Æwikliñska-Ferfet oraz Anna Perza-
nowska-Tarasiuk przyzna³o 10 nagród.

Pionierskie Juwenalia III wieku
Tego jeszcze nie by³o! Nie tylko w Warszawie, nie tylko Mazowszu,

ale w ca³ej Polsce! 7-8 VI w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury i Domu Kultu-
ry „Œwit” Fundacja AVE z ogromnym sukcesem zorganizowa³a Juwena-
lia III Wieku. Seniorzy z 30 Uniwersytetów III Wieku z ca³ego kraju
wspólnie bawili siê, a tak¿e prezentowali dorobek artystyczny swoich
chórów, zespo³ów, teatrów, kabaretów i grup plastycznych.

G³ówna – grand prix – pozosta³a w War-
szawie i nale¿y do Chóru Ursynowskiego
UTW. Z kolei wszystkie I nagrody z ka¿-
dej kategorii przypad³y w udziale zespo-
³om spoza stolicy: najlepszy chórem oka-
za³a siê „Kantylena” z II £ódzkiego UTW,
solist¹ Stanis³aw Paj¹k z UTW w Rybni-
ku, a kabaretem „Modelki +50” z UTW
w £azach. Ponadto na podium znalaz³y
siê chór Moderato z Zielonogórskiego
UTW, chór Gaudium z G³ogowskiego UTW,
Kameralny chór Uniwersytecki z Rudy
Œl¹skiej, soliœci z Krosna i Tomaszowa Lu-
belskiego oraz 2 warszawskie zespo³y
sceniczne: „Retro pod Czwórk¹” z Bród-
na i „Zespó³ Ró¿nych Form Teatralnych”
z Ursynowa. Jury podkreœla³o bardzo wy-
soki poziom prezentacji. W dziedzinach

plastycznych prowadzi³y UTW w Prusz-
kowie i Zielonej Górze, których reprezen-
tacje zdoby³y I miejsca.

Ponadto studenci-seniorzy koncerto-
wali w warszawskich koœcio³ach, a w so-
botni wieczór prawie do pó³nocy bawili
siê na plenerowej „czerwcówce”. 150-
metrowy parkiet nie pustosza³ nawet na
chwilê! Podczas gali fina³owej 600-oso-
bowy chór wykona³ pieœñ studenck¹
„Gaudeamus Igitur”. Mo¿na te¿ by³o
obejrzeæ niecodzienny pokaz „Modelek
+50”, które prezentowa³y stroje k¹pie-
lowe oraz tañce ¿ydowskie w wykonaniu
studentów UTW przy Fundacji Shalom.

Niezwykle wymowne i wzruszaj¹ce
by³y owacje, jakie uczestnicy I ogólno-
polskich Juwenaliów III Wieku zgotowa-
li organizatorom podczas gali fina³owej.

W organizacji tegorocznych Juwena-
liów III Wieku Fundacjê AVE wspiera³o Biu-
ro Kultury m.st. Warszawy, Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury, Dom Kultury „Œwit” oraz
w³adze dzielnic Bia³o³êki i Targówka.

7 czerwca w Nizio Gallery
przy ul. In¿ynierskiej 3 odby³o
siê otwarcie wystawy plakatu
pt. „CK Dizajnerzy”, która to-
warzyszy 21. Miêdzynarodo-
wemu Biennale Plakatu, orga-
nizowanemu przez Muzeum
Plakatu w Wilanowie.

Ta wystawa to wynik cyklu
warsztatów plastycznych, zor-
ganizowanego w ramach
wspó³pracy miêdzy Uniwersy-
tetami Œl¹skim i Orawskim na
Zamku Sztuki i Przedsiêbior-
czoœci w Cieszynie oraz na
Uniwersytecie Orawskim. Te-
matem warsztatów by³y sto-
sunki polsko-czeskie ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem spe-
cyficznej atmosfery Zaolzia. W
trakcie zajêæ okaza³o siê, ¿e
¿yj¹c obok siebie na przestrze-
ni zaledwie kilkudziesiêciu ki-
lometrów, przedstawiciele
dwóch narodów, opisuj¹ siê
wzajemnie za pomoc¹ kilku

CK Dizajnerzy
Galeria Nizio swoj¹ ostatni¹ wystaw¹ nawi¹zuje do kli-

matów monarchii Franciszka Józefa, która ³¹czy³a w sobie
ró¿ne nacje, ¿yj¹ce we wzglêdnej zgodzie.

stereotypów, najczêœciej pejo-
ratywnych.

I nagle plakat, albo szerzej,
jêzyk komunikacji wizualnej,
sta³ siê pomostem porozumie-
nia, œrodkiem do prowadzenia
dialogu. Po grudniu 2007 nie
ma ju¿ granicy na Olzie, ale
wa¿niejsze jest, ¿e owa grani-
ca znika powoli z naszej men-
talnoœci. I o tym w³aœnie jest
ta wystawa. O uœwiadamianiu
sobie i burzeniu stereotypów.

Bardzo dobrym przyk³adem
jest tu praca Kamili Vejrosto-
vej, sk³adaj¹ca siê z napisów
w dwóch jêzykach:

Ja rozumiem

Já rozumím

Wasz jêzyk jest œmieszny!

Né, vás je smesny!

Miko³aj Syguda zamiast dwu-
g³owego or³a  Monarchii Austro-
Wêgierskiej przedstawi³ dwu-
g³owego go³¹bka pokoju. Bar-
bara Heinzova napis „Polska” i
or³a wykona³a z koronki, cha-
rakterystycznej dla tych obsza-
rów po obu stronach Olzy.

Na koniec jest te¿ miejsce i
dla naszej inicjatywy. Dwa pla-
katy pokazuj¹ jedynie zarysy
ludzkich sylwetek. Do plaka-
tów do³¹czone s¹ kolorowe fla-
mastry oraz napisy :

Jak si predstavujes Poláka?
Jak Ty sobie wyobra¿asz

Czecha?
A wiêc do dzie³a, ka¿dy

mo¿e przedstawiæ swój punkt
widzenia. Wystawa plakatu
„CK Dizajnerzy” w Nizio Gal-
lery przy ul. In¿ynierskiej 3
trwaæ bêdzie do 5 lipca.

Joanna Kiwilszo

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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Liga Kobiet Polskich bez adresu
Liga Kobiet Polskich Zarz¹d Wojewódzki w Warszawie uprzejmie

informuje, ¿e od 1 czerwca br., po 32 latach zakoñczy³a swoj¹ dzia³al-
noœæ w siedzibie przy ul. Ks. K³opotowskiego 6 lok. 6 na Pradze Pó³noc.

Po wypowiedzeniu lokalu nie wskazano nam nowej lokalizacji, dlatego nie mo¿emy poin-
formowaæ Szanownych Interesantów i Sympatyków organizacji o nowym miejscu dzia³ania.

Wszystkim, którzy  przez te lata wspó³pracowali z nasz¹ organizacj¹, wspierali j¹ rze-
czowo, finansowo, w dzia³alnoœci merytorycznej i statutowej na rzecz osób potrzebuj¹cych
pomocy - za ¿yczliwoœæ i wsparcie serdecznie dziêkujê w imieniu Zarz¹du i swoim w³asnym

Przewodnicz¹ca Zarz¹du Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich
Maria Norin

Od redakcji
Mamy nadziejê, ¿e sprawa znajdzie szczêœliwy fina³, ¿e  w³adze Dzielnicy Praga

Pó³noc oraz Zarz¹d Gospodarki Nieruchomoœciami przyjd¹ z pomoc¹  kobiecej orga-
nizacji, która od 1945 roku wiele dobrego uczyni³a ludziom potrzebuj¹cym pomocy
i wska¿¹ lokal dla Ligi Kobiet Polskich.

program budownictwa komunalnego zak³a-
da oddanie do u¿ytkowania w tym roku 363
mieszkañ. W latach 2009 – 2012 nale¿y
budowaæ rocznie 500 nowych mieszkañ.
Dodatkowo w systemie TBS powinno po-
wstawaæ rocznie 300 mieszkañ. W ramach
wspó³pracy z partnerami prywatnymi mia-
sto zamierza uzyskaæ w ci¹gu piêciu naj-
bli¿szych lat 400 mieszkañ. Realizacja pro-
gramu powinna daæ miastu 2,5 tys. lokali
wybudowanych przez dzielnice i 1,5 tys. lo-
kali wybudowanych przez TBS lub pozyska-
nych na zasadach partnerstwa z prywatny-
mi podmiotami. Program zak³ad równie¿,
¿e w inwestycjach realizowanych przez kon-
kretn¹ dzielnicê 70 % lokali pozostanie do
jej dyspozycji, zaœ z pozosta³ych 30 % lo-
kali skorzystaj¹ inne dzielnice.

Na program budownictwa komunal-
nego trzeba zapewniæ od 100 do 130
mln z³ w ka¿dym roku bud¿etowym.

(egu)

G³oœno by³o, a nawet jest o boiskach sportowych dla ka¿dej gminy.
I co? Mieszkam niedaleko dwóch szkó³ - liceum Barbosa i zespo³u

szkó³ przy ul. Skoczylasa. Boisko szkolne œwieci pustkami zamkniête na
cztery spusty. Dawniej, gdy nadchodzi³ weekend dzieciaki i starsi kopali pi³kê, rzucali do
kosza. W ka¿de popo³udnie coœ siê tu dzia³o, po wyremontowaniu ogrodzenia jest porz¹-
dek i cisza jak na cmentarzu, chocia¿ nie w sobotnie i niedzielne poranki szko³a nauki
jazdy urz¹dza sobie plac manewrowy. I to jedyne wykorzystanie boiska bo z tego jest
kasa. Do po³udnia uczniowie potem cisza i spokój. Na wiêkszoœci podwórek dumnie stoj¹
tablice „ZAKAZ GRY W PI£KÊ”. Komentarz chyba zbyteczny.

Od redakcji. Wrócimy do tego w nastêpnym wydaniu.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

SEZON LETNI ‘2008 w muszli koncertowej w Parku Praskim
soboty, godz. 16 - „Praga nie tylko rockowa”
niedziele, godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim”

!!!   LATO W MIEŒCIE   !!!
Od 24 czerwca w muszli koncertowej (wtorki, œrody, czwart-
ki, godz. 11-13) - Imprezy artystyczne, przedstawienia te-
atralne, warsztaty dla dzieci
11 czerwca (œr.) godz. 18 - „Wieczory poetycko-muzyczne”,
„HERBERT - dawnych mistrzów martwa natura w ogrodzie” -
DANUTA NAGÓRNA, KATARZYNA KOSTRZEWA, ROBERT
SKIERA
16 czerwca (pon.) godz. 17.30 - Prelekcja i pokaz slajdów na
temat: „Tajemnice ¿ycia i œmierci Edwarda  Rydza-Œmig³ego”
17 czerwca (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” -
BARBARA WRZESIÑSKA, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak
18 czerwca (œr.) godz. 17 - Podsumowanie konkursów pla-
stycznych organizowanych przez Dom Kultury „PRAGA”.
Otwarcie wystawy prac z pracowni plastycznych.
18 czerwca (œr.), godz. 18 - „Praskie wieczory jazzowe”, „Pio-
senka jest dobra na wszystko” - Jan Szrom – wokal, Bogdan
Ho³ownia – piano, prowadzenie – Ma³gorzata Korczyñska
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Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7

♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outsourcing

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

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

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT

RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW

DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,

PIENI¥DZE TEGO

SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka

105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTAK
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Harmonia przeciwieñstw wed³ug BARC
s¹siaduj¹cego z terenem pla-
nowanej inwestycji osiedla
„Winnica”, którego budynki nie
przekraczaj¹ 4,5 kondygnacji.
30 paŸdziernika 2007 r. w obec-
noœci wiceprezydenta Warsza-
wy Jacka Wojciechowicza za-
warli oni porozumienie z inwe-
storem, w myœl którego firma
BARC zgodzi³a siê obni¿yæ za-
budowê do 4 kondygnacji w
czêœci inwestycji przylegaj¹cej
do osiedla „Winnica”, w zamian
za co zobowi¹zali siê nie opóŸ-
niaæ inwestycji skargami. Skut-
kiem paŸdziernikowego poro-
zumienia by³o wydanie w listo-
padzie przez Urz¹d m.st. War-
szawy pozwoleñ na budowê 2.,
4., 6. i 8. etapu inwestycji. Jeœli
chodzi o etapy 1., 3., 5. i 7.,
Urz¹d wezwa³ inwestora do
uzupe³nienia dokumentacji i
zmiany wniosków w zwi¹zku z
obni¿eniem zabudowy.

Pomimo uzyskania pozy-
tywnych decyzji na etapy od-
dalone od osiedla „Winnica”
firma BARC nie tylko nie z³o-
¿y³a nowych wniosków, ale
natychmiast wnios³a skargê
do Wojewódzkiego S¹du Ad-

ministracyjnego na rzekom¹
opiesza³oœæ urzêdników.

W grudniu prezydent miasta
wyda³a decyzje negatywne,
dotycz¹ce czterech etapów in-
westycji, obejmuj¹cych budyn-

dokoñczenie ze str. 1

ki po³o¿one w bezpoœrednim
s¹siedztwie osiedla „Winnica”.
Spó³ka BARC odwo³a³a siê od
tych decyzji do wojewody.

Nieuczciwe dzia³ania inwe-
stora i niewywi¹zywanie siê z
warunków porozumienia by³y
przyczyn¹ zorganizowania 21
maja spotkania delegacji
mieszkañców osiedla „Winni-
ca” wraz ze swoim pe³nomoc-
nikiem Zbigniewem Jarosem  z
wicewojewod¹ mazowieckim,
Dariuszem Pi¹tkiem i dyrekto-
rem Wydzia³u Infrastruktury,
Robertem Moœcickim. Przed-
stawiciele spo³ecznoœci lokal-
nej przekazali te¿ swoje stano-
wisko w sprawie przysz³ej za-
budowy rejonu ograniczonego
ulicami Modliñsk¹, Mehoffera,
Poetów i Leœnej Polanki do
wojewody, prezydenta War-
szawy, Rady Warszawy, bur-
mistrza Dzielnicy Bia³o³êka i
Rady Dzielnicy Bia³o³êka.

Wicewojewoda mazowiecki
Dariusz Pi¹tek zgodzi³ siê z
przedstawicielami „Winnicy”,

¿e argumentacja inwestora o
harmonii przeciwieñstw jest
nie do przyjêcia. Ponadto za-
pewni³, ¿e przy rozwa¿aniu
sprawy pod uwagê zostan¹
wziête nie tylko zapisy  Miej-
scowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego, ale
równie¿ zapisy „Studium uwa-
runkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego
m. st. Warszawy” z 2006 r., któ-
re przewiduje na tych terenach
zabudowê jednorodzinn¹ do
12 m nad poziom terenu i za-
budowê wielorodzinn¹ do 20 m
nad poziom terenu.

Strony spotkania zgodnie
stwierdzi³y, ¿e skoro wadliwy
plan miejscowy nie okreœla
maksymalnej wysokoœci zabu-

dowy wielorodzinnej, nale¿y
zapisy MPZP i „Studium” trak-
towaæ ³¹cznie. Je¿eli dopuœci
siê do wysokiej zabudowy na
tych terenach, to straci sens
ca³y proces tworzenia nowych
planów oraz bezpowrotnie
zburzy siê ³ad architektonicz-
ny tej czêœci miasta. Dowodem
na to jest koncepcja zabudo-
wy Winnicy Po³udniowej opra-
cowana przez spó³kê BARC,
która przewiduje tu koszmar-
ne blokowisko z budynkami
powy¿ej 30 kondygnacji bez
odpowiedniej infrastruktury.

Widaæ, ¿e szefowie spó³ki
BARC zupe³nie nie znaj¹ pro-
blemów tej dzielnicy. Gdyby
choæ raz musieli dostaæ siê z
Bia³o³êki do centrum w godzi-
nach rannych, od razu zmie-
niliby plany i zmniejszyli za-
siêg swojej inwestycji. Tylko
my, mieszkañcy, znamy pro-
blemy komunikacyjne Bia³o³ê-
ki. Na razie s¹ tylko nadzieje
na powstanie Mostu Pó³noc-
nego i szybkiego tramwaju, a
o obiecywanym kiedyœ metrze
nawet nie warto mówiæ. Istnie-
je olbrzymi problem braku
¿³obków i przedszkoli, a budo-
wa ogromnego osiedla na kil-
ka tysiêcy ludzi te problemy
jeszcze spotêguje.

Trzeba tu wspomnieæ tak¿e
o degradacji œrodowiska natu-
ralnego. O zagro¿eniu traktu
leœnego, jakim jest ulica Leœnej
Polanki, niejednokrotnie ju¿ pi-
saliœmy.

Dlatego cieszy fakt, ¿e wo-
jewoda mazowiecki podtrzyma³
negatywn¹ decyzjê prezydent

Warszawy, dotycz¹c¹ etapów
3., 5. i 7. inwestycji spó³ki
BARC. Nie ma zgody na bu-
dynki 9-piêtrowe tu¿ przy osie-
dlu „Winnica” w rejonie ul. Le-
œnej Polanki! Pozosta³a jeszcze
kwestia etapu nr 1, czyli budyn-
ku 18-kondygnacyjnego. Decy-
zja w tej sprawie zapadnie w
najbli¿szych dniach.

Spó³ka BARC musi obni¿yæ
zabudowê planowanej inwesty-
cji. Dwa lata walki lokalnej spo-
³ecznoœci z bezwzglêdnym in-
westorem wreszcie przynosz¹
efekty. Znaczna czêœæ miesz-
kañców „Winnicy” nale¿y do
Stowarzyszenia „Mieszkañcy
ulicy Mehoffera w obronie miru
domowego”, które swoim za-
siêgiem obejmuje dzielnicê Bia-
³o³êka. Przedstawiciele spo-
³ecznoœci lokalnej zapowiedzie-
li, ¿e do koñca walczyæ bêd¹ o
w³aœciw¹ zabudowê i ochronê
terenów w kwadracie ulic Mo-
dliñska, Mehoffera, Leœnej Po-
lanki i Poetów.                     J.

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654
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Sprzeda¿

POL-TOP

0501-273-333

www.poltop.waw.pl

�

�

�

�

�

Zacisze luksus wœród willi!

metra¿e od 45-88 m2

cena na dziœ

od 7000 z³/m2

kameralny,

chroniony budynek

gara¿ podziemny

w³asnoœæ hipoteczna

KLIMATYZACJA GRATIS!

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

„To najstarsza impreza tego
typu w Warszawie, nieprze-
rwanie, cyklicznie organizowa-
na w tym samym miejscu –
o¿ywiona lekcja historii. Na
pocz¹tku by³ to turniej rycerski;
potem zaczêliœmy zapraszaæ
grupy rekonstrukcyjne, zajmu-
j¹ce siê ró¿nymi epokami –
wspomina dyrektor Bia³ek –
Mi³oœnicy ¿ywej historii mogli
nie tylko ogl¹daæ pokazy, ale
w obozach bractw z bliska zo-
baczyæ uzbrojenie, rynsztunki,
porozmawiaæ z rycerzami. Do
programu staramy siê doda-
waæ wci¹¿ nowe elementy.”

W tym roku zaproszono pra-
wie 200 rycerzy z 14 bractw. W
zwi¹zku z 525. rocznic¹ Odsie-
czy Wiedeñskiej najliczniejsze
by³y grupy rekonstrukcyjne z
XVII wieku. Po raz pierwszy
przyjecha³a Grupa Szermierki
Historycznej „Karabela”, odtwa-
rzaj¹ca tureckich janczarów.
Na zakoñczenie imprezy wal-
czy³a z nimi polska jazda. Pre-
zentacja „Dole i niedole Jana
III Sobieskiego” by³a okazj¹ do
poznania najwiêkszego dowód-
cy okresu sarmackiego, jedne-
go z najwiêkszych dowódców
europejskich, jedynego Salwa-
tora Europy.

Przed po³udniem rozegrano
Bojowy Turniej £uczniczy. W
za¿artym pojedynku miêdzy
trzema zawodnikami zwyciêzc¹
zosta³ Dariusz Sadowski z Brac-
twa Rycerskiego Zamku Ogro-
dzieniec. Cz³onkowie tego brac-
twa walczyli w turnieju konnym

na kopie i miecze, w dwóch  kon-
kurencjach: na kopie ostre (lek-
ko podpi³owane, by rozpryskiwa-
³y siê na kopii przeciwnika) i na
têpe kopie z czworograniast¹
koñcówk¹ (t¹ kopia trzeba by³o
zrzuciæ przeciwnika z konia).
Najlepszy okaza³ siê Andrzej
Mroziñski herbu Lelita, II by³
Aleksander Jurkowski h. Ab-
dank, III - Mateusz Machnik h.
Godziêba.

Niespodziank¹ okaza³ siê
fina³ sztandarowej konkurencji
– turnieju rycerskiego o szablê
króla Zygmunta III Wazy. „Za-
wodnik, który by³ potencjalnym
kandydatem do pierwszego
miejsca, okaza³ siê najwiêk-
szym przegranym, poniewa¿
poszed³ na si³ê” – oceni³ To-
masz Szajewski, jeden z herol-
dów, z bliska obserwuj¹cych
walkê, reaguj¹cych na nieprze-
strzeganie zasad i przerywaj¹-
cych walkê metod¹ negocjacji.
W fina³owej walce, rozgrywanej
w pe³nej zbroi, rycerz uderzy³
przeciwnika w krocze, powodu-
j¹c upadek, a potem jeszcze
uderzy³ go w g³owê. Heroldo-
wie byli zgodni, ¿e powinien za
to byæ zdyskwalifikowany. Ale
poszkodowany rycerz doszed³
do siebie po bolesnym ciosie i
oœwiadczy³, ¿e chce walczyæ
dalej. Sprawca wyrazi³ skruchê,
zaproponowa³ walkê na punk-
ty. Przegra³ j¹.

Szablê króla Zygmunta III
Wazy zdoby³ Szymon Machnik
herbu Godziêba z Bractwa Ry-
cerskiego Zamku Ogrodzie-

niec. By³ zwinniejszy, choæ
mniejszy; s³abszy, ale szybszy.
Zwyciêzca ma 16 lat, koñczy
III klasê gimnazjum. Sztukê ry-
cersk¹ uprawia od 8 lat, id¹c
w œlady starszego brata. Jego
mistrzem jest Andrzej Mroziñ-
ski, ubieg³oroczny zdobywca
szabli króla Zygmunta III Wazy.

Z towarzysz¹cych walkom
komentarzy znawców rycer-
skich tradycji mo¿na by³o do-
wiedzieæ siê o wielu ciekawych
sprawach. Za³o¿yciel Pierwsze-
go Polskiego Stowarzyszenia
Turniejowego Liga Baronów,
Tomasz Szajewski opowiada³
na przyk³ad o szampierzach;
gdy w turnieju bra³a udzia³ nie-
parzysta iloœæ zawodników,
spoœród tych, którzy odpadli,
wystawiano do walki szampie-
rza zastêpcê, „martwego ryce-
rza”. W XVII wieku szampierze
wystawiani byli do pojedynków
honorowych (za pieni¹dze),
bronili honoru kobiet. Gdy za-
czê³y powstawaæ wojska za-
ciê¿ne, zasilili jego szeregi.

Renata Mroziñska z Brac-
twa Rycerskiego Zamku Ogro-
dzieniec opowiada³a o Zawi-
szy Czarnym – jednym dwóch
rycerzy, którzy nigdy nie prze-
grali ¿adnej walki pojedynczej
na turnieju. Zawiszê szanowa-
no za to, ¿e zawsze mo¿na
by³o na nim polegaæ i za to, ¿e
nie roztrwoni³ zdobytego na
turniejach maj¹tku. Rodowe
w³oœci powiêkszy³ o wiele wsi
i – co by³o rzadkoœci¹ wœród
rycerzy – pozosta³ wierny
¿onie. Gdy zmar³, nie wysz³a
ponownie za m¹¿.

Po raz pierwszy w Parku
Bródnowskim Chor¹giew Ry-
cerstwa Ziemi Sandomierskiej
pokaza³a inscenizacjê, w której
na polach szachowych odtwo-

Po rycersku
Salwa Kieleckiego Bractwa Artyleryjskiego obwieœci³a 1 czerw-

ca rozpoczêcie XIII Turnieju Rycerskiego o szablê króla Zygmun-
ta II Wazy – Bródno 2008. Honorow¹ salwê z haubicy polowej
„Œwierszcz” odpali³  Jacek Bia³ek, dyrektor Domu Kultury „Œwit”.

rzono bitwê pod Kircholmem. W
tym samym wykonaniu pokaza-
na zosta³a musztra i egzerceru-
nek muszkieterów i pikinierów.

Konne Bractwo „Hastarius”
da³o popis jazdy kozackiej i
kawalerii Autoramentu Cudzo-
ziemskiego.

Najwiêksze wra¿enie zrobi³
konny pokaz chor¹gwi husar-
skich i pancernych (XVII w.), w
którym wspólnie zaprezento-
wali siê rycerze 3 formacji:
PPST Liga Baronów, Stowa-
rzyszenie Mi³oœników Kawale-
rii im. I Pu³ku U³anów Krecho-
wieckich i Bractwa Rycerskie-
go Zamku Ogrodzieniec.

Tradycyjnie, Turniej Rycerski
by³ okazj¹ do prezentacji tañ-
ców, muzyki i pieœni z wielu
epok. Tym razem imprezê otwo-
rzy³ koncert Praskiej Orkiestry
Dêtej pod batut¹ Jerzego Za-
b³ockiego. Potem w epokê re-
nesansu przeniós³ widzów ze-
spó³  tañca  dawnego „Gratia Ju-
venis” z Nowej Dêby. Relaks po
kolejnej serii walk da³a grupa
Balkan Sevdah, muzyk¹ z ob-
szaru Imperium Otomañskiego.

Na rozleg³ym terenie Parku
Bródnowskiego ka¿dy móg³
znaleŸæ coœ interesuj¹cego.
Oœrodek Archeologiczny Cho-
ina Horodyszcze zaprasza³ do
Grodu S³owiañskiego na wido-
wisko z obrzêdem zaœlubin, tañ-
cami (m.in. ze œwiêtym ogniem),
wró¿bami, sporz¹dzanym na
miejscu poczêstunkiem  (kasz¹,
miodem, podp³omykami), bi-
ciem monet, pisaniem gêsim
piórem, wierceniem otworów
metod¹ œredniowieczn¹. Na jar-
marku rzemios³a dawnego mo¿-
na by³o poznaæ tajniki szew-
stwa, zielarstwa, wikliniarstwa,
p³atnerstwa; przymierzyæ histo-
ryczne stroje, kupiæ ozdobne
drobiazgi.

Grupa Sweet Team prowadzi-
³a warsztaty kuglarskie. W wio-
sce indiañskiej robiono pióropu-
sze i amulety. Pod opiek¹ ryce-
rzy odbywa³y siê konkursy z
nagrodami w takich konkuren-
cjach, jak ciêcie jab³ka toporem,
rzut oszczepem z konia, ko³ek-
krêcio³ek, ³apanie „Tatarzyna”
na arkan. Zabawy w nowym sty-
lu oferowa³ Mini Park Rozrywki:
zje¿d¿alniê dmuchan¹ Gigant,
mini Colorado, Euro Bungee.

Wbrew obawom ludzi prze-
s¹dnych, „Trzynastka” nie
przynios³a pecha organizato-
rom Turnieju: DK „Œwit” PPST
Liga Baronów. Dopisa³a pogo-
da, bardzo licznie przybyli
mieszkañcy, hojni okazali siê
sponsorzy: zarz¹d i Rada
Dzielnicy Targówek, Enel Med,
Bud Klim i STO.                  K.

Oficjalnego otwarcia festynu
dokonali: Hanna Neræ – przewod-
nicz¹ca Rady Osiedla i Robert
Sobiecki – wiceprzewodnicz¹cy.
„To próba generalna przed wiel-
kim jubileuszem, do którego po-
zosta³o 365 dni”. Powitano miesz-
kañców i goœci, miêdzy innymi
absolwentów SP nr 58.

Scena na placu przed szko³¹
o¿y³a za spraw¹ S³awomira
Kowalskiego, który da³ lekcjê
sztuki iluzji. Z bliska ogl¹dali j¹
zaproszeni do akcji „panowie
asystenci”, sprzed sceny – licz-
na grupa obserwatorów.

Czêœæ artystyczn¹ rozpocz¹³
wystêp m³odzie¿y ze œwietlicy
wychowawczo-opiekuñczej
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, z
debiutanckim programem na
Dzieñ Matki i Dzieñ Ojca. Potem
na scenê wkroczyli zawodowcy
– znany tu kabaret „Zygzak”. O
tym, ¿e „S¹siad te¿ cz³owiek”
przekonywali uczniowie SP nr
58, piosenkami solowymi i gru-
powymi, w ró¿nych rytmach, z
koñcowym ¿yczeniem „Niech
zakwitn¹ bukiety naszych serc”.

O aplauz widowni zabiegali
kolejno: „Zamachowcy”, m³o-
dzie¿owa kapela „Hydrofor”,
„Elaband” i „Akurat”.

Od skakanki
do fajerwerków

IX Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym 1 czerwca  zacz¹³
siê bez fanfar, od rywalizacji najm³odszych uczestników: dziew-
czynki skaka³y na skakance, ch³opcy podbijali pi³kê nog¹, g³ow¹
lub rakietk¹; pod namiotem ka¿dy móg³ narysowaæ „Moje ulubio-
ne miejsce”. Doroœli odbywali pogawêdki i spacery w grupach.

Spoœród bardzo wielu chêt-
nych wybrano siedmioro  m³o-
dych uczestników konkursu
wiedzy o Targówku Fabrycz-
nym. Musieli wykazaæ siê  zna-
jomoœci¹  nazw ulic, firm, skle-
pów, us³ug na osiedlu, a tak¿e
samorz¹du lokalnego i zabyt-
kowych obiektów.

W tym i we wczeœniejszych
konkursach wziê³o udzia³ prawie
200 dzieci; wszyscy otrzymali
drobne upominki: kubeczki, pastê
i szczoteczki do zêbów, s³odycze.

Miêdzy wystêpami na
uczestników festynu czeka³y
napoje i s³odycze, póŸniej 800
gor¹cych parówek.

W imprezie uczestniczy³y
ca³e rodziny, tak¿e z maleñki-
mi dzieæmi, takimi jak 3-mie-
siêczny Brajan. Wyró¿nia³a siê
grupa absolwentów  SP nr 58,
którzy po latach odnowili kon-
takty przez portal „Nasza kla-
sa”. Pani Renia tu siê urodzi³a,
by³a chrzczona, przyst¹pi³a do
komunii œwiêtej, bra³a œlub; jej
córka te¿ ukoñczy³a tê szko³ê.
Teraz mieszka na Mokotowie,
ale na Targówek Przemys³owy
przyje¿d¿a z sentymentu.

„Mamy bardzo mi³e wspomnie-
nia o tej szkole” – powiedzia³a
nam pani El¿bieta. Ta grupa,
wraz z doros³ymi mieszkañca-
mi, uczestniczy³a w festynie do
koñca, by³a czynna w dyskote-
ce pod chmurk¹, o godz. 22
obejrza³a pokaz fajerwerków.
Zabawa skoñczy³a siê pó³ go-
dziny przed pó³noc¹.

Bogaty program Festynu
Rodzinnego to efekt wspó³pra-
cy Rady Osiedla, dyrektorów:
SP nr 58 Danuty Jeziorkowskiej
i Zespo³u Szkó³ nr 34 Ryszar-
da Pietruchy oraz hojnoœci
sponsorów: Urzêdu Dzielnicy
Targówek, Procter&Gamble,
STO, Drukarni Semafic, Gra¿y-
ny i Kazimierza Kwiatkowskich,
Drukarni – Us³ugi Wydawniczo-
Poligraficzne ADET, Marka
Sójki MARBUD, Anny i Krzysz-
tofa Zawada, Granna, Marleny
WoŸniak, ¯ywiec Trade.

„Celem organizatorów Festy-
nu Rodzinnego, od pocz¹tku,
jest integrowanie spo³ecznoœci
szkolnej i mieszkañców osiedla.
Ten festyn pokaza³, ¿e dzieci z
Targówka Fabrycznego nie boj¹
siê sceny, potrafi¹ wystêpowaæ
- powiedzia³a nam Hanna Neræ.
– Druga obserwacja: uczestni-

czy³y ca³e rodziny, ka¿dy zna-
laz³ coœ dla siebie, nawet 2 - 3-
latki dobrze siê bawi³y. Trzeba
doceniæ pracê Rady Osiedla,
która w przygotowanie i spraw-
ny przebieg imprezy w³o¿y³a
wiele trudu i czasu”.

Od listopada 2007 roku Rada
Osiedla Targówek Fabryczny
dzia³a w sk³adzie: Hanna Neræ –
przewodnicz¹ca, Robert Sobiec-
ki – wiceprzewodnicz¹cy,
Agnieszka Sikora – skarbnik,
Agnieszka Szczepañska – se-
kretarz, Micha³ Jakubiak – redak-
tor „S¹siada” oraz: Mariusz Bie-
lecki, Ryszard Dziwisiñski, Iwo-
na Wiêckowska, Ewa Wiechno,
El¿bieta Ciechomska, Waldemar
Grygiencze, Andrzej Komorow-
ski, Lucyna Rymer, El¿bieta
Smolarz, Irmina Wieczorek.

„Rada Osiedla zrobi³a tu
kawa³ dobrej roboty. Du¿o siê
zmieni³o dziêki ich dzia³alnoœci.
Dlatego bardzo chêtnie przytu-
li³am ich do szko³y” – powiedzia-
³a Danuta Jeziorkowska, dyrek-
tor SP nr 58 przy ul. Mieszka I
7. W tej szkole cz³onkowie Rady
Osiedla pe³ni¹ dy¿ury w ka¿d¹
sobotê  w godz. 10-11.          K.
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Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥

ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 - 2200

tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21

                Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych

    Zapraszamy do ogródka - menu grillowe

                Przyjmujemy zamówienia na wynos

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

www.megabait.pl

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne

♦♦♦♦♦     Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej

♦♦♦♦♦     Opiniowanie i przygotowanie umów

♦♦♦♦♦     Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody

♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskaniu kredytu, analiza umów
kredytowych

♦♦♦♦♦     Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)

♦♦♦♦♦     Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)

♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)

♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci

♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74

Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt
do swoich oczekiwañ

WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku

i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.

Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie

dopasowany do Twoich oczekiwañ.

Proste, prawda?

Jeszcze przed godzin¹
czternast¹, na któr¹ zaplano-
wano pocz¹tek uroczystoœci,
da³o siê wyczuæ elektryzuj¹ce
napiêcie, przekraczaj¹c furtkê
budynku przy ul. Bohaterów
46/48. Wszyscy goœcie witani
byli przez m³ode dziewczyny
(jak siê póŸniej okaza³o stu-
dentki-wolontariuszki), które
dekorowa³y nas papierowymi
kotylionami w postaci ma³ej
ga³¹zki brzozy z zawieszonym
barwnym serduszkiem, na któ-
rym napis brzmia³: „40 LAT
DOMU POD BRZOZAMI”.

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê
minut¹ ciszy dedykowan¹ pa-
miêci osób, które ju¿ odesz³y.

Goœci – przedstawicieli w³adz,
Biura Polityki Spo³ecznej, War-
szawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie, oraz liczne osoby
zwi¹zane z placówk¹, wielu przy-
jació³, sponsorów, jak i samych
mieszkañców serdecznie powi-
ta³a dyrektor D.P.S. POD BRZO-
ZAMI, Barbara Wróblewska.

„W naszej pracy niesiemy
codziennie siebie innym. Nie

zamykamy za sob¹ drzwi, gdy
koñczymy pracê, przenosimy
j¹ niejednokrotnie do naszych
domów” – tak dyrektor mówi³a
o swojej codziennoœci. W prze-
mówieniu postawi³a silny ak-
cent na dewizê: „¯yczliwy,
szczery uœmiech. Dobre s³o-
wo. Serdeczny gest”, opart¹ o
mi³oœæ w pojêciu „mi³oœci cari-
tas”, wiêc mi³oœci – daj¹cej, ob-
darowuj¹cej obydwie strony,
zarówno pracowników, jak i
mieszkañców domu. Owa re-
lacja, jej zdaniem, wzbogaca
dwie strony i stwarza w³aœci-
wy klimat dla rozwoju pe³ni
cz³owieczeñstwa – absolutnej
harmonii duchowej.

Andrzej Olszewski, kierow-
nik administracyjno-techniczny
opisa³ obecny stan budynku.
Pochwali³ siê, ¿e kontrole Sa-
nepidu daj¹ placówce maksy-
maln¹ iloœæ punktów, co zna-
czy, ¿e personel pracuje ciê¿-
ko i sumiennie. Wspomnia³ te¿,
¿e niezale¿nie od w³adzy po-
litycznej w³adze miasta i dziel-
nicy zawsze nios¹ pomoc ich

placówce i z³o¿y³ im za to po-
dziêkowania.

Wspomniano osoby, których
ju¿ nie ma wœród nas, jednak
ich wspomnienia s¹ ¿ywe,
choæby w postaci ksi¹¿ki „Ka-
lejdoskop wspomnieñ”. Wspo-
mnienia Kazimiery Œmigiel-
skiej, spisane przez 22-letni¹
Annê Skibiñsk¹, studentkê
czwartego roku polonistyki na
Uniwersytecie Kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego i drugiego
roku pracy socjalnej na Akade-
mii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej.

Uczczono równie¿ setn¹ rocz-
nicê urodzin jednej z pensjona-
riuszek p. Józefy Burakowskiej.
By³o wiele kwiatów, ciep³ych
s³ów a tak¿e ³ez wzruszenia.

Krystyna Wojciechowska,
wieloletnia (19 lat) mieszkanka
Domu Pod Brzozami, by³a
dziennikarka ¯ycia Warszawy
opowiedzia³a o piêknym geœcie
³¹cz¹cym pokolenia. Mianowi-
cie kilkanaœcie lat temu zaadop-
towa³a sercem Marcinka – jed-
nego z wychowanków pobli-
skiego Domu Dziecka (nr 11).
Jako osoba samotna stara³a siê
byæ dla niego babci¹. Spêdzali
ze sob¹ du¿o czasu. Dziœ ch³o-
piec otrzyma³ od swojej babci
w prezencie z okazji 18. urodzin
ksi¹¿eczkê oszczêdnoœciow¹ z
4500 z³. „Marcinku, to niedu¿a
kwota, ale mam nadziejê, ¿e
choæ na meble Ci wystarczy.
Tak na pocz¹tek” – powiedzia-
³a P. Krystyna do swojego
wnuczka-serca ze ³zami w
oczach. Marcin by³ tak wzruszo-
ny, ¿e w pierwszym odruchu nie
móg³ nic wypowiedzieæ.

Dalej nast¹pi³y liczne s³owa
gratulacji zgromadzonych go-
œci pod adresem pracowników
D.P.S. Pod Brzozami. By³y te¿
osobiste refleksje personelu,
¿yczenia dla mieszkañców
domu. Kwiatów i uœmiechów
by³y krocie.

Nastêpnie rozpocz¹³ siê
program artystyczny zapocz¹t-
kowany utworem muzycznym
Modlitwa seniorów w wykona-
niu Zespo³u pod kier. Marka
Tomczaka. Kolejno wyst¹pi³a
Orkiestra Reprezentacyjna
Wojsk L¹dowych z Weso³ej. O
godz. 17.30 zaproszono goœci
na uroczysty obiad. Menu sta-
nowi³a kuchnia polska, m.in.:
flaki, bigos, kotlet schabowy,
ziemniaki z m³od¹, duszon¹
kapust¹. Deser to domowe
wypieki– królowa³a szarlotka.

Po oficjalnej czêœci nast¹pi-
³a zabawa taneczna, któr¹
uœwietni³ zespó³ Big-Band.
Roztañczeni byli wszyscy: za-

5 czerwca odby³y siê uroczystoœci z okazji 40. Jubileuszu Domu Pomocy Spo³ecznej Pod Brzozami na Bia³o³êce Dworskiej.

„Takie chwile jak dziœ dodaj¹ skrzyde³”
40 lat temu, w 1968 r. w zacisznym zakatku Bia³o³êki powsta³

Pañstwowy Dom Rencisty nr 5, przemianowany w 1992 r.
na Dom Pomocy Spo³ecznej. Dyrektor Barbara Wróblew-
ska na 35-lecie istnienia (w 2003 r.) doda³a nazwê Pod Brzo-
zami i tak jest do dziœ identyfikowana ta placówka.

równo starsi jak i m³odsi, go-
œcie, mieszkañcy i pracownicy.

„Takie chwile jak dziœ dodaj¹
skrzyde³” – powiedzia³a na ko-
niec dyr. Barbara Wróblewska.

Edyta Kolasiñska-Bazan

Impreza odby³a siê m.in.
dziêki hojnoœci sponsorów.
Byli nimi: Jolanta i Grzegorz
Nowakowscy – Zak³ad Prze-
twórstwa Miêsnego; Jolanta
Siwkowska, Agnieszka Anysz-
kiewicz – Salon fryzjerski; Ire-
na Wielebska – Polski Czer-
wony Krzy¿; Kazimierz Or³ow-
ski oraz liczni przyjaciele
Domu Pod Brzozami.



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

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, w Warszawie parada
równoœci. Publiczny marsz lu-
dzi o niestandardowych orien-
tacjach seksualnych. Nie pój-
dê, nie krêci mnie manifesto-

wanie, ¿e ch³opak kocha ch³o-
paka, a dziewczyna dziewczy-
nê. Wiedzieli ju¿ o tym staro-
¿ytni Grecy i nie robili z tego
sensacji. Osobiœcie nie mam w
zwyczaju biegaæ po mieœcie i
oznajmiaæ œwiatu, ¿e kocham
kobietê. Bycie gejem czy les-
bijk¹ nie jest prawem zabronio-
ne, wiêc wszystkim oburzonym
lub niezainteresowanym zale-
cam koj¹cy spacer z psem w
przeciwnym kierunku. Tak w³a-
œnie zamierzam zrobiæ. Muszê
uspokoiæ wzburzon¹ krew po
przeczytaniu na stronie Gaze-
ty Wyborczej  historii zgwa³co-
nej nieletniej dziewczyny, usi-
³uj¹cej przerwaæ ci¹¿ê spowo-
dowan¹ przez zboczeñca.
Ksi¹dz z Lublina wraz z grup¹
katolickich kobiet nachodzi³ i
molestowa³ psychicznie dziew-
czynê i jej matkê, nie dopusz-
czaj¹c w efekcie  do mo¿liwej
z mocy prawa aborcji. Nasze
prywatne tajemnice dostêpne
s¹ dla religijnych urzêdników i
z tym trudno siê zgodziæ.

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, w poprzednich wyda-
niach NGP przedstawi³em
Wam cykl o najgroŸniejszych
chorobach. Po niedawnym za-
gro¿eniu ptasi¹ gryp¹, opisa-
ne wczeœniej jednostki choro-
bowe s¹ realnym i naprawdê
groŸnym czynnikiem mog¹-
cym spowodowaæ œmieræ do
100 % populacji poddanej eks-
pozycji bakteriami, wirusami
czy produkowanymi przez nie
toksynami. Ostatnie lata poka-
zuj¹ nam rozwarstwianie siê
zamo¿noœci spo³eczeñstw i

Bioterroryzm
regionów kulturowych. W Pol-
sce wyraŸnie widaæ psychicz-
ne zubo¿enie narodu i wysyp
nuworyszy czêsto o cechach
oszo³omstwa osobistego, po-
litycznego czy religijnego. Czy
daleko nam do prywatnych wo-
jen? Przyk³adem jest bliskow-
schodni  Osama, który za w³a-
sne pieni¹dze walczy z  USA
w imiê Allacha.

Broñ biologiczna jest tania.
Produkcjê ³atwo ukryæ i maga-
zynowaæ. Atak na cel jest cichy
i skwapliwie kamuflowany a¿
do wyst¹pienia pierwszych ob-
jawów i zgonów milionów ofiar.

Z danych dostêpnych oficjal-
nie wiadomo, ¿e 1945 roku
alianci przygotowali produkcjê
ok. miliona bomb w¹glikowych
na ówczesne faszystowskie
Niemcy. W okresie trwania zim-
nej wojny nasi amerykañscy
przyjaciele przygotowali potê¿-
ny zapas zarodników grzyba o
nazwie Pucinia Gramidis do
niszczenia upraw ukraiñskiej
pszenicy. Za pomoc¹ innego
grzybka mogli zlikwidowaæ
wzrost plonów  ry¿u w Chinach
i Japonii. Któryœ z wojskowych
wpad³ na pomys³, ¿e po wygra-
nej wojnie trzeba bêdzie nakar-
miæ miliony ¿ó³tych ludzi i fakt
ten przes¹dzi³ o u¿yciu bomb
atomowych.

Wspó³czesny œwiat potrze-
buje pokoju i nak³adów na na-
ukê, nowych technologii i ge-
neracji leków i  wykszta³conych
spo³eczeñstw. Nie s¹ ju¿ po-
trzebni duchowni wszelakich
wyznañ odrywaj¹cy swoich
wiernych od rzeczywistoœci.
Potrzebni s¹ dawcy szpiku i
nowe leki przeciwbia³aczkowe.
Gdyby taki lek by³, Agata Mróz
¿y³aby.....

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

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

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

9-16 czerwca (poniedzia³ek-poniedzia³ek) - „Stacja WKD –
miêdzynarodowe spotkanie artystyczne m³odzie¿y z Polski, Li-
twy i £otwy. Warsztaty artystyczne. Dofinansowanie: Program
„M³odzie¿ w dzia³aniu”.
10-15 czerwca (wtorek-niedziela) - Udzia³ Teatru „Pinokio” z
Domu Kultury „Zacisze” w XVII Miêdzynarodowym Festiwalu
Teatrów Dzieci i M³odzie¿y Baltic-Satelid ‘2008, Sejny.
11 czerwca (œroda)

godz. 16 • Spotkanie Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków
Warszawa Praga-Pó³noc;
godz. 17.30 • Wystêp Zespo³u Seniorów-Emerytów „Zaciszañ-
ska Nuta”;
godz. 18 • Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5
- Zacisze.
15 czerwca (niedziela) - Piknik Rodzinny na Zaciszu - pre-
zentacje taneczne, muzyczne, wokalne, dzia³ania artystycz-
ne, warsztaty, pokazy.
16 czerwca (poniedzia³ek) godz. 12 - Uroczyste zakoñcze-
nie roku akademickiego 2007/2008 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
• Wyk³ad „Idea UTW w ujêciu psychologii” - Marzenna Kuciñska
• „Pieœni o mi³oœci” Koncert  Maria Mitrosz - sopran, Robert
Jurco - akordeon.
16 czerwca (poniedzia³ek) godz. 17 - Bajkowa Sztuka Dziec-
ka. Prezentacja plastyczno-baletowa. Goœcie mile widziani.
17 czerwca (wtorek) godz. 17.30 - Otwarte Spotkanie z Lite-
ratur¹ i Muzyk¹;
• Prezentacja wierszy i twórczoœci Zbigniewa Jerzyny oraz grupy
Poetyckie Rymowanie z Domu Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.
• „Pragnienia” Koncert poetycki Joanna Mioduchowska - œpiew,
gitara i Mariusz ¯ó³kiewka - gitara. Wstêp wolny.
18 czerwca (œroda) godz. 16 - Prezentacje wokalno-muzycz-
ne. Wieczorek taneczny dla uczestników zajêæ dla doros³ych
Domu Kultury „Zacisze”. Wstêp tylko za zaproszeniami.
18 czerwca (œroda) godz. 17.30 - Prezentacja uczniów sekcji
Pianino, Keyboard z Domu Kultury „Zacisze”.
20 czerwca (pi¹tek) - Otwarte zajêcia taneczne w ramach
Dni Targówka w Domu Kultury „Zacisze”;
godz. 18.30 • Rock´n´roll, boogie woogie;
godz. 20 • Taniec towarzyski.
23-28 czerwca (poniedzia³ek-sobota) - Minikolonie w Prze-
wiêzi nad Jeziorem Bia³ym k/Augustowa.
30 czerwca-5 lipca (poniedzia³ek-sobota) - Obóz m³odzie-
¿owy w Vistytis na Litwie. Warsztaty artystyczne w ramach
projektu „Jêzyk sztuki zbli¿a”. Dofinansowanie: Polsko-Litew-
ski Fundusz Wymiany M³odzie¿y.

Rada pedagogiczna wraz z samorz¹dem
uczniowskim opracowa³a kryteria, kwalifi-
kuj¹ce m³odzie¿ do wyjazdu. Kandydaci mu-
sieli wykazaæ siê du¿¹ kultur¹ osobist¹ i oby-
ciem, umiejêtnoœci¹ radzenia sobie w ka¿-
dej sytuacji, dobrymi wynikami w nauce oraz
znakomit¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskie-
go. Brana pod uwagê by³a tak¿e dzia³alnoœæ
spo³eczna na rzecz szko³y. Ponadto warun-
ki materialne kandydatów musia³y byæ ta-
kie, aby mo¿na by³o w przysz³oœci przyj¹æ u
siebie w domu rówieœnika z Korei.

Te kryteria spe³ni³o dziewiêcioro
uczniów: Paulina Mroziewicz z kl. II C, Anna
Mrugalska z kl. I C, Anna Kanigowska i
Joanna Rafa³owicz z kl. II B, Karolina Ni-
lepiuk z kl. I C, £ukasz Jankowicz, Konrad
Tambor, Adam Warcho³ i Micha³ Ostrowski,
wszyscy z kl. II B. Opiekunk¹ grupy zosta-
³a Gra¿yna Domagalska-£ubian, nauczy-
cielka matematyki i informatyki.

Wielka azjatycka przygoda rozpoczê³a
siê dla nich, kiedy wyl¹dowali na lotnisku
w Seulu. Jak wspomina Joanna Rafa³owicz,
w pierwszej chwili ogrom lotniska ich prze-
razi³, ale wszelkie obawy zniknê³y, kiedy
zobaczyli transparent powitalny. Od tej
chwili otoczeni byli serdeczn¹ opiek¹ Ko-
reañczyków. Przez ca³y czas pobytu towa-
rzyszy³a im przedstawicielka Ministerstwa
do spraw Dzieci i M³odzie¿y oraz t³umacz,
student polonistyki Uniwersytetu w Seulu.

Pobyt polskiej grupy w Korei by³ bar-
dzo starannie przygotowany. Koreañczycy
zadbali o to, by m³odzi Polacy poznali ró¿-
ne dziedziny ich ¿ycia, nowoczesny Seul-
metropoliê XXI wieku oraz tradycyjn¹ kul-
turê Korei. Program by³ wiêc bardzo boga-
ty i napiêty. Obejmowa³ zarówno zwiedza-
nie, spotkania oficjalne jak i pobyt u ro-
dzin koreañskich w ramach tzw. programu
home-stay. Wszystko zaczê³o siê od wizyty
w Muzeum Wojny Koreañskiej, gdzie m³o-
dzie¿ zapozna³a siê z najnowsz¹ histori¹
Korei. Nastêpnie delegacjê polsk¹ przyj¹³
dyrektor generalny Ministerstwa do Spraw
Dzieci i M³odzie¿y, Doo-Hong Kim, oraz Am-
basador RP w Seulu, Marek Ca³ka.

PóŸniej przysz³a kolej na mniej oficjal-
ne spotkania. Aby poznaæ ¿ycie rówieœni-
ków, grupa odwiedzi³a kilka szkó³. Dla Pau-
liny Mroziewicz du¿ym zaskoczeniem by³
fakt, ¿e uczniowie koreañscy rozpoczynaj¹
zajêcia o godz. 8 rano, a koñcz¹ je ok. godz.
23! O odmiennoœci systemu kszta³cenia
mo¿na siê by³o przekonaæ podczas wizyty
w Haja Center, czyli w M³odzie¿owym Cen-
trum Kszta³cenia Zawodowego. W odpo-
wiednich pracowniach odbywaj¹ siê tam za-
jêcia praktyczne. Czêœæ uczniów zajmuje siê
muzyk¹, czêœæ nagrywaniem filmów, inni

M³odzie¿ odkrywa Koreê
Wspania³¹ podró¿ odbyli uczniowie z CV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.

Zbigniewa Herberta w Bia³o³êce. W dniach 6 – 17 maja odwiedzili Koreê
Po³udniow¹. Ta egzotyczna podró¿ mo¿liwa by³a dziêki porozumieniu, jakie
szko³a zawar³a z Ambasad¹ Korei Po³udniowej w Polsce. Porozumienie
przewiduje cykliczn¹ wymianê m³odzie¿y pomiêdzy naszymi krajami oraz
poznanie i propagowanie odmiennych kultur. W tym celu rz¹d koreañski
finansuje te¿ wyjazd do Korei i wyk³ady dla nauczyciela historii i WOS-u z
bia³o³êckiego liceum. Ponadto, od przysz³ego roku, jeden absolwent szko³y
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ studiowania na Uniwersytecie w Seulu.

prowadz¹ sklep lub ucz¹ siê krawiectwa.
Ka¿dy mo¿e tu realizowaæ swoje pomys³y i
rozwijaæ ró¿norodne zainteresowania.

- Mieliœmy okazjê zobaczyæ ogrom-
ny, instrumentalny pojazd, skonstruowa-
ny przez uczniów Haja Center, tak¹
je¿d¿¹c¹ orkiestrê - mówi Adam Warcho³.

W jednej ze szkó³ uczniowie z liceum
Herberta uczestniczyli w zajêciach spor-
towych podczas organizowanego dnia
sportu. £ukasz Jankowicz spróbowa³ swo-
ich si³ w koreañskich zapasach, odpo-
wiedniku japoñskiego sumo.

-Oczywiœcie, nie mia³em szans na wy-
gran¹ - mówi £ukasz – za to lepiej nam
posz³o przeci¹ganie liny.

Pod kierunkiem instruktora posiada-
j¹cego czarny pas Polacy uczestniczyli te¿
w zajêciach koreañskiej sztuki walki –
taekwondo. Po ukoñczeniu treningu ka¿-
dy otrzyma³ pami¹tkowy certyfikat.

Korea to kraj o intryguj¹cej, bogatej
kulturze. Anna Kanigowska i Konrad
Tambor twierdz¹, ¿e niesamowite wra-
¿enie zrobi³ na nich koncert muzyki ko-
reañskiej i pokaz tradycyjnego tañca.

-Na swych czapkach tancerze umo-
cowane maj¹ d³ugie szarfy, które faluj¹
przy ka¿dym, nawet najmniejszym ru-
chu g³owy. – mówi Konrad Tambor. –
Wymaga to od tancerzy wielkiej koor-
dynacji ruchów. Efekt jest niesamowity!

Nasi uczniowie mogli przymierzyæ tra-
dycyjne stroje koreañskie. Natomiast
podczas imprezy „Mungyeong Traditio-
nal Tea Bowl Festival” nie tylko podzi-
wiali ceramiczne wyroby z ca³ego œwia-
ta, ale równie¿ sami mogli wzi¹æ udzia³
w warsztatach rzemios³a rêcznego. Tam
te¿ spotkali naszego rodaka, wyk³adow-
cê Akademii Sztuk Piêknych z Wroc³awia.

Karolina Nilepiuk najlepiej zapamiê-
ta³a wizytê w buddyjskim klasztorze Bon-
gjeongsa. Buddyjski mnich opowiada³ o
zwyczajach panuj¹cych w klasztorze.

- Poza zajêciami z medytacji – mówi Karo-
lina - mieliœmy tam pokaz parzenia herbaty.

Parzenie herbaty to w Korei oddziel-
na ceremonia, wymagaj¹ca odpowiednie-
go kunsztu. Pani, która prezentowa³a pa-
rzenie herbaty w klasztorze uczy³a siê
tego 10 lat! Podobn¹ do zielonej, sprosz-
kowan¹ herbatê zala³a nie wrz¹tkiem,
lecz ciep³¹ wod¹ z termosu. Nastêpnie
czymœ poœrednim miêdzy pêdzelkiem a
trzepaczk¹ do bicia piany wykonywa³a
szybkie ruchy, a¿ na powierzchni powsta-
³a piana, któr¹ zlewa³a do miseczki, a z
niej do kolejnych, mniejszych miseczek.

- Ta herbata akurat nam nie bardzo
smakowa³a – mówi opiekunka grupy,
Gra¿yna Domagalska-£ubian. - nato-
miast druga, o ¿ó³tym kolorze i cytry-
nowym smaku by³a wyborna.

- U nas herbata traktowana jest jako
zwyk³y, codzienny napój i jest tania –
dodaje Micha³ Ostrowski. – W Korei tra-
dycyjna herbata jest bardzo droga i
wszyscy siê ni¹ delektuj¹.

Dziedzin¹ bardzo ró¿ni¹c¹ Koreê od
Polski jest kuchnia i sposób jedzenia.
Konrad Tambor wspomina pobyt w kore-
añskiej restauracji, w której posi³ki spo-
¿ywa siê klêcz¹c przy charakterystycz-
nym, niskim stole. Potrawy s¹ zupe³nie
inne ni¿ u nas, sporz¹dzane z du¿ej ilo-
œci warzyw. Ry¿ koreañski ma inn¹ lep-
koœæ, dlatego mo¿na go jeœæ pa³eczkami.

- Gotuje siê go w specjalnym urz¹-
dzeniu, podobnym do frytkownicy, na
parze - mówi Adam Warcho³.

Gra¿yna Domagalska-£ubian wspomi-
na równie¿ posi³ek w klasztorze. Nale¿a³o
nabraæ tyle jedzenia, ¿eby je mo¿na by³o
zjeœæ. Mnich zaznaczy³, ¿e Koreañczycy
szanuj¹ ciê¿k¹ pracê rolnika, a wiêc nic siê
nie mo¿e zmarnowaæ. Po spo¿yciu posi³ku,
brzegi naczynia trzeba by³o wyczyœciæ po-
³ówk¹ owocu, podobnego do brzoskwini.
Wszystko zosta³o wykorzystane.

Zarz¹d Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich dzia³aæ bêdzie w tym
samym sk³adzie: Antoni T. D¹browski – przewodnicz¹cy, Ja-
nusz Owsiany, Krzysztof Tyszkiewicz - zdecydowali 5 czerwca
uczestnicy Zebrania Ogólnego ZSP, koñcz¹cego I kadencjê.

W minionych dwóch latach Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich – Gru-
pa Partnerska, zrzeszaj¹cy 13 organizacji i instytucji, podejmowa³ dzia-
³ania w wielu wa¿nych dla Pragi sprawach, takich jak utworzenie
Muzeum Pragi; ochrona zabytkowego „Konesera”; zorganizowanie
wystawy „Powstanie Warszawskie na Pradze”; utworzenie INFO-PRA-
GA; projekt Wis³a (Praski Park Kultury, Muzeum Przyrodnicze). ZSP
organizowa³ spotkania z kandydatami do Sejmu RP i samorz¹du.

Nowe inicjatywy to: projekt „Zielone Podwórko”; „Praska Sta-
rówka” (starania o objêcie ochron¹ konserwatorsk¹ Nowej Pra-
gi); Praska Platforma Inwestycyjna; Zespó³ „Komunikacja”; wspó-
³praca  z FSO; pomoc Bazarowi Ró¿yckiego (z³o¿ono petycjê o
ochronê konserwatorsk¹ Bazaru Ró¿yckiego w ca³oœci).

Nowa Gazeta Praska jest patronem medialnym Zwi¹zku Sto-
warzyszeñ Praskich.

Wiêcej informacji – na: www.zwiazekpraski.pl

Trzeci rok ZSP

Œwiadczy to o ogromnej pracowitoœci
Koreañczyków i ich szacunku dla pracy
innych. Koreañczycy s¹ równie¿ bardzo
zdyscyplinowani i odpowiedzialni. Adam
Warcho³ przytoczy³ anegdotê:

- Dlaczego Japoñczyk nie lubi Ko-
reañczyka?

Bo Koreañczyk œpi 4 godziny, a
Japoñczyk 5!

Polscy uczniowie mieli okazjê poznaæ
Koreañczyków, ich sposób ¿ycia, przebywa-
j¹c dwa dni z rodzinami koreañskimi w ra-
mach programu „Home-Stay”. Okaza³o siê,
¿e s¹ to ludzie niezwykle sympatyczni, kul-
turalni, mili dla siebie. Wielkim szacunkiem
otaczaj¹ osoby starsze. Wszyscy bardzo siê
z¿yli. Do tego stopnia, ¿e Konrada Tambora
rodzina koreañska nawet chcia³a adoptowaæ!

Nadszed³ jednak czas wyjazdu, trze-
ba siê by³o rozstaæ. W lipcu uczniowie z
liceum im. Herberta przyjm¹ u siebie ró-
wieœników z Korei, których poznali w
Seulu. To oni teraz musz¹ stan¹æ na wy-
sokoœci zadania i zorganizowaæ pobyt
Koreañczyków w Polsce równie dobrze,
jak by³ przygotowany ich pobyt w Korei.

Widz¹c ich entuzjazm i zachwyt, z ja-
kim opowiadaj¹ o swojej przygodzie i po-
znanych ludziach, myœlê, ¿e im siê to uda.
Zetkniêcie z egzotyczn¹, azjatyck¹ kultur¹
zmieni³o ich, pobudzi³o ciekawoœæ œwiata.
Adam Warcho³ przyznaje, ¿e sta³ siê „azjo-
maniakiem”. Mówi¹, ¿e by³a to podró¿
¿ycia. Maj¹ nadziejê, ¿e nie ostatnia.
Wra¿enia notowa³a Joanna Kiwilszo
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Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

POzytywnie

Czytaj¹c otrzymywane e.maile zasta-
nawia³em siê i zastanawiam siê nadal,
jak to siê dzieje, i¿ mimo 14 lat obowi¹-
zywania ustawy o w³asnoœci lokali tak
wiele zadawanych pytañ dotyczy - w
mojej ocenie - spraw podstawowych.
Przesta³em siê jednak dziwiæ po ostat-
niej komisji bud¿etu, gdy jeden z rad-
nych- liderów PiS, formu³uj¹c mocne oce-
ny w sprawie wspólnot - delikatnie mó-
wi¹c - wykazywa³ siê brakiem znajomo-
œci tematu we wspomnianej sprawie. Bar-
dzo wiele zadawanych pytañ dotyczy³o
sprawy rozró¿nienia zarz¹du i zarz¹dcy
wspólnot¹ mieszkaniow¹. Generalnie za-
rz¹d wspólnoty mieszkaniowej wy³ania-
ny jest w dwóch trybach. Pierwszy z nich,
rzadziej spotykany, wynika z art. 18.1.
ustawy, który mówi „W³aœciciele lokali
mog¹ w umowie o ustanowieniu odrêb-
nej w³asnoœci lokali albo w umowie za-
wartej póŸniej w formie aktu notarial-
nego, okreœliæ sposób zarz¹du nierucho-
moœci¹ wspóln¹, a w szczególnoœci mog¹
powierzyæ zarz¹d osobie fizycznej albo
prawnej”. Czêœciej spotykany jest model
wynikaj¹cy z art. 20 ustawy, na podsta-
wie którego w³aœciciele lokali podejmuj¹
uchwa³ê o wyborze jednoosobowego lub
kilkuosobowego zarz¹du. Tak powo³any
zarz¹d kieruje sprawami wspólnoty
mieszkaniowej i reprezentuje j¹ na ze-
wn¹trz oraz w stosunkach miêdzy wspól-
not¹ a poszczególnymi w³aœcicielami lo-
kali. Cz³onkowie zarz¹du wspólnoty nie
musz¹ byæ specjalistami od zarz¹dzania

nieruchomoœciami i czynnoœci te najczê-
œciej powierzaj¹ zarz¹dcy nieruchomo-
œci wspólnej, zwanemu potocznie admi-
nistratorem. Takim zarz¹dc¹-administra-
torem mo¿e byæ wyspecjalizowana fir-
ma lub osoba fizyczna posiadaj¹ca licen-
cjê, mo¿e te¿ byæ dotychczasowy zarz¹d-
ca komunalny np. ZGN.

Co wolno zarz¹dowi, a co zarz¹dcy-
administratorowi? Zarz¹d generalnie wy-
konuje uchwa³y podjête na corocznym
zebraniu wspólnoty mieszkaniowej i za-
strze¿one wy³¹cznie do kompetencji w³a-
œcicieli lokali, a zarz¹dca-administrator
jest jego „zbrojnym ramieniem”, który
prowadzi ca³¹ buchalteriê. Szczegó³owo
o kompetencjach, a w³aœciwie o tym, cze-
go nie wolno zarz¹dowi w ramach tzw.
zwyk³ego zarz¹du mówi art. 22 ustawy
o w³asnoœci lokali. Otó¿ do wy³¹cznej
kompetencji corocznego zebrania wspól-
noty mieszkaniowej nale¿y m.in. ustale-
nie wynagrodzenia zarz¹du lub zarz¹d-
cy nieruchomoœci wspólnej, przyjêcie rocz-
nego planu gospodarczego, ustalenie wy-
sokoœci op³at na pokrycie kosztów zarz¹-
du, zmiana przeznaczenia czêœci nieru-
chomoœci wspólnej, udzielenie zgody na
nadbudowê lub przebudowê nieruchomo-
œci wspólnej, na ustanowienie odrêbnej
w³asnoœci lokalu powsta³ego w nastêp-
stwie nadbudowy lub przebudowy i roz-
porz¹dzenie tym lokalem oraz na zmia-
nê wysokoœci udzia³ów w nastêpstwie
powstania odrêbnej w³asnoœci lokalu nad-
budowanego lub przebudowanego,

udzielenie zgody na zmianê wysokoœci
udzia³ów we wspó³w³asnoœci nieruchomo-
œci wspólnej, dokonanie podzia³u nieru-
chomoœci wspólnej, nabycie nieruchomo-
œci, wytoczenie powództwa, udzielenie
zgody na podzia³ nieruchomoœci grunto-
wej zabudowanej wiêcej ni¿ jednym bu-
dynkiem mieszkalnym i zwi¹zane z tym
zmiany udzia³ów w nieruchomoœci wspól-
nej oraz ustalenie wysokoœci udzia³ów w
nowo powsta³ych odrêbnych nieruchomo-
œciach wspólnych, okreœlenie zakresu i
sposobu prowadzenia przez zarz¹d lub
zarz¹dcê ewidencji pozaksiêgowej kosz-
tów zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹,
zaliczek uiszczanych na pokrycie tych
kosztów, a tak¿e rozliczeñ z innych tytu-
³ów na rzecz nieruchomoœci wspólnej.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

O wspólnotach mieszkaniowych (III)

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Na wstêpie przepraszam Pañstwa za
ma³y ¿arcik w poprzednim felietonie.
PRAWDZIWE fakty pozwoli³em sobie opi-
saæ jêzykiem, którym wiêkszoœæ mediów
(„Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”, TVN,
Polsat i in.) komentowa³a rz¹dy PiS. T¹
stylistyk¹ chcia³em pokazaæ Pañstwu me-
chanizm manipulacji, który najlepszy
rz¹d od 1992 r. (jedyny, który obni¿y³
podatki i zliberalizowa³ prawo gospodar-
cze) przedstawi³ jako wredny „kaczyzm”.

Ale na tym koniec ¿artów. Praskie dzieci
nadal g³oduj¹. Potwierdzaj¹ to na ³amach
prasy nauczyciele ze szkó³ Pragi Pó³noc i
Po³udnie. Wicedyrektor Biura Polityki Spo-

³ecznej, Teresa Sierakowska powiedzia³a
„¯yciu Warszawy” (05.06.2008): - Nigdy
nie mówiliœmy, ¿e wszystkie dzieci, które
przesta³y jeœæ obiady teraz je dostan¹.”

Czy Pañstwa ta urzêdnicza bezczel-
noœæ nie oburza? Jeden z tabloidów po-
kaza³ ostatnio, jak komisarz dzielnicy
(tytu³uj¹ca siê burmistrzem) Jolanta Ko-
czorowska opycha siê na bankiecie w
godzinach pracy. Jej widmo g³odnych
dzieci nie psuje apetytu. Podobnie jak
radnym PO i SLD.

Ratusz mêtnie t³umaczy siê zmian¹
ustawy. Tylko ¿e Rada Warszawy nie
otrzyma³a od urzêdników ¿adnego

Koniec ¿artów

projektu uchwa³y dostosowuj¹cej proce-
durê do¿ywiania dzieci do nowej usta-
wy. Tak wiêc premier Tusk obiecuje, ¿e
dzieci nie bed¹ g³odowaæ, wiceprzewod-
nicz¹ca PO Hanna Gronkiewicz – Waltz
mówi o sobie „matka samorz¹du war-
szawskiego”, radni PO atakuj¹ mnie za
interpelacjê w sprawie do¿ywiania dzie-
ci na ostatniej sesji... a dzieci nie dostaj¹
nadal obiadów.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Generalnie nie wdajê siê w polemiki
i nie odpowiadam na zaczepki kierowa-
ne pod moim adresem, ale tym razem
mój s¹siad felietonista z Nowej Gazety
Praskiej i z ³aw Rady Warszawy trochê
mnie sprowokowa³. Drogi Maæku - cho-
dzi oczywiœcie o kolegê Maciejowskiego
- jest takie powiedzenie: zapomnia³ wó³
jak cielêciem by³. Dziœ dedykujê je Tobie
i Twojej formacji, czyli Prawu i Sprawie-
dliwoœci. Nie bêdê ocenia³ publicznie Two-
jego stanu zdrowia, jak to zrobi³a na
ostatniej sesji wiceprzewodnicz¹ca Rady
Warszawy Ligia Krajewska raz dlatego,
¿e nie jestem lekarzem, a dwa, ¿e jest
to trochê niestosowne. Jednak po lektu-
rze Twojego felietonu w poprzednim nu-
merze wiem, ¿e na pewno cierpisz na
k³opoty z pamiêci¹, choæ nie wykluczam,
¿e jest to mo¿e amnezja udawana.

A wiêc do rzeczy. Po pierwsze, by³y
ju¿ dyrektor Makowski nie tworzy³ Domu
Kultury Praga. Powsta³ on w czasie ka-
dencji SLD – PO, a jego dyrektorem zo-
sta³ wówczas dotychczasowy wieloletni
naczelnik wydzia³u kultury w praskim
urzêdzie Adam Martin. Cz³owiek, który
mia³ ogromne doœwiadczenie i szerokie
kontakty w bran¿y artystycznej. Za jego
czasów, podczas legendarnych ju¿ festy-
nów w Parku Praskim, gra³y najlepsze
polskie kapele i wystêpowa³y najwiêk-
sze gwiazdy polskiej muzyki, i to nie jed-
na, ale po kilka jednego wieczoru. Ta-
kich festynów nie ma ju¿ dzisiaj nigdzie

w Warszawie i od dawna przesta³y byæ
równie¿ na Pradze – a dok³adnie od
dnia, w którym dyrektorem domu kul-
tury zosta³ broniony przez Ciebie Ry-
szard Makowski. Zreszt¹ jako cz³onek
w³adz Prawa i Sprawiedliwoœci doskona-
le wiesz, ¿e zrobiono dla niego miejsce
wywalaj¹c na bruk dotychczasowego dy-
rektora, czyli wspomnianego ju¿ Adama
Martina. Rozumiem, ¿e wówczas Wam
to nie przeszkadza³o. Nie chcê siê tu roz-
pisywaæ na temat Waszych czystek ka-
drowych, bo za rz¹dów Lecha Kaczyñ-
skiego w mieœcie pobiliœcie wszelkie re-
kordy w tej dziedzinie. Dlatego wydaje
mi siê, ¿e nie macie moralnego prawa
oceniania jakichkolwiek zmian kadro-
wych obecnych w³adz Warszawy, tym
bardziej, ¿e w ogromnej mierze s¹ one
merytorycznie uzasadnione.

Po drugie: poruszasz temat g³odnych
dzieci na Pradze. Czy¿byœ zapomnia³ ju¿,
jak to poprzez dzia³ania radnego Jacka
Wachowicza z Praskiej Wspólnoty Samo-
rz¹dowej, koalicjanta Prawa i Sprawie-
dliwoœci, Praga Pó³noc o ma³o nie straci-
³a w zesz³ym roku ponad dwa miliony
z³otych dodatkowych œrodków z bud¿e-
tu miasta? Czêœæ z tych œrodków mia³a
byæ przeznaczona miêdzy innymi na do-
¿ywianie dzieci w praskich szko³ach, bo
pieni¹dze na to skoñczy³y siê ju¿ w
pierwszym kwartale  roku. Pisa³y o tym
wówczas wszystkie wa¿niejsze gazety,
wiêc zachêcam do lektury, tym bardziej,

¿e w zwi¹zku z tym z³o¿y³em do proku-
ratury doniesienie o mo¿liwoœci pope³nie-
nia przestêpstwa. Dlaczego wtedy nie
martwi³ Ciebie i Twoich kolegów z PiS los
dzieci z najmniej zamo¿nych rodzin? Dla-
czego tylko ja musia³em wówczas zabie-
gaæ u w³adz miasta o znalezienie na ten
cel pieniêdzy z innego Ÿród³a, co mi siê
na szczêœcie uda³o?

Sam widzisz, ¿e pamiêæ Ci trochê do-
skwiera, wiêc uwa¿aj, bo z wiekiem bê-
dzie ju¿ coraz gorzej. Mam te¿ nadziejê,
¿e tylko z tym masz k³opoty, bo nawet
jako przeciwnikowi politycznemu ¿yczê
Ci wszystkiego dobrego. Na koniec dziê-
kujê za to, ¿e zmieni³eœ swoje podejœcie
do Lewicy w Warszawie i oceniasz jej dzia-
³ania wy¿ej ni¿ naszego koalicjanta, czy-
li PO. Na pocz¹tku kadencji wzywa³eœ bo-
wiem Platformê do zerwania porozumie-
nia z nami, a dziœ wed³ug Ciebie to my
powinniœmy opuœciæ koalicjê z Platform¹
Obywatelsk¹. Niestety, muszê Ciê zmar-
twiæ, ¿e tak siê nie stanie. Choæby dlate-
go, ¿e wówczas nie mia³by kto sprz¹taæ
tego ba³aganu, jaki pozosta³ po czterech
latach Waszych rz¹dów w Warszawie.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Klub Radnych LEWICA)

www.sebastianwierzbicki.pl

Amnezja S¹siada?

Nowe Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 374-84-96

(budynek STO, obok Urzêdu Dzielnicy Targówek)

Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

Tytu³owe pytanie dotyczy Zarz¹du
Transportu Miejskiego oraz Zarz¹du
Dróg Miejskich i wcale nie jest banalne.
Prawid³owej odpowiedzi nie zna³ ¿aden
z moich znajomych, nie zwi¹zanych za-
wodowo z samorz¹dem terytorialnym.
Najmniej odleg³e od prawdy odpowiedzi
mówi³y coœ o spó³kach miejskich. Dla
przeciêtnego warszawiaka relacja po-
miêdzy ZTM i ZDM a prezydentem mia-
sta jest czymœ na kszta³t niezale¿noœci
NBP od premiera.

Otó¿, oczywiœcie, nie. ZTM i ZDM
s¹ jednostkami bud¿etowymi miasta.
Dyrektorzy obu zarz¹dów bezpoœred-
nio podlegaj¹ prezydentowi, który w
pe³ni odpowiada za ich sukcesy i po-
ra¿ki, przyznaje im nagrody i kary,

mo¿e ich w ka¿dej chwili wymieniæ. Za
zarz¹dzanie komunikacj¹ publiczn¹ i
drogami odpowiada bowiem prezy-
dent miasta.

Wiedzia³ o tym dobrze Lech Kaczyñ-
ski, który szefem ZTM zrobi³ wiernego
dzia³acza PiS z £om¿y Roberta Czaplê, a
szefem ZDM Janusza Fotê, rzekomo do-
je¿d¿aj¹cego z Lublina, co mia³o uspra-
wiedliwiæ rozbicie przez niego samocho-
du s³u¿bowego na tej trasie, dopóki nie
wybuch³a afera z jego mieszkaniem w
Warszawie... Krótko mówi¹c, Kaczyñski
na swój sposób realnie zarz¹dza³ ko-
munikacj¹ i drogami miejskimi, czego
skutki niestety odczuwany do dziœ.

Piszê o tym pod wp³ywem medial-
nych relacji z najwiêkszego od kilku-

Co to s¹ zarz¹dy?

nastu lat zamieszania ze sprzeda¿¹ bi-
letów autobusowych w Warszawie. W³a-
dze miasta wprowadzi³y w czerwcu wy-
¿sze ceny biletów. Nowych biletów nie
mo¿na jednak nigdzie kupiæ. Przyczyn¹
by³o oszustwo polegaj¹ce na tym, ¿e
równolegle z podwy¿k¹ cen biletów ob-
ni¿ono procentow¹ mar¿ê dla sprze-
dawców biletów w kioskach (z 5 do 3,5
procent). Pani prezydent uwa¿a³a, ¿e
nie spowoduje to ¿adnego zamieszania,
gdy¿ kwotowo mar¿a pozosta³a „pra-
wie” na tym samym poziomie. Obni¿-
ka mar¿y da³aby w skali miasta spory
dochód, gdyby nie spowodowa³a - ku
zaskoczeniu pani prezydent - niechêci
kioskarzy do sprzeda¿y biletów.

Dlaczego piszê o oszustwie? Je¿eli
np. bilet jednorazowy podro¿a³ z 2,40
do 2,80 z³, to podwy¿ka wynios³a 40
groszy, czyli 16,7 procent. Tylko pozor-
nie. Z punktu widzenia dochodów mia-
sta jeden bilet kosztowa³ (bez mar¿y
kioskarza) przed podwy¿k¹ 2,28 z³, a
po podwy¿ce 2,70 z³. Podwy¿ka wynio-
s³a wiêc - w przypadku tych biletów -
nie 40, a 42 grosze, czyli 18,5 procent.
Czy radni, zgadzaj¹c siê na podwy¿kê,
byli tego œwiadomi?

Winnych zamieszania dziennikarze
poszukiwali w ZTM. Odpowiada za to
jednak Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie
jacyœ urzêdnicy z Zarz¹du. To j¹ wybie-
rali obywatele, nie jej podw³adnych -
anonimowych dla przeciêtnego miesz-
kañca miasta.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

 Warszawska komunikacja i drogi od
lat s¹ utrapieniem mieszkañców stolicy.
ZapóŸnieñ, siêgaj¹cych jeszcze czasów
g³êbokiego PRL-u, pog³êbionych zasto-
jem inwestycyjnym lat 2002-2006, nie
sposób nadrobiæ w kilka lat. Bud¿et mia-
sta nie jest te¿ na tyle zasobny, by rów-
nolegle realizowaæ kilka kosztownych i
wielkich projektów. Narzêdziem, które
mog³oby rozwi¹zaæ problem rosn¹cych
kosztów inwestycji infrastrukturalnych i
braku œrodków finansowych jest rozwój
partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego mo¿na by w Warszawie choæby
rozbudowaæ sieæ tramwajow¹. Uchwale-
nie 28 lipca 2005 r. ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym mia³o skut-
kowaæ przyspieszeniem rozwoju regio-
nalnego z wykorzystaniem potencja³u
przedsiêbiorstw prywatnych. Jednak na
gruncie tej niezwykle wadliwej ustawy
nie zrealizowano, co nale¿y podkreœliæ,
¿adnej inwestycji w ramach PPP.

Z d³ugiej listy „spraw do za³atwienia”,
z którymi w najbli¿szym czasie powinien
uporaæ siê warszawski samorz¹d warto
zwróciæ uwagê na modernizacjê i rozbu-
dowê sieci tramwajowej. Warszawa w po-
równaniu z innymi europejskimi miasta-
mi ma bardzo komfortow¹ sytuacjê: oko-
³o 97 % torowisk jest wydzielonych z pasa
jezdni. Oznacza to, ¿e tramwaje s¹ sku-
teczn¹ recept¹ na korki.

W ambitnym planie inwestycyjnym
Tramwajów Warszawskich na lata
2008-2013, zagro¿onych z powodów
finansowych, jest wiele potrzebnych in-
westycji, w tym m.in. linia Wilanów-
Dworzec Zachodni i dotycz¹ca Bia³o³ê-
ki linia wzd³u¿ ulicy Modliñskiej. Czy
odsuniêcie tak wa¿nych inwestycji na
kolejne lata nie bêdzie oznaczaæ odsu-
niêcia ich w nieskoñczonoœæ? A mo¿e
jest sposób, by zrealizowaæ je szybciej
w³aœnie na drodze partnerstwa publicz-
no-prywatnego?

Liczê na to, ¿e zgodnie z zapowiedzia-
mi rz¹d  Donalda Tuska stworzy w ci¹gu
najbli¿szych kilku miesiêcy prawne i fak-
tyczne warunki rozwoju partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w Polsce. Liczê tak-
¿e na prezydent Warszawy Hannê Gron-
kiewicz- Waltz, jako inicjatora wspó³pra-
cy przedsiêbiorców i sfery samorz¹dowej
w zakresie rozwi¹zania piêtrz¹cych siê
problemów komunikacyjnych Warszawy.
Jak nie teraz - to kiedy? Jak nie Platfor-
ma Obywatelska - to kto?

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

pjaworski@pobialoleka.waw.pl

www.jaworski.waw.pl

Partnerstwo

UKOÑCZY£EŒ ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
I CHCESZ KONTYNUOWAÆ NAUKÊ

proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce

- nauka w formie: dziennej, wieczorowej lub zaocznej

UKOÑCZY£EŒ LICEUM
I CHCESZ ZDOBYÆ DOBRY ZAWÓD

proponujemy Ci:
Szko³ê Policealn¹ w formie zaocznej w zawodach:

* technik us³ug fryzjerskich – nauka 2 lata,

* technolog robót wykoñczeniowych

w budownictwie – nauka 1 rok

NAUKA BEZP£ATNA!

Zespó³ Szkó³ Nr 34
im. Mieszka I

Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7

Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,

022 677-86-29

www.mieszko.neostrada.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI nauka
0609-631-186
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl

ZDROWIE I URODA
MASA¯ tanio - ³ó¿ko i mata
CERAGEM, 022 679-46-48,
0504-055-558
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,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samo-
chodowej, 10 lat Karcherem,
dojazd gratis
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
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
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
MALOWANIE, uk³adanie
paneli 0601-353-824
MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Sko-
czylasa 10/12 lok. 82

STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
TRANSPORT dostawczym,
rozbiórki, wywóz gruzu, z³o-
mu, wycinka drzew, prace
porz¹dkowe 0601-353-824
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

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
PRACA, korzystne wyna-
grodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54
ZATRUDNIMY pracowników
do ochrony 022 498-74-71,
022 499-67-40

Na BOK-u

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

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

wejœcie od podwórka

Salonik

z Czy¿ykiewiczem
W ostatnim w tym sezonie

„Saloniku z kultur¹” (14.06
godz. 18.00) wyst¹pi trzech
znanych artystów: gwiazda
kabaretu polskiego, aktorka i
piosenkarka, kojarzona przede
wszystkim z wystêpów estra-
dowych - Agnieszka Fatyga,
Tomasz Wachnowski, autor,
kompozytor i wykonawca pio-
senek oraz niezwyk³y bard
obdarzony przepiêknym, chra-
pliwym g³osem – Miros³aw
Czy¿ykiewicz. Z tym ostatnim
spotkaliœmy siê w naszym
Oœrodku ju¿ dwukrotnie w tym
sezonie. Po raz pierwszy w li-
stopadzie, przy okazji spekta-
klu muzycznego „Raj” pamiêci
Jacka Kaczmarskiego, potem
w styczniu podczas recitalu
najwiêkszych przebojów arty-
sty. Publicznoœæ za przepiêk-
ny wieczór pe³en emocji, nie-
zwyk³¹ charyzmê i potê¿ny
glos, nagrodzi³a artystê kilka-
krotn¹ owacj¹ na stoj¹co...

Miros³aw Czy¿ykiewicz w
trakcie wystêpu buduje wokó³
siebie szczególna aurê. Jego
czerwcowy wystêp w „Saloni-
ku” dostarczy nam z pewno-
œci¹ nie mniej wra¿eñ. Bilety
na koncert w cenie 20 pln mo¿-
na nabyæ w sekretariacie BOK.

„Oni” na koniec sezonu
Realizuj¹c projekt 10/20

(dziesiêæ premier na dwudzie-
stolecie), zespó³ najd³u¿ej
dzia³aj¹cej grupy teatralnej
Oœrodka 24 i 25 maja wysta-
wi³ „Onych” Witkacego. By³a to
pierwsza inscenizacja tego

dramatu w historii Teatru 13.
15 czerwca bêdziemy mieli
ostatni¹ szansê w tym sezo-
nie, ¿eby zobaczyæ spektakl.

Tajemniczy Oni pojawiaj¹
siê, ¿eby zagroziæ wolnoœci…
U Witkacego „Oni” byli alego-
ri¹ komunizmu, ostrze¿eniem
przed nadchodz¹cym nowym
systemem. „Oni” Tomasza S³u-
¿ewskiego ostrzegaæ bêd¹
przed cenzur¹ w sztuce. Poza

tym re¿yser jak zwykle zasko-
czy nas ciekawymi rozwi¹za-
niami scenicznymi. Niespe³na
dwugodzinny spektakl „Onych”
to naprawdê interesuj¹ca in-
scenizacja, operuj¹ca efektow-
nymi œrodkami i ca³¹ feeri¹
barw i œwiate³. Gor¹co zapra-
szamy. Przedstawienie to bê-
dzie zamykaæ sezon teatralny
BOK 2007/2008. Wstêp na
spektakl jest wolny.

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu MERI-
DIAN w Baguio City oraz Azja-
tyckiego Instytutu Fundacji Pa-
ramedycznej w Pasay na Fili-
pinach. Pochodzi z d³ugowiecz-
nej rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych he-
alerów na Filipinach. Po raz ko-
lejny odwiedza nasz kraj po na-
mowie i z rekomendacji swoje-
go ucznia i przyjaciela CON-
STANCIA MANGLANA. Po-
dobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej li-
kwiduj¹c ca³e spectrum choro-
by. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od sta-
nu chorego. Od tego te¿ uza-
le¿nia wybór techniki. Raz s¹
to manualne manipulacje, kie-
dy indziej uzdrawianie ducho-
we, praniczne b¹dŸ magnety-

zacja tkanek. Tak zwa-
ne bezkrwawe opera-
cje, filipiñski uzdrowi-
ciel robi na ciele ete-
rycznym (rozwija³ swo-
je umiejêtnoœci m.in. w
Korei). Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a choro-
by oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizy-
cie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina,
pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty po-
móg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przy-
padek to Pan Henryk
K., któremu poprawi³

kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³o-
wi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch
seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie
mo¿na by wymieniaæ jeszcze
d³ugo...

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego,
udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

12, 13, 17, 19, 20, 22,
24 i 26 czerwca

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

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

Jest zielone œwiat³o do bu-
dowy boiska pi³karskiego w
parku przy ul. Picassa.

Jak mnie poinformowano w
Urzêdzie Miasta 26 maja, a
wiêc w Dniu Matki zapad³a
decyzja o budowie na Bia³o³ê-
ce boiska do pi³ki no¿nej.

W pierwszej chwili krzykn¹³em
hura! Nareszcie po tylu latach
pisania, gadania i ³a¿enia za tym
tematem spe³nia siê marzenia
wielu ludzi, którzy tak jak ja robili
wszystko co w ich mocy aby mieæ
boisko z prawdziwego zdarzenia
na Bia³o³êce a jeszcze wiêkszym
marzeniem by³o aby zbudowano
je na Tarchominie.

Kiedy jednak s³ucha³em dalej
o tym jakie to ma byæ boisko, a
konkretnie kiedy nie us³ysza³em
jakie ma ono mieæ wymiary okrzyk
radoœci ugrz¹z³ mi w gardle.

Domyœli³em siê, ¿e skoro Mia-
sto ma realizowaæ program ogól-
nopolskiej budowy boisk wielo-
funkcyjnych ORLIK 2012, to na
pewno nie zbuduj¹ nam boiska

pe³nometra¿owego. Zbuduj¹ bo-
isko o wymiarach 30 x 62m w
tym pole do gry wyniesie 28 x
57m. Do tego dojdzie boisko do
siatki i kosza oraz zaplecze.

A wszystko to nazywa siê
boiskiem modu³owym.

Byæ mo¿e dla Orlików bêdzie
to wielka radocha. Ale czas leci
nieub³aganie do przodu. Po
roku gry Orliki przejd¹ do
¯aków, za kolejny rok ¯aki
urosn¹ i bêd¹ M³odzikami a ci
ju¿ bêd¹ musieli rozgrywaæ me-
cze ligowe na ligowych boiskach
a nie na jakiœ tam modu³ach.

Jedyna nadzieja w tym, ¿e
nasi radni i nasz zarz¹d dziel-
nicy zdobêd¹ siê na wysi³ek
finansowy, do³o¿¹ do tego pro-
gramu i zbuduj¹ coœ, co wy-
starczy nie tylko Orlikom, ale
pozwoli graæ mecze ligowe od
M³odzika do Seniora.

Dlatego po raz n-ty zwracam
siê do w³adz samorz¹dowych
Bia³o³êki o spojrzenie perspek-
tywiczne do przodu, w przy-

sz³oœæ abyœmy po raz kolejny
nie zmarnowali szansy, bo
wreszcie zabraknie nam tere-
nów na prawdziwe boisko i obu-
dzimy siê z rêk¹ w nocniku.

Panie i Panowie Radni, Pa-
nowie Burmistrzowie!

EURO 2012 jest nasz¹
szans¹ i nie wolno jej zmarno-
waæ w imiê budowania kolej-
nego œlicznego, ale nie per-
spektywicznego pomnika spor-
tu na Bia³o³êce.

Bêdê uwa¿nie œledzi³ i przy-
gl¹da³ siê procesowi projektowa-
nia obiektu przy ul. Picassa, zg³a-
sza³ swoje uwagi i stale apelo-
wa³ do Pañstwa o podjêcie dzia-
³añ na rzecz budowy pe³nome-
tra¿owego boiska do pi³ki no¿nej.

Jednoczeœnie przypominam,
¿e boisko pe³nometra¿owe to
powierzchnia 60 x 100m, w tym
powierzchnia pola do gry mini-
mum 50 x 90 m. Reszta to tzw.
opaski wokó³ pola gry.

Jarek Filipowicz

Za³o¿yciel PKS AGAPE Bia³o³êka

Miasto zbuduje pi³karzom boisko przy ul. Picassa
- tylko czy bêdzie ono pe³nowymiarowe?

Rada Osiedla Zacisze zaprasza mieszkañców osiedla do udzia³u w X edycji konkursu „Ogród
- moje hobby”, w którym zostan¹ wy³onione naj³adniejsze ogrody Zacisza. Zg³oszenia mo¿na
sk³adaæ do 15 lipca telefonicznie u pañ Jolanty Szymczak (0602 822 378) i Danuty Kubat (022
678 08 82, 0513 617 274), mailowo (rozacisze@op.pl) lub osobiœcie na dy¿urach Rady w ka¿dy
poniedzia³ek w godzinach 18-19 przy ul. Blokowej 3.

Regulamin dostêpny jest na stronie www.rada.zacisze.info

Konkurs

Casting do „13”!!!
15.06 o godz. 15.00 w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odbêdzie siê casting do Teatru 13,

grupy teatralnej z ponad dwudziestoletnim doœwiadczeniem. Jeœli masz min. 25 lat,
drzemi¹ w Tobie artystyczne talenty i posiadasz wiêksz¹ ni¿ inni potrzebê ekspresji

- przyjdŸ na casting!!!

Na przes³uchanie nale¿y przygotowaæ dwa teksty – wiersz i prozê. W planach ze-

spo³u m.in. inscenizacje: Mistrza i Ma³gorzaty, Czarodziejskiej Góry, Po deszczu S.

Belbela, Nocy Trybad P. Enqista oraz jednoaktówek H. Pintera.

Zapraszamy do wspó³pracy!!!
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redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824,
Jagoda 0605-037-515
Pawe³ 0609-490-949

oraz biuro og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280

31 maja, w przeddzieñ Miê-
dzynarodowego Dnia Dziecka,
w Centrum Rehabilitacji, Eduka-
cji i Opieki TPD „Helenów” od-
by³a siê wzruszaj¹ca uroczy-
stoœæ przekazania pierwszego z
piêciu koni, ufundowanych
wspólnie przez warszawskie
kluby Rotary. Pierwszy koñ, któ-
ry po specjalnym przeszkoleniu
bêdzie s³u¿y³ 125 pensjonariu-
szom TPD „Helenów”, w wiêk-
szoœci dzieciom z pora¿eniem
mózgowym, jest darem znane-
go ju¿ pañstwu z ³am Nowej
Gazety Praskiej, Klubu Rotary
Warszawa-Józefów. W obecno-
œci dyrektora Centrum Rehabi-
litacji, Zbigniewa Drzewieckiego
i kilkudziesiêcioosobowej grupy
dzieci, podopiecznych oœrodka,
które tego dnia specjalnie przy-
by³y, wraz ze swoimi rodzicami
i opiekunami do TPD „Helenów”,
odby³o siê uroczyste przekaza-
nie konia rasy trakeñskiej, uro-
dzonego w 2002 r., maœci kasz-
tan o imieniu „Las Vegas”, na
rzecz Centrum Rehabilitacji,
Edukacji i Opieki TPD „Hele-
nów”. W imieniu Klubu Rotary
przekazania daru dokonali: Do-
rota i Robert Tondera, wicepre-
zydent RC Warszawa-Józefów.
Kolejne cztery konie, zostan¹
przekazane jako dar Klubu RC
Warszawa Sobieski, przy
wsparciu kolejnych warszaw-
skich klubów Rotary; RC War-
szawa City i RC Belweder.

Dodatkowo warto podkreœliæ
fakt, ¿e dziêki sta³ej wspó³pra-
cy TPD „Helenów” z RC Sobie-
ski, na terenie oœrodka powsta-
nie zadaszona hala-padok, aby
dzieci mog³y korzystaæ ze zdro-
wotnego kontaktu z koñmi przez
ca³y rok. Poza tym g³ówny, dwu-
piêtrowy budynek zostanie wy-
posa¿ony w windê, aby trans-
port dzieci poruszaj¹cych siê na
wózkach na piêtro, odbywa³ siê
w sposób cywilizowany.

Przyjêcie konia w oœrodku
by³o niezwykle uroczyste. Dy-
rekcja, pracownicy i podopiecz-
ni zadbali o to, aby godnie
uczciæ dar warszawskich rota-
rian. Sprzyja³y temu okoliczno-
œci zbli¿aj¹cego siê Miêdzyna-
rodowego Dnia Dziecka. Dlate-
go te¿ przygotowano specjalny
koncert zatytu³owany „Pop³yñ-
my na wyspy szczêœliwe”. Ha-
s³o pochodzi od piosenki o tym
w³aœnie tytule, któr¹ na specjal-
nie przygotowanej estradzie za-
œpiewa³ szantowy zespó³ „Buka-

nierzy” razem z rewelacyjnym
podopiecznym Centrum Reha-
bilitacji Mariuszem B¹trukiem.

Chwilê póŸniej, przy ogólnym
aplauzie widowni „przechrzczo-
no” konia z obcego nam kultu-
rowo „Las Vegas”, na swojsko
brzmi¹cego „Józka”.  Z reporter-
skiego obowi¹zku dodam, ¿e
nikt nie spodziewa³ siê tak piêk-
nego zwierzêcia, tote¿, gdy po
prezentacji us³ysza³em g³osy, ¿e
to „Piêkny Józek” nie zdziwi³em
siê ani trochê i g³oœno bi³em bra-
wo razem ze wszystkimi.

W chwili, gdy ca³a masa dzie-
ci i doros³ych rzuci³a siê aby z
bliska podziwiaæ swojego kasz-
tana, „Józek” ze stoickim spoko-
jem podgryza³ soczyst¹ trawê.
To widomy znak, ¿e specjali-
styczny trening, któremu zosta³
poddany, przyniós³ oczekiwane
rezultaty. Konie s³u¿¹ce do hipo-
terapii, podobnie jak inne zwie-
rzêta pomagaj¹ce cz³owiekowi,
musz¹ zostaæ do tej pracy przy-
gotowane przez specjalnych tre-
nerów. Koñ, który bêdzie praco-
waæ z dzieæmi, poza wrodzony-
mi predyspozycjami, musi do-
datkowo wykazaæ siê ³agodnym
charakterem i byæ obdarzony
cechami, o których nam siê na-
wet nie œni³o. Doœæ powiedzieæ,
¿e trenerka i opiekunka „Józka”
jest z niego bardzo zadowolona.

Dooko³a by³o jeszcze mnóstwo
atrakcji, organizatorzy zadbali o
karuzelê, bufet, loteriê i kolejn¹
„koñsk¹” atrakcjê, ale tym razem
zwi¹zan¹ z koñmi mechaniczny-
mi. Na jednej z g³ównych alei
ustawi³a siê kolejka chêtnych do
podró¿y na quadzie. Ryk koni me-
chanicznych, aczkolwiek dono-
œny, nie przeszkodzi³ Józkowi i
pozosta³ym uczestnikom pikniku
w oklaskiwaniu kolejnych wyko-
nawców; m³odzie¿y z Domu Kul-
tury Starówka, wychowanków
TPD „Helenów” i najm³odszych
artystów, trzy- i czterolatków z
przedszkola Miœ.

Uwa¿amy, ¿e po³¹czenie prze-
kazania konia „Józka”, z Dniem
Dziecka, który zawsze przyci¹ga
najm³odszych ca³¹ rzesz¹ nie-
spodziewanych atrakcji, spraw-
dzi³ siê w 100%. Zarówno dar-
czyñcy, przedstawiciele klubów
Rotary Warszawa –Józefów i So-
bieski, jak i obdarowani: dyrekcja,
pracownicy i podopieczni Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i
Opieki TPD „Helenów” byli tego
dnia niezwykle wzruszeni.

     Robert Tondera

Hipoterapia
w Helenowie

Haft krzy¿ykowy w³aœciwie
nie jest trudny. Wystarczy rów-
no prowadziæ ig³ê z nitk¹. Tyle i

a¿ tyle. W³aœnie od takich czar-
nych krzy¿yków na bia³ej kan-
wie, przedstawiaj¹cych scenki

rodzajowe z paster-
kami, zaczyna³a
pani Po³oñska. Dziœ
tworzy kolorowe,
du¿e haftowane ob-
razy. Niektóre kosz-
tuj¹ j¹ prawie trzy
miesi¹ce wytê¿onej
pracy. Wytê¿onej,
bo zdarza siê jej pra-
cowaæ z ig³¹ ponad
10 godzin dziennie.
Za to jaki efekt!

Na wystawie mo-
¿emy podziwiaæ
z³oto-czarne syre-
ny, cykl pór roku w
b³êkitach oraz hafty
z motywami daleko-
wschodnimi: pago-
dy, bambusy i ma-
gnolie. Ale najwiêk-

Haftowane obrazy
Podobno robótki rêczne to prze¿ytek. Podobno dziœ ju¿

nikt nie ma czasu na szyde³kowanie, frywolitki czy riche-
lieu. Jednak parê miesiêcy temu wielkie gwiazdy kina w Hol-
lywood fotografowa³y siê ze swetrami i szalami w³asnorêcz-
nie zrobionymi na drutach. A tego lata modne s¹ rêcznie
wykonane ozdoby. O tym, ¿e robótki rêczne nie odchodz¹
w niepamiêæ, œwiadczy równie¿ wystawa haftów w klubie
„Podgrodzie”. Ich autork¹ jest wieloletnia mieszkanka Bród-
na pani Walentyna Po³oñska.

sze wra¿enie wywieraj¹ kopie
znanych obrazów.

Walentyna Po³oñska wyszy-
³a Che³moñskiego, Kossaka,
Muchê i Wyspiañskiego. Ob-
razy odwzorowane s¹ niemal
z dok³adnoœci¹ fotografii. O
tym, ¿e nie s¹ to kopie olejne,
œwiadczy jedynie widoczna z
bliska ich gruba faktura. S¹ wy-
konane znanym od œrednio-
wiecza haftem gobelinowym.
Takie prace robi siê za pomoc¹
ig³y z uszkiem tak du¿ym, aby
przesz³a przez nie ig³a. Motyw
musi pokrywaæ kanwê w ca³o-
œci. A jest co pokrywaæ. Por-

Fina³ IX Ogólnopolskiego Konkursu „Instruktor 2008 Roku”
5 czerwca na terenie Warszawskiego Oœrodka Ruchu

Drogowego przy ul. Powstañców Œl¹skich 127 odby³ siê
Fina³ IX Ogólnopolskiego Konkursu „Instruktor Roku
2008” pod has³em „STAWIAMY NA KULTURÊ”.

Celem konkursu jest upowszechnianie wœród instruktorów
nauki jazdy koniecznoœci samokszta³cenia i podnoszenia umie-
jêtnoœci zawodowych oraz propagowanie kultury w ruchu dro-
gowym. W Finale udzia³ wziêli reprezentanci 22 stowarzyszeñ
regionalnych wy³onieni w eliminacjach. Zwyciêzca Fina³u -
Robert Hurko - otrzyma³ puchar Ministra Infrastruktury oraz
nagrodê ufundowan¹ przez TOYOTA Poland.

Patronat medialny objê³a Nowa Gazeta Praska. Komando-
rem Konkursu by³ Jan Szumia³ – dyrektor Praskiej Autoszko³y
z ul. Jagielloñskiej 38.

tret markizy Pompadour (na
zdjêciu) ma 40 cm szerokoœci
na 50 cm wysokoœci.

Wyszywanie to tradycja ro-
dzinna artystki. Jesieni¹ w klu-
bie Podgrodzie pani Po³oñska
poprowadzi zajêcia i podzieli
siê swoimi doœwiadczeniami
ze wszystkimi chêtnymi. Oso-
by zainteresowane proszone
s¹ o kontakt telefoniczny (022)
674-03-59.

Wystawê haftów Walentyny
Po³oñskiej mo¿na ogl¹daæ do
koñca czerwca. Od poniedzia-
³ku do pi¹tku w godz. 14-20 w
klubie Podgrodzie (przy pêtli
autobusowej 500, 114, 127,
169) ul. Krasnobrodzka 11. Na
nastêpne wystawy klub zapra-
sza po wakacjach.


