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

Nawi¹zanie do historii
i tworzenie przysz³oœci

Realizowany przez War-
szawskie Centrum Demokra-
cji Lokalnej program „¯ycie
zaczyna siê po 40-tce”
osi¹gn¹³ pó³metek.

W kwietniu, przy 100% fre-
kwencji, Grzegorz Kukla pro-

wadzi³ warsztaty komputero-
we dla 2 grup, po 15 osób.

Uczestniczki zapoznawa³y siê

z systemami: Windows XP,
przede wszystkim z jego funk-

cjami u¿ytkowymi, oraz Excel
- do wykorzystania przy pro-

wadzeniu w³asnej dzia³alno-

œci. Zdoby³y te¿ podstawow¹
wiedzê i umiejêtnoœci, doty-

cz¹ce korzystania z internetu.

Szkolenie z werw¹

Dobrym przyk³adem takiej
„lekcji” mo¿e byæ zorganizo-
wany przez Warszawski
Oœrodek Sportu i Rekreacji
rajd rowerowy „Szlakiem 236
pp Legii Akademickiej”.

Rajd rowerowy
z Pragi do Ossowa

Wychowanie do patriotyzmu - temat wprowadzony pod
dyskusjê przez obecne kierownictwo Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej, budzi (przynajmniej w mediach) sporo
kontrowersji. Tymczasem „¿ywe lekcje” biologii, geografii

czy historii s¹ mile widzian¹ przez m³odzie¿ form¹ edu-

kacji. Najlepiej, jeœli ³¹cz¹ cele dydaktyczne z elementa-
mi sportowo-rekreacyjnymi.

Tym, którzy s³abiej pamiê-
taj¹ historiê tego okresu war-

to przypomnieæ, ¿e w sierpniu

1920 r. w gmachu Liceum
W³adys³awa IV gromadzili siê

W maju, pod kierunkiem
Magdaleny Korczyk-Waszak
trenowa³y „rozwój osobisty”.
Tematem zajêæ by³, szeroko
rozumiany, proces komuniko-
wania siê z ludŸmi, m.in. na-
rzêdzia skutecznej komunika-
cji. Panie dowiedzia³y siê np.,
jak wa¿na jest forma zwraca-
nia siê do drugiego cz³owie-
ka, by nie by³a to forma jego
oceny. Uczy³y siê, kiedy w
kontaktach nale¿y u¿ywaæ
pytañ otwartych, kiedy - za-
mkniêtych. Poznawa³y sztu-
kê aktywnego s³uchania, z
patrzeniem na osobê mó-
wi¹c¹: czy jej twarz wyra¿a
skupienie siê na tym, co
mówi. Zdobyt¹ wiedzê mog³y
od razu wykorzystaæ  pod-
czas treningów. Kolejny te-
mat - „Proaktywnoœæ” -zachê-
ca³ do dzia³ania w przekona-
niu, ¿e „w naszych rêkach jest

Fundacja AVE serdecznie zaprasza

21 czerwca o godz. 19 na uroczyste obchody

„Imienin Ksiêdza Jana Twardowskiego”

do Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury, ul. Van Gogha 1.

Odbêdzie siê tam gala fina³owa I Konkursu Recytatorskiego

Twórczosci Ks. Jana Twardowskiego, po³¹czona z wieczorem
wspomnieñ o Ksiêdzu Janie, o którym opowiadaæ bêd¹ naj-

bli¿si Przyjaciele: Waldemar Smaszcz (literat, krytyk, edytor

dzie³ Ksiêdza Jana - to z Nim dzieñ przed œmierci¹ Ksi¹dz Jan
wybiera³ ryciny do ostatniego tomiku) oraz dr Aldona Kraus (w

Jej aniñskim domu Ksi¹dz wielokrotnie spêdza³ wakacje).

Targówek: nowe mieszkania
czytaj na str. 12

Do zarz¹du zostali wybrani:
Antoni T. D¹browski - przewod-
nicz¹cy (Ko³o Wychowanków
Liceum im. Króla W³adys³awa
IV), Krzysztof Tyszkiewicz (Sto-
warzyszenie Ulicy Szerokiej),
Janusz Owsiany (Stowarzysze-
nie Monopol Warszawski). ZSP
zrzesza 13 stowarzyszeñ, or-
ganizacji i instytucji, zwi¹za-
nych z Prag¹, w tym - nasz¹
gazetê; stale do³¹czaj¹ nowe
organizacje i osoby prywatne.

ZSP chce wykreowaæ i zor-
ganizowaæ elitê intelektualn¹ i
twórcz¹ Pragi. W ten sposób
zamierza zbudowaæ potencja³
obywatelski i spo³eczny, wolny
od koniunktury politycznej, któ-
ry stworzy wizjê rozwoju Pragi
i bêdzie podejmowa³ dzia³ania,
kieruj¹c siê wy³¹cznie dobrem

8 czerwca powsta³ oficjalnie, dzia³aj¹cy ju¿ od paru

miesiêcy, Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich (ZSP) jako

Grupa Partnerska.

lokalnej spo³ecznoœci, widzia-
nej jako wspólnota i jako poje-
dynczy mieszkañcy.

Na czerwcowym spotkaniu
przyjêto tak¿e Regulamin i
Umowê Partnersk¹. Do Gru-
py Partnerskiej mog¹ przyst¹-
piæ organizacje pozarz¹dowe,
w³adze samorz¹dowe, instytu-
cje, przedsiêbiorstwa i osoby
prywatne. Zwi¹zek Stowarzy-
szeñ Praskich - Grupa Part-
nerska jest cia³em spo³ecz-
nym o charakterze non profit.

Dzia³ania Zwi¹zku Stowa-
rzyszeñ Praskich okreœlone

zosta³y w dwóch programach:
„Zrównowa¿ony rozwój pra-
wobrze¿nej i lewobrze¿nej
Warszawy” (tematy urbani-
styczno-inwestycyjne) i „Krze-
wienie ducha patriotyzmu,
poczucia wspólnoty i przed-

Dwa projekty uchwa³ zna-
laz³y siê w porz¹dku dzien-
nym XLVII sesji Rady Targów-
ka, zwo³anej 19 czerwca na
wniosek zarz¹du Dzielnicy.

Pierwsza dotyczy³a opinii

na temat zmiany za³¹cznika
dzielnicy Targówek do bud¿e-

tu m.st. Warszawy na rok
2006. Wyjaœnienia pani skarb-

nik oraz pozytywna opinia 3

komisji (bud¿etu, inwestycji i
gospodarki komunalnej) prze-

kona³y 21 radnych do jedno-
myœlnego g³osowania za

uchwa³¹. Zmiany wynikaj¹

m.in. ze zmiany ustawy o fi-

XLVII sesja Rady Targówka

Moc opinii
nansach publicznych. Ponad-

to, m.in. zwiêkszono dochody
w zwi¹zku z programem

Wspólnoty Europejskiej SO-

CRATES COMENIUS (dla Pu-
blicznego Gimnazjum nr 142

– 52 176 z³, dla Zespo³u Szkó³
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Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17
022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Pan Krzysztof Tyszkiewicz
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich Grupa Partnerska
oraz Stowarzyszenie ul. Szerokiej ul. K³opotowskiego 22

Bardzo dziêkujê za ¿yczliwe s³owa zawarte w piœmie z dnia 23 maja 2006 r. przes³anym
na moje rêce w imieniu Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich.

Inicjatywa utworzenia Muzeum Pragi na terenie dzielnicy jest jak najbardziej s³uszna i
nie ma co do tego najmniejszych w¹tpliwoœci. Taki obiekt jest bardzo potrzebny naszej
dzielnicy, poniewa¿ pomo¿e ocaliæ i zachowaæ wiedzê na temat niezwykle barwnego i
wa¿nego w historii Warszawy i jej mieszkañców miejsca, jakim jest Praga Pó³noc.

Ponadto powstanie Muzeum Pragi, jest inicjatyw¹ zgodn¹ z zaleceniami Ministerstwa
Kultury apeluj¹cego o zwrócenie szczególnej uwagi na utrwalenie dorobku kulturalnego
ka¿dego miasta i jego dzielnic.

Uchwa³a podjêta w dniu 10 maja 2006 r. na XLV sesji Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy wskazuje wprawdzie dwie ewentualne lokalizacje Muzeum Pragi, jednak¿e de-

cyzja o ostatecznej siedzibie muzeum powinna byæ oparta na bardzo szczegó³owej analizie

wszystkich uwarunkowañ i barier maj¹cych wp³yw na funkcjonowanie i dzia³alnoœæ tego
obiektu oraz jego dostêpnoœæ dla mieszkañców Warszawy i wszystkich zwiedzaj¹cych.

Dlatego jako przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy oraz pomys³odawca projektu, maj¹c pe-
³ne wsparcie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwoœci, uwa¿am, i¿ Muzeum Pragi powin-
no byæ zlokalizowane w domu za³o¿yciela Nowej Pragi, Ksawerego Konopackiego, czyli w
tzw. Pa³acyku Konopackich znajduj¹cym siê przy ul. Strzeleckiej 11/13 i z apelem o popar-
cie tej inicjatywy zwracam siê równie¿ do wszystkich Stowarzyszeñ Praskich.

Historia Pragi jest d³uga - badania archeologiczne potwierdzi³y istnienie na jej terenach
osadnictwa ju¿ w pocz¹tkowych wiekach naszej ery, a pierwsze dokumenty, w których
pojawi³a siê nazwa „Praga” pochodz¹ z roku 1432.

Nasza dzielnica to integralna czêœæ stolicy i ma pe³ne prawo aspirowaæ do pe³nienia funk-

cji sto³ecznego city na prawym brzegu i sama decydowaæ o wa¿nych dla siebie sprawach.

Pragn¹³bym, aby nikt nie zadecydowa³ za nas, pra¿an o lokalizacji Muzeum Pragi, tak
dla nas wa¿nego i oczekiwanego od lat przedsiêwziêcia (...)

                                      Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
                                                                     Jacek Wachowicz

Zwi¹zek  Stowarzyszeñ Praskich - Grupa Partnerska               Warszawa, 23.05.2006 r.
                                                                 Sz. P. Jacek Wachowicz
                                                                  Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy,
W imieniu Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich - Grupy Partnerskiej pragnê na Pañskie

rêce z³o¿yæ podziêkowanie za umo¿liwienie udzia³u w dyskusji na ostatniej sesji Rady,
dotycz¹cej kwestii realizacji Muzeum Pragi. Podjêta przez Radê inicjatywa, w oczywisty
sposób s³uszna, na skutek s³abego przep³ywu informacji pomiêdzy ró¿nymi organami w
Dzielnicy i mieœcie mog³a stan¹æ w sprzecznoœci i paradoksalnie zaszkodziæ idei realizacji
Muzeum.

Obecny na sesji reprezentant Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, pan Janusz Su-
jecki, poinformowa³ zebranych o stanie zaawansowania formu³owania programu muzeum
(maj¹cego byæ fili¹ Muzeum Historycznego) programu konserwatorskiego i wykonanych
ju¿ prac konserwatorskich w kamienicy przy ul. Targowej 50/52, wybranej wstêpnie na
przysz³¹ siedzibê muzeum oraz innych dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji tej idei. Jasne
jest, ¿e decyzja o lokalizacji muzeum powinna byæ oparta na przes³ankach merytorycz-
nych, obejmuj¹cych mo¿liwoœæ realizacji pe³nego programu ekspozycji, wartoœæ historyczn¹
obiektu, po³o¿enie, dostêp komunikacj¹ publiczn¹ i samochodami prywatnymi etc. Spra-
wy te poch³onê³y znaczn¹ czêœæ dyskusji na sesji, ale si³¹ rzeczy radni nie mogli bez
udzia³u odpowiedzialnych za koncepcjê muzeum, kompetentnych pracowników miejskich
biur, rozstrzygn¹æ tych kwestii.

Z wielk¹ satysfakcj¹ pragnê stwierdziæ, ¿e pomimo ujawniaj¹cych siê w dyskusji emocji
i zasadniczych ró¿nic zdañ, ostateczny wynik dyskusji i treœæ zmienionej uchwa³y œwiadcz¹
o zdolnoœci do kompromisu w sprawach bardzo wa¿nych dla Pragi. Prawie jednog³oœnie
podjêta uchwa³a Rady, bez g³osów sprzeciwu, wskazuj¹ca obie rozwa¿ane lokalizacje
muzeum i pozwalaj¹ca dokonaæ wyboru powo³anym do tego s³u¿bom w oparciu o kryteria
merytoryczne, oznacza zielone œwiat³o dla Muzeum Pragi. To dobra wiadomoœæ dla wszyst-
kich pra¿an oraz organizacji spo³ecznych, którym na sercu le¿y rozwój Pragi.

Pragnê za to wszystkim radnym Dzielnicy Praga Pó³noc w imieniu organizacji
tworz¹cych Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich gor¹co podziêkowaæ.

Krzysztof Tyszkiewicz
Stowarzyszenie ul. Szerokiej

Antoni T. D¹browski
Stowarzyszenie Wychowanków W³adys³awa IV

dokoñczenie ze str. 1

Policja

Komisariat Policji Warszawa

Bia³o³êka, ul. Myœliborska 65,
tel. - 022 603 51 30, 022

603 51 31.

II Rewir Dzielnicowych, ul. Ma-

rywilska 44, tel. - 022 814 56 13,

022 811 58 13.

Stra¿ Miejska

Referat III, VI Oddzia³ Te-
renowy Stra¿y Miejskiej, ul.

Modliñska 205, tel. 022

741 27 72, 022 741 15 15.

Stra¿ Po¿arna

Jednostka Ratowniczo - Ga-
œnicza nr 1, ul. Modliñska 15,

tel. 022 596 70 10.

Jednostka Ratowniczo -
Gaœnicza nr 10, ul. Czaro-
dzieja 19, tel. 022 596 71 00.

W³adze dzielnicy

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, ul. Modliñ-
ska 197, tel. 022 676 76 70.

Sekretariat Rady Dzielnicy
tel. 022 510 31 09,

Sekretariat Zarz¹du Dziel-
nicy - 022 510 31 01.

Wydzia³y:

Administracyjno - Gospo-
darczy - 022 510 31 15, Bu-
d¿etowo - Ksiêgowy - 022
510 31 34, Informatyki - 022
510 31 91, Infrastruktury - 022
510 31 16, Kadr - 022 510 32 22,
Kultury - 022 510 31 04, Wy-
dzia³ Obs³ugi Mieszkañców -
022 510 33 01, 022 510 32 02,
022 510 32 05, Wydzia³
Ochrony Œrodowiska - 022
510 31 41, Wydzia³ Oœwiaty i
Wychowania - 022 510 32 14,
Prawny - 022 510 31 17,
Sportu, Turystyki i Wypoczyn-

ku - 022 510 31 03, Spraw
Spo³ecznych i Zdrowia - 022
510 31 65, Wydzia³ Zasobów
Lokalowych - 022 811 52 41,
Dzielnicowe Biuro Finansów
Oœwiaty - 022 510 31 86.

Delegatury Biur m.st.

Warszawy

Delegatura Biura Admini-
stracji i Spraw Obywatelskich
- 022 510 31 49, Biura Bez-
pieczeñstwa i Zarz¹dzania
Kryzysowego - 022 510 31 82,
Biura Dzia³alnoœci Gospodar-
czej i Zezwoleñ - 022 510 31 22,
Biura Gospodarki Nierucho-
moœciami - 022 510 31 70,
Biura Geodezji i Katastru -
022 510 31 74, Delegatura
Biura Naczelnego Architekta
Miasta - 022 510 31 92, 022
510 31 31, Biura Ochrony -
022 510 31 30, Biura Za-

mówieñ Publicznych - 022
510 31 25.

Urz¹d Stanu Cywilnego -
022 510 31 39, Archiwum
Urzêdu m.st. Warszawy dla
Bia³o³êki - 022 510 33 33.

Rada Kombatantów przy

dzielnicy Bia³o³êka - 022
510 31 04.                  (egu)

Bia³o³êka w liczbach

Wa¿ne telefony

siêbiorczoœci w spo³ecznoœci
Pragi”, skierowany na dzia³a-
nia w spo³ecznoœci lokalnej,
szczególnie wœród m³odzie¿y.

W zwi¹zku z pierwszym
programem ZSP przekaza³
naczelnemu architektowi
Miasta uwagi dotycz¹ce Stu-
dium uwarunkowañ i kierun-
ków rozwoju m.st. Warszawy
(patrz str. 3). Zaproponowa³
dzia³ania, które pozwol¹ na
szybkie wyrównanie dyspro-
porcji w rozwoju tej czêœci
miasta, która przez wiele lat
pozostawa³a na marginesie
uwagi w³adz stolicy. Nadzie-
jê na wspó³pracê z rad¹ dziel-
nicy daje korespondencja,
której najbardziej istotne frag-
menty publikujemy obok.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ
Praskich podj¹³ te¿ energicz-
ne starania o ocalenie unikal-
nego w skali Warszawy kom-

pleksu zabudowañ zabytko-
wej fabryki przy ul. Z¹bkow-
skiej - Warszawskiej Wytwór-
ni Wódek „Koneser”, zagro¿o-
nej upad³oœci¹ z powodu wie-
lomilionowych d³ugów. Jako
zak³ad pañstwowy fabryka nie
mo¿e korzystaæ z pomocy
unijnej na rewitalizacjê.

Od kilku lat ratunkowy pro-
jekt dzia³añ w tej sprawie
przedstawia Stowarzyszenie
Monopol Warszawski.

W liœcie do ministra skar-
bu, Wojciecha Jasiñskiego,
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-
skich zwróci³ siê o podjêcie
natychmiastowej decyzji, roz-
poczynaj¹cej realizacjê pro-
jektu Stowarzyszenia Mono-
pol Warszawski. Projekt prze-
widuje przygotowanie kom-
pleksowego planu likwidacji

WWW „Koneser” w porozu-
mieniu z Miastem, któremu
powinny byæ przekazane
obiekty i tereny fabryczne, a
nastêpnie przez Miasto wy-
dzier¿awione na 15 - 30 lat
Fundacji na Starej Pradze.

Tylko takie rozwi¹zanie
umo¿liwi wyst¹pienie o fun-
dusze unijne i przeprowadze-
nie rewitalizacji zabytkowego
kompleksu. Zagwarantuje to
zachowanie obiektów i utwo-
rzenie w nich centrum kultu-
ralno-turystycznego, zacho-
wanie czêœci funkcji produk-
cyjnej, a po odpowiednim roz-
³o¿eniu - sp³acenie aktualne-
go zad³u¿enia fabryki.

Z dramatyczn¹ sytuacj¹
„Konesera” oraz zagro¿e-
niem dla merytorycznej dzia-
³alnoœci Stowarzyszenia Mo-
nopol Warszawski, Fundacji
na Starej Pradze i prowadzo-
nego przez ni¹ znanego Te-
atru „Wytwórnia” przedstawi-
ciele Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich zapoznali tak¿e po-
s³a Artura Zawiszê w czasie
jego wizyty w Teatrze „Wy-
twórnia”. Poproszono go o
osobisty patronat nad z³o¿o-
nym do Ministra Skarbu pro-
jektem uratowania i rewitali-
zacji fabryki.

Realizacja programów
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich mo¿liwa bêdzie we
wspó³pracy z lokalnymi w³a-
dzami. Zabiegaæ bêd¹ o to
cz³onkowie ZSP, radni.  Mie-
czys³aw Wojdyga poprosi³ o
rozmowê burmistrza Pragi Pó-
³noc Artura Marczewskiego.
Na jednej z najbli¿szych sesji
Rady Warszawy temat podej-
mie Wies³aw Drzewiecki.    K.

Antoni T. D¹browski jest inicjatorem powstania Zwi¹zku Sto-
warzyszeñ Praskich jako kontynuacji Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich z pocz¹tków XX w. W 1917 roku dzia³aj¹cy w tym czasie
zwi¹zek ówczesnych organizacji spo³ecznych Pragi, doprowa-
dzi³ do przekazania przez w³adze okupacyjne gmachu przy ul.
Jagielloñskiej - praskiej szkole, Liceum im. Króla W³adys³awa
IV. Mo¿na o tym przeczytaæ w II tomie Monografii Szko³y.

Rodzina pana Antoniego od czterech pokoleñ jest zwi¹za-
na z Prag¹. W 1959 roku pan Antoni ukoñczy³ Liceum im. W³a-
dys³awa IV, w 1967 r. uzyska³ dyplom mgr in¿. mechanika na
Politechnice Warszawskiej. Interesuje siê histori¹ Pragi, m.in.
architektur¹ dzielnicy, szczególnie lubi secesjê. Pragnie kon-
tynuowaæ tradycje z pocz¹tków ubieg³ego i przyci¹gn¹æ do ZSP
wszystkich ludzi dzia³aj¹cych na rzecz Pragi. Stworzyæ im mo¿-
liwoœæ poznania siê, komunikowania i wspó³pracy

Nawi¹zanie do historii
i tworzenie przysz³oœci

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

Masz problem z aparatem s³uchowym?

(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)

PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.

Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

i baterii w Warszawie
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KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

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

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO
SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Oliwy w³oskie
z Abruzzo i Lazio

Wiêcej informacji znaj-
dziecie Pañstwo na
www.specjalwiejski.pl
oraz w sklepikach:

Sadyba – ul. Konstanciñska 3
tel. 022 8583614;

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

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

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

Centrum Handlowe Land –
ul. Wa³brzyska 11  (budynek A)
pawilon 2b tel. 22 549-90-08.

Tarchomin

ul. Œwiderska 100/20

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

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Prawo unijne wyró¿nia i

chroni produkty o znanym
miejscu pochodzenia trzema
znakami. My przedstawiamy

dziœ dwa z nich, które maj¹
zwi¹zek z miejscem pocho-
dzenia takiego produktu - jest
to ochrona „nazwy pochodze-

nia” oraz „znaku geogra-
ficznego”. Oznacza to
ochronê produktu spe-
cyficznego o wyj¹tkowej
renomie, wytwarzanego
w regionie z surowców
pochodz¹cych równie¿
z danego regionu.

Oliwy najwy¿szej ja-
koœci otrzymywane
bezpoœrednio z oliwek,
wy³¹cznie w procesie
mechanicznej obróbki:

- oliwa extra vergine

D.O.P. - extra oliwa z oli-
wek z pierwszego t³o-
czenia o „CHRONIO-

W³ochy s¹ krajem zaliczanym do czo³ówki producen-

tów oliwy z oliwek. Na terytorium kraju dzia³a oko³o mi-
lion przedsiêbiorstw produkuj¹cych ponad 600.000 ton

oliwy z oliwek rocznie. Poniewa¿ w regionie Abruzzo i

Lazio uprawê oliwki rozpoczêto ju¿ w staro¿ytnoœci, dla-
tego produkowana na tym terenie oliwa z powodzeniem

mo¿e ubiegaæ siê o miano najlepszej w kraju.

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

NEJ NAZWIE POCHODZE-
NIA”. Powsta³a na bazie wy-
selekcjonowanych oliwek
Leccino i Gentile.

- oliwa extra vergine BIO

- produkt pochodzi z
„UPRAW EKOLOGICZ-
NYCH”. Otrzymywana z mie-
szanki odmian oliwek Lecci-
no i Rotondo di Tivoli.

- oliwa extra vergine z
pierwszego t³oczenia - zdro-

wa, naturalna oliwa posiada-

j¹ca tysi¹cletni¹ tradycjê, sta-
nowi¹ca g³ówny sk³adnik

„diety œródziemnomorskiej”.
Zapobiega chorobom wieñ-

cowym i nowotworom.

Do nabycia w  naszych
sklepikach.

Podstawowym aktem praw-
nym reguluj¹cym prawa i obo-
wi¹zki organizatorów turystyki
jest Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o us³ugach turystycz-
nych. Takim organizatorem
jest ka¿de biuro podró¿y, orga-
nizuj¹ce ró¿ne wyjazdy i wy-
cieczki. Dlatego te¿ w dzisiej-
szym artykule „biuro podró¿y”
oznaczaæ bêdzie ka¿dego or-
ganizatora turystycznego.

Ka¿da impreza turystyczna
wymaga sporz¹dzenia umo-
wy na piœmie, a ka¿dy klient
mo¿e domagaæ siê podania
w formie pisemnej wszystkich
wymaganych prawem infor-
macji. Umowa powinna okre-
œlaæ m.in. dok³adne dane or-
ganizatora, miejsce pobytu,
czas trwania imprezy, rodzaj
œrodka transportu, dok³adne
daty wyjazdu i powrotu, po-
³o¿enie, rodzaj i kategoriê
hotelu, iloœæ i rodzaj posi³ków,
jak równie¿ dok³adn¹ cenê.

Nale¿y wiedzieæ, i¿ w przy-
padku zmiany przez biuro pod-
ró¿y istotnych warunków umo-

wy turystycznej, np. zmiany
daty, hotelu, ceny (z pewnymi
wyj¹tkami), ka¿dy klient, który
nie zgodzi siê na tak¹ zmianê,
ma prawo do odst¹pienia od
umowy i natychmiastowego
zwrotu  wp³aconej ceny. Biuro
podró¿y nie ma prawa ¿¹da-
nia zap³aty kary umownej od
klienta, który odst¹pi³ od umo-
wy. W przypadku odwo³ania
imprezy, klient ma prawo do
natychmiastowego zwrotu
wp³aconej ceny, a w niektórych
przypadkach mo¿e ¿¹daæ za-
p³aty odszkodowania.

Polskie prawo nie rozró¿-
nia odrêbnej kategorii wyjaz-
dów okreœlanej jako „Last
Minute”. Z punktu widzenia
przepisów, warunki i obo-
wi¹zki biura podró¿y s¹ takie
same w przypadku organizo-
wania zwyk³ego wyjazdu, jak
i wyjazdu „Last Minute”.

Je¿eli po wykupieniu us³u-
gi, nie mo¿emy z niej skorzy-
staæ, wówczas mo¿emy odst¹-
piæ od umowy za zap³at¹ kary
umownej, wskazanej w umo-
wie lub mo¿emy przenieœæ na
osobê trzeci¹ wszystkie
uprawnienia wynikaj¹ce z ta-
kiej umowy. Biuro podró¿y nie
ma prawa odmowy, a dla sku-
tecznoœci przeniesienia wy-
starczy powiadomienie o tym
biura podró¿y przed rozpoczê-
ciem imprezy turystycznej.

Ka¿de biuro podró¿y musi
byæ wpisane do rejestru orga-
nizatorów turystyki i poœred-
ników turystycznych, jak rów-
nie¿ musi posiadaæ odpo-

wiednie ubezpieczenie. W
przypadku wyjazdów zagra-
nicznych, biuro podró¿y musi
posiadaæ ubezpieczenie po-
zwalaj¹ce na op³acenie po-
wrotu swoich klientów do kra-
ju, jak równie¿ ma obowi¹zek
zawarcia na rzecz klientów
umów ubezpieczenia od na-
stêpstw nieszczêœliwych wy-
padków i kosztów leczenia.

Za niewykonanie lub niena-
le¿yte wykonanie umowy biu-
ro podró¿y odpowiada na za-
sadzie ryzyka, chyba ¿e ta-
kie okolicznoœci spowodowa-
ne zosta³y dzia³aniem lub
zaniechaniem klienta; dzia³a-
niem lub zaniechaniem osób
trzecich, nieuczestnicz¹cych
w wykonywaniu us³ug prze-
widzianych w umowie, je¿eli
tych dzia³añ lub zaniechañ
nie mo¿na by³o przewidzieæ
ani unikn¹æ, albo si³¹ wy¿sz¹.

Niestety, z praktyki wynika,
¿e dobrowolna zap³ata od-
szkodowania przez biuro pod-
ró¿y jest ma³o prawdopodob-
na, dlatego te¿ wiêkszoœæ
spornych spraw rozstrzygaæ
musz¹ s¹dy. Nale¿y jednak
odpowiednio przygotowaæ siê
do takiej sprawy, przede
wszystkim zebraæ opinie
œwiadków i dokumentacjê fo-
tograficzn¹ lub filmow¹, co
pozwoli na uprawdopodobnie-
nie wszystkich roszczeñ kiero-
wanych wobec nierzetelnego
biura podró¿y. A w przypadku
problemów nale¿y zawsze
szukaæ pomocy u prawnika.

UWAGA: W zwi¹zku ze
zbli¿aj¹cym siê sezonem
urlopowym prosimy o wcze-
œniejsze telefoniczne zg³a-
szanie wizyt w Kancelarii.

Wszelkie pytania i pro-
blemy mo¿na zg³aszaæ te-
lefonicznie na numery 022
884 84 00 lub 502 535 361
lub za poœrednictwem pocz-
ty elektronicznej na adres

legismedia@legismedia.pl

Piotr KaŸmirski

Kancelaria Prawna

Legis Media

Szanowni Pañstwo,

W dniu ukazania siê niniejszego numeru Gazety, roz-

poczyna siê kalendarzowe lato, okres wzmo¿onych wy-

jazdów turystycznych. Dlatego te¿ warto przybli¿yæ kwe-
stie prawne zwi¹zane z takimi wyjazdami.

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Wiosenna promocja tylko w maju
i czerwcu.

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”
022 811-15-43

Szanowni Pañstwo,
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-

skich - Grupa Partnerska dzia-
³aj¹ca na podstawie umowy
pomiêdzy jej cz³onkami zrze-
sza obecnie 13 stowarzyszeñ
i instytucji zwi¹zanych z war-
szawsk¹ Prag¹. Zwi¹zek Sto-
warzyszeñ Praskich ma na-
dziejê kontynuowaæ w nowej
rzeczywistoœci tradycjê zapo-
cz¹tkowan¹ jeszcze na prze-
³omie wieków przez nosz¹cy tê
sam¹ nazwê Zwi¹zek ówcze-
snych organizacji spo³ecznych
dzia³aj¹cych na Pradze. Jed-
nym ze spektakularnych efek-
tów jego dzia³añ by³o dopro-
wadzenie do wybudowania
wielkomiejskiego gmachu gim-
nazjum - dzisiaj liceum im.
W³adys³awa IV, pozostaj¹cego
w œcis³ej czo³ówce liceów war-
szawskich. Zwi¹zek jako gru-
pa partnerska jest otwarty na
kolejne podmioty zaintereso-
wane wspólnym dzia³aniem na
rzecz Pragi.

Podstawowe kierunki dzia-
³ania Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Praskich wyznacza, oprócz
wzajemnego wspierania przez
cz³onków Zwi¹zku, inicjatyw
realizowanych przez poszcze-
gólne Stowarzyszenia i orga-
nizacje, tak¿e wspóln¹ promo-
cjê programu okreœlonego ro-
boczo tytu³em „Zrównowa¿o-
ny rozwój prawobrze¿nej i le-
wobrze¿nej Warszawy”.

Dzia³aj¹c w imieniu Zwi¹z-
ku Stowarzyszeñ Praskich pra-
gniemy przedstawiæ szereg
uwag do treœci Studium uwa-
runkowañ i kierunków rozwoju
m. st. Warszawy, podporz¹d-
kowanych okreœlonemu powy-
¿ej programowi.

Pragniemy podkreœliæ, ¿e
doceniamy ogromn¹ pracê
porz¹dkuj¹c¹ stan obecny
zagospodarowania miasta i
wyznaczaj¹c¹ kierunki rozwo-
ju Warszawy wykonan¹ przez
Biuro Naczelnego Architekta
Miasta. Jednak¿e w przypad-
ku Pragi, pozostaj¹cej od
dziesiêcioleci na marginesie
uwagi w³odarzy Warszawy
propozycje dzia³añ na rzecz
rozwoju tej czêœci miasta uwa-
¿amy za niewystarczaj¹ce.

W najwiêkszym skrócie
program „Zrównowa¿ony roz-
wój prawobrze¿nej i lewo-
brze¿nej Warszawy” opiera
siê na za³o¿eniu koniecznoœci
wyrównania dysproporcji w
rozwoju obu czêœci miasta.
Skutkiem jego wprowadzenia
powinny staæ siê zmiany w
funkcjonowaniu miasta ko-
rzystne dla ca³ej Warszawy.
Dzisiaj bardzo widoczne s¹
choæby dysproporcje w nasi-
leniu ruchu samochodowego
na mostach w porannych i po-
po³udniowych szczytach ko-
munikacyjnych. D¹¿enie do
wyrównywania stopnia rozwo-
ju, tworzenie miejsc pracy, no-
wych mieszkañ o dobrym
standardzie, wprowadzania
na Pragê inwestycji publicz-
nych, w tym nowych obiektów
muzealnych, kulturalnych,
urzêdów przyczyni siê do lep-

szego wykorzystania istniej¹-
cej sieci drogowej. Wis³a sta-
nowi dzisiaj barierê rozcina-
j¹c¹ miasto a dla ogromnej
wiêkszoœci warszawiaków
Praga, pomimo swych atrak-
cji, autentyzmu tkanki miej-
skiej i klimatu przedwojennej
Warszawy bardziej odczuwal-
nego ni¿ w zniszczonym Œród-
mieœciu stanowi „terra inco-
gnita” kojarzon¹ co najwy¿ej
z kryminogennym bazarem na
Stadionie Dziesiêciolecia i
nieprawdziwym stereotypem
o wy¿szej ni¿ gdzie indziej
przestêpczoœci. Program taki,
poprzez nap³yw na Pragê no-
wych mieszkañców, pocho-
dz¹cych z klasy œredniej oraz
zamieszka³ych w innych czê-
œciach miasta pracowników
instytucji i firm lokuj¹cych swe
siedziby na Pradze, a tak¿e
wzmo¿enie ruchu turystycz-
nego otworzy szansê awansu
materialnego tak¿e dla obec-

nych mieszkañców. Praga, w
niema³ym stopniu na skutek
œwiadomej polityki spo³ecznej
w okresie powojennym sta³a
siê obszarem podlegaj¹cym
szczególnie degraduj¹cym
procesom spo³ecznym. Ob-
szary biedy, patologii szcze-
gólnie rozwijaj¹ siê w znisz-
czonej przedwojennej tkance
miejskiej. Procesom tym za-
pobiegaæ mo¿e dostarczenie
impulsów rozwojowych, pracy,
wzorców do naœladowania,
podnoszenie jakoœci prze-
strzeni ¿yciowej. Ogromny po-
tencja³ organizacji spo³ecz-
nych, m. in. uczestnicz¹cych
w Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich, skierowany jest w³aœnie
na pracê z m³odzie¿¹, budo-
wanie w niej postaw prospo-
³ecznych i wychodzenie z ob-
szarów patologii. Wsparciem
tych dzia³añ, szczególnie ak-
tywnie realizowanych na Pra-
dze, musi staæ siê rozwój tej
czêœci miasta.

Uwagi do Studium koncen-
truj¹ siê w obszarach Ochro-
na dóbr kultury, Komunikacja,
Zagospodarowanie prze-
strzenne, ale poœrednio do-
tycz¹ tak¿e szeregu innych
obszarów. Zg³oszenie uwag
traktujemy jako pocz¹tek
wspó³pracy zorganizowanej
reprezentacji organizacji spo-
³ecznych z w³adzami miasta w
celu wypracowania optymal-
nej œcie¿ki rozwoju Pragi.
Zwi¹zek StowarzyszeñPraskich

Grupa Partnerska

Prawnik
przyjazny ludziom

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

Do: Biuro Naczelnego Architekta Miasta

Urzêdu m.st. Warszawy
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Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa - Targówek

Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.

Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów: 19.06 - 25.08.2006r.
tel. 022 679-16-69,  022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

OSTRZENIE

no¿y

no¿yczek

sitek

DORABIANIE

KLUCZY

Targówek,

ul. Ossowskiego

vis a vis

sklepu „KANNA”

pon.-pt. 10-19

sob. 9-15

tel. 0602-267-377

OPAKOWANIA

dla domu

sklepu

firmy

tel. 0602-267-377

Wczasy: Chorwacja,W³ochy, Hiszpania,
Francja, Bu³garia, Grecja, Krym,Turcja,
Cypr, Egipt, Tunezja, Sycylia, Kalabria...

S³owacja - uzdrowiska i chaty
wypoczynek w Polsce

Obozy dla m³odzie¿y - kursy jêzykowe
Wlk. Brytania, Malta, Cypr, Niemcy

Turystyka aktywna, wycieczki i pielgrzymki
zapraszamy pon.-pt. w godz. 10 - 18
ul. Jagielloñska 16 (vis a’ vis basenu)

tel. (022) 818 26 95 www.sun-line.pl

koncesja 0865

Takiej zabawy dawno w
Bia³o³êce nie by³o. Dziewiêæ
godzin na œwie¿ym powie-
trzu, piêkne otoczenie Dzi-
kiego Zak¹tka w Chosz-
czówce, moc atrakcji. Œwiê-
to wszystkich dzieciaków
mia³o fantastyczn¹ oprawê,
rozczarowanych nie by³o.

Organizatorami imprezy byli
- Restauracja i Klub Piknikowy
„Dziki Zak¹tek”, Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia-
³o³êka m.st. Warszawy, Bia³o-
³êcki Oœrodek Sportu i Centrum
Samotnych Matek „Bajka”.
Atrakcje? Nie by³o powodów do
narzekania - szalony nauko-
wiec, jazda konna, gry i zaba-
wy z animatorem, karaoke dla
dzieci, k¹cik czytania i zabawy
z ksi¹¿k¹, stanowisko malowa-
nia twarzy, chodz¹ce maskotki
i clown, dmuchane urz¹dzenia
do zabawy, trampolina, pokazy
sztuk walki dla dzieci, k¹cik we-
sternowy, k¹cik lepienia z gliny,
stanowiska do strzelania z
³uków, mini si³ownia, most lino-
wy, pokazy sprawnoœciowe
Stra¿y Po¿arnej. Na p³ocie dzie-
l¹cym restauracjê od parkingu
zawis³y kartony. Wszystkie
dzieciaki malowa³y wspólny,
œwi¹teczny rysunek, który zo-
sta³ uwieczniony na zdjêciu.
Znajdzie siê we wszystkich
przedszkolach i szko³ach, któ-
re bra³y udzia³ w przedsiêwziê-
ciu. ¯eby nikt siê nie pogubi³ w
nat³oku epatuj¹cych zewsz¹d
atrakcji, prowadz¹cy imprezê
informowa³ goœci, co i gdzie siê
dzieje. Ka¿dy móg³ liczyæ na

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

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

�Drzwi antyw³amaniowe
�Okna PCV i AL
�Drzwi wewnêtrzne

�Parapety

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

BIURO

RACHUNKOWE

(licencja Min. Finansów)

PE£NY ZAKRES US£UG

ul. Piotra Skargi 63 m. 60

03-516 Warszawa

DOJAZD DO KLIENTA

tel. 022 678-04-60

0604-13-12-35

Na jakoœæ ¿ycia wp³ywa stan
otaczaj¹cej nas infrastruktury.
Wybudowane drogi, kanaliza-
cja i wodoci¹gi, œcie¿ki rowe-
rowe, parki i ³awki przydro¿ne,
szko³y i przedszkola staj¹ siê
miar¹ naszego zadowolenia i
wp³ywaj¹ na jakoœæ ¿ycia. Do-
brze to znamy z naszej dziel-
nicy - Bia³o³êki, która nadrabia
cywilizacyjne zaleg³oœci.

Jest coœ jeszcze, co ma
wp³yw na jakoœæ ¿ycia ka¿dej
spo³ecznoœci. Socjologowie na-
zywaj¹ to kapita³em spo³ecz-
nym i definiuj¹ go jako zespó³
nieformalnych wartoœci i norm
(np. zaufanie, solidarnoœæ) oraz
wiêzi miêdzys¹siedzkich, uzna-
wanych przez cz³onków danej
spo³ecznoœci, który umo¿liwia
wspó³pracê i wspó³dzia³anie na
rzecz rozwi¹zywania proble-
mów, indywidualnych i zbioro-
wych. Zintegrowane i aktywne
osiedla, grupy mieszkañców,
grupy parafialne mog¹ skutecz-
nie dzia³aæ na rzecz swoich spo-
³ecznoœci, rozwi¹zywaæ proble-
my lokalne, wp³ywaæ na w³adze
przy wypracowywaniu decyzji
wa¿nych dla tych mieszkañców
i realizowaæ ciekawe pomys³y.

Podam kilka bia³o³êckich przy-
k³adów dla zachêty i inspiracji:

- Stowarzyszenie Nasza
Choszczówka - integrowanie
mieszkañców poprzez wyda-
wanie gazety lokalnej, orga-
nizacja olimpiady dla dzieci
oraz zorganizowanie protestu
przeciwko budowie spalarni w
oczyszczalni Czajka.

- Fundacja AVE - organizo-
wanie imprez kulturalnych (kon-
certy, Betlejem u Avetek, Cecy-
liada - przegl¹d parafialnych
zespo³ów m³odzie¿owych),
sp³ywów kajakowych oraz wy-
dawanie miesiêcznika Aveciarz
- gazety m³odych dla m³odych
o ciekawych pomys³ach, kultu-
rze i sporcie w Bia³o³êce.

- Ruch Œwiat³o - ̄ ycie (tzw.
Oaza) z Parafii Œw. Jakuba
Ap. - prowadzenie œwietlicy
„Akwarium”, kawiarenki dla
m³odzie¿y, organizowanie tur-
nieju pi³karskiego, balu karna-
wa³owego oraz pomoc przy
organizacji Balu M³odego Mi-
strza Sportu Bia³o³êki.

- PKS Agape - organizacja
ligi pi³karskiej, imprez sporto-
wych, liczne turnieje szacho-
we, tenisa sto³owego, prowa-
dzenie sekcji pi³ki no¿nej.

- Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepe³nosprawnych
KRASNAL - prowadzenie oœrod-
ka rehabilitacyjnego dla niepe-

Aby chcia³o siê chcieæ
³nosprawnych dzieci, organizo-
wanie olimpiady integracyjnej.

To nie wszystkie ciekawe
inicjatywy w naszej dzielnicy.
Z drugiej jednak strony, tych
obywatelskich przedsiêwziêæ
nie jest a¿ tak du¿o i teraz
krótko o tym.

Mieszkañcy Bia³o³êki
tworz¹ spo³ecznoœæ, która
jest w ci¹g³ej budowie. Wystê-
puj¹ tutaj enklawy zintegro-
wanych osiedli (np. Chosz-
czówka, Bia³o³êka Dworska,
czy stare osiedla Tarchomi-
na), jednak dynamiczny roz-
wój dzielnicy z ogromnym
nap³ywem nowych mieszkañ-
ców sprawia, ¿e mieszkañcy
poszczególnych czêœci Bia³o-
³êki s¹ s³abo zakorzenieni i
zintegrowani miêdzy sob¹.

To wszystko wp³ywa tak¿e
na iloœæ i jakoœæ organizacji
spo³ecznych, dzia³aj¹cych w
naszej dzielnicy. Na ok. 30 za-
rejestrowanych, funkcjonuje
kilkanaœcie. Natomiast wnio-
ski o dotacje w ramach licz-
nych konkursów og³aszanych
przez Urz¹d Miasta Warsza-
wy (i nie tylko) sk³ada zaled-
wie kilka. Po pieni¹dze na re-
alizacje bardzo ciekawych i
potrzebnych przedsiêwziêæ
dla bia³o³êczan po prostu nie
ma kto wyci¹gn¹æ rêki. A szko-
da, i to z dwóch powodów:
spo³ecznego i ekonomiczne-
go, poniewa¿ przepada mnó-
stwo funduszy, które finansuj¹
pomys³y w innych dzielnicach.

Ludzie dziel¹ siê na tych, któ-
rzy narzekaj¹ na otaczaj¹cy
œwiat i na tych, którzy próbuj¹
zmieniaæ œwiat, w którym ¿yj¹,
bior¹c sprawy w swoje rêce. Nie
podoba mi siê moja ulica, osie-
dle, szko³a, nie podobaj¹ mi siê
dzia³ania ró¿nych instytucji, nie
odpowiada mi oferta sportowo-
kulturalno-rozrywkowa w dziel-
nicy lub - jak niektórzy twierdz¹
- jej brak, i to, ¿e Bia³o³êka jest
kulturaln¹ „pustyni¹” (z takimi
bêdê polemizowa³ podpieraj¹c
siê Aveciarzem - gazet¹ dla
m³odych o kulturze i sporcie)
itd., itd... Mo¿na tak d³ugo i
mo¿na na tym zakoñczyæ. Mo¿-
na te¿ inaczej, bior¹c sprawy w
swoje rêce i zacz¹æ zmieniaæ
rzeczywistoœæ, w której ¿yjemy
i wtedy w³aœnie rodzi siê w nas
obywatel. Dzia³aj¹c wspólnie
tworzymy kapita³, którego nie
da siê wyceniæ, a który ma
wp³yw na nasz¹ codziennoœæ.
Stajemy siê obywatelami, ak-
tywnie uczestnicz¹cymi w ¿yciu
spo³ecznoœci w której mieszka-
my, uczymy siê, pracujemy, wy-
kazujemy siê trosk¹ o tê wspól-
notê i bierzemy za ni¹ odpowie-
dzialnoœæ.  Obywatelstwo to ak-
tywnoœæ, które nie ogranicza siê
tylko do aktu wyborczego (cho-
cia¿ to i tak du¿o).

Najwa¿niejsze to prze³a-
maæ w sobie biernoœæ, czêsto
id¹c pod pr¹d opinii s¹siadów.
Nale¿y uwierzyæ, ¿e napraw-
dê mogê zmieniaæ œwiat po-
przez drobne inicjatywy i za-
cz¹æ chcieæ chcieæ. Nawet
most mo¿na wspólnie zbudo-
waæ. To tylko taka bia³o³êcka
metafora, chocia¿ coœ w niej
jest! Mo¿e warto spróbowaæ!

Wszystkich chc¹cych chcieæ
pragnê zaprosiæ na szkolenie
w ramach Bia³o³êckiego Fo-
rum Inicjatyw Obywatelskich:
MYŒLÊ PROJEKTEM, DLA-
TEGO OTRZYMUJÊ DOTA-
CJÊ - pisanie wniosków o do-
tacje i praca metod¹ projektów.

Szkolenie przeznaczone
jest dla organizacji pozarz¹-
dowych oraz grup nieformal-
nych zainteresowanych pozy-

skiwaniem œrodków na inicja-
tywy spo³eczne.

Podczas szkolenia zapre-
zentowane bêd¹ tak¿e Ÿród³a
finansowania organizacji po-
zarz¹dowych, realizuj¹cych
zadania z zakresu polityki spo-
³ecznej, profilaktyki uzale¿-
nieñ, kultury, sportu, turystyki,
oœwiaty, ochrony zdrowia.

Szkolenie poprowadzi tre-
ner Stowarzyszenia BORIS.
Szkolenie organizowane we
wspó³pracy z Urzêdem Dziel-
nicy Bia³o³êka m.st. Warsza-
wy. Termin: 26 czerwca w
godz. 15-19. Miejsce: Sala
konferencyjna Urzêdu Dziel-
nicy Bia³o³êka m.st. Warsza-
wy ul. Modliñska 197.

Chêæ uczestnictwa nale¿y
zg³osiæ do Koordynatora
Bia³o³êckiego Forum Inicja-
tyw Obywatelskich na adres:
poracz@poczta.fm lub do
Wydzia³u Spraw Spo³ecz-
nych i Zdrowia Urzêdu Dziel-
nicy Bia³o³êka m.st. Warsza-
wy tel. 022 510 31 65.

Skorzystajmy z okazji, ¿eby na-
uczyæ siê, jak skuteczniej stawiaæ
czo³o nowym wyzwaniom, aby
móc realizowaæ nasze marzenia!

Piotr Oracz

radny Dzielnicy Bia³o³êka,

przewodnicz¹cy Komisji
Polityki Spo³ecznej

i Ochrony Zdrowia

Festyn w Dzikim Zak¹tku
prezent - balonik i s³odycze, któ-
re rozdawa³ sympatyczny
clown. Du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê pokazy szalonego
naukowca - triki z kartami i ma-
giczn¹ torb¹, baloniki i pi³ki, któ-
re uczy³y siê lataæ, znikaj¹ce i
pojawiaj¹ce siê przeró¿ne sub-
stancje. W stacji naukowej wie-
le mo¿na by³o siê dowiedzieæ o
polimerach, ba - mo¿na by³o sa-
memu wyprodukowaæ rozci¹-
gliw¹, plastyczn¹ substancjê,
pod nazw¹ flabber i zabraæ j¹
do domu. Ka¿dy móg³ w prak-
tyce sprawdziæ swoj¹ wiedzê o
aerodynamice, buduj¹c rakietê
kosmiczn¹ z papieru i s³omek.
Na scenie rozgrywa³y siê bar-
dzo spektakularne, niemal fil-
mowe sceny - m.in. prysznic z
piany, kontrolowana eksplozja i
b¹belkowe wulkany. Mo¿na
by³o posmakowaæ dwuminuto-
wego lotu na ma³ym podusz-
kowcu. Wspania³a sprawa.
Wielbiciele bardziej zamierz-
ch³ych czasów mogli postrzelaæ
z ³uku, pojeŸdziæ konno, przejœæ
mostem linowym, pohuœtaæ siê
niczym Tarzan na lianach. Fani
cyrku mogli obejrzeæ pokazy
clownów ¿ongluj¹cych czym siê
da i je¿d¿¹cych na monocyklu,
jednoko³owym rowerze. Poka-
zy wolty¿erki i wyœcigi miêdzy
beczkami - to by³o coœ. Ka¿dy
œpiewaæ mo¿e, wiêc do konkur-
su karaoke  stanê³o wielu m³o-
dych piosenkarzy. A na zakoñ-
czenie by³y tañce. Na pewno
nie do bia³ego rana, ale wystar-
czaj¹co d³ugo, by zdrowo siê
zmêczyæ.                        (egu)

Organizatorami turnieju byli
PKS AGAPE Bia³o³êka i Bia-
³o³êcki Oœrodek Kultury. W
obu turniejach udzia³ wziê³o
39 zawodniczek i zawodni-
ków.

W turnieju o puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Dzielni-
cy Bia³o³êka grali juniorzy od
16 lat oraz seniorzy, a w tur-
nieju o puchar Prezesa PKS
AGAPE Bia³o³êka juniorzy do
lat 15. Wœród 24 zawodniczek
i zawodników oœmioro nie
ukoñczy³o 10 roku ¿ycia. Naj-
m³odszy zawodnik turnieju
Jan Mrozowski jest szeœcio-
latkiem.

Turniej rozgrywany by³ sys-
temem szwajcarskim. Zawod-
nicy grali 7 rund z tempem po
1 godzinie na zawodnika.

Dawa³o to mo¿liwoœæ zdo-
bywania wy¿szych kategorii
szachowych. Z mo¿liwoœci tej
skorzysta³ Daniel Zalewski,
który rozpoczyna³ turniej bez
kategorii szachowej, a zakoñ-
czy³ go z III kategori¹.

10-letni Bartosz Nowicki oka-
za³ siê najlepszym z grona
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1 odby³y siê turnieje szachowe o puchar Przewodnicz¹cego

Rady Dzielnicy Bia³o³êka Paw³a Stañczyka i o puchar Preze-

sa PKS AGAPE Bia³o³êka ks. Andrzeja Kinowskiego.

Turniej szachowy
Agape

dziesiêciolatków, zajmuj¹c w
punktacji generalnej V miejsce.

Najm³odsza juniorka Kinga
Pastuszko, najlepsza spoœród
zawodniczek do lat 10, w
punktacji generalnej zajê³a
wysokie X miejsce.

W œród seniorów wystarto-
wa³ w turnieju by³y mistrz Pol-
ski Mistrz Miêdzynarodowy Jan
Adamski, zajmuj¹c II  miejsce.

Dobrze wypadli dwaj za-
wodnicy AGAPE Lech Lipski
i junior Czarek Bartosiak. Pan
Lech wywalczy³ III kategoriê
szachow¹, natomiast Czarek
pozostawi³ za sob¹ trójkê za-
wodników, legitymuj¹cych siê
wy¿szymi kategoriami.

Podczas uroczystoœci
dwójka zawodników PKS
AGAPE Paulina Stê¿ycka i
Micha³ Kowalik wrêczyli Dy-
rektor Alicji Ma³eckiej-Mierz-
wie puchar i dyplom za II miej-
sce w klasyfikacji szkó³ gim-
nazjalnych, które zdobyli pod-
czas Warszawskiej Olimpiady
M³odzie¿y w szachach.

Przedstawiciele zarz¹du
klubu ks. Andrzej Kinowski i
Jaros³aw Filipowicz wrêczyli
trójce rodziców pami¹tkowe
medale i dyplomy z podziêko-
waniami za pomoc w prowa-
dzeniu sekcji szachowej.

Zawodnicy PKS AGAPE
Bia³o³êka, którzy zdobyli ka-
tegorie szachowe otrzymali
legitymacje MZSzach. i zosta-
li pasowani na szachistów
przez trenera sekcji Maæka
Brudziñskiego.

Jaros³aw Filipowicz

Sekretarz PKS AGAPE

Moc opinii
XLVII sesja Rady Targówka

im. Piotra Wysockiego – 21
526 z³). O 80 000 z³ zwiêkszo-
no kwotê na zadania inwesty-
cyjne – prace projektowe przy
budowie wielofunkcyjnych bo-
isk sportowo rekreacyjnych w
Parku Bródnowskim.

Projekt drugiej uchwa³y zo-
sta³ przywieziony do Biura
Rady Targówka 14 czerwca.
Tego dnia przewodnicz¹cy
Rady Warszawy Witold Ko³o-
dziejski skierowa³ do prze-
wodnicz¹cego Rady Targów-
ka Macieja Œwiderskiego
(sic!) projekt uchwa³y w spra-
wie zmian granic okrêgów
wyborczych na obszarze
Dzielnicy Targówek – z
uprzejm¹ proœb¹ o zaopinio-
wanie i przekazanie opinii do
Rady Warszawy do godziny
15. 21 czerwca.

Radni Targówka zajêli siê
spraw¹ ju¿ w pierwszym dniu
roboczym po otrzymaniu tej
proœby. Maciej Œwiderski wy-
razi³ zaskoczenie, ¿e materia³
przyszed³ tak póŸno – o zmia-
nach w okrêgach wyborczych
nie mo¿na by³o dyskutowaæ
na komisjach, w klubach ani
z samorz¹dem osiedli i spó-
³dzielni. „To tragedia, koniec
samorz¹du” – oceni³a Sylwia

Góralska. Andrzej Kobel za-
proponowa³, by w uchwale
podj¹æ próbê przeciwstawie-
nia siê takiemu trybowi za³a-
twiania sprawy.

Konsultacje s¹ s³uszne, ale
przy takich terminach to
musztarda po obiedzie –
przyzna³ Dariusz Klimaszew-
ski, radny Rady Warszawy.
Bez opinii Rady Targówka
Rada Warszawy tak¿e podej-
mie uchwa³ê 22 czerwca.
Witold Harasim postawi³
wniosek, by jednak podj¹æ
próbê i pokazaæ, ¿e rady
dzielnic s¹ potrzebne i maj¹
coœ do powiedzenia: zwróciæ
siê do przewodnicz¹cego
Rady Warszawy o zdjêcie te-
matu z porz¹dku obrad 22
czerwca i rozpatrzenie go na
nastêpnej sesji 6 lipca. By³by
czas na lokalne dyskusje.

Wniosek popar³o tylko 8 rad-
nych, 10 by³o przeciw, 2
wstrzyma³o siê od g³osu. Za
przyjêciem uchwa³y, pozy-
tywnie opiniuj¹cej przys³an¹
propozycjê opowiedzia³o siê
11 osób, 5 by³o przeciw, 4
wstrzyma³y siê od g³osu.

P.S. Przewodnicz¹cy Rady
Targówka Andrzej Kobel nie
by³ zaskoczony faktem, ¿e pi-
smo Rady Warszawy zaadre-
sowane zosta³o do Macieja
Œwiderskiego. Uzna³ to za ko-
lejny przyk³ad, ¿e góra nie wie
co siê dzieje na dole – nie in-
teresuje siê tym – pisma wy-
sy³a zwyczajowo. „Przep³yw
informacji jest, jaki jest”.     K.

dokoñczenie ze str. 1
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

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

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

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

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

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

„Dom jak Nowy”

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

na karcie do 60.000 z³

Naszym klientom oferujemy:

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

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

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

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

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Firma oferuje do wynajêcia na cele handlowo-us³ugowo-biurowe 260 m2

powierzchni parterowej w wysokim standardzie w zadbanym budynku z lat

20. XX w. przy ul. Ks. I. K³opotowskiego 5 róg Panieñskiej (100 m od Wis³y).

Cena do uzgodnienia. Tel. kontaktowy 0-502-682-195

Szkolenie z werw¹
inicjatywa i odpowiedzialnoœæ
za to, co siê dzieje”. Formy
„muszê”, „powinnam to zro-
biæ”, „zrobi³abym” - trzeba
zmieniæ na: „chcê”, „wolê”,
„moim zdaniem”. Zajêcia  pod
nazw¹ „Zarz¹dzanie czasem”
wyrabia³y przekonanie, ¿e
czas nie mo¿e byæ „zaosz-
czêdzony”, „kupiony” ani
„sprzedany”; powinien byæ
„wykorzystany”. Kolejnym
krokiem by³o „wytyczanie ce-
lów oraz sporz¹dzanie i reali-
zacja planów” Nie tylko przy
tych dzia³aniach pomocna
oka¿e siê wiedza o stresie i
æwiczona na zajêciach umie-
jêtnoœæ radzenia sobie z tym
zjawiskiem.

W ostatnim dniu majowych
zajêæ ka¿dej z pañ przycze-
piono na plecach karteczkê,
na której po s³owach: „Je-
steœ....” i „Podoba mi siê u Cie-
bie.....” zostawiono miejsce,
by kole¿anki mog³y dopisaæ
swe opinie. Zapiski trafi³y do
kopert, a na zakoñczenie za-
jêæ trenerka wrêczy ka¿dej z
pañ jej karteczkê. Lektura
przyda siê w chwilach chan-
dry; mo¿e pozwoli odbudowaæ
poczucie w³asnej wartoœci.

Obserwuj¹ca zajêcia Bo-
gumi³a Parczyñska zauwa¿y-

dokoñczenie ze str. 1 ³a bardzo dobry  kontakt tre-
nerki z uczestniczkami i na-
wi¹zanie przyjaznych kontak-
tów wewn¹trz grupy. Pozy-
tywne emocje zaowocowa³y
³zami na po¿egnanie.

W czerwcu, przed waka-
cyjn¹ przerw¹, odby³y siê
jeszcze zajêcia  pn. „Samo-
zatrudnienie”. Arkadiusz Lu-
bowicki zachêca³ do przedsiê-
biorczoœci, zak³adania organi-
zacji. Symulowane sytuacje
zak³adania sklepu zielarskie-
go i z kosmetykami by³y wstê-
pem do dyskusji o zaletach i
wadach takich przedsiêwziêæ
oraz zasadach ich projekto-
wania. Panie by³y tak zainte-
resowane, ¿e w ostatnim dniu
prosi³y o skrócenie przerw.

„Panie by³y na zajêciach
bardzo aktywne” - zapewnia
Bogumi³a Parczyñska. Mówi-
³y jej, ¿e wiele korzystaj¹  ze
szkoleñ. Bardziej aktywnie
szukaj¹ pracy. S¹ z¿yte ze
sob¹. Nawi¹zuj¹ siê przyjaŸ-
nie. Grupa szkoleniowa oka-
za³a siê zarazem grup¹ tera-
peutyczn¹. Wszystkie panie
s¹ w tej samej sytuacji. Zajê-
cia przyczyni³y siê do integra-
cji grupy

Organizatorzy z warszaw-
skiego Centrum Demokracji
Lokalnej poprosili uczestnicz-
ki  zajêæ o uwagi, dotycz¹ce
szkoleñ. Wszystkie panie
prosi³y o wiêcej czasu na in-
dywidualne kontakty z osoba-
mi prowadz¹cymi. Podczas
przerw na posi³ek, wiele
osób, zamiast do kawiarni,
sz³o do trenerki z proœb¹ o
radê w swoich osobistych
sprawach. Podoba³a siê or-
ganizacja zajêæ, panie by³y

zadowolone z opieki i przygo-
towanych materia³ów. Sma-
kowa³a im kawa, herbata i
paszteciki.

W trakcie realizacji projektu
„¯ycie zaczyna siê po 40-tce”
dwie panie  znalaz³y pracê i nie
przychodz¹ ju¿ na zajêcia. Kil-
ka innych tak¿e nie przycho-
dzi, choæ to obiecuje. Realiza-
cja programu jest ju¿ w takim
stadium, ¿e nie mo¿na przyj¹æ
nikogo na ich miejsce.         K.

Za chwilê wakacje. Warto pamiêtaæ, ¿e s³owo vacatio po-
chodzi z ³aciny i oznacza „uwolnienie”. Rzeczywiœcie, wtedy
¿egnamy siê na jakiœ czas z codziennymi obowi¹zkami i uda-
jemy na urlop (z niemieckiego). Mo¿emy opalaæ siê na pla¿y
(plage z fr.) lub  jechaæ na camping (ang.). Czy¿by tylko ob-
cokrajowcy lubili siê relaksowaæ (³ac.)? Pomyœlmy o tym je-
dz¹c frytki (frites z fr.) i gofry (gaufre równie¿ z fr.) na agrotu-
rystycznej (agros z gr.) kwaterze (quartier z fr.).

Dopóki jest pogoda, wakacje uznajemy za udane. Ale co
robiæ w czasie deszczu? Mo¿na np. rozwi¹zywaæ krzy¿ówki.
Choæ trudno w to uwierzyæ, ale ludzie zajmuj¹ siê t¹ rozrywk¹
od 93 lat. Pierwsza krzy¿ówka ukaza³a siê w amerykañskiej
gazecie przed I wojn¹ œwiatow¹ i okaza³a siê strza³em w dzie-
si¹tkê. W 1924 r. ksi¹¿ka zawieraj¹ca zbiór 50 krzy¿ówek
sta³a siê bestsellerem. Do Polski moda na rozwi¹zywanie
skrzy¿owanych hase³ trafi³a rok póŸniej. Wprawni krzy¿ów-
kowicze potrzebuj¹ jedynie d³ugopisu i wolnej chwili. Nato-
miast redakcja gazety „The Times” na rozwi¹zanie jednej ze
swoich szarad czeka³a a¿ 34 lata. Tyle czasu potrzebowa³a
bowiem pewna mieszkanka Fid¿i, ¿eby dobrze „wgryŸæ” siê
w has³a.

Kostium bikini ma 60 lat. Zaprezentowa³a go francuska
modelka 11.06.1946 r. Ten pierwszy dwuczêœciowy kostium
pla¿owy nosi nazwê wysp na Pacyfiku, gdzie przeprowadzo-
no próby atomowe. Celem amerykañskiego eksperymentu by³o
zbadanie skutków wybuchu i efektów napromieniowania.

 1 lipca 46 r. bombowiec zrzuci³ na bezludny atol bombê ato-
mow¹. Wkrótce ONZ zajê³a siê kontrol¹ tego rodzaju broni.

Ludmi³a Milc

Czerwcowy kalejdoskop
Po 50 latach znów w szkol-

nych salach. Z inicjatywy absol-
wentów rocznika maturalnego
1956, 27 maja spotkali siê daw-
ni szkolni koledzy, by wspólnie
powspominaæ szkolne czasy.

Spotkanie rozpoczê³a uro-
czysta Msza œw. w Katedrze
Œw. Floriana w intencji zmar³ych
profesorów oraz kolegów z klas
naszego rocznika. W nabo¿eñ-
stwie wraz z absolwentami
uczestniczy³y panie profesorki
Cecylia Szumska oraz Matylda
Miêgoæ. W atmosferze powagi
i skupienia oddaliœmy ho³d tym,
których ju¿ nie ma wœród nas -
zosta³a pamiêæ o tych wspania-
³ych ludziach.

Matura 1956 - 2006
Uroczyste spotkanie absolwentów Gimnazjum im. Króla W³adys³awa IV

Po Mszy œw. udaliœmy siê
na Cmentarz Bródnowski, by
na grobach wychowawców i
drogich nam profesorów z³o-
¿yæ wi¹zanki kwiatów, zapa-
liæ znicze i wspóln¹ modlitw¹
uczciæ ich pamiêæ.

Znicze zap³onê³y na grobach
profesor Marii £uszcz - wycho-
wawczyni klasy XI A, profesor
Marii B³oñskiej oraz wieloletnie-
go profesora i dyrektora tej za-
s³u¿onej praskiej szko³y - Jana
Pierzana. Chwile modlitwy i
zadumy nad grobami by³y
wspólnym naszym prze¿yciem,
wyzwalaj¹cym pamiêæ i wspo-
mnienia u ka¿dego z nas.

Wizyta na cmentarzu dobie-
g³a koñca.
Czas wróciæ
do „Naszej
Szko³y”. O go-
dzinie 15.30
dzwonek ob-
wieœci³ pocz¹-
tek lekcji wy-
chowawczej, a
dy¿urny An-
drzej D¹¿ew-
ski z³o¿y³ mel-
dunek profeso-
rowi i wielolet-
niemu dyrekto-
rowi szko³y

Henrykowi Sowiñskiemu, który
wraz z profesor Matyld¹ Miêgoæ
poprowadzi³ lekcjê.

W klasie XI C lekcjê popro-
wadzi³a wychowawczyni tej kla-
sy profesor Cecylia Szumska.

Dla wielu z nas by³o to pierw-
sze spotkanie po 50. latach.
Przyby³o czêsto nie tylko lat,
ale i siwych w³osów. Pomimo
tych mankamentów starzy ko-
ledzy odnaleŸli siê szybko.

Profesor Sowiñski pos³ugu-
j¹c siê dziennikiem klasowym
sprzed lat zaprasza³ nas do
odpowiedzi na pytanie, co uda-
³o siê nam przez 50 lat osi¹gn¹æ
zarówno w ¿yciu zawodowym,
jak i rodzinnym. Udzielanie od-
powiedzi wzbudzi³y wœród pro-
fesorów nie tylko ciekawoœæ, ale
nie ukrywan¹ satysfakcjê - jak
wielu z nas, praskiej m³odzie-
¿y, osi¹gnê³o wiele potwierdza-
j¹c, ¿e o sukcesie nie decyduje
miejsce urodzenia, ale rodzin-
ny dom i szko³a. Mieliœmy to
wielkie szczêœcie mieæ jedno i
drugie, a tak¿e wspania³ych
profesorów, ucz¹cych nie tylko
przedmiotów, ale i ¿ycia.

Zdaj¹c w 1956 roku matu-
rê,  jak wszyscy maturzyœci
myœleliœmy, jak bardzo stali-
œmy siê dojrzali i doroœli. Ju¿

wkrótce ¿ycie dokona³o za
nas weryfikacji naszej dojrza-
³oœci. Nadszed³ „PaŸdziernik
1956” czas prze³omu, histo-
rycznych wydarzeñ, brze-
miennych w skutki dla kraju i
Polaków. W ci¹gu tych 50 lat
wielokrotnie by³o nam dane
stawaæ do prawdziwych egza-
minów dojrza³oœci.

Jak pokaza³a lekcja wycho-
wania, uda³o siê nam zdaæ ce-
luj¹co. Na wspólnej czêœci na-
szego spotkania, wyra¿aj¹c
g³êbok¹ wdziêcznoœæ za trud i
opiekê, Naszym Drogim Pro-
fesorom wrêczono albumy o
Pradze, pami¹tkowe medale
oraz kwiaty, a wspólnie odœpie-
wane „100 lat” dope³ni³o uro-
czystej atmosfery spotkania.

Wszystkim uczestnikom
spotkania wrêczono pami¹t-
kowe medale.

Wspólny posi³ek, znakomi-
ta atmosfera i rozmowy czêsto
pierwsze od 50 lat dope³ni³y
tego rocznicowo-wspomnie-
niowego spotkania. Odnowi³y
siê stare znajomoœci, piêkne
wspomnienia m³odoœci, wspa-
nia³ej szko³y i „Drogich Profe-
sorów ci¹gle Naszej Szko³y”

Pamiêæ o szkole i profeso-
rach pozostanie na zawsze
nie tylko we wspomnieniach,
ale i w naszych sercach.
Cz³onek Zesp. Organizacyjnego

absolwent rocznika 1956

Mieczys³aw Wojdyga

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

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

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938
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Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.strona.pl

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

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

MALWA

Mazowiecka Akademia

Ksi¹¿ki to seria wydawnicza, w
ramach której wydawane s¹

ksi¹¿ki laureatów konkursu o

tej samej nazwie, organizowa-
nego od 2004 roku przez Ma-

zowieckie Centrum Kultury i
Sztuki. G³ównym celem kon-

kursu jest wspieranie wydaw-

nictw naukowych i kulturalnych
zwi¹zanych z szeroko rozu-

mian¹ histori¹, tradycj¹ i kultur¹
Mazowsza, w tym Warszawy.

W efekcie ma powstaæ zbiór

wartoœciowych, wydanych w tej
samej szacie graficznej ksi¹¿ek

o tematyce zwi¹zanej z regio-
nem i Warszaw¹, pozwalaj¹-

cych lepiej go poznaæ i skutecz-

niej promowaæ.

Na konkurs mo¿na zg³a-

szaæ gotowe, nigdzie dotych-
czas nie wydane ksi¹¿ki o te-

matyce zwi¹zanej z Mazow-
szem i Warszaw¹, mieszcz¹-

ce siê w jednej z trzech kate-

gorii: literatura piêkna (wszyst-
kie gatunki i formy literackie),

eseistyka kulturalna, nauki hi-
storyczne (historia, historia

sztuki, etnografia, muzykolo-

gia, archeologia itp.).

Odby³y siê ju¿ dwie edycje
konkursu: pierwsza w 2004
roku i druga w 2005 roku.
Ksi¹¿ki nagrodzone w obu
edycjach wydawane s¹ dru-
kiem przez Mazowieckie
Centrum Kultury i Sztuki. Do-
tychczas ukaza³y siê dwie z
ksi¹¿ek nagrodzonych w
pierwszej edycji konkursu:
„Mazowsze bez granic. Przy-
czynek do antropologii kultu-
rowej regionu” pod redakcj¹
Jacka Kurczewskiego oraz
w³aœnie „Szmulki dla pocz¹t-
kuj¹cych” Tatiany Hardej.

Ksi¹¿ka Tatiany Hardej po-
œwiêcona jest SzmulowiŸnie,

stanowi¹cej czêœæ dzielnicy
Praga Pó³noc. W koñcu XVIII

w. w³aœcicielem czêœci tego

terenu by³ bankier, kupiec
warszawski i liwerant (tj. do-

stawca wojskowy) króla Sta-
nis³awa Augusta Poniatow-

skiego – Samuel Jakubowicz,

znany jako Szmul Jakubowicz
lub Szmul Zbytkower. Dziêki

przychylnoœci króla otrzyma³
w 1780 r. zgodê na za³o¿enie

¿ydowskiego cmentarza na

Targówku, a tak¿e sta³ siê
do¿ywotnim dzier¿awc¹ czê-

œci Targówka, która od jego
imienia do dziœ zwana jest

Szmulowizn¹ lub skrótowo

Szmulkami. Krótko po 1867
roku, gdy grunty stanowi³y w

wiêkszoœci w³asnoœæ rodziny
Brühlów, rozpoczêto ich

szybsz¹ parcelacjê.

Opracowanie jest rodza-
jem pracy socjologicznej o
dzielnicy, w którym autorka
skupia siê nie na historii, czy
zabytkach tej czêœci Pragi,
ale ukazuje nam popularne
Szmulki tak, jak widz¹ je ich
mieszkañcy – przez pryzmat
odczuæ pojedynczych ludzi.
Autorka, wychowana i miesz-
kaj¹ca w tej dzielnicy War-
szawy, siêgnê³a do ich wspo-
mnieñ, zas³yszanych roz-
mów, a nawet ulicznych graf-
fiti i dzieciêcych rysunków,

Praska biblioteczka

Szmulki dla
pocz¹tkuj¹cych

Przypominamy, ¿e w re-

dakcji Nowej Gazety Pra-

skiej przy ul. K³opotow-
skiego 15 lok. 2 (tel. 022

618 00 80) jest nadal do-
stêpna ksi¹¿ka „War-

szawska Praga. Przewod-

nik” autorstwa Micha³a
Pilicha.

które obok zdjêæ stanowi¹
swoiste ilustracje tej ksi¹¿ki.
Stara siê nam przedstawiæ
dzielnicê oczami mieszkañ-
ców, zarówno tych wieko-
wych jak i najm³odszych.
W³aœnie poprzez pryzmat
¿ycia i wspomnieñ mieszkañ-
ców oraz obserwacje autorki
poznajemy historiê dzielnicy
i jej wspó³czesnoœæ. Autorka,
co trzeba przyznaæ, jest
obiektywn¹ obserwatork¹ i
nie próbuje nie dostrzegaæ
zaniedbañ, czy wrêcz patolo-
gii dotykaj¹cych Szmulowi-
znê. Poznajemy te¿ opinie
osób, którym to miejsce ko-
jarzy siê wy³¹cznie z bied¹,
rozbojami, kradzie¿ami i alko-
holizmem. Taki jest stereoty-
powy obraz dzielnicy, czêsto
tak postrzeganej przez tych,
którzy Szmulki znaj¹ niejed-
nokrotnie tylko z opowieœci.
Trzeba zgodziæ siê z tez¹ au-
torki, i¿ w odczuciu wielu
osób spoza dzielnicy Szmul-
ki s¹ miejscem nie w pe³ni
bezpiecznym, ale równocze-
œnie tajemniczym, czy wrêcz
egzotycznym. G³ównie do
nich w³aœnie, jako „pocz¹tku-
j¹cych” w poznawaniu Szmu-
lek, kierowana jest niniejsza
ksi¹¿ka, która napisana jest
w sposób ¿ywy i barwny.

 Ksi¹¿kê „Szmulki dla po-

cz¹tkuj¹cych” Tatiana Har-
dej mo¿na nabyæ w cenie 20

z³otych osobiœcie lub za po-

œrednictwem poczty w sie-
dzibie Mazowieckiego Cen-

trum Kultury i Sztuki w War-
szawie, ul. Elektoralna 12 w

Dziale Edukacji Kulturalnej,

pok. 6 b, w godz. 9-15. (tel.
022 58 64 252).

Micha³ Pilich

TERMEK

LETNIA PROMOCJA!
Zdjêcia w 3 min.

8 szt. tylko 16 z³!
www.termek.neostrada.pl

Teodor Graur (ur. w 1953 r.)
ukoñczy³ Akademiê Sztuk
Piêknych w Bukareszcie, gdzie
mieszka i pracuje. Jest artyst¹
wszechstronnym, zajmuje siê
performancem, instalacjami,
malarstwem i fotografi¹, krêci
te¿ filmy. Na Starówce w Bu-
kareszcie prowadzi w³asn¹
galeriê HT 003. Uczestniczy³ w
licznych wystawach w Rumu-
nii i poza jej granicami, m.in.
w Wenecji (1997, 2001), w Sao
Paulo (1994) i w Istambule
(1995). Spotkanie z artystami
grupy fabs, powsta³ej w 1999
r. w £odzi, zaowocowa³o
udzia³em w wystawach orga-
nizowanych przez to stowarzy-
szenie: „ATOPOS” w £odzi w
2001 r., „Ziemianie” (Warsza-
wa 2002), „Bez objêtoœci”
(Lwów 2003), „Fantomy” (Bor-
ne Sulinowo - Warszawa
2005). Ekspozycja „Made in
East Europe” jest pierwszym
indywidualnym pokazem sztu-
ki Teodora Graura w Polsce.

Wystawa w galerii na Brze-
skiej to kilkuwarstwowa insta-
lacja, obejmuj¹ca cykle foto-

Made in East Europe

grafii, wyroby ludowe oraz
film. Najliczniejszy cykl foto-
grafii w formie plakatów, zaty-
tu³owany „Rumuni a Unia Eu-
ropejska” nawi¹zuje do przy-
gotowañ Rumunii do wejœcia
do Unii Europejskiej w przy-
sz³ym roku. Artysta z w³aœciw¹
sobie ciep³¹ ironi¹ pokazuje
na nich rumuñskie kontrasty i
ró¿nice miêdzy bogatym Za-
chodem a kandyduj¹c¹ do
Unii ojczyzn¹. Zdjêcia, opa-

trzone odpowiednimi podpisa-
mi, dowodz¹, jak daleko jesz-
cze Rumunom do Unii.

Pod has³em „Nie ma solidar-
noœci” widzimy spiesz¹cych
ulic¹ ludzi, obojêtnie mijaj¹-
cych le¿¹cego na chodniku
bezdomnego. Pod tym zdjê-
ciem autor podpisa³ równie¿,
co Rumuni wnosz¹ do Unii, a
mianowicie: „ortodoksjê i war-
toœci rodzinne, miêkk¹ spra-
wiedliwoœæ, indywidualizm,
materializm i optymizm”. Zdjê-
cie podpisane „Pluralizm”
przedstawia mur gêsto pokry-
ty ró¿nymi rodzajami graffiti.

Has³o „Opowiadamy siê za
równoœci¹” ilustruje fotografia
typowego bloku-mrówkowca z
lat socjalizmu z jednakowymi
mieszkaniami i identycznymi
balkonami. Sloganem „Nie -
dyskryminacji” Graur opatrzy³
zdjêcie napisu na murze „Nie
sikaæ w parku”. Fotografia ko-
biet dŸwigaj¹cych siatki z za-
kupami ma podpis „Opowiada-
my siê za ludzk¹ godnoœci¹”.

Sk¹d my to znamy? Czy nic
nam to nie przypomina? Po-
dobnie drugi cykl zdjêæ - Foto-

grafie znalezione z lat 80 - 90
te¿ jest jakby znajomy. Szcze-
gólnie du¿y salon fryzjerski, a
w³aœciwie ca³y kombinat piêk-
noœci. Siedem jednakowych
stanowisk, przy których pra-
cuj¹ fryzjerki kojarzy siê z
taœm¹ produkcyjn¹. Wszystko
jednakowe, zrównane, nawet
fryzury. Na œcianie kiczowaty
fresk. Œmieszne, ale tak by³o
przecie¿ i u nas. To by³a rów-
nie¿ nasza codziennoœæ.

W³aœnie pokazywanie co-
dziennoœci jest jedn¹ z g³ów-
nych cech charakterystycz-
nych sztuki Teodora Graura.
Artysta pokazuje wszech-
obecn¹ biedê, g³upotê, kicz,
ale pokazuje je z humorem.
Mimo ironii, ciep³o mówi o
swoich rodakach.

Integraln¹ czêœci¹ wystawy
jest te¿ film zatytu³owany „Za-
pomniany pokój”. Widzimy po-
mieszczenie na bukareszteñ-
skiej Starówce, wytapetowane
zdjêciami rumuñskich arty-
stów. W pokoju znajduj¹ siê
stare przedmioty codziennego

u¿ytku: syfony do wody sodo-
wej, rêczna, ¿eliwna maszyn-
ka do miêsa, szpadel, g¹siory
na wino, s³oje do soków, po-
rzucony rower bez kó³. Przed-
mioty kiedyœ potrzebne, teraz
nieu¿ywane. Na zdjêciach ar-
tyœci czynni, tworz¹cy, ale nie-
znani w œwiecie, nieistniej¹cy
na arenie miêdzynarodowej
tylko dlatego, ¿e mieszkaj¹ i
pracuj¹ w izolacji, w Rumunii.

Teodor Graur zwraca uwagê
na niesprawiedliwoœæ, jaka do-
tknê³a tê czêœæ Europy. Nie
buntuje siê, ale pokazuje absur-
dalne kontrasty rumuñsko-eu-
ropejskie, tak jak to pomiesza-
nie symboli na zdjêciu, przed-
stawiaj¹cym ulice w Œródmie-
œciu Bukaresztu, gdzie stoi eu-
ropejski pojemnik na œmieci z
oznakowaniem miejscowego
przedsiêbiorstwa oczyszczania.

Graur mówi o sobie, ¿e jest
artyst¹ konceptualnym.
Przede wszystkim na pewno
nie jest obojêtny na problemy
spo³eczne, one go inspiruj¹.
Ma odwagê zdobyæ siê na au-
toironiê, pokazywaæ z humo-
rem nie³atwe, czasem wstydli-
we sprawy swoich rodaków.
Myœlê, ¿e kwestie poruszane
przez Teodora Graura dotycz¹
nie tylko Rumunów. Nam rów-
nie¿ nie s¹ obce. Mo¿na by
powtórzyæ za Gogolem: „Z cze-
go siê œmiejecie? Z siebie sa-
mych siê œmiejecie!”.

Wystawê „Made in East
Europe” mo¿na ogl¹daæ do
30 czerwca w pi¹tek, sobotê i
niedzielê w godzinach 14-16,
a w pozosta³e dni po telefo-
nicznym uzgodnieniu, tel.
(022) 621-62-29.

Joanna Kiwilszo

Czy rzecz wyprodukowana we Wschodniej Europie jest
lepsza czy gorsza ni¿ zrobiona w Europie Zachodniej?
Nie musi byæ gorsza, jest jednak inna. To pozosta³oœæ
by³ego systemu politycznego pañstw bêd¹cych kiedyœ
za „¿elazn¹ kurtyn¹”. Tê odrêbnoœæ chcia³ pokazaæ ru-
muñski artysta Teodor Graur, którego wystawê, zatytu-
³owan¹ „Made in East Europe” mo¿na ogl¹daæ od 9 czerw-
ca w galerii stowarzyszenia fabs przy Brzeskiej 7.
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ochotnicy - gimnazjaliœci i stu-
denci, w odpowiedzi na apel
Józefa Pi³sudskiego o pomoc
wojskom broni¹cym stolicy
przed bolszewick¹ nawa³¹.
St¹d pod dowództwem por.
Stanis³awa Matarewicza z
ksiêdzem kapelanem Igna-

cym Skorupk¹, jako 236 pu³k
piechoty wyruszyli na front,
choæ wielu z nich po raz pierw-
szy mia³o w rêkach karabin.

10 czerwca na historycznej
trasie, opracowanej przez
Stowarzyszenie Przyjació³
Ossowa, wyruszyli ich szla-
kiem uczestnicy rajdu. Naj-
m³odsza z nich, Karolina ma
lat 12, a najstarszy cyklista
ponad 60. Nie zabrak³o wœród
kolarzy niezwykle aktywnego
radnego warszawskiego
Wieœka Drzewieckiego i
g³ównej organizatorki z ra-
mienia WOSiR Elizy Dzwon-
kiewicz. Ka¿dy, kto przyby³
rowerem przed Katedrê
Œwiêtego Floriana, gdzie w
ubieg³ym roku ods³oniêto po-
mnik ksiêdza Ignacego,
otrzymywa³ folder z krótk¹ hi-
stori¹ Bitwy Warszawskiej,
opisem trasy i znajduj¹cych
siê przy niej zabytków i obiek-
tów historycznych. W eskor-
cie policji kilkudziesiêciooso-
bowa grupa przejecha³a Al.
Solidarnoœci, Targow¹ i pie-
czo³owicie restaurowan¹
Z¹bkowsk¹ z zachowanym
fragmentem bruku i istniej¹-
cych tu do 2000 r. torów tram-
wajowych. Wytwórnia Wódek
„Koneser” - zabytek architek-
tury przemys³owej pocz¹tków
XX wieku, dziœ mieszcz¹ca
teatr „Wytwórnia” i dwie ga-
lerie sztuki, œlady po pêtli
tramwajowej, na któr¹ pod-
stawiano specjalne wagony
szpitalne dla transportowa-
nych tu Kolej¹ Mareck¹ ran-
nych z pól bitwy pod Radzy-
minem i Ossowem, to pami¹t-
ki z okresu wojny polsko-bol-
szewickiej.

Ochotnicy Legii Akademic-
kiej na ostatni przez bitw¹
nocleg zatrzymali siê w Z¹b-
kach. Tu na placu przed ko-
œcio³em powitali nas: pro-
boszcz z¹bkowskiej parafii i
burmistrz Jerzy Boksznajder.
Pokrzepionych ufundowa-
nym przez radê miasta Z¹bki
poczêstunkiem, na dalsz¹
trasê leœnymi œcie¿kami po-
prowadzi³ grupê Sylwester
Marzoch, sekretarz urzêdu
miasta.

Na b³oniach nad Czarn¹
Strug¹ rowerzyœci spotkali siê
z uczestnikami trzeciego ju¿
biegu prze³ajowego Legii Aka-
demickiej, organizowanego
przez nauczycieli Liceum W³a-
dys³awa IV i harcerzami z Zie-
lonki, którzy dla wszystkich
przygotowali wspólne ognisko.

Chwila zadumy na cmen-
tarzu bohaterów bitwy i zwie-
dzanie tutejszego muzeum z
panoram¹ wojny 1920 r. Ty-
raliera ochotników 236 pp i
œmieræ ksiêdza Skorupki to
symboliczny moment prze³o-
mu w tej wojnie, utrwalony
przez wielu malarzy tego

okresu. Ówczesny nuncjusz
apostolski w Polsce Achille
Ratti, póŸniejszy papie¿ Pius
XI, tak by³ poruszony hero-
izmem warszawskich ochot-
ników, ¿e poleci³ umieœciæ na
œcianie kaplicy w Castel
Gandolfo obraz upamiêtnia-
j¹cy bitwê pod Ossowem.
Wydarzenia te brytyjski am-
basador lord Edgar d’Aber-
non uzna³ za XVIII najwa¿-
niejsz¹ bitwê decyduj¹c¹ o
losach œwiata. Opisa³ j¹ Nor-
man Davies. Wojna, która
uchroni³a Europê przed „eks-
portem” bolszewickiej rewo-
lucji, jest coraz lepiej znana
w ca³ym œwiecie, ale ci¹gle
chyba zbyt ma³o wiedz¹ o
niej mieszkañcy Warszawy.
Do rangi symbolu urasta fakt,
¿e w 1920 r. papie¿em by³
Benedykt XV, zaœ pierwszy
rajd „Szlakiem Legii Akade-

mickiej” odby³ siê za pontyfi-
katu Benedykta XVI.

M³odsi uczestnicy rajdu
mieli okazjê poznaæ historiê
innego, pokojowego polskie-
go „zwyciêstwa”. Waldemar
Fydrych „Major”, twórca Po-
marañczowej Alternatywy,
opowiedzia³ o studenckich
happeningach, oœmieszaj¹-
cych w³adze stanu wojenne-
go i pozwalaj¹cych prze³amaæ
strach przed re¿imem PRL-u,
patrolami ZOMO. Starsi pa-
miêtaj¹ zapewne krasnale z
kwiatkiem w r¹czce, malowa-
ne na murach. Nie ma wolno-
œci bez krasnali - to jedno z
hase³ „Majora”. Nie ma kra-
snali bez lasu - dlatego wszy-
scy w pomarañczowych cza-
peczkach ruszyli ochoczo do
„Gaju Œwiêtego Miko³aja” za-
sadziæ drzewko, co jest trady-
cyjnym ju¿ elementem

wszystkich imprez organizo-
wanych tu przez Stowarzy-
szenie Przyjació³ Ossowa.

Znalezione przy tej okazji
dorodne borowiki dodatkowo
chyba zachêci³y uczestników
rajdu do ponownego odwie-
dzania tych stron. Mamy te¿
nadziejê, ¿e opowiedz¹ o tym

innym. Organizatorzy zapew-
niaj¹, ¿e wdziêczne za two-
rzenie w³aœciwego dla nich
klimatu i zachowanie nie-
zniszczonej przyrody krasna-
le z ossowskiego Gaju zre-
wan¿uj¹ siê najpiêkniej jak
potrafi¹.

 Jacek Krzemiñski

dokoñczenie ze str. 1
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PÓ£KOLONIE

I TURNUS  (26.06 - 14.07)

1. SP Nr 110 ul. Bohaterów 41
Koordynator: p Gra¿yna Zaj¹c

tel. 022 811-29-62

2. SP Nr 314 ul. Porajów 3
Koordynator: p. Gra¿yna Sobczak

tel. 022 811-40-07

II TURNUS (17.07 - 04.08)

3. SP Nr 314 ul. Porajów 3
Koordynator: p. Jolanta Wilim

tel. 022 811-40-07

III TURNUS (07.08 - 25.08)

4. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A
Koordynator: p. Iwona Kwiatuszyñska

tel. 022 676-53-80

w programie:

• Wycieczki autokarowe
• Zajêcia rekreacyjne
• Zajêcia sportowe
• Zajêcia plastyczne
• Gry i zabawy na œwie¿ym
   powietrzu
• Gry planszowe
• Zajêcia œwietlicowe
• Konkursy, turnieje
• Wycieczki plenerowe
  (ZOO, teatr, kina)

Pó³kolonie czynne

w dni powszednie

w godz. 8.00 - 17.00

ZAJÊCIA SPORTOWE
BOS

Bia³o³êcki Oœrodek Sportu
P³ywalnia

przy ul. Œwiatowida 56
Hala przy ul. Strumykowej 21

w programie:

• P³ywanie rekreacyjne
   p³ywalnia przy ul. Œwiatowida 56
• Gry zespo³owe
• (pi³ka siatkowa, koszykowa,
   no¿na, korfbal, unihokej)

Hala przy ul. Œwiatowida 56
Hala przy ul. Strumykowej 21

Obiekty otwarte przez ca³e
wakacje w godz. 8.00 - 16.00

- wstêp wolny
Kierownik akcji:

p. Krzysztof Przygoda
tel. 022 676-50-72

BOK
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

ul. Van Gogha 1

w programie:

• Prezentacje filmowe
  we wtorki i pi¹tki o godz. 12.00

Obiekt otwarty dla pó³kolonii

Kierownik akcji:
p. Marcin Jasiñski
tel. 022 884 46 25

BIBLIOTEKI

1. Czytelnia
Naukowa Nr XX
ul. Van Gogha 1

Kierownik akcji:
p. Danuta Miltyk-Gêbusia

tel. 022 614 64 35

2. Biblioteka
dla Dzieci

i M³odzie¿y Nr 4
ul. Antalla 5

Kierownik akcji:
p. Danuta Miltyk-Gêbusia

tel. 022 884-47-70

 w programie:

 • Warsztaty malarskie
 • Spotkania z ciekawymi
   ludŸmi (podró¿nikami)

 • Filmy przygodowe

26 CZERWIEC  -  25 SIERPIEÑ

MIASTO STO£ECZNE WARSZAWA

DZIELNICA BIA£O£ÊKA

MIASTO STO£ECZNE WARSZAWA

DZIELNICA BIA£O£ÊKA

LATO W MIEŒCIE 2006LATO W MIEŒCIE 2006
26 CZERWIEC  -  25 SIERPIEÑ

22 czerwca (czwartek) godz. 17 - wernisa¿ wystawy dzie-
ciêcej pracowni plastycznej DK „Zacisze” w Bibliotece Pu-
blicznej ul. Suwalska 11. Wystawa czynna do 15 wrzeœnia.

25 czerwca (niedziela) godzina 12 - premiera spektaklu
„Gra uliczna” grupy „Cyrk na kó³kach” zrealizowanego przy
wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu M£O-
DZIE¯. Cypel Czerniakowski. Wstêp wolny.

LATO W MIEŒCIE
Lato w mieœcie adresowane jest do dzieci, które tê czêœæ

wakacji spêdzaj¹ w Warszawie. S¹ to zajêcia na terenie
Domu Kultury „ZACISZE” oraz jednodniowe wycieczki. Mo¿-
na zdobyæ nowe umiejêtnoœci, wypocz¹æ i zwiedziæ cieka-
we miejsca.

10 lipca (poniedzia³ek) godz. 10 - piesza wycieczka do

stadniny koni na Bródnie: przeja¿d¿ki konne oraz gry i zaba-
wy na œwie¿ym powietrzu. Udzia³ w wycieczce jest bezp³atny.

11-13 lipca (wtorek-czwartek) - wycieczka autokarowa
do Sierpca: zwiedzanie skansenu Muzeum Wsi Mazowiec-
kiej oraz zajêcia plastyczne i taneczne.

Zapewniamy: noclegi, przejazd autokarem, wy¿ywienie.
Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy.

14 lipca (pi¹tek) godz. 10 - wycieczka do Lasu Kabac-
kiego i na basen w Parku Kultury w Powsinie. Udzia³ w wy-
cieczce jest bezp³atny.

8 - 21 sierpnia - „Kolonie artystyczne”
Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ w wieku 7-14 lat.

Wiêcej informacji w sekretariacie.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

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

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

Emocje

Ceramika
Od samego pocz¹tku doty-

ka³y nas problemy zwi¹zane
z ceramik¹. Nie chodzi³o tu
jednak o zwyczajn¹ ceramikê-
wspania³e wazy, patery czy
zastawy sto³owe, bêd¹ce
obiektami marzeñ kolekcjone-
rów. Spalarnia mia³a piec do
puszczania œmieci z dymem.
I tutaj rodzi³y siê k³opoty za-
k³adu. Nasze, warszawskie
œmieci po prostu pali³y siê na
sto dwa. Obawy, ¿e proces
spalania bêdzie trzeba pod-
trzymywaæ palnikami olejowy-
mi, by³y p³onne. Od czasu,
gdy wymyœlano za³o¿enia
techniczne dla ZUSOKU, co
nieco zmieni³y siê przyzwy-
czajenia mieszkañców stolicy.
Coraz czêœciej siêgaæ zaczê-
li po wyroby przemys³u prze-
twórczego. Znika³y wiêc z na-
szych koszy odpadki orga-
niczne, pojawiaæ siê zaczê³y
wszechobecne worki foliowe,
opakowania plastikowe, tek-
turowe opakowania po so-
kach oraz szk³o, s³oiki, butel-
ki- morze wszelakiej, œwiec¹-
cej w promieniach s³oñca
st³uczki. Moda na butelki PET
zdominowa³a rynek, mleko
pakowaæ zaczêto powszech-
nie w foliê i opakowania wie-
lomateria³owe. Szliœmy z du-
chem czasu - przejmowaliœmy
z Zachodu wszystko, co uto¿-
samiano z nowoczesnoœci¹,
jak siê póŸniej okaza³o stwa-
rzaj¹c sobie nowe problemy
z pozosta³oœciami naszego
bytowania - z³oœliwymi w swej

naturze odpadami, nie chc¹-
cymi siê daæ nijak wyelimino-
waæ. Dominuj¹ce wokó³ nas
sk³adowanie odpadów - daj¹-
ce zreszt¹ niektórym ³atwy i
niema³y dochód, formowaæ
zaczê³o nowe krajobrazy ha³d
ceduj¹c problem pozosta³oœci
na przysz³e pokolenia. Ol-
brzymie góry bogactw, z któ-
rymi nie potrafiliœmy sobie
poradziæ dziœ, rodziæ siê za-
czê³y tu i ówdzie jako podsta-
wowy sposób zagospodaro-
wywania zbêdnych cz³owie-
kowi materia³ów. Aby temu
zaradziæ, obok segregacji i
odzysku surowców zaczêto
stosowaæ spalanie odpadów.
Metoda stara jak œwiat- lecz
w swej istocie skomplikowa-
na, obwarowana wieloma ry-
gorami, zabezpieczeniami.
No có¿, spalaniu towarzyszy
wysoka temperatura. Im wiê-
cej dobrego paliwa, tym wy-
¿sze s¹ parametry procesu i
wymagania stawiane urz¹-
dzeniom. Sprostanie wyma-
ganiom jest kosztowne, lecz
nieodzowne w niektórych wy-
padkach, gdy jedynym sposo-
bem pozbycia siê szkodliwych
materia³ów jest ich spalenie.
Spójrzmy do naszego kosza
na œmieci. Czegó¿ tam nie
ma?  Mo¿na stwierdziæ, ¿e od-
padków nadaj¹cych siê do
wytwarzania energii jest w
warszawskich œmieciach oko-
³o 30%. Drugie 30% stanowi¹
odpady nadaj¹ce siê do kom-
postowania. Mamy wiêc wo-
rek bez dna, do którego po-
winno siê siêgn¹æ, by na sk³a-
dowiska kierowaæ tylko nie-
wielkie iloœci, nienadaj¹cego
siê do niczego balastu. Jak
wspomnia³em, ZUSOK otrzy-
mywaæ zacz¹³ odpady, któ-
rych efektem by³y bardzo wy-
sokie temperatury w piecu.
Urz¹dzenie to wyposa¿ono w
skromny czujnik do pomiaru
temperatury. Co siê dzia³o w
ró¿nych czêœciach komory
spalania, by³o tak naprawdê
wielka tajemnic¹. Trzaska³y
wiêc ceramiczne elementy
mocuj¹ce ceramiczne obmu-

rze pieca do konstrukcji sta-
lowej pieca. To tu, to tam, na-
gle coœ siê wali³o, a w ¿u¿lu
znajdowaliœmy szamotowe
niespodzianki. Piec bawi³ siê
z nami w ciuciubabkê. Zasto-
sowane przez uznane firmy
metalowe wzmocnienia nie na
wiele siê przyda³y. Ruszyli-
œmy do ataku. Wymyœliliœmy
w³asne kotwy, nowe rozwi¹-
zania odnoœnie pomiaru tem-
peratury - mogliœmy teraz
kontrolowaæ proces w wielu
punktach pieca. Wprowadzi-
liœmy podgl¹d telewizyjny dla
kontroli spalania œmieci ze
stanowiska operatorów. Ru-
mak powoli ³agodnia³, sta³ siê
mniej narowisty - mo¿na go
by³o bezpiecznie uje¿d¿aæ.

Sami pokonaliœmy problemy
techniczne - trzeba by³o jednak
równie¿ zmieniæ przepisy pra-
wa. Rozporz¹dzenie okreœla-
j¹ce zasady gry przy spalaniu
œmieci nakazywa³o w przypad-
ku jakichkolwiek nieprawid³o-
woœci natychmiastowe wy³¹-
czenie urz¹dzeñ. Praktycznie

wykonanie takiego rozporz¹-
dzenia prowadzi³o do katastro-
fy i olbrzymich strat. Szok ter-
miczny spowodowany nag³ym
spadkiem temperatury prowa-
dzi³ niechybnie do zawalenia
siê ceramicznych zabezpie-
czeñ pieca.

Dlatego podj¹³em walkê o
zmianê przepisów. Uda³o siê
wprowadziæ poprawki naka-
zuj¹ce zaprzestanie w wy¿ej
opisanych przypadkach spa-
lania œmieci i rozpoczêcie
odstawiania urz¹dzeñ.

Bezpieczne sch³adzanie
pieca musi niestety trwaæ kil-
kadziesi¹t godzin. Ale to nie
by³a jeszcze wygrana batalia.

Wojna nerwów dopiero siê
zaczyna³a. Sterowanie pie-
cem odbywa³o siê za pomoc¹
oprogramowania kiedyœ tam
dostarczonego wraz z insta-
lacjami. Technika gna jednak
do przodu. Zmieniaj¹ siê kom-
putery - zmieniaj¹ siê progra-
my. To, co kiedyœ by³o szczy-
tem marzeñ, dziœ ju¿ jest nie
modne. Oszczêdnoœci poczy-

nione na etapie inwestycji za-
czê³y siê mœciæ na nas- u¿yt-
kownikach. Gdy wysiad³y sys-
temy operacyjne, nie mieli-
œmy ¿adnych narzêdzi do
usuniêcia problemów, dodat-
kowo strze¿onych kodami. Tu
nie wystarczy³a zamiana
komputerów - trzeba by³o
kombinowaæ. Grozi³o nam od-
stawienie zak³adu, nowe nie-
przewidziane wydatki. I znów
pomys³owoœæ i przys³owiowy
³ut szczêœcia pozwoli³ wy-
brn¹æ z opresji.

Powstawa³a w³asna sieæ
komputerowa daj¹ca nam
mo¿liwoœæ œledzenia na bie-
¿¹co dos³ownie dymu z komi-
na, radziliœmy sobie z interne-
tem. Informatyka stanowi³a
domenê m³odzie¿y, wyczynia-
j¹cej cuda, by wszystko ra-
zem funkcjonowa³o jak w
szwajcarskim zegarku. M³odzi
ludzie zostali wypuszczeni na
szerokie wody. Zaufano im -
odpowiedzialnoœæ na samym
pocz¹tku i koniecznoœæ grun-
townego uczenia siê zak³adu,

Fundacja na Starej Pra-
dze zaprasza na spacer pt.
Kamienica praska prze³o-
mu XIX i XX w., który po-
prowadzi Micha³ Krasucki
(Oddzia³ Warszawski Towa-
rzystwa Opieki nad Zabyt-
kami).

Spacer odbêdzie siê 24
czerwca, spotkanie o
godz. 16 przy bramie g³ów-
nej Wytwórni Wódek „Kone-
ser”, ul. Z¹bkowska 27/31.

Uczestnictwo w spacerze
bezp³atne. Zapraszamy!

by móc rozwi¹zywaæ tech-
niczne ³amig³ówki dawa³a im
popaliæ , ale jednoczeœnie po-
zwala³a mieæ satysfakcjê z
w³asnych dokonañ. To dobry
zadatek do zawodowej karie-
ry na przysz³oœæ.

Stanowiliœmy zgran¹ pacz-
kê, tak¹ mieszankê rutyny,
doœwiadczenia z m³o-
dzieñcz¹ fantazj¹ i energi¹.
To by³a prawdziwa tajemnica
naszego sukcesu.

Jacek Kaznowski
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Przewodnicz¹cy Rady

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Andrzej Kobel

ZAPROSZENIE
MIESZKAÑCY OSIEDLA „ZACISZE”
Uprzejmie zapraszam do wziêcia udzia³u w zebraniu

sprawozdawczo-wyborczym Rady Osiedla „Zacisze”,

które zwo³ujê na dzieñ 28 czerwca 2006r. na godzinê

18 w Szkole Podstawowej Nr 84 ul. Radzymiñska 227.

� 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!

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

Buggs w domu (4)

Za³ó¿my, ¿e lektura artyku-
³ów o królikach miniaturowych
w Gazecie ulubionej przez
Pañstwa, doprowadzi³a do
sytuacji, w której w Waszym
niewielkim mieszkanku zna-
laz³ siê drugi Buggs. Bo prze-
gryziony kabelek, przez
pierwszego rozrabiakê, nie
przekaza³ informacji o tym,
¿eby pod ¿adnym pozorem
dzieci nie przynosi³y nowych
królików miniaturowych.

Ale sta³o siê inaczej, od-
wrotnie - staliœmy siê nie-
szczêœliwymi posiadaczami
drugiej miniaturowej sztuki. W
zwi¹zku z now¹ miniaturow¹
sytuacj¹ kryzysow¹, mamy
nastêpuj¹ce mo¿liwoœci: Ziu-
tek i Ziutek, Ziutka i Ziutka
oraz Ziutka i Ziutek.

Dwie pierwsze miniaturowe
konstelacje p³ciowe na pewno
nie spowoduj¹ powiêkszenia
siê stada. Nie ma takiej mo¿li-
woœci. Mog¹ natomiast zda-
rzaæ siê ataki agresji i walki
pomiêdzy osobnikami tej sa-
mej p³ci, z czasem po ustale-
niu hierarchii w stadzie, bêd¹
wystêpowa³y incydentalnie.

Wprawdzie nie s³ysza³em o
potajemnych walkach króli-
ków miniaturowych, w przeci-
wieñstwie do bestialskich
walk psów organizowanych
przez pogiêtych miniaturowy-
mi mó¿d¿kami osobników,
chcia³bym wraz z moimi pa-
cjentami podkreœliæ, ¿e ja i
króliki, jesteœmy przeciwni ja-
kimkolwiek nawet miniaturo-
wym walkom.

Odmienna p³eæ u osobni-
ków tego samego gatunku z
czasem doprowadzi do od-
miennego stanu u królicy.
Królicom nie w g³owie zajmo-
wanie siê poselskimi wnioska-
mi LPR i Wszechpolaków o
nieuznawanie matrymonial-

Poniewa¿ sytuacje kryzysowe ciesz¹ siê w naszym spo-
³eczeñstwie nies³abn¹cym powodzeniem, tym razem tak-

¿e, namawiany przez niektórych Czytelników, napiszê

kilka s³ów na ten temat.
nych zwi¹zków Ziutka i Ziut-
ka czy Ziutki i Ziutki. Dla nich,
tzn. dla królic, liczy siê zdro-
wy ch³op, zaspokojenie w³a-
snego instynktu i przed³u¿e-
nie miniaturowego gatunku.
Niech ¿yje Królika  Buggsa za
przeproszeniem King Size

Miniaturowe nieszczêœcie
przerodzi³o siê w wielkie
szczêœcie. Nasze króliki mi-
niaturowe œwietnie siê cho-
waj¹. Maj¹ piêkny obszerny
dom, zakaz zbli¿ania siê do
wszelakich kabelków i dostêp
do zdrowej ¿ywnoœci. S¹ za-
bezpieczone, jak wspomnia-
³em, przed konsekwencjami
elektrycznej cywilizacji.

S³owem para zosta³a zaak-
ceptowana i oczekuje na poja-
wienie siê sezonu rozrodczego.
Zanim to nast¹pi, nale¿y zasta-
nowiæ siê spokojnie czy chce-
my, aby w naszym mieszkan-
ku pojawi³y siê m³ode. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e ulegaj¹c suge-
stiom dzieci i m³odzie¿y do lat
14 przejmujecie Pañstwo
wszystkie obowi¹zki zwi¹zane
z opiek¹ i odpowiedzialnoœci¹
za zdrowie, aprowizacjê i
sprz¹taniem domku królików. Z
rozwoju osobowoœci u ludzi
wiadomo, ¿e realna odpowie-
dzialnoœæ za zwierzêta, pojawia
siê w sposób naturalny po prze-
kroczeniu ww. wieku - 14 lat.
Dlatego proszê nie ganiæ i nie

karaæ surowo dzieci, które za-
pragnê³y mieæ jakiekolwiek
zwierzê w domu, a potem nie
wywi¹zuj¹cych siê z obowi¹z-
ków. Ich rozwój osobowoœcio-
wy jest jeszcze niepe³ny. Wia-
domo te¿, ¿e obecnoœæ zwie-
rzêcia lub czêsty kontakt ze
zwierzêtami tê osobowoœæ wy-
raŸnie rozwija i uszlachetnia.

Œwiadomi praw i obowi¹zków
podejmujemy decyzjê np. nie
chcê rozmna¿aæ swoich króli-
czych miniatur. Utwierdzeni w
przekonaniu, ¿e tak musi byæ,
bo najczêœciej tak musi byæ nie-
stety, wybieramy samca i trans-
portujemy do lekarza weteryna-
rii. Tam potwierdziwszy p³eæ
ulubieñca, po ok. 30 minutach
przebywania w poczekalni
otrzymamy z powrotem wyste-
rylizowanego samczyka.

Zabieg jest w 100% bez-
pieczny dla królika i lekarza
weterynarii. Chirurgiczne wy-
darzenie nie wymaga postê-
powania pooperacyjnego.
Rany szybko siê goj¹, je¿eli
zapewni siê dobrej jakoœci
siano jako pod³o¿e.

¯yjemy w czasach, w któ-
rym œrodowisko otaczaj¹ce
nas poddawane jest drastycz-
nym zmianom. Zanieczysz-
czony coraz bardziej œwiat ma
ogromny, negatywny wp³yw
na stan naszego zdrowia.

Powietrze zawiera truj¹ce
py³y, których tysi¹ce ton sypi¹
siê na nasze g³owy, a oddy-
chaj¹c nimi wprowadzamy do
organizmu szkodliwe toksy-
ny, powoduj¹ce ró¿nego ro-
dzaju choroby i uci¹¿liwe do-
legliwoœci.

Równie¿ niezbêdna do
¿ycia woda czêsto zawiera
szkodliwe dla zdrowia che-
miczne zanieczyszczenia,
metale ciê¿kie w tym o³ów,
szkodliwy zw³aszcza dla dzie-
ci, bakterie, wirusy, paso¿y-
ty, a ponadto pestycydy, her-
bicydy i inne zwi¹zki u¿ywa-
ne w rolnictwie.

By pozbyæ siê bakterii
woda jest najczêœciej chloro-
wana, a jak udowodnili to na-
ukowcy amerykañscy, chlor
mo¿e powodowaæ powsta-
wanie raka.

Aby ¿yæ, musimy tak¿e coœ
jeœæ. Warzywa, które zaleca
siê nam spo¿ywaæ, s¹ upra-
wiane w znakomitej wiêkszo-
œci na zatrutej zwi¹zkami che-
micznymi glebie. Gleba ta za-
wiera œladowe iloœci minera-
³ów, a owoce i warzywa niewy-
starczaj¹c¹ iloœæ witamin. Ka¿-
dego dnia spo¿ywamy równie¿
to, czego tak naprawdê nie
potrzebujemy i to w za du¿ych
iloœciach. S¹ to nienaturalne
substancje (np. konserwanty),
które niszcz¹ nasze zdrowie,
os³abiaj¹ system odpornoœcio-
wy i przyczyniaj¹ siê do po-
wstania wielu chorób.

Zdrowo ¿yæ w niezdrowym œwiecie
 Nie zdajemy sobie tak¿e

czêsto sprawy z tego, jak
szkodliwie dzia³aj¹ na nasz
organizm wszelkie urz¹dze-
nia zasilane pr¹dem, jak lo-
dówki, komputery, kuchenki
mikrofalowe, zestawy radio-
we, telewizory, zegarki elek-
troniczne, nowoczesne lam-
py biurowe (z transformato-
rem), sieæ elektryczna,
gniazdka, linie wysokiego
napiêcia  (mog¹ powodowaæ
bia³aczkê) oraz inne urz¹dze-
nia, których bez przerwy nam
przybywa i które powoduj¹
powstawanie tzw. smogu
elektrycznego.

Równie¿ materia³y budow-
lane takie jak farby, lakiery,
p³ytki PCV, kleje, p³ytki pod³o-
gowe typu panele (zawiera-
j¹ce czêsto truj¹cy formalde-
hyd) w³ókna sztuczne, wyk³a-
dziny pod³ogowe i dywany, a
tak¿e dym z papierosów.

Niebagatelny wp³yw na na-
sze zdrowie odgrywa centralne
ogrzewanie, wysuszaj¹ce œlu-
zówki, co powoduje, ¿e mamy
permanentny katar i kaszel.

O tym wszystkim, o czym
napisa³em, wiemy i staramy
siê w miarê mo¿liwoœci i po-
siadanej wiedzy jakoœ zara-
dziæ. Ale gdy boli nas g³owa
lub rano wstajemy zmêczeni,
zapadamy na ró¿nego rodza-
ju choroby i dolegliwoœci z re-
gu³y udajemy siê do lekarza.
Lekarz przepisuje nam lekar-
stwa, czêsto tak modne dzi-
siaj antybiotyki, my je pos³usz-
nie za¿ywamy i tak d³ugo czu-
jemy siê w miarê dobrze, a¿
w¹troba, ten filtr, który wszyst-
ko musi przez siebie „przepu-
œciæ” (a wiêc chemiê zawart¹
w tych¿e lekarstwach), nie
odmówi nam pos³uszeñstwa.
I znowu wszystko wraca do
„normy”, czyli do punktu wyj-
œcia. Boli nas g³owa, trapi¹
ró¿ne dolegliwoœci i czujemy
siê znowu gorzej...

Rodzi siê pytanie, dlaczego
tak siê dzieje? Czy mo¿na
temu zaradziæ, i jak to zro-
biæ...? Tak, mo¿na, tylko wzo-
rem staro¿ytnej, chiñskiej me-
dycyny trzeba poznaæ przyczy-
nê tego stanu. Niektóre, choæ
liczne, przyczyny poda³em.

Niestety, wiêkszoœæ, zdecy-
dowana zreszt¹ wiêkszoœæ
naszego spo³eczeñstwa, w
tym tak¿e niestety i œwiat me-
dyczny nie zna podstawowej,
najwa¿niejszej, choæ niejedy-
nej przyczyny, któr¹ kilka ty-
siêcy lat temu znano w Chi-
nach, Egipcie, czy w Rzymie.
Znano i potrafiono jej zara-
dziæ. Otó¿ t¹ przyczyn¹ jest
promieniowanie geopatyczne,
promieniowanie emitowane
przez podziemne cieki wodne
popularnie zwane „¿y³ami

wodnymi”. Dzia³a ono nieko-
rzystnie na organizmy ¿ywe
(cz³owiek, zwierzêta), a tak¿e
roœliny, np. kwiaty, które zwy-
kle kiepsko rosn¹ i szybko
gin¹. I to w³aœnie promienio-
wanie, wykrywane jak dot¹d
przez cz³owieka-radiestetê
mo¿e byæ praktycznie przy-
czyn¹ naszych niekorzystnych
objawów, dolegliwoœci czy
chorób, a tak¿e negatywnego
skutku leczenia. To promienio-
wanie mo¿e destrukcyjnie od-
dzia³ywaæ na samopoczucie i
zdrowie cz³owieka.

Oto, jakie objawy s¹ naj-
czêœciej obserwowane:

- trudnoœci w zasypianiu,
niespokojna noc z koszmara-
mi sennymi

- uczucie zmêczenia po
przebudzeniu

- nadmierne pocenie siê
- wzmo¿ona nerwowoœæ
- bóle i zawroty g³owy (tak-

¿e migrena)
- nasilenie objawów alergii

i chorób skóry
- os³abienie uk³adu immu-

nologicznego
- wysokie ciœnienie
- moczenie nocne u dzieci
- wielokrotne budzenie siê

i niespokojny sen, zw³aszcza
u ma³ych dzieci

- choroby uk³adu kr¹¿enia,
w tym zawa³y

- sk³onnoœæ do schorzeñ
serca, w¹troby, nerek, ¿o³¹d-
ka, jelit, a nawet chorób no-
wotworowych

Praktycznie mo¿na by wy-
mieniaæ bez koñca objawy i
choroby, których pod³o¿e le¿y
w d³u¿szym przebywaniu w
strefie promieniowania geo-
patycznego.

Jak rozpoznaæ, czy rzeczy-
wiœcie przyczyn¹ jest to pro-
mieniowanie?

O tym, a tak¿e domowych
sposobach zabezpieczania
siê, napiszê w nastêpnym
artykule.

W ka¿dym razie dobrze
jest wiedzieæ, czy œpimy na
„¿yle”. Z mojego 25-letniego
doœwiadczenia jako radieste-
ty i bioterapeuty mogê powie-
dzieæ, ¿e postêpy w „lecze-
niu” by³y widoczne prawie
natychmiast, gdy poleci³em
przesun¹æ ³ó¿ko lub zainsta-
lowa³em moderator technicz-
ny, czyli popularny ekran.

In¿. Henryk Dembiñski,

mistrz radiestezji

dyplomowany bioterapeuta

tel. 619-05-31

Konsultacje radiestezyjne
s¹ udzielane w Biurze Zarz¹-
du Wojewódzkiego „Ligi Ko-
biet Polskich” ul. K³opotow-
skiego 6 m. 60 w poniedzia-
³ki w godzinach 15-18.

Ide¹ programu jest za³o¿e-
nie, aby m³odzie¿ potrafi³a
zorganizowaæ we w³asnym
zakresie projekty dla innych
osób ¿yj¹cych w ich s¹siedz-
twie. Chcemy, aby m³odzi lu-
dzie potrafili dostrzec, co siê
dzieje w ich œrodowisku i sa-
modzielnie wymyœliæ, w jaki
sposób mog¹ sprawiæ, by lu-
dziom wokó³ ¿y³o siê lepiej,
przyjemniej, bezpieczniej,
estetyczniej i ciekawiej.

Dziêki programowi „Dobre
Pomys³y” m³odzi ludzie nie
tylko wspó³pracuj¹ z lokaln¹
spo³ecznoœci¹, ale te¿ ucz¹
siê praktycznych umiejêtno-
œci potrzebnych w ich dal-
szym ¿yciu.

Dla liderów grup m³odzie-
¿owych Polska Fundacja
Dzieci i M³odzie¿y organizu-
je szkolenia i pomoc meryto-
ryczn¹, jak nale¿y zarz¹dzaæ
projektem, planowaæ bud¿et,
czy rozliczaæ finanse.

Dobre Pomys³y
Program „Dobre Pomys³y” jest prowadzony od roku 2001

przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y, przy wsparciu

Fundacji J&S Pro Bono Poloniae. Skierowany jest on do

m³odzie¿y w wieku 16-22 lata z terenu województwa mazo-
wieckiego i ma na celu realizowanie przez nich ró¿nora-

kich projektów na rzecz swoich lokalnych spo³ecznoœci.
W 2004 roku w ramach

tego programu powsta³ Klub
Alumnów, którego dzia³al-
noœæ prowadzona jest w for-
mie spotkañ wolontariuszy i
ma na celu wymianê wzajem-
nych doœwiadczeñ.

22 maja zakoñczy³o siê
przyjmowanie wniosków z pro-
jektami do VI edycji programu
„Dobre Pomys³y” zg³aszanymi
przez m³odzie¿ z województwa
mazowieckiego. Na podstawie
nades³anych wniosków, komi-
sja sk³adaj¹ca siê z przedsta-
wicieli Polskiej Fundacji Dzie-
ci i M³odzie¿y oraz Fundacji
J&S Pro Bono Poloniae, wy-
bra³a na pocz¹tku w dniu 8
czerwca 27 wniosków - spo-
œród 136 nades³anych - które
otrzymaj¹ dotacje  z Fundacji
na ich realizacjê w wysokoœci
od 2.000 do 4.500 z³.

Wœród wybranych wnio-
sków znajduj¹ siê m.in. takie
projekty, jak.:

* Projekt „Co jedno ko³o to
nie dwa”, grupy Monocykli-
stów MonoBajka z miejsco-
woœci Jelenie Rogi

* Projekt „Boisko do stre-
etballu”, grupy Or³y streetbal-
lu ze Zbuczyna

* Projekt „Œladami kolei w
Pionkach” Pionkowskiego
Klubu Mi³oœników Kolei Paro-
wóz z Pionek

Wszystkie projekty w ra-
mach obecnej edycji „Do-
brych Pomys³ów” bêd¹ reali-
zowane od 1 sierpnia br., a
ich zakoñczenie ma nast¹piæ
31 stycznia 2007 r.

Zainteresowanie nasz¹
akcj¹ wzrasta z roku na
rok, i tak w roku 2001 otrzy-
maliœmy 79 wniosków, z
czego 27 otrzyma³o dota-
cje w ³¹cznej wysokoœci
152.800 z³., a w roku bie-
¿¹cym zg³oszono ju¿ 136
projektów.

Od pocz¹tku trwania
programu „Dobre Pomy-
s³y”, tj. od roku 2001, wziê-
³o w niej udzia³ ok. 4 200
beneficjentów bezpoœred-
nich, ok. 32 000 beneficjen-
tów poœrednich i zrealizowa-
ne zosta³y ³¹cznie 168 pro-
jektów. Wiêcej informacji:

www.pcyf.org.pl

Od 24 czerwca do 7 lipca

w ramach programu

„Artyœci z Pragi -

artyœci dla Pragi”

bêdzie czynna w Urzê-

dzie Dzielnicy Praga-Pó-

³noc ul. K³opotowskiego
15 wystawa malarstwa

Leszka Gêsiorskiego.

Dnia 31 maja

w okolicy

ul. St. Chudoby

(Bia³o³êka)

zagin¹³
czarny pies
sznaucer-

miniaturka.

Na psa czeka

stêskniona

dzieczynka.

Wysoka
nagroda!

za znalezienie lub

wskazanie miejsca

pobytu psa.

tel. 0608-519-072

0606-653-294
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, fachowo,
ka¿dy zakres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepe-
tycje, skutecznie i tanio

0504-478-923

LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MASA¯YSTA, profesjonalnie,
terapia krêgos³upa, reflekso-
terapia (masa¿ stóp - diagno-
styka) 0788-484-466
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
SANATORIA na Bia³orusi -
240 km od Warszawy, wy-
poczynek, leczenie, rehabi-
litacja, osobodzieñ - 65 z³,
pobyty 15- i 21-dniowe, tel.
022 672-22-35, 845-18-06,
0502-996-131

US£UGI
A. NAPRAWA pralki, lodówki,
Amica, Whirpool, Polar, itp.
Solidnie 022 679-00-57,
0502-109-779
ALKO przeprowadzki, us³u-

gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485

BLACHARSTWO budowlane
022 618-79-36, 0502-648-442
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
GLAZURA, terakota,
0503-344-731
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñ-
ska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
MALOWANIE, tapetowanie,
vat, 811-74-72, 0502-109-779
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-
we 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek kra-
wieckich TEKSANA, ul.
Œwiatowida 49 lok. 33 pasa¿
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PRANIE dywanów, wyk³a-
dzin, tapicerki i samocho-
dowej. Schniêcie 4h. Do-
jazd gratis. Tel. 619-40-13,
0502-928-147
PSA-FRYZ - strzy¿enie
psów, konkurencyjne
ceny, ewentualny dojazd,
tel. 022 716-25-62
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarcho-
min, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.

GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe. Obiady dla
firm. Catering. Tanio. 022
679-81-06, 0692-600-178

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

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

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

SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie -
szczeniêta sprzedam, ho-
dowla tel. 0606-344-485

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

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

Absolwent Paramedyczne-
go I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach. Uznawany za jed-
nego z najlepszych healerów
na Filipinach. Od piêciu lat
odwiedza nasz kraj przyno-
sz¹c nadziejê, pomoc i zdro-
wie tysi¹com Polaków.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej,
likwiduj¹c ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca choremu ok.
pó³ godziny, ale czasami za-
bieg trwa o wiele d³u¿ej. Zale-
¿y to od stanu chorego. Od
tego uzale¿nia te¿ wybór tech-
niki. Raz s¹ to manualne ma-
nipulacje, kiedy indziej uzdra-
wianie duchowe, praniczne
b¹dŸ magnetyzacja tkanek.
Tak zwane bezkrwawe opera-

cje, fi l ipiñski
uzdrowiciel robi
na ciele eterycz-
nym, choæ czêsto
pacjenci maj¹ od-
czucia jakby
grzeba³ im we
wnêtrznoœciach
lub coœ wyrywa³.
S¹ zdumieni
umie jê tnoœc i¹
bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a
choroby oraz tym,
¿e ju¿ po pierw-
szej wizycie u
niego ustêpuj¹
czêsto wieloletnie
schorzenia.

CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu
chorób. Miêdzy innymi: no-
wotworowych, chorobach or-
ganów wewnêtrznych, pro-
stacie, problemach hormo-
nalnych, zapaleniu stawów,
problemach reumatycznych,
zmianach reumatycznych,
chorobach uk³adu nerwowe-
go, depresji, udarze mózgu,
migrenie, chorobie Parkinso-
na, parali¿u, problemach z
kr¹¿eniem, chorobach kobie-
cych, bólach krêgos³upa, drê-
twienia r¹k i nóg.

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
23, 25, 27, 28 i 30 czerwca

4, 5, 7, 9, 11, 12 i 14 lipca

Zapisy i informacje pod
numerami telefonu:

(022) 679-22-47,

0605-324-865, 0505-172-054

Niekonwencjonalne Meto-
dy Leczenia „NATURA”

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30
0603-956-654

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

Nasze Przedszkole nr 164
przy ulicy Szanajcy 12 od wie-
lu ju¿ lat realizuje koncepcjê
rozwijania osobowoœci dziec-
ka poprzez zabawy w teatr.

Nale¿¹ one do najbardziej
lubianych przez przedszkola-
ków form. Ju¿ maluchy chêt-
nie bawi¹ siê w teatr, odtwa-
rzaj¹c ró¿ne scenki najpierw
z ¿ycia rodzinnego, najbli¿-
szego, a potem dalszego oto-
czenia. Po tematy siêgaj¹
równie¿  dziêki poznanym
utworom literackim. Du¿¹ ra-
doœæ sprawia dzieciom wcie-
lanie siê w role i odgrywanie
ró¿nych postaci.

W ka¿dej grupie wiekowej
znajduje siê k¹cik teatralny.
S¹ one miejscem ciekawych i
twórczych zabaw teatralnych,
inscenizacyjnych, odgrywania
pantomimy czy scenek sytu-
acyjnych. S¹ tu tak¿e kukie-
³ki, lalki, pacynki, marionetki
wykonane samodzielnie przez
dzieci podczas zajêæ z na-
uczycielk¹ czy wspólnie z ro-
dzicem. Tu¿ obok jest rekwi-
zytornia. Tu wychowanek
znajdzie coœ dla siebie do za-
grania roli, czy to kapelusik,
czy korale, a mo¿e ciupagê.
W przedszkolu znajduje siê
równie¿ garderoba chêtnie
odwiedzana przez nauczyciel-
ki i dzieci.

Zabawy w teatr dostarczaj¹
wielu prze¿yæ, ukazuj¹ piêk-
no utworów literackich. S¹ te¿
Ÿród³em wzbogacania wiedzy
o œwiecie, uspo³eczniaj¹ i wy-
zwalaj¹ twórcz¹ ekspresjê.

Organizowanie zabaw w
teatr sprzyja: aktywizowaniu
ró¿nej dzia³alnoœci dziecka:
werbalnej, plastycznej, rucho-
wej czy muzycznej, rozwijaniu
fantazji i wyobraŸni dzieciêcej,
rozwijaniu osobowoœci dziec-
ka i jego zdolnoœci do impro-
wizacji (kreowanie postaci i
sytuacji), nabywaniu umiejêt-
noœci prawid³owego wypowia-
dania siê, oœmielaniu dziecka
i integrowaniu  go z grup¹,
nabywaniu umiejêtnoœci
wspó³dzia³ania w zespole, po-
dejmowania decyzji, uczeniu

dostrzegania dobra i z³a oraz
potrzeb innych ludzi.

Dziecko lubi wyra¿aæ siebie
za pomoc¹ gestu, rysunku czy
muzyki, ale przede wszystkim
lubi mówiæ. Chêtnie wykorzy-
stuje zdolnoœæ gestykulacji i
mimiki dla wyra¿ania swych
myœli i uczuæ w czasie ró¿no-
rodnych zabaw twórczych i
naœladowczych aran¿owa-
nych przez nauczycielkê czy
inspirowanych przez siebie.
Odnosimy siê ze zrozumie-
niem i ¿yczliwoœci¹ do takiej
twórczoœci, a spontaniczne
zabawy szybko przekszta-
³caj¹ siê w ¿ywy teatr.

W naszym przedszkolu
stwarzamy mo¿liwoœæ ,,odtwa-
rzania roli”, gdzie poprzez s³o-
wa i gesty z dodatkiem rekwi-
zytów dziecko upodabnia siê
lub uto¿samia z osob¹, zwie-
rz¹tkiem, rzecz¹ czy zjawi-
skiem, które chce przedstawiæ.

Z du¿¹ radoœci¹ mo¿emy
obserwowaæ dzieci, kiedy
dawno ju¿ po ,,premierze”
bawi¹ siê swobodnie w teatr i
same spon-
tanicznie wy-
p o w i a d a j ¹
kwestie ,,ak-
torskie” na
nowo je in-
terpretuj¹c i
bez przerwy
zamieniaj¹c
siê rolami.

W naszym przedszkolu od
d³ugiego czasu dzia³a  przed-
szkolny teatr, który przyj¹³ na-
zwê SZANAJKI. W naszym te-
atrze ,,aktorami’’ s¹ przedszko-
laki, nauczycielki, rodzice i per-
sonel placówki. Nasze przed-
stawienia grane by³y nie tylko
na deskach przedszkolnych,
ale tak¿e na Placu Zamkowym
oraz w Parku Praskim i Domu
Kultury, a tak¿e w wielu innych
miejscach. Inscenizacje by³y
ogl¹dane g³ównie przez rodzi-
ców i dzieci, ale oklaskiwali je
równie¿ nauczyciele z praskich
placówek, renciœci i emeryci,
spo³ecznoœæ warszawska.

Naszym sukcesem s¹  piêk-
nie grane, od kilku ju¿ lat
przedstawienia teatralne w wy-
konaniu ,,aktorów- rodziców”.

Takie przedsiêwziêcia s¹
mo¿liwe dziêki zaanga¿owa-
niu nauczycielek i chêci wspó-
³dzia³ania naszych rodziców.
Najpiêkniejszym dla nas
wszystkich  podziêkowaniem
jest radoœæ i uœmiech dziec-
ka, który pojawia siê w trak-
cie przedstawienia.

Bo¿ena  Biadoñ,

dyrektor  Przedszkola  Nr 164

Bawimy  siê  w teatr

Do nas, mieszkañców
Osiedla Zacisze, dotar³a wia-
domoœæ, która ucieszy³a ro-

dziców najm³odszych miesz-
kañców naszego Osiedla.

Oto, na „pustyni przedszkoli

publicznych” jak¹ jest Elsne-
rów zadecydowano o wybu-

dowaniu przedszkola przy ul.
Drewnowskiego.

A przedszkole o przedwo-

jennej tradycji, po³o¿one przy
ul. Nauczycielskiej doczeka

siê w przysz³ym roku drogi do-
jazdowej asfaltowej. Starania
o tê nawierzchniê toczy³y siê

od 1989 roku tj. prawie 20 lat.
I wreszcie apele mieszkañców

ulicy i rodziców dzieci uczêsz-
czaj¹cych do tut. publicznego
przedszkola znalaz³y zrozu-

mienie we w³adzach Gminy, a
co za tym idzie - fundusze na

realizacjê inwestycji.

Wiadomoœæ ta jest tym bar-
dziej krzepi¹ca, ¿e na tle afer,

oskar¿eñ, pomówieñ kr¹¿¹-
cych ostatnimi czasy wokó³
urzêdników Gminy, z-ca bur-

mistrza Lech Ma³ecki oraz
Naczelnik Wydzia³u Infra-

struktury mgr in¿. Waldemar
Mas³owski wykazali siê du-
¿ym zrozumieniem wobec

potrzeb przedszkolaków z
Nauczycielskiej.

Cieszy nas ogromnie, ¿e nie

bêdzie chmury py³ów t³ucznio-
wych unosz¹cych siê nad

ogródkiem wokó³ bawi¹cych
siê dzieciaków, nasilaj¹cych
siê schorzeñ astmatycznych,

nie wspominaj¹c o tzw. eduka-
cji ekologicznej m³odszaków.

W dowód wdziêcznoœci

mieszkañcy ulicy Nauczyciel-
skiej, z pomoc¹ rodziców

dzieci korzystaj¹cych z pu-
blicznego przedszkola, zobo-
wi¹zali siê urz¹dziæ „uliczny

mini festyn”, gdzie zaproszo-
nymi honorowymi goœæmi

bêd¹ reprezentanci w³adz
Gminy.

O terminie naszego „inte-

gracyjnego”, ulicznego spo-
tkania powiadomimy wszyst-
kich mieszkañców Zacisza, li-

cz¹c na Wasz udzia³. W koñ-
cu jesteœmy jedn¹ spo³eczno-

œci¹!

Jeszcze raz dziêkujemy, „bo
przedszkole uczy bawiæ nas,

bo w zaciszañskim przedszko-
lu mi³o p³ynie czas....”

Joanna Wojszcz

Nareszcie dojazd
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Prosto z mostu

• bez porêczycieli i dodatkowych zabezpieczeñ nawet

  do 15-krotnoœci dochodów netto

• minimum formalnoœci, jasne zasady i szybka decyzja

• ochrona sp³aty kredytu w przypadku utraty

  pracy i choroby

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK w WARSZAWIE:
ul. Kondratowicza 18, tel. (022) 33-11-600, 33-11-609
ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin) tel. (022) 889-49-96, 889-49-99
ul. Jagielloñska 55, tel. (022) 510-15-80 do 83
ul. Targowa 24, (022) 518-00-80

Z oferty mog¹ skorzystaæ osoby, które uzyskuj¹ miesiêczny dochód w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 899 z³.

£¹czna kwota kredytów gotówkowych, limitu w koncie osobistym i limitu w karcie kredytowej udzielonych przez

BZWBK nie mo¿e przekroczyæ 15-krotnoœci dochodów netto Klienta. Stan na 26.04.2006.

Nowa Gazeta Praska

poszukuje

przedstawicieli handlowych

MO¯LIWOŒÆ DOBRYCH ZAROBKÓW!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

0501-355-155

Im bli¿ej do wyborów samo-
rz¹dowych, tym gorsza jest
pozycja PiS i ni¿sze notowa-
nia sonda¿owe. I nie bez po-
wodu. Na jaw zaczynaj¹ wy-
chodziæ kolejne brudy dotycz¹-
ce jego dzia³aczy, dotychczas
skrzêtnie ukrywane przed opi-
ni¹ publiczn¹. Tak siê dziwnie
z³o¿y³o, i¿ wiêkszoœæ afer
zwi¹zanych z dzia³aczami tej
partii w Warszawie dotyczy³o
spraw mieszkaniowych. Prelu-
dium stanowi³o ujawnienie
przez media pod koniec ubie-
g³ego roku przydzia³u miesz-
kania dla by³ego dyrektora
Zarz¹du Dróg Miejskich - Foty.
Pan Fota wola³ odejœæ z pracy
ni¿ oddaæ bezprawnie otrzy-
many lokal. Kolejny skandal to
przydzia³ lokalu w Œródmieœciu
dla by³ej ju¿ przewodnicz¹cej
komisji mieszkaniowej tej
dzielnicy, której nazwiska nie
pomnê. Pani przewodnicz¹ca
po ujawnieniu afery zrezygno-
wa³a z pracy w komisji miesz-
kaniowej i dzia³alnoœci w PiS,
ale radn¹ pozosta³a nadal.
Miesi¹c temu rozpêta³a siê
burza wokó³ przydzia³u miesz-
kania dla ¿ony tak¿e ju¿ by³e-
go burmistrza Pragi Pó³noc
Roberta Sosnowskiego - Edy-
ty Sosnowskiej, zakoñczona
odwo³aniem wy¿ej wymienio-
nego z funkcji, któr¹ pe³ni³. Nie
ucich³y echa tej afery, a poja-
wi³y siê kolejne dwie sprawy
mieszkaniowe. Pierwsza na
Woli, gdzie dyrektor gabinetu
politycznego ministra sportu
niejaki Ró¿añski przedstawia-
j¹c fa³szywe oœwiadczenia
uzyska³ przydzia³ na ponad 70-
metrowe mieszkanie z mo¿li-
woœci¹ wykupu na w³asnoœæ
za u³amek procenta jego war-
toœci. Przypomnieæ w tej spra-
wie nale¿y dziwn¹ zbie¿noœæ
faktów. Pan Ró¿añski ubiega³
siê w 2002 roku o mandat rad-
nego Woli z list PiS. O przy-
dzia³ mieszkania komunalne-
go wyst¹pi³ w lipcu 2005. Mie-
si¹c wczeœniej burmistrzem tej
dzielnicy zosta³ Zdzis³aw Si-
piera z PiS (poprzednio wice-
burmistrz Pragi Pó³noc) zastê-
puj¹c na tym stanowisku An-
drzeja Borkowskiego z PO.
Sprawy pana Ró¿añskiego na
Woli dziwnie potoczy³y siê,
nadzwyczaj szybko owocuj¹c
przydzia³em mieszkania dla
zainteresowanego ju¿ w stycz-
niu tego roku. Po ujawnieniu
afery zaszokowany burmistrz
Sipiera zapowiedzia³ z³o¿enie
doniesienia do prokuratury w
tej sprawie. Ciekawe, czy s³o-
wa dotrzyma. Na Pradze Sipie-
ra da³ siê poznaæ jako wyj¹t-
kowy pedant, wnikliwie bada-
j¹cy ka¿d¹ sprawê. Czy¿by na
Woli utraci³ instynkt?

Na kolejn¹ aferê nie musie-
liœmy czekaæ zbyt d³ugo. Po-
jawi³a siê bowiem sprawa
przydzia³u mieszkania dla
matki Liliany Zienteckiej, by-
³ej wiceburmistrz z ramienia
PiS na Bia³o³êce, a obecnie
dyrektor Biura Edukacji m.st.
Warszawy. Pani Zientecka,
onegdaj jako radna Bia³o³êki
i cz³onek komisji mieszkanio-
wej tej dzielnicy, za³atwi³a
przydzia³ mieszkania dla ma-
musi, w którym aktualnie za-
mieszkuje ...... jej by³y m¹¿.

PiS-owi mo¿na zarzuciæ wie-
le, ale nie to, ¿e nie jest parti¹
prorodzinn¹. Mieszkania dla
siebie, dla ¿ony i mamusi - to
zapewne jest zapisane w ich
programie. O przepraszam, za-
pomnia³bym o mieszkaniu dla
syna, które próbowa³ za³atwiæ
swojemu potomkowi by³y ju¿

Z³a passa PiS
wiceburmistrz Pragi Konopko i
o praskim radnym wybranym z
list LPR, obecnie w klubie PiS,
Mioduszewskim. Pana Miodu-
szewskiego szufladkujê w ka-
tegorii przydzia³ dla siebie. Dwa
lata temu wyst¹pi³ z takim wnio-
skiem do urzêdu. Odmowna
wówczas decyzja wcale go nie
zrazi³a, bowiem ostatnio j¹ po-
nowi³. To bardzo dla klubu PiS
wa¿ny radny - bez jego g³osu
w radzie dzielnicy trudno o
wiêkszoœæ. Pan Kazimierz to
wie. Dziêki temu uzyska³ posa-
dê w Zarz¹dzie Gospodarki Ko-
munalnej. My wszyscy, prascy
podatnicy, chc¹c czy nie chc¹c,
sk³adamy siê od lat na jego
pensjê. Obecnie Pan Kazimierz
postanowi³ po raz kolejny po-
walczyæ o mieszkanie. Skoro
cz³owiek widzi, jak wokó³ inni
ludzie z PiS za³atwiaj¹ sobie
mieszkania, to dlaczego nie
on? Dlaczego nie ponownie
teraz? Zapewne dlatego, ¿e
koñczy siê kadencja. PóŸniej
bêd¹ wybory i nie wiadomo, czy
radny Mioduszewski zostanie
ponownie radnym, a nawet gdy
zostanie, czy bêdzie potrzeb-
ny do wiêkszoœci w radzie.

Zdenerwowanych Czytelni-
ków pragnê jednak uspokoiæ
Pan Kazimierz ma pecha.
Obecnie dziwnym zrz¹dze-
niem losu w komisji mieszka-
niowej s¹ cztery osoby dwie z
SLD i dwie z PiS. W tym sk³a-
dzie abstrahuj¹c od tego, ¿e
przydzia³ Panu Kazimierzowi
nie przys³uguje, bo Pan Kazi-
mierz nie spe³nia wymaganych
kryteriów, nie ma szans na
pozytywn¹ opiniê komisji.

Z³a passa nie opuszcza PiS
tak¿e w sprawach ogólnokra-
jowych. O swoje nadal dopo-
minaj¹ siê pracownicy s³u¿by
zdrowia i górnicy. Trwaj¹ w
ca³ym kraju spontaniczne pro-
testy uczniów i studentów
przeciwko nominacji Romana
Giertycha na wicepremiera i
ministra edukacji, a swoj¹
drog¹ dziwne to PiS- owskie
tanie pañstwo, owa IV RP, w
którym jest a¿ czterech wice-
premierów, powsta³y nowe mi-
nisterstwa, powo³ano ca³e sta-
da sekretarzy i podsekretarzy
stanu, co zapewne wi¹¿e siê
z zatrudnianiem ca³ych tabu-
nów PiS-owskich urzêdników.
To Panów Kaczyñskich nie
martwi. Jakby tego by³o ma³o
PiS, d¹¿y do zmiany ustawy o
s³u¿bie cywilnej w ten sposób,
aby mieæ w ministerstwach i
innych centralnych urzêdach
nieograniczone mo¿liwoœci
czystek kadrowych i zatrudniaæ
swoich. Powstaje CBA jako
specs³u¿ba PiS. Likwiduje siê
WSI tworz¹c dwie nowe s³u¿-
by wywiadu i kontrwywiadu.
PiS praktycznie przej¹³ kontro-
lê nad publiczn¹ telewizj¹, a
nied³ugo przejmie nad radiem.
Ju¿ dawno ich dzia³acze za-
pewnili sobie niez³e posady w
spó³kach Skarbu Pañstwa i ten
proceder trwa nadal. Panom
Kaczyñskim marzy siê pe³nia
w³adzy. Praktycznie ju¿ j¹ so-
bie zapewnili na czas tej ka-
dencji parlamentu, wi¹¿¹c ze
sob¹ LPR i Samoobronê. Lecz
czasami ³ami¹ siê sojusze, a
do g³osu dochodzi suweren,
czyli naród, podejmuj¹cy decy-
zjê w wyborach.

Ostatnio trwa tak¿e z³a pas-
sa na gie³dzie i Mistrzostwach
Œwiata. Ta pierwsza idzie
mocno w dó³. Grube pieni¹-
dze trac¹ inwestorzy indywi-
dualni i instytucjonalni, w tym
tak¿e fundusze emerytalne.
Na Mundialu tak¿e totalna kla-

pa, pomimo gospodarskiej
wizyty premiera Marcinkiewi-
cza w szatni naszych zawod-
ników przed meczem z Ekwa-
dorem, co zapewne mocno
ich zszokowa³o. Dziwnie, owa
wizyta nie zosta³a wcale na-
g³oœniona. Zapewne by³oby
inaczej, gdybyœmy mecz wy-
grali. Wtedy premier zapew-
ne fetowany by³by nie gorzej
ni¿ strzelcy bramek. Pech
nas, kibiców i premiera. Fety
nie by³o i ponownie, jak czte-
ry lata, temu nie wyszliœmy z
grupy. Wracamy do domu.
No, mo¿e nie wszyscy. M³o-
dzi ludzie masowo wyje¿d¿aj¹
za granicê. Pojawi³ siê nawet
dowcip, ¿e jest odwrotnie, jak
za czasów okupacji. Rz¹d w
kraju, naród w Londynie.

Mundial jednak trwa. Trwa
tak¿e mecz PiS - PO o domi-
nacjê na listach sonda¿owych,
gdy ostatnie notowania wyraŸ-
nie zaczê³y wskazywaæ prze-
wagê PO, PiS spuœci³ ze smy-
czy swojego bulteriera, Kur-
skiego, który ju¿ raz za³atwi³
Tuska. Kurski tym razem za-
rzuci³ PO nie ca³kiem legalne
finansowanie prezydenckiej
kampanii wyborczej. Akcja
przeciw PO zosta³a doskona-
le przygotowana. Doniesienie
Kurskiego do prokuratury (Zio-
bro), natychmiastowe decyzje
i wkroczenie agentów CBŒ
(Wasserman) do siedziby firmy
PZU, która wed³ug Kurskiego
mia³a po zani¿onej cenie udo-
stêpniæ wynajête przez siebie
bilbordy na potrzeby PO.
Wszystko to jednego dnia.
Prezes PiS Jaros³aw Kaczyñ-
ski oczywiœcie o dzia³aniach
podjêtych przeciwko PO przez
swoich najbli¿szych wspó³pra-
cowników nic nie wie.

PS. Z kronikarskiego obo-
wi¹zku informujê, i¿ odby³ siê
festyn w Parku Praskim, o któ-
rym nie raczono poinformo-
waæ mieszkañców Pragi i War-
szawy, a tak¿e, i¿ sali konfe-
rencyjnej w Urzêdzie Dzielni-
cy Pragi Pó³noc nadano imiê
B³ogos³awionego Ksiêdza
Ignacego K³opotowskiego.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

Tylko Ÿli ludzie mówi¹, ¿e
kompromituje nas prezydent
nie znaj¹cy jêzyków i nie
umiej¹cy podaæ rêki pani
kanclerz. Nie jest te¿ do koñ-
ca prawd¹, ¿e miêdzynaro-
dow¹ opiniê o Polsce kszta-
³tuje zamieszanie wokó³ pa-
rad równoœci, wolnoœci i in-
nych mniejszoœci. Prawdziw¹
kompromitacjê Polski buduje
mrówcza praca dzia³aczy
Prawa i Sprawiedliwoœci po-
zatrudnianych w urzêdach
zgodnie z rewolucyjn¹ za-
sad¹ „nie matura, lecz chêæ
szczera...”

Oto z wielk¹ pomp¹ w ma-
teczniku Prawa i Sprawiedli-
woœci og³oszono konkurs ar-
chitektoniczny na Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie. Muzeum ma powstaæ
na Placu Defilad, przy Mar-
sza³kowskiej obok teatru Stu-
dio. Wiadomo, ¿e przeprowa-
dzanie przetargów i konkur-
sów nie jest mocn¹ stron¹
urzêdników z PiS, tym razem
jednak przebili oni wszystko.

Obietnica powstania tego

muzeum by³a jednym z moty-

wów przewodnich kampanii
wyborczej Lecha Kaczyñskie-

go i konkurs zosta³ doœæ sku-
tecznie rozreklamowany na

ca³ym œwiecie. Do udzia³u w

s¹dzie konkursowym prezy-
dent zaprosi³ najwybitniej-

szych architektów i muzealni-
ków. Swoje prace zg³osi³o 150

architektów z najwy¿szej

œwiatowej pó³ki. Po kilku mie-
si¹cach mrówczej pracy miej-

scy urzêdnicy odrzucili 120
projektów z przyczyn formal-

nych. Wœród odrzuconych s¹

prace najwiêkszych gwiazd
œwiatowej architektury. Do-

wiadywali siê oni od dzia³aczy
PiS, ¿e w przed³o¿onym przez

nich projekcie brakuje np. za-

œwiadczenia o niekaralnoœci

lub zaœwiadczenia o niezale-

ganiu ze sk³adkami w ZUS.

Urzêdnicy bronili siê, ¿e
biurokratyczne wymogi na-
rzuci³a na nich ustawa o za-
mówieniach publicznych. Je-
den z uczestników konkursu
zakwalifikowanych do drugie-
go etapu, pracuj¹cy g³ównie
we Francji Stanis³aw Fiszer
twierdzi jednak, ¿e na biuro-
kracjê w procedurach zamó-
wieñ publicznych cierpi ca³a
Unia Europejska, a warszaw-
ski konkurs zosta³ po prostu
Ÿle zorganizowany.

Na znak protestu przeciw-

ko temu skandalowi kilka

osób, w tym dyrektor londyñ-

skiej Tate Gallery, wycofa³o

siê z udzia³u w s¹dzie konkur-

sowym i zaapelowa³o do au-

torów zakwalifikowanych prac

o wycofanie siê z konkursu.

Ot, i mamy kolejnych am-
basadorów sprawy polskiej w

Kompromitacje

œwiecie. Niestety, bardzo opi-
niotwórczych. Swoj¹ skutecz-
noœci¹ przebij¹ na pewno z³o-
dziei samochodów i pos³a
Wierzejskiego. No, mo¿e do-
równa im wieœæ z kraju nad
Wis³¹, ¿e wielomiesiêczna
debata narodowa poœwiêco-
na potrzebie dywersyfikacji
dostaw gazu ziemnego za-
koñczy³a siê powo³aniem na
prezesa pañstwowej spó³ki
gazowej osoby z trzema za-
rzutami prokuratorskimi.

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska RP)

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 022 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE

√ kosmetyka twarzy
√ depilacja woskiem
√ makija¿
√ henna
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)

STYLIZACJA PAZNOKCI

AIR-BRUSH

√ opalanie natryskowe cia³a

√ zdobnictwo artystyczne

   paznokci

PE£NA KOSMETYKA

SOLARIUM Ergoline

Zamieszkaj

w willowej okolicy

na Zaciszu

telefony;

(022) 711-09-01

(022) 711-09-02

e-mail: biuro@mirabel.pl
www.mirabel.pl

Mirabel Plus Sp. z o.o.

Mysiad³o, ul. Polna 19F

BliŸniak
pow. segmentów

151 m2

dzia³ka 340 m2
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Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 022 610-52-60

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax 022 728-52-06

Informacje  o wspó³pracy:  0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii i alergologii

technologie bezpieczeñstwa

www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦♦♦♦♦ MONTA¯ ♦♦♦♦♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦♦♦♦♦ OKNA ♦♦♦♦♦ ZAMKI

AUTORYZOWANY PUNKT
HANDLOWO-US£UGOWY
Warszawa ul. Dobra 17

tel./fax (022) 826 01 68
kom. 0601 062 773

Wyj¹tkowa

odpornoœæ

na w³amania,

certyfikaty Klasy C

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

Nastêpna gazeta - 5 lipca

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-

ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-
róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w

tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y
p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³o-

szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2  tel./faks 022 618-00-80,  022 618-24-38   poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

strona internetowa - www.ngp.pl

                 e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

             dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

 nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:

„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

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

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                            Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Tacy s¹ niektórzy bohate-
rowie pisarzy i poetów: Ordon
nie wysadzi³ w powietrze re-
duty, gin¹c wraz z ni¹, ale
do¿y³ póŸnej staroœci, „dzie-
wica-bohater” Emilia Plater
nie by³a pu³kownikiem, lecz
ni¿szym oficerem bez sukce-
sów bojowych. Podobnie jest
z postaciami uwiecznionymi
przez malarzy. Najlepszym
przyk³adem s¹ bohaterowie
wykreowani przez Jana Ma-
tejkê: Rejtan (symbol oporu
przeciw rozbiorom by³ w rze-
czywistoœci ob³¹kanym
szlachcicem), Stañczyk (kró-
lewski b³azen, który sta³ siê
symbolem smutnej zadumy
nad losami Rzeczypospoli-
tej), a tak¿e patron jednej z
praskich ulic - Piotr Skarga -
za ¿ycia niemal nieznany na-
dworny kaznodzieja Zygmun-
ta III Wazy, w póŸniejszych
czasach rozbiorów uznany za
narodowego proroka.

Niegdyœ wiele mówi³o siê
o uznaniu Piotra Skargi œwiê-
tym. Nie zosta³ jednak beaty-
fikowany za pontyfikatu Jana
Paw³a II i najprawdopodob-
niej ju¿ nie zostanie: nie pa-
suje on do nowego, posobo-
rowego wizerunku Koœcio³a
katolickiego. W dzisiejszych
czasach Koœció³ nawo³uje do
ekumenizmu - dialogu miê-
dzy religiami, a zw³aszcza
miêdzy poszczególnymi
od³amami chrzeœcijan.

Ksi¹dz Piotr Skarga dzia³a³
w zupe³nie przeciwnym du-
chu. Wystêpowa³ przeciw in-
nowiercom, a zw³aszcza prze-
ciw uchwalonej w 1573 roku
Konfederacji Warszawskiej -
umowie pomiêdzy wyznania-
mi chrzeœcijañskimi, uwa¿anej
dzisiaj za jedn¹ z najbardziej
postêpowych i tolerancyjnych.
Konfederacja Warszawska
gwarantowa³a polskiej szlach-
cie - niezale¿nie od wyznania
- równouprawnienie i opiekê
pañstwa oraz wieczny pokój
miêdzy ró¿ni¹cymi siê w wie-
rze. Ksi¹dz Skarga uwa¿a³
jednak, ¿e  Polska powinna
byæ jednolita religijnie.

Skarga nie rozumia³ w ten
sposób pojmowanej toleran-
cji. Chêtnie przytacza³ swoim
wiernym s³owa œwiêtego Jana
Chryzystoma, który, wyg³o-
siwszy kazanie dotycz¹ce
bluŸnierstwa przeciwko Bogu,
poprosi³ swoich s³uchaczy,
„aby za ono jego kazanie tê
mu zap³atê dali: ¿eby s³ysz¹c
kogo, a on Boga chrzeœcijañ-
skiego bluŸni, w gêbê go bili,
pokazuj¹c mi³oœæ swoj¹ ku
Bogu swemu”. W 1611 r. w
trakcie procesji w œwiêto Bo-
¿ego Cia³a w Wilnie Franco di
Franco, przybysz z W³och,
zacz¹³ bluŸniæ konsekrowanej
Hostii, wskutek czego uwiê-
ziono go, wyrwano mu jêzyk i
skazano na œmieræ przez po-

æwiartowanie. Wielu spoœród
kalwinów za wydanie surowe-
go wyroku obwinia³o Skargê,
przebywaj¹cego wówczas w
Wilnie. Zapewne mieli racjê -
mia³ on w tym swój udzia³.
Jezuita przebacza³ z iœcie
chrzeœcijañskim mi³osier-
dziem krzywdy wyrz¹dzane
sobie, uwa¿a³ jednak, ¿e znie-
wagi samego Boga przeba-
czyæ nie ma prawa.

Mimo przytoczonego po-
wy¿ej krwawego wydarzenia,
Rzeczpospolita by³a „pañ-
stwem bez stosów”. Herezje
i odstêpstwa karano jedynie
wówczas, gdy nie by³o mo¿-
liwoœci zlekcewa¿enia jej - np.
gdy by³a ona jawn¹ prowo-
kacj¹. Zreszt¹ podobnie by³o
w ca³ej Europie: to raczej pro-
testanci - a szczególnie kal-
wini - walcz¹c o czystoœæ
swej doktryny - mordowali
masowo katolików. Takie by³y
czasy, takie by³y obyczaje:
Piotr Skarga by³ dzieckiem
swojej epoki.

Urodzi³ siê w 1536 roku w
folwarku po³o¿onym niedale-
ko Grójca. Wczeœnie straci³
oboje rodziców. Uczêszcza³
do miejscowej szkó³ki parafial-
nej, a nastêpnie studiowa³ na
Akademii Krakowskiej. Wœród
studentów wyró¿nia³ siê po-
bo¿noœci¹ i pracowitoœci¹,
czym zwróci³ na siebie uwa-
gê wojewody lubelskiego An-
drzeja Têczyñskiego, jednego
z najbogatszych magnatów w
Rzeczypospolitej. Wojewoda
szuka³ wówczas opiekuna i
towarzysza dla swojego syna
Jana, którego zamierza³ wy-
s³aæ na studia do Wiednia.

To wydarzenie otworzy³o
przed Piotrem Skarg¹ drzwi
do kariery. W tamtych czasach
za podstawowy element do-
brego wykszta³cenia uwa¿ano
bowiem obycie w œwiecie.
Koniecznoœci¹ by³o wiêc od-
bycie podró¿y zagranicznych.
Ogromne znaczenie dla jego
dalszej kariery mia³o równie¿
poparcie wp³ywowego ma-
gnata, który poleci³ go metro-
policie lwowskiemu Paw³owi
Tarle. Wkrótce Piotr Skarga
wst¹pi³ do stanu duchownego,
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie
i obj¹³ w³asn¹ kanoniê.

By³y to czasy trudne dla
Koœcio³a katolickiego. W Eu-
ropie szerzy³a siê reformacja:
czêœæ wiernych - okreœlanych
dzisiaj mianem protestantów

- pod przywództwem Marcina
Lutra i Jana Kalwina, od³¹czy-
³a siê od Koœcio³a w proteœcie
przeciw licznym nadu¿yciom.
Koœció³ katolicki podj¹³ wów-
czas ogromn¹ kontrofensywê,
zwan¹ przez historyków
kontrreformacj¹ - naprawi³
uchybienia, uporz¹dkowa³ or-
ganizacjê, rozbudowa³ sys-
tem parafialny. Stara³ siê te¿
ze wszystkich si³ przyci¹gn¹æ
wiernych, miêdzy innymi bo-
gatym, barokowym wystrojem
wnêtrza œwi¹tyñ, piêkn¹ mu-
zyk¹ organow¹, zapachem
kadzide³, a tak¿e - wzorem
protestantów - t³umacz¹c Pi-
smo œwiête na jêzyk polski.

Do walki z herezj¹ zosta³
te¿ zaanga¿owany nowy za-
kon - jezuitów, którzy mieli
staæ siê si³¹ intelektualn¹ Ko-
œcio³a: przej¹æ szkolnictwo i
zaj¹æ siê wychowaniem m³o-
dzie¿y, prowadziæ akcje misyj-
ne oraz nawracaæ heretyków.
Zakonnicy poszukiwali wci¹¿
m³odych adeptów, aby roz-
szerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ.
Jezuici mieli byæ elit¹ œwiata
katolickiego, wymagano wiêc
od nich m.in. przyzwoitego
wygl¹du zewnêtrznego, do-
brej pamiêci i daru wymowy.
Wymagania te spe³nia³ m³o-
dy Piotr Skarga, który wkrót-
ce zosta³ przez nich zauwa-
¿ony i zaproszony do Rzymu,
gdzie wst¹pi³ do nowicjatu. Po
powrocie do kraju szybko pi¹³
siê po szczeblach kariery ko-
œcielnej, obejmuj¹c coraz to
bardziej odpowiedzialne i za-
szczytne stanowiska, osta-
tecznie zostaj¹c nadwornym
kaznodziej¹, a tym samym i
doradc¹ króla Zygmunta III
Wazy. Funkcjê tê sprawowa³
a¿ do œmierci w 1612 roku.

Dzisiaj Piotr Skarga znany
jest przede wszystkim dziêki
swojemu talentowi literackie-
mu. Fragmenty jego Kazañ
sejmowych przedstawione s¹
w podrêcznikach szkolnych
jako przyk³ad piêknej prozy
staropolskiej. Jednak za jego
¿ycia przeminê³y bez echa.
W XIX wieku, a wiêc w okre-
sie zaborów, zaczêto je inter-
pretowaæ jako zapowiedŸ
wielkich narodowych nie-
szczêœæ, a rozbiory jako  spe-
³nienie przewidywañ. Wizeru-
nek Skargi-proroka utrwali³
wówczas Jan Matejko w zna-
nym obrazie (Kazanie Skar-
gi, 1864).         T.Paw³owski

Patroni naszych ulic

Piotr Skarga
Sk¹d bior¹ siê bohaterowie? Jednym s³awa i uznanie

towarzysz¹ ju¿ za ¿ycia, a zas³ugi innych - zostaj¹ doce-

nione dopiero po œmierci. Istnieje jednak jeszcze jeden
rodzaj bohaterów - tych, którzy w istocie nigdy nimi nie

byli. W rzeczywistoœci s¹ tylko symbolami - walki o wol-

noœæ, oporu wobec niesprawiedliwoœci, troski o dobro
ojczyzny. Bohaterami uczyni³a ich historia, potrzeba spo-

³eczna. B³yszcz¹ oni zwykle nie swoim talentem, ale cu-
dzym - iskry Bo¿ej udzieli³ im poeta, pisarz, malarz...

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• sprz¹tanie wnêtrz
• centrum opon
• wulkanizacja

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67

Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18           Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

Targówek:
nowe mieszkania

podjê³y decyzjê o budowie
nowych budynków komunal-
nych. Wczoraj zosta³ wmuro-
wany akt erekcyjny pod bu-
dowê kompleksu mieszkanio-
wego przy ul. Oszmiañskiej.
W ramach zadania powstanie
czterokondygnacyjny budy-
nek ze 137 mieszkaniami o
œredniej powierzchni oko³o
40-50 m2. Jego koncepcjê ar-
chitektoniczn¹ wy³oniono w
konkursie, który wygra³o Biu-

ro Projektów Jankowski i
Pulchny. Wykonawc¹ obiek-
tu jest Budbaum Sp. z o.o.
Zakoñczenie budowy plano-
wane jest na I kwarta³ 2008
r., a przewidywany koszt to
oko³o 18, 5 mln z³.

Nie jest to jedyna tego typu
inwestycja. W ostatnim cza-
sie zosta³ rozstrzygniêty kon-
kurs na koncepcjê budowy
drugiego budynku komunal-
nego przy ul. Ossowskiego.
W ramach tej inwestycji po-
wstanie równie¿ oko³o135
mieszkañ. Warte podkreœle-
nia jest, i¿ oba budynki znaj-
duj¹ siê na terenie, który
dzielnica chce obj¹æ proce-
sem rewitalizacji. Takie inwe-
stycje bêd¹ bowiem s³u¿y³y
uporz¹dkowaniu tkanki miej-
skiej i o¿ywieniu s¹siaduj¹ce-
go z nimi terenu.

Brak w³asnego lokum to
jeden z najpowa¿niejszych
problemów, z jakimi boryka
siê wielu mieszkañców dziel-
nicy Targówek, jak równie¿
ca³ej stolicy. W kolejce na
przydzia³ lokalu oczekuje po-
nad 450 osób. Istniej¹ce za-
soby komunalne s¹ niewy-
starczaj¹ce, a stan technicz-
ny wielu budynków jest bar-
dzo z³y. W zwi¹zku z tym roz-
wi¹zanie problemu mieszka-

niowego jest jednym z prio-
rytetowych zadañ. Konieczne
s¹ kompleksowe dzia³ania
nie tylko rewitalizuj¹ce znisz-
czone zasoby mieszkaniowe,
ale tak¿e budowa nowych
mieszkañ komunalnych.

Wychodz¹c naprzeciw tym
problemom w³adze miasta

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej wraz z partnerami

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

24 czerwca w godz. 10 - 17 na
„FESTYN ŒWIÊTOJAÑSKI NA TARGÓWKU”

dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Dzielnicy Targówek. Impreza

odbêdzie siê na terenie stadionu DKS Targówek ul. Ko³owa 18.

W ramach festynu przewidujemy: wystêpy grup muzycz-
nych, pokaz tañca irlandzkiego, pokaz mistrzów wolty¿erki,
judo, pokazy: policyjne, stra¿y po¿arnej, stra¿y miejskiej,
wystêpy grup dzieciêcych, przeja¿d¿ki konne, konkursy, gry i
zabawy z nagrodami i wiele innych atrakcji.

Bêdzie nam bardzo mi³o goœciæ Pañstwa na wspólnej za-
bawie, która pozwoli dzieciom spêdziæ niezapomniane chwi-
le w radosnej atmosferze.

Dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Alicja Witoszyñska


