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Oœwiadczenie
Dzia³ania burmistrza Pragi
Pó³noc Roberta Sosnowskiego
(PiS) s¹ ca³kowitym zaprzeczeniem zasad, obowi¹zuj¹cych w
demokratycznym pañstwie prawa. W swoich wypowiedziach w
celach politycznych i prywatnych pos³uguje siê pó³prawdami, które pasuj¹ do zak³adanych przez niego tez oraz prezentowanej ideologii dorabianej
do aktualnych potrzeb.
Nie inaczej postêpuje wobec
„Nowej Gazety Praskiej”. Przypominamy zatem, ¿e istniejemy
od 11 lat. Od 1997 roku zajmujemy lokal przy ul. K³opotowskiego – w klatce mieszkalnej
budynku urzêdu dzielnicy. Zgodê na u¿ytkowanie 29 m2 na I
piêtrze otrzymaliœmy w 1997 r.,
gdy dyrektorem dzielnicy by³
Jerzy Hertel. Za rz¹dów Arkadiusza Urbana (wówczas
AWS), umowa zosta³a jedynie
aneksowana. Podobnie sta³o
siê, gdy urz¹d dzielnicy obj¹³
Robert Sosnowski: podwy¿szono nam czynsz pod pretekstem
waloryzacji. Obecnie p³acimy
480 z³, czyli znacznie wiêcej ni¿
10 z³/m, jak mówi burmistrz, bo
ponad 17 z³/m.
Od pocz¹tku funkcjonowania
NGP krytykowaliœmy i krytykujemy niegospodarnoœæ, ³amanie i naginanie prawa, nieumiejêtnoœæ wykorzystania spo³ecznych pieniêdzy, partyjnictwo w
ka¿dym wydaniu, prywatê i nepotyzm, ujawnialiœmy przestêpstwa gospodarcze.
Dopiero jednak za rz¹dów
burmistrza Roberta Sosnowskiego spotykamy siê z jawn¹ dyskryminacj¹ i formalnymi naciskami z wykorzystaniem zajmowanego stanowiska. Pierwsza
„kara” spotka³a nas rok temu,
gdy pod pretekstem remontu elewacji dostaliœmy polecenie usuniêcia szyldu redakcji ze œciany
frontowej. Zamontowana obok
reklama banku pozosta³a nieruszona. Miesi¹c temu Sosnowski
cofn¹³ zgodê na szyld na œcianie bocznej – bez uzasadnienia.
„Kar¹” ostateczn¹ ma byæ zapowiadane na konferencji prasowej
wypowiedzenie nam lokalu.
Oœwiadczam, ¿e nie przestaniemy wytykaæ b³êdów i wypaczeñ rz¹dz¹cych nie tylko na
Pradze. Nie przestaniemy pisaæ
o klanie Sosnowskich, o ¿onie,
Edycie Sosnowskiej niezwi¹zanej nawet miejscem sta³ego zamieszkania z Targówkiem - radnej tej dzielnicy, która dziêki u¿yciu panieñskiego nazwiska
otrzyma³a klucze do mieszkania
komunalnego (burmistrz Sosnowski na wszelki wypadek nie
wie, gdzie mieszka i jakie posiada nieruchomoœci ¿ona), ojcu –
Stefanie Sosnowskim, szefie

klubu radnych PiS na Bia³o³êce,
który lekcewa¿y wyroki s¹du.
Gazeta by³a, jest i bêdzie
niezale¿na. Bêdziemy nadal
pisaæ o tym, co jest z³e w samorz¹dzie po to, by mieszkañcy wiêcej nie dali siê z³apaæ
na pustos³owie, has³a wyborcze i dokonali obiektywnych
ocen i wyborów.
Dziêkujemy wszystkim,
dziennikarzom i mieszkañcom,
politykom, radnym, kolegom,
którzy chcieli i chc¹ nam pomóc,
a tak¿e wyra¿aj¹ w ró¿ny sposób sw¹ solidarnoœæ z nami.
Ewa Tucholska, red. naczelna
„Nowej Gazety Praskiej”

czytaj na stronie 6

Koniec kariery
Roberta
Sosnowskiego?
Od dawna opisywane w
naszej gazecie nieprawid³owoœci w pó³nocnopraskich
strukturach PiS zosta³y w
koñcu dostrze¿one przez
warszawskie w³adze statutowe tej partii. Na specjalnie
zwo³anej konferencji prasowej 24 kwietnia przewodnicz¹cy struktur warszawskich
PiS Wojciech D¹browski
oznajmi³ o cofniêciu rekomendacji na funkcjê burmistrza Pragi Pó³noc Robertowi Sosnowskiemu oraz zobowi¹za³ radnych PiS do jego
odwo³ania na najbli¿szej sesji rady, która prawdopodobnie odbêdzie siê 10 maja. Odwo³anie burmistrza jest równoznaczne z odwo³aniem ca³ego zarz¹du dzielnicy.

XLIII sesja Rady Targówka

Burze na górze

Na wniosek 14 radnych (g³ównie z PiS) Rada Targówka
zebra³a siê 11 kwietnia, by odwo³aæ przewodnicz¹cego Macieja Œwiderskiego („utraci³ zaufanie”), przyj¹æ rezygnacjê wiceprzewodnicz¹cych: Krzysztofa Zalewskiego i Sylwii Góralskiej oraz wybraæ ich nastêpców.
Tradycyjnie, na rozpoczêcie obrad trwa³a prawie dwie godzisesji trzeba by³o czekaæ 40 mi- ny i by³a bardzo o¿ywiona: zg³anut. Dyskusja nad porz¹dkiem szano sprzeczne wnioski proceduralne, zasiêgano opinii prawGABINET STOMATOLOGICZNY nika. Odczytane zosta³y wnioski 5 radnych o zbadanie legalSzwedzka 37, tel. 022 818-07-91 noœci mandatu radnej Edyty Soczynne 9-20
snowskiej przez Pañstwow¹
Komisjê Wyborcz¹ i Prokuratusobota 9-14
 bezbolesne leczenie
rê Rejonow¹ Warszawa Pr. Pn.
 nowoczesna protetyka
Przepad³ wniosek, by uchwa³ê
 protezy natychmiastowe
o odwo³aniu przewodnicz¹cego
rady zamieniæ na uchwa³ê o
promocyjna cena
przyjêciu jego rezygnacji. W
UWAGA! koron porcelanowych
porz¹dku dziennym sprawy
personalne umieszczono po
rzeczowych.

Tremy coraz mniej
WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022 679-49-30

Po raz dwunasty przedszkolaki i uczniowie, od „zerówek” do klas licealnych, rywalizowali i w konkursie wokalno-muzycznym „Debiuty”,
organizowanym przez Dom
Kultury „Œwit” wspólnie z Wydzia³em Oœwiaty Urzêdu Targówka. Wystêpy ocenia³o jury,

Bronimy wolnoœci mediów!
Prawo i Sprawiedliwoœæ uderza w wolnoœæ mediów w
Warszawie.
Dzia³aj¹ce z nadania Prawa i Sprawiedliwoœci w³adze dzielnicy
Praga Pó³noc postanowi³y ukaraæ niezale¿ne pismo, które odwa¿y³o
siê krytykowaæ dzia³aczy PiS. Burmistrz Robert Sosnowski po opublikowaniu w „Nowej Gazecie Praskiej” artyku³ów demaskuj¹cych aferê
mieszkaniow¹ z jego udzia³em wypowiedzia³ redakcji lokal komunalny, tak jakby mienie komunalne by³o jego prywatnym folwarkiem a
nie wspólnym dobrem wszystkich mieszkañców miasta.
Wzywamy burmistrza dzielnicy Praga Pó³noc do odst¹pienia od takich praktyk, przypominaj¹cych ponure czasy PRL!
Wzywamy warszawsk¹ opiniê publiczn¹ do obrony niezale¿nych mediów lokalnych, bez których nie ma demokracji ani
spo³eczeñstwa obywatelskiego!
Zarz¹d PO w Warszawie, 19 kwietnia 2006 r.

w sk³ad którego wchodzili nauczyciele z placówek, które w
danej kategorii wieku mia³y
uczestników. „Debiuty” to
œwiêto dla placówek oœwiatowych, to autentyczna integracja œrodowiska twórczego,
zarazem wspó³praca i rywalizacja. Jestem bardzo zadowolony i pe³en uznania. Tremy by³o mniej ni¿ w roku ubieg³ym, wiêksza swoboda sceniczna – to efekt udzia³u w
poprzednich edycjach konkursu – ocenia Bart³omiej W³odkowski, przewodnicz¹cy jury.
O klasyfikacji i nagrodach
decydowa³a ³¹czna iloœæ
punktów, przyznanych przez
jurorów. Za szczególne walory wystêpów soliœci i zespo³y
otrzyma³y wyró¿nienia.
Wœród
najm³odszych
(przedszkolaki i klasy 0) I miejscem nagrodzono zespó³
„Bajlandia” z Przedszkola nr
18 za utwór „Piracki statek”; II
– „Muminki” z Przedszkola
156 za „Annê Mariê”; III –
„Pi¹tkê” z Przedszkola 95 za
„Laleczkê z saskiej porcelany”
Wyró¿nienia otrzymali: Maks
Nowotniak z „Muminków” i
Karolina W¹sik z „Weso³ych
nutek” z SP 114, a za wra¿enia artystyczne – zespo³y:
„Pszczó³ka” i „Pere³ki”.
Za „Laleczkê z saskiej porcelany” zespó³ „Sylaba” z SP
42 zdoby³ I miejsce w rywalizacji uczestników z klas I–III.
II miejsce uzyska³y „Roztañdokoñczenie na str. 4

G³osami 25 radnych podjêta
zosta³a uchwa³a, pozytywnie opiniuj¹ca inwestycjê w wysokoœci
900 tys. z³ na wykonanie oœwietlenia, monitoringu i nag³oœnienia
stadionu Oœrodka Sportu i Rekreacji przy ul. £abiszyñskiej, wyposa¿enia stadionu lekkoatletycznego w niezbêdny sprzêt do organizacji treningów i zawodów
lekkoatletycznych oraz utrzymania i konserwacji nawierzchni.
Bardziej dyskusyjny okaza³
siê projekt uchwa³y-rezolucji,
dotycz¹cej lokalizacji stacji autogaz i benzynowych oraz innych
niebezpiecznych obiektów w
dokoñczenie na str. 2

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
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Rada i Zarz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawy
zapraszaj¹

3 maja o godzinie 14.00
na koncert
patriotyczno-religijny z okazji

Œwiêta
Konstytucji 3 Maja
w wykonaniu

Orkiestry Koncertowej
„VICTORIA”
Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci
przy ul. Myœliborskiej 100
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4 x 4 = 16
Rozmowa z Andrzejem Koblem
- Jakie doœwiadczenie w tê funkcjê i modzia³alnoœci samorz¹dowej gliœmy wspólnie
ma przewodnicz¹cy Rady z rad¹ podejmoDzielnicy Targówek, wybra- waæ decyzje na
ny 11 kwietnia?
naszym terenie.
- To kawa³ mojego ¿ycia – 16 Myœmy najlepiej
lat, 4 kadencje. Zaczê³o siê w wiedzieli, co
1990 roku, zupe³nie przypadko- m i e s z k a ñ c o m
wo. Prowadzi³em wtedy w³asn¹ jest potrzebne.
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Star- Ponadto, maj¹c w³asny bud¿et,
tuj¹c w wyborach nie myœla³em, dysponowaliœmy zupe³nie inny¿e bêdê tak d³ugo zajmowa³ siê mi œrodkami finansowymi. Bylidzia³aniami na rzecz mieszkañ- œmy gospodarzami bud¿etu; deców. W skali Warszawy niewie- cydowaliœmy, ile przeznaczyæ na
lu kolegów mo¿e pochwaliæ siê oœwiatê, ile na s³u¿bê zdrowia,
tym, ¿e przez 4 kadencje wybor- ile na opiekê spo³eczn¹, a nacy powierzali im mandat radne- wet na wspieranie stra¿y po¿argo. Od czego zaczynaliœmy, two- nej czy policji. Ustawa na to porz¹c samorz¹d? Pamiêtam zwala³a. Dziœ jesteœmy ubezw³awspólne dzia³ania z prof. Chmie- snowolnieni. Samorz¹d musi polewskim, ówczesnym przewod- nownie staæ siê prawdziwym sanicz¹cym rady, którego póŸniej morz¹dem lokalnym. Na tym
zast¹pi³em. Wtedy wszyscy po- szczeblu nie powinno byæ miejruszaliœmy siê w g¹szczu no- sca dla polityki. Niech siê ni¹
wych przepisów; nie bardzo wie- zajmuj¹ parlamentarzyœci, niech
dzieliœmy, co mo¿emy, a czego wojuj¹. My powinniœmy siê intenie mo¿emy... Potem, co kaden- growaæ i dzia³aæ wspólnie. Jedcja – to zmiana ustroju Warsza- nak w gronie 25 radnych rówwy, zmiana przepisów i mo¿liwo- nie¿ dochodzi do lokalnych konœci dzia³ania. Teraz mamy dziel- fliktów na pod³o¿u politycznym,
nice, ubezw³asnowolnione przez które nie powinny mieæ miejsca
Radê Warszawy i w³adze stoli- w radzie dzielnicy.
cy. Wed³ug obowi¹zuj¹cej usta- Czego bêdzie Pan wymawy warszawskiej – rada dzielni- ga³ od radnych, a czego nie
cy niewiele mo¿e i zarz¹d te¿ bêdzie Pan tolerowa³?
niewiele. Jesteœmy tylko jed- Wydaje mi siê, ¿e tu nienostk¹ pomocnicz¹ w skali miawiele bêdê móg³ zdzia³aæ. Zosta, bardziej opiniodawcz¹ ni¿
uchwa³odawcz¹. Nasze uchwa- sta³o nam tylko – i a¿ – 6 mie³y, dotycz¹ce spraw lokalnych, siêcy. Uwa¿am, ¿e na pocz¹tna pewno maj¹ znaczenie dla ku pope³niony zosta³ b³¹d:
mieszkañców, natomiast tworze- Rada nie zosta³a zintegrowanie bud¿etu i inne wa¿ne decy- na; by³y kluby, klubiki, ko³a;
zje musz¹ byæ konsultowane i zamiast jednoœci „my, rada”,
podejmowane przez Radê War- by³o „ka¿dy sobie”. Byæ mo¿e,
szawy. Myœlê, ¿e w wyniku ko- na tê integracjê jest ju¿ za póŸlejnej nowelizacji ustawy war- no. Teraz powinniœmy powoli
szawskiej, od nowej kadencji sa- raczej siê ¿egnaæ ni¿ witaæ. W
morz¹du, burmistrz znów bêdzie radzie trzeba troszeczkê zaprawdziwym gospodarzem cz¹æ zamiataæ po sobie.
- Ale nie pod dywan?
dzielnicy. Tak by³o, gdy pe³ni³em

Co dymi na Brzeskiej?
Kot³ownia Szpitala Kolejowego przy Brzeskiej dymi od lat zatruwaj¹c okolicê - twierdz¹ mieszkañcy Markowskiej, Kijowskiej
i Z¹bkowskiej. Dym szczególnie daje siê we znaki w nocy i przy
zachodnim wietrze, nie sposób otworzyæ okien. Szkopu³ w tym,
¿e szpital kilka lat temu zmodernizowa³ kot³owniê, pracuje ona
na gazie ziemnym, jest bardzo nowoczesna i praktycznie nie
emituje ¿adnych szkodliwych zwi¹zków.
Mieszkañcy upieraj¹ siê, ¿e jest inaczej i interweniuj¹ m.in. na
zebraniach osiedla Kijowska RSM Praga. Podejrzewaj¹, ¿e szpital mo¿e bezprawnie utylizowaæ odpady. Rozmawiali z dyrekcj¹
placówki i - jak mówi¹ - spotkali siê z ma³o sympatycznym przyjêciem, natomiast bardzo owocne by³o spotkanie z pracownikami
wydzia³u ochrony œrodowiska Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, którzy obiecali daleko id¹c¹ pomoc, ³¹cznie z wykorzystaniem unijnych funduszy na modernizacjê kot³owni. Wydzia³ ochrony œrodowiska otrzyma³ pismo od RSM Praga z proœb¹ o sprawdzenie
przyszpitalnej kot³owni. To w³aœnie po kontroli okaza³o siê, ¿e kot³ownia jest zasilana gazem ziemnym i stosuje nowoczesne rozwi¹zania. Jak poinformowano nas w wydziale ochrony œrodowiska pomimo tego zalecono stra¿y miejskiej dok³adne skontrolowanie emisji, szczególnie tych nocnych. Patrole przez dwa tygodnie wielokrotnie wyje¿d¿a³y w okolice szpitala w dzieñ i w nocy i
nie stwierdzi³y ¿adnych niepokoj¹cych emisji, poza bia³o-szarym
bezwonnym dymem emitowanym zwykle przez gazowe kot³ownie. Pracownicy wydzia³u ochrony œrodowiska zapytali dyrekcjê
szpitala o utylizacjê odpadów i otrzymali odpowiedŸ, ¿e odpady
poszpitalne s¹ utylizowane w wyspecjalizowanej zewnêtrznej firmie, poza terenem szpitala. Dla wiêkszej pewnoœci wydzia³ ochrony œrodowiska za¿¹da³ od Szpitala Kolejowego kart przekazania
odpadów. Dokumenty nie dotar³y jeszcze do urzêdu.
Co dymi na Brzeskiej? Mamy nadziejê, ¿e uda siê wyjaœniæ tê
sprawê.
(egu)

- S³owa „zamiatanie” u¿y³em
w przenoœni. Chodzi o pokazanie, coœmy zrobili; co chcieliœmy zrobiæ, a czego nie uda³o nam siê zrobiæ – nie ze z³ej
woli rady czy z³ej woli zarz¹du. Zarz¹d dzia³a³ w zakresie
prawa, jakie daje mu ustawa
warszawska; chcia³ coœ zrobiæ
dla nas jako mieszkañców, ale
– niestety – by³ równie¿ w
znacznej czêœci ubezw³asnowolniony. W ostatnich miesi¹cach kadencji trzeba walczyæ
o to, byœmy w przysz³oœci mieli
zdecydowanie wiêksze uprawnienia jako samorz¹d lokalny.
- Czy mo¿e Pan sprawiæ,
¿e teraz sesje rady bêd¹ siê
rozpoczynaæ punktualnie?
- Czêsto nie mo¿na winiæ
przewodnicz¹cego za to, ¿e
sesja zaczyna siê z poœlizgiem
pó³godzinnym czy godzinnym.
Winna jest polityka, o której
wspomnia³em. W ostatnim
momencie ugrupowaniom politycznym przypomina siê, ¿e
musz¹ siê spotkaæ i coœ omówiæ. Czêsto na pocz¹tku sesji
zwracaj¹ siê do przewodnicz¹cego z proœb¹ o przesuniêcie
godziny rozpoczêcia obrad.
Wiem, ze to denerwuje innych
i nie jest dobre. Sesja ma wyznaczon¹ godzinê rozpoczêcia. Trzeba szanowaæ te ustalenia i siebie nawzajem.
- Kiedy odbêdzie siê
pierwsza sesja, której bêdzie
Pan przewodniczy³?
- Wed³ug obowi¹zuj¹cej
ustawy, przewodnicz¹cy ma reprezentowaæ radê na zewn¹trz,
otworzyæ i zamkn¹æ sesjê oraz
dopilnowaæ, by uchwa³y by³y
podejmowane zgodnie z prawem. Terminy zwo³ywania sesji zale¿¹ od iloœci spraw, zg³oszonych przez zarz¹d dzielnicy.
Bardzo rzadko sesje odbywaj¹
siê z inicjatywy rady. Teraz musimy uzupe³niæ sk³ad prezydium
rady. Chcia³bym, by dzia³ania w
tej sprawie by³y kolegialne. Druga sprawa na najbli¿sz¹ sesjê
to zmiany w komisjach, m.in.
moja rezygnacja z pracy w komisji rewizyjnej (jako przewodnicz¹cy rady nie mogê w niej
zasiadaæ). Przewidujê, ¿e sesja
zwo³ana zostanie po d³ugim
weekendzie na pocz¹tku maja.
- Poproszê jeszcze o krótkie przes³anie przewodnicz¹cego rady do mieszkañców.
- Kto przewodniczy radzie i
reprezentuje j¹ na zewn¹trz nie
jest tak istotne jak to, co samorz¹d robi, co mo¿e zrobiæ i czego mog¹ siê po nim spodziewaæ mieszkañcy. Dziœ, na 6
miesiêcy przed koñcem kadencji rady, najwa¿niejsz¹ spraw¹
jest zmobilizowanie mieszkañców, by wziêli udzia³ w jesiennych wyborach do samorz¹du.
Rozmawia³a Zofia Kochan

XLIII sesja Rady Targówka

Burze na górze
dokoñczenie ze str. 1

s¹siedztwie budynków mieszkalnych i obiektów sakralnych.
Projekt zosta³ jednog³oœnie
pozytywnie zaopiniowany przez
komisjê gospodarki komunalnej,
nie trafi³ jednak do komisji inwestycji ani do komisji samorz¹du i
inicjatyw lokalnych. Radni uzyskali informacjê, ¿e inwestycja
nie bêdzie realizowana. Z tych

PRASKA
AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Wyk³ady codziennie
rano i wieczorem
Jazdy szkoleniowe ca³y dzieñ

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
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
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

wzglêdów projekt uchwa³y zosta³
w dyskusji nazwany „Tani¹ reklam¹”, „biciem piany”, „dokumentem robionym dla taniej popularnoœci”, „partyzantk¹ wyborcz¹”. Mimo to, uchwa³ê popar³o 15 radnych, 7 wstrzyma³o siê
od g³osu, nikt nie by³ przeciw.
Za uchwa³¹ o przyjêciu rezygnacji Krzysztofa Zalewskiego z
funkcji wiceprzewodnicz¹cego

rady g³osowa³o 6 radnych, 5
by³o przeciw, 12 wstrzyma³o siê
od g³osu. Rezygnacjê Sylwii Góralskiej z funkcji wiceprzewodnicz¹cej rady popar³o w g³osowaniu 18 radnych, 1 by³ przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu.
Wyborom nowego wiceprzewodnicz¹cego towarzyszy³y
du¿e emocje. Nie oby³o siê bez
przerwy, niezbêdnej dla przeprowadzenia konsultacji. Kandydatów by³o dwóch. Za wyborem Jacka Pu¿uka opowiedzia³o siê w tajnym g³osowaniu 8
radnych. Henryk Wiel¹dek
otrzyma³ 15 g³osów. Zwyciêzca
podziêkowa³ za zaufanie; obieca³, ¿e postara siê nie zawieœæ
pok³adanych w nim nadziei.
W tajnym g³osowaniu odwo³anie Macieja Œwiderskiego z funkcji przewodnicz¹cego rady popar³o 14 radnych, 3 by³o przeciw, 5
wstrzyma³o siê od g³osu. Obdarowany bukietem ró¿ Maciej Œwiderski podziêkowa³ radnym i wspó³pracownikom z urzêdu; obieca³
wci¹¿ dzia³aæ na rzecz gminy.
Prowadzenie obrad przej¹³
Henryk Wiel¹dek. Maciej Œwiderski w imieniu PO zg³osi³,
uzgodnion¹ miêdzy radnymi
PO i PiS, kandydaturê Andrzeja Kobla na przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy Targówek.
Spoœród obecnych na sali 22
radnych – 15 g³osowa³o „za”, 2 –
„przeciw”, 5 wstrzyma³o siê od
g³osu. By³y gratulacje i podziêkowania, a potem zg³aszane wnioski. Po ich wyczerpaniu przewodnicz¹cy rady Andrzej Kobel otworzy³ XLIV sesjê rady, a wobec wyczerpania porz¹dku dziennego, o
godz. 21.50 zamkn¹³ j¹ jako bezK.
przedmiotow¹.

Koszmar z ulicy Bia³o³êckiej
Ulica Bia³o³êcka na odcinku od Trasy Toruñskiej do Danusi jest pozbawiona chodników. Koszmar dla mieszkañców zaczyna siê w czasie
deszczów i zim¹. Grzêzn¹ w
b³ocie lub nara¿aj¹ ¿ycie id¹c
jezdni¹.
Jak siê dowiedzieliœmy, modernizacja ulicy na tym odcin-

ku nie le¿y w gestii dzielnicy.
To miasto jest odpowiedzialne za remont Bia³o³êckiej.
Apelujemy do Zarz¹du Dróg
Miejskich o modernizacjê, zanim dojdzie do nieszczêœcia ulica jest bardzo ruchliwa, piesi nie mog¹ wêdrowaæ jezdni¹, a czasem nie maj¹ inne(egu)
go wyjœcia.

Tel. 424 27 27
czynne
od 12.00 do 22.00

PROMOCJE SEZONOWE
(szczegó³y na stronie internetowej lub w lokalu)

Pizzeria ZUZOLA, ul. Strumykowa 40a lok. 15a
www.pizzeriazuzola.pl (sala klimatyzowana)
Przy zakupie pizzy na has³o „Nowa Gazeta Praska”
napój 0,2 l - GRATIS!
Prowadzimy sprzeda¿ z dostaw¹ do domu (Tarchomin)
powy¿ej 15 z³ - DOSTAWA GRATIS!

Patroni naszych ulic

Nieobecni

W niepodleg³ej Rzeczypospolitej - gdy Praga kilkakroæ
powiêkszy³a swoj¹ powierzchniê, ogarniaj¹c miêdzy innymi
Bródno i Targówek - koniecznoœci¹ sta³o siê nadanie nazw
nowo powsta³ym ulicom. Czasem by³y to nazwy tradycyjne,
wywodz¹ce siê od starej nazwy czy funkcji (tak by³o na
przyk³ad z szos¹ wylotow¹ w
kierunku Radzymina - Radzymiñsk¹), jednak du¿o czêœciej
by³y to nazwy maj¹ce upamiêtniæ wielkich Polaków i ich dzie³a. Co prawda „najwybitniejsi”
Polacy zostali uhonorowani
patronatem ulic na Œródmieœciu, lecz dziêki temu nazwy
praskich ulic rzadko kiedy upamiêtniaj¹ k³ótliwych polityków
i morderczych genera³ów, czêsto zaœ - lekarzy, matematyków, socjologów.W czasie II
Wojny Œwiatowej Praga - w
przeciwieñstwie do lewobrze¿nej Warszawy - nie sta³a siê
obiektem twórczoœci „literac-

Ludzie porz¹dkuj¹ przestrzeñ, nazywaj¹c j¹. Tak samo jest
z rzeczywistoœci¹ miejsk¹ - jeœli coœ nie jest nazwane, nie
istnieje. Tote¿ nazwy ulic, placów, dworców pe³ni¹ funkcje
magiczne - powo³uj¹ do ¿ycia nieistniej¹ce byty, podporz¹dkowuj¹ miejski œwiat cz³owiekowi, sprawiaj¹, ¿e jest on dla
nas bardziej ¿yczliwy, przychylny i bezpieczny...
Ma³e miejscowoœci, jak wsie obowi¹zywaæ. Nowy król, Aleki miasteczka, zwykle zadowa- sander (bêd¹cy jednoczeœnie
laj¹ siê bezpretensjonalnymi carem Rosji) by³ powszechnie
nazwami ulic, okreœlaj¹cymi lubiany i szanowany - na jego
jakiœ element krajobrazu, np. czeœæ powstawa³y pieœni (choBrzozowa, Topolowa lub zawo- cia¿by „Bo¿e, coœ Polskê...”),
dy wykonywane przez miesz- ale praskie spo³eczeñstwo
kañców, np. Rzemieœlnicza, by³o zbyt dumne, ¿eby nazyKuœnierska, Bednarska itp. waæ ulice jego imieniem.
Dopiero gdy ma³a miejscoJednak Polacy zbuntowali
woœæ rozrasta siê w wielkie przeciwko nastêpcy Aleksanmiasto lub gdy tereny wiejskie dra - Miko³ajowi - i przegrali
zostaj¹ przez miasto wch³oniê- kolejne dwa powstania: listote - zaczyna siê problem z na- padowe i styczniowe. Do Warzwami ulic. Dyskusje, zmiany, szawy wkroczy³y rosyjskie
a nawet manipulacje pojawiaj¹ wojska i rosyjska administrasiê w œwiecie, do którego wkro- cja: zbudowano Cytadelê, maczy³a polityka.
j¹c¹ sprawiæ, ¿e miasto przeSTOMATOLOGIA
Gdy w XVII wieku powsta- stanie siê rozwijaæ, a mieszwa³o miasto Praga, nikomu nie kañcy bêd¹ pos³uszni. Nie by³o
PROMOCJA
przychodzi³y do g³owy dysku- ju¿ wyboru - nazwy ulic i plasje, zmiany i manipulacje: miej- ców musia³y byæ takie, jakich
- wype³nienia 60-70 z³
skie realia same nada³y nazwy za¿¹da³y w³adze carskie. Do
- korony porcelanowe 350 z³
praskim ulicom. G³ówna ulica centrum Pragi zawita³y ulice
miasta, na której odbywa³ siê Moskiewska i Petersburgska
- zni¿ki na protezy
handel byd³em, nazywana (tak, w³aœnie tak!), czy te¿
ul. Jagielloñska 3
by³a Wo³ow¹, a gdy asorty- Aleksandrowska. Stan taki
ment sprzedawanych towarów trwa³ do roku 1915, dopóki Rotel. 022 619-99-99
zwiêkszy³ siê, nazwa sta³a siê sjanie nie zostali wygnani z
bardziej ogólna. Po dziœ dzieñ Warszawy. Wówczas znów o
022 818-44-77
Targowa zachowa³a swój cha- nazwach ulic decydowa³y w³aponiedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
rakter.
dze miasta
Pierwsze zmiany nast¹pi³y
w XIX wieku, gdy do WarszaKREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI
wy zawita³ Napoleon, a samo
SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO
miasto sta³o siê na powrót stoSP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE
lic¹ Polski. Zmiany te nie by³y
trwa³e: kilka lat póŸniej, gdy
KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH
Ksiêstwo Warszawskie stawaul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110
³o siê Królestwem Polskim,
UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY
wiêkszoœæ z nich przesta³a
MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

Sery owcze
i krowio-owcze
Oczywiœcie najbardziej znanymi serami owczymi i mieszanymi s¹ oscypek, bryndza i bundz.
Ka¿dy z rodzajów sera
wskazuje na inn¹ technologiê
jego przygotowania. Ze wzglêdu na niedobór mleka owczego w okresie jesieñ - zima, a
jednoczeœnie du¿e zapotrzebowanie na sery owcze z Podhala, bardzo trudno znaleŸæ
sery wykonane wy³¹cznie z
mleka owczego. Tego typu
wyroby s¹ praktycznie nieosi¹galne. Proponowane przez
nas sery owcze i mieszane
pochodz¹ z powiatu tatrzañskiego i bieszczadzkiego.
Poni¿ej prezentujemy w
skrócie opis tradycyjnego sposobu wyrobu oscypków.
Po œciêciu siê mleka, ser
zbiera siê w jeden bundz, który jest w porcjach wk³adany do
cerpoka (z twarogu wyciska
siê serwatkê w tzw. cerpoku
(czerpaku) s³u¿¹cym do odmierzenia w³aœciwej dawki
sera do wyrobienia oscypka.
Po wygnieceniu sera w cerpo-

ku, jest on formowany w d³oniach w kulê, a nastêpnie
wk³adany do gor¹cej wody na
5 do 10 minut. Po sparzeniu
ser jest wyjmowany, a nastêpnie dalej wygniatany w d³oniach w celu ca³kowitego wyciœniêcia serwatki. W trakcie
wygniatania ser jest jeszcze
kilkakrotnie parzony w celu
podtrzymania temperatury i
niedopuszczenia do wystygniêcia. Po kilkakrotnym parzeniu i wygniataniu ser staje
siê miêkki, elastyczny i zwarty, po czym kula sera jest przek³uwana drutem i w dalszym
ci¹gu wygniatana. Drut s³u¿y
do odprowadzenia reszty serwatki ze œrodka sera na zewn¹trz. Kula jest formowana
w owalny kszta³t, formowane
s¹ sto¿kowate koñce, zaœ na
œrodek sera nak³adana jest
forma. Po uzyskaniu odpowiedniego kszta³tu wyjmowany jest drut, ser jest jeszcze
raz parzony, a na koniec p³u-

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
sob 8-14
- ciasta domowe

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

kany w zimnej wodzie. Po zrobieniu oscypki moczy siê w
tzw. rosole, tj. roztworze soli
kuchennej na mniej wiêcej
jedn¹ dobê do momentu a¿
oscypki zaczn¹ p³ywaæ. Po
wyjêciu z roso³u serki wêdzone s¹ dymem z ogniska pod
dachem sza³asu od 3 dni do
dwóch tygodni.
Oscypek (pochodzenie:
Podhale). Sk³ad: mleko owcze
(poza sezonem domieszka
mleka krowiego), podpuszczka mleczarska, sól.
Cechy szczególne: w sezonie letnim oscypek ten nie zawiera domieszki mleka krowiego. Wytwarzany tradycyjn¹
metod¹. Nie zawiera konserwantów. Zawartoœæ bia³ka:
28,3 %, zawartoœæ t³uszczu:
32,8 %, sól: 3,58 %.
Bundz i Bryndza (pochodzenie: Podhale). Sk³ad: mleko owcze (poza sezonem domieszka mleka krowiego)
Cechy szczególne: w sezonie letnim zarówno bundz jak
i bryndza nie zawieraj¹ domieszki mleka krowiego. Wytwarzane tradycyjn¹ metod¹.
Nie zawieraj¹ konserwantów.
Bundz - zawartoœæ bia³ka:
16,5 %, zawartoœæ t³uszczu:
22,5 %, sól: 0,16 %.
Wiêcej informacji znajdziecie
Pañstwo
na
www.specjalwiejski.pl
oraz w naszych sklepie:

Tarchomin
ul. Œwiderska 100/20
(wejœcie od ul. Æmielowskiej),

tel. 670-37-93

kiej” hitlerowskiej administracji
i nie pojawi³a siê tutaj ¿adna
„Adolf-Hitler Strasse” czy te¿
„Hermann-Goering Platz”, chocia¿ ulica 11 Listopada powróci³a do swojej poprzedniej nazwy: Esplanadowej. Warto natomiast przypomnieæ, ¿e w
1943 roku w³adze polskiego
pañstwa podziemnego propagowa³y nazywanie warszawskich ulic imionami ówczesnych antyniemieckich polityków: aleja Zieleniecka mia³a
nazywaæ siê alej¹ Winstona
Churchilla, premiera Wielkiej
Brytanii, a rondo Waszyngtona - placem Franklina Delano
Roosevelta - prezydenta USA.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e nikt
nie zaproponowa³, aby którakolwiek ulica nazywa³a siê
ulic¹ Józefa Stalina.
Dopiero w momencie, gdy
Polska zosta³a zajêta przez Armiê Sowieck¹, a polskie w³adze zosta³y ca³kowicie podporz¹dkowane Moskwie, Józef
Stalin zawita³ na tabliczki z nazwami ulic. W Warszawie takich placów i ulic by³o szeœæ.
Jednak Pradze uda³o siê
szczêœliwie unikn¹æ zbrodniarzy jako patronów ulic: nie zagoœci³ tu ani Hitler, ani Stalin
(chocia¿ pojawi³a siê ulica Stalingradzka). Najwa¿niejszym
komunistycznym patronem by³
Karol Œwierczewski, oficer Armii Czerwonej, nadzoruj¹cy po
1944 roku Wojsko Polskie. W
1990 roku aleja jego imienia
sta³a siê Alej¹ „Solidarnoœci” chyba s³usznie, bior¹c pod
uwagê, ile polskiej krwi mia³ na
swoich rêkach Œwierczewski.
Na w³asn¹ proœbê walczy³
przeciw Polsce w 1920 roku,
bra³ udzia³ w represjach przeciwko ¿o³nierzom AK po wojnie, a z powodu nieudolnoœci
doprowadzi³ do œmierci 5 tysiêcy polskich ¿o³nierzy w dowodzonej przez niego 2. Armii na dwa tygodnie przed ostatecznym koñcem wojny.
Co prawda, w okresie PRL
niewiele praskich ulic poœwiêconych by³o dzia³aczom komunistycznym, pojawiali siê jednak inni patroni mili ówczesnym
w³adzom - postêpowi naukowcy wystêpuj¹cy przeciwko tradycyjnym wartoœciom, nowoczeœni twórcy kultury, pogañscy bogowie, a wszyscy prascy
œwiêci stracili swój œwiêty status. Po 1989 roku zmiany nie
by³y zbyt du¿e, chocia¿ warszawska Komisja do spraw
Nazewnictwa Ulic rozpatrywa³a kilkadziesi¹t projektów, z których najwiêksze wzburzenie
wywar³a propozycja zmiany nazwy ulicy Stefana Okrzei na Arcybiskupa Kakowskiego...
Miasto jest jednak ¿ywe i nie
trzeba urzêdowych interwencji,
¿eby niesympatyczna nazwa
znik³a z mapy. Jedn¹ z takich
niemi³ych postaci by³ kapitan
Œliwickij, patron fortu Œliwckiego. Ten oficer rosyjski zas³u¿y³ siê podczas zdobywania
Warszawy w 1831 roku i na
jego czeœæ nazwano fort, bêd¹cy prask¹ czêœci¹ Cytadeli.
Chocia¿ od 1921 roku oficjalna nazwa brzmi „Fort Jasiñskiego”, to okoliczne rejony
nazywane s¹ Œliwicami.
Komu dzisiaj nazwa ta kojarzy siê z zaborc¹, a komu z
soczystymi owocami?
T. Paw³owski
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
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 z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia 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 protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to na moj¹ stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)

Prawnik

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

przyjazny ludziom
Szanowni Pañstwo,
W tym numerze chcia³bym
nawi¹zaæ do spraw ¿ycia codziennego. Wiele czynnoœci i
dzia³añ podejmowanych na co
dzieñ poci¹ga za sob¹ skutki,
których czasami nie przewidujemy. Nale¿y wiedzieæ, ¿e
wiêkszoœæ oœwiadczeñ, obietnic lub uzgodnieñ bardzo czêsto uznawanych jest w œwietle prawa za prawnie wi¹¿¹ce
umowy. Oczywiœcie, brak formy pisemnej lub brak œwiadków utrudnia ewentualne
¿¹dania wype³nienia takich
zobowi¹zañ, jednak¿e formalnie nie wp³ywa to na ich wa¿noœæ. Bardzo czêsto trzeba
zachowywaæ pewn¹ ostro¿noœæ, mo¿na te¿ skorzystaæ z
pomocy prawnika, co pozwoli
na unikniêcie k³opotów.
Jedn¹ z najczêœciej zawieranych w ¿yciu codziennym
umów jest umowa po¿yczki.
Nie ma chyba osoby, która nigdy nie udzieli³a lub nie skorzysta³a z takiej mo¿liwoœci,
jednak¿e nie wszyscy wiedz¹,
¿e przepisy prawne wyraŸnie
okreœlaj¹ zasady zawierania
tego typu umów.
Generalnie ka¿dy mo¿e
udzieliæ lub skorzystaæ z po¿yczki, a jej przedmiotem
mog¹ byæ nie tylko pieni¹dze,
lecz równie¿ tzw. rzeczy oznaczone co do gatunku, np. zbo¿e. Ka¿da po¿yczka, której
wartoœæ przekracza kwotê 500
z³otych powinna byæ stwierdzona pismem, w przypadku
braku zachowania formy pisemnej mog¹ powstaæ problemy z wykazaniem, czy taka
umowa zosta³a faktycznie zawarta.
Jakkolwiek przepisy prawa
nie reguluj¹ tego wprost, wyp³ata kwoty po¿yczki powinna
byæ potwierdzona pisemnym
pokwitowaniem podpisanym
przez daj¹cego i bior¹cego po¿yczkê. Tak samo powinien

wygl¹daæ zwrot po¿yczki, chyba ¿e wyp³ata i zwrot po¿yczki
odbywa siê za poœrednictwem
przelewów bankowych, wtedy
nale¿y po prostu dok³adnie
opisaæ przedmiot przelewu. To
pozwala na unikniêcie póŸniejszych problemów.
Przy udzieleniu po¿yczki
nale¿y równie¿ pamiêtaæ o
obowi¹zku podatkowym, poniewa¿ zgodnie z ustaw¹ o
podatku od czynnoœci cywilnoprawnych umowa po¿yczki
obci¹¿ona jest podatkiem w
wysokoœci 2 procent kwoty po¿yczki. Obowi¹zek podatkowy
obci¹¿¹ solidarnie obydwie
strony umowy, dlatego te¿ daj¹cy i bior¹cy po¿yczkê powinni uzgodniæ wczeœniej, która
strona taki podatek zap³aci.
Je¿eli termin zwrotu po¿yczki nie zosta³ wczeœniej
okreœlony, trzeba pamiêtaæ, ¿e
bior¹cy po¿yczkê ma a¿ szeœæ
tygodni na jej zwrot. Ten termin rozpoczyna siê po odebraniu przez bior¹cego po¿yczkê pisemnego wezwania
do jej zwrotu. Dopiero po tym
bezskutecznym up³ywie tego
terminu mo¿na wyst¹piæ do
s¹du z powództwem o zwrot
kwoty po¿yczki. Najczêœciej
brak zwrotu kwoty po¿yczki
oznacza póŸniej koniecznoœæ
sporz¹dzenia pozwu, rozprawê i egzekucjê komornicz¹.
Wszelkie pytania i problemy w tej i innych sprawach
mo¿na zg³aszaæ telefonicznie na numer 022 884 84 00,
511 321 248, 502 535 361
oraz za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres
legismedia@legismedia.pl.
Odpowiemy na ka¿de pytanie. Gwarantujemy udzielenie
pomocy ka¿demu naszemu
Klientowi.
Piotr KaŸmirski
Kancelaria Prawna
Legis Media
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

• KREDYT GOTÓWKOWY

„Dom jak Nowy”

- 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.

Kredyt na Wyposa¿enie
i Remont Domu
na karcie do 60.000 z³

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

Tremy coraz mniej
dokoñczenie ze str. 1

czone Gwiazdeczki” z SP 277 za
„Niebo z moich stron”, III – „S³oneczne Nutki” z SP 285 za piosenkê „Brzydula i rudzielec”. Za
walory wokalne wyró¿niono Magdê Mogielnick¹ z DK „Zacisze”.

Teraz MY
„Teraz MY” to otwarte
warsztaty sztuk parateatralnych w ramach projektu realizowanego przy wsparciu
Wspólnoty Europejskiej Program M£ODZIE¯. Ca³oœæ
sk³ada siê z cyklu dzia³añ
warsztatowych z ró¿nych
technik parateatralnych, które bêd¹ wstêpem do stworzenia spektaklu plenerowego. Premiera przewidziana
jest na 25 czerwca.
Najbli¿sze terminy sesji
warsztatowych:
III sesja warsztatowa – 1314 maja (pantomima, bêbny)
Pantomimê poprowadzi Izabela Walczybok, aktorka, mim,
instruktor teatralny z wieloletnim doœwiadczeniem scenicznym i dydaktycznym. Konsultantka choreografii w spektaklach Teatru im. Stanis³awa
Wyspiañskiego w Katowicach.
Warsztaty etniczno – muzyczne nosz¹ nazwê „Spotkañ z Afryk¹”.
Do Afryki Zachodniej jest co
prawda daleka droga z naszej

piastowskiej krainy, jednak mo¿emy jej doœwiadczyæ poprzez
obcowanie z tradycyjn¹ kultur¹
Wybrze¿a Koœci S³oniowej. Pos³u¿¹ nam do tego przede
wszystkim instrumenty: djembe,
dunduny, shekere. Bêdziemy
czerpaæ z tej skarbnicy wiedzy,
ucz¹c siê rytmów afrykañskich,
poznaj¹c w ich kontekœcie œwiêta i obrzêdy. Bêdziemy lepiæ z
rytmu melodie – swoje w³asne,
ale te¿ te odtwarzane od pokoleñ. I z pewnoœci¹ bêdziemy siê
dobrze bawiæ... Warsztaty poprowadzi Magdalena Chustecka.
IV sesja warsztatowa – 2728 maja(pantomima, taniec
wspó³czesny)
Aniê Haracz fascynuje taniec. Od lat spe³nia siê w nim.
Uczestniczy w wielu ciekawych wydarzeniach artystycznych, jak równie¿ przekazuje
ca³¹ energiê taneczn¹ innym.
Kwietniowe sesje pokaza³y, ¿e
jest œwietn¹ instruktork¹.
Ania Haracz jest absolwentk¹
Pañstwowego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we

Wroc³awiu. Jej specjalizacja to
taniec. Jest wspó³za³o¿ycielem
i kierownikiem artystycznym teatru Kino Variatino, z którym realizuje w³asne choreografie
m.in. „Wyrz¹dzanie”, „Na krzeœle myœlê inaczej”, „Functio Lessa”. Wraz z Ann¹ Steller zrealizowa³a spektakl „Kochanek z
akordeonem nie do¿y³ premiery”, a z Markiem Brandem i Ann¹
Steller stworzy³a projekt dramatyczno-taneczny „Dni pozorne”.
V sesja - z³o¿enie spektaklu - 10-11 czerwca.
Nie pozwól, aby ominê³o Ciê
wspólne poznawanie techniki
¿onglerki ogniem, gry na bêbnach, ruchu scenicznego (i nie
tylko). Zdobyte umiejêtnoœci
wykorzystamy w przygotowaniu widowiska ulicznego.
Do udzia³u zapraszamy m³odzie¿ nieobojêtn¹ na sztukê,
szukaj¹c¹ nowych form wyrazu, chc¹c¹ zaistnieæ w twórczym œrodowisku, zaprezentowaæ coœ ciekawego innym.
Liczba miejsc ograniczona.
Szersze informacje: Sekretariat DK „Zacisze”, Zbigniew Darda, 022 679 84 69,
743 87 10, 0 606 346 268,
zacisze.dk@neostrada.pl

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

W kategorii „dzieci starsze”
I miejsce uzyska³y: Ula Baranowska i Beata Jachimowicz
wraz z zespo³em z SP 58 za
utwór „Cyrk”; II – „Sylaba” z SP
42 za „Œciernisko”, III – „Gama”
z SP 42 za „To, co dobre”. Jury
wyró¿ni³o „Czerwone Jagody”
z SP 277 za choreografiê w
piosence „Szklana pogoda”, a
przewodnicz¹cy jury – Annê
Stanis³awsk¹ z SSP nr 2 za
utwór „Od nocy do nocy”.
W kategorii gimnazjalno-licealnej „Debiutów” I miejsce i
maksymaln¹ iloœæ punktów za
interpretacjê i walory muzyczne 2 piosenek (m.in. „Byæ kobiet¹”) otrzyma³a Kasia Cieœlak
z DK „Zacisze”. II miejsce otrzyma³ zespó³ „Pinezka Band” z
Gimnazjum 142 za utwór
„Dam¹ byæ”; III – dwoje solistów: Paulina Sówka z Gimnazjum 142 („Bojê siê”) i Piotr
Borzym z Gimnazjum 102 („Nie
dokazuj”). W tej kategorii jury
przyzna³o najwiêcej wyró¿nieñ.
Otrzymali je: „Gimblack Music”
i Justyna Popio³ek z Gim. 145,
„Czarno-biali” z 46 LO; Iza Cyryl, Paulina Sówka, Klaudia

Fr¹czak z Gim. 142; Katarzyna Ró¿yczka i Urszula Sajdek
z Gim. 144; Iza Cyrych i Dominika Kaska z Gim. 142.
Przewodnicz¹cego jury pozytywnie zaskoczy³ udzia³ w zespo³ach bardzo wielu wokalistów-

ch³opców. W innych kategoriach
przyt³aczaj¹c¹ przewagê maj¹
dziewczêta. Drugie spostrze¿enie, którym Bart³omiej W³odkowski podzieli³ siê z opiekunkami
artystycznymi: w konkursowych
wystêpach przybywa elementów
show, ze szkod¹ dla strony muzycznej. Choæ formu³a konkursu
jest szeroka, nie mo¿na gr¹,
uk³adem scenicznym, „przykrywaæ” piosenki, muzyki. Poprosi³,
by w pracy z uczestnikami konkursu bardziej zadbaæ o stronê
wokalno-muzyczn¹ wystêpów.
Na pewno przydatne by³yby
warsztaty wokalne, emisyjne.
Mo¿e przy kolejnej edycji „Debiutów” uda siê je zorganizowaæ
np. we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Mo¿e pomocny oka¿e siê program narodowego œpiewania, og³oszony
przez ministra kultury?
K.

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ

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

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne

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

GP Bia³o³êki w tenisie sto³owym na finiszu
8 kwietnia rozegrany zosta³
przedostatni turniej tenisa sto³owego o Grand Prix Bia³o³êki
w tenisie sto³owym pod patronatem przewodnicz¹cego Rady
Dzielnicy Paw³a Stañczyka.
Na ostatni, VIII turniej zapraszamy 13 maja do SP nr
314 przy ul. Porajów 3. Zapisy dziewcz¹t i ch³opców od
godziny 12.15, pocz¹tek turnieju o 13. Zapisy w kategorii OPEN od 13.30, pocz¹tek
turnieju OPEN od godziny 14.
Zapraszamy wszystkich zawodników, którzy s¹ sklasyfikowani w
punktacji generalnej. Po zakoñczeniu turnieju zostan¹ wrêczone
nagrody przez Przewodnicz¹cego
Rady Dzielnicy Bia³o³êka.
W kategorii OPEN sprawa
pierwszego i drugiego miejsca

zosta³a rozstrzygniêta. Zwyciêzc¹ tej kategorii zosta³ Jaros³aw Szymañski, drugie
miejsce zaj¹³ Wojtek Kiry³a.
Trzecie miejsce le¿y w zasiêgu 3 zawodników. Dwaj Grzegorze, Cerynger i Undra oraz
W³odzimierz Brylak maj¹ o co
walczyæ w ostatnim turnieju.
Ró¿nice punktowe preferuj¹
wprawdzie Grzeœków, ale ...
dopóki pi³eczka nad siatk¹ nigdy nic nie wiadomo.
W kategorii ch³opców ze
szkó³ podstawowych jest podobnie. Pawe³ Brylak zwyciê¿y³ zdecydowanie. Startuj¹c w
6 turniejach wygra³ wszystkie.
Drugi w klasyfikacji £ukasz
Mieszkowski w 6 startach a¿ 5
razy by³ drugi. O miejsce trzecie – medalowe - walczyæ bêd¹

jeszcze Olek Syryt i Damian
Brylak. Teoretyczne szanse na
medal ma tak¿e Adrian Górski,
ale musia³by wygraæ turniej pozostawiaj¹c daleko za sob¹
Olka i Damiana.
W kategorii dziewcz¹t
pierwsze te¿ ju¿ jest zajête.
Zdoby³a je Sylwia Parzych.
Sprawa miejsc od drugiego
do pi¹tego pozostaje otwarta.
Powodem jest fakt, ¿e na
ostatnich dwóch turniejach zabrak³o sióstr Chmielewskich,
Agnieszki i Marty.
Dziêki ich nieobecnoœci
Marta Sommer zbiera³a punkty i ma bardzo du¿e szanse na
medal.
Jaros³aw Filipowicz
Sekretarz PKS AGAPE Bia³o³êka

Przystanek Galeria Konferencyjna
Du¿o by³o ju¿ wystaw w Galerii Konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc, ale taka zdarzy³a siê po raz pierwszy. 19 kwietnia budynek przy ul. Ks. K³opotowskiego opanowa³y dzieci.
Przysz³y na otwarcie wysta- „Pieœñ porann¹” Piotra Czajwy swoich obrazów, powsta- kowskiego oraz Concerto
³ych w czasie warsztatów pla- Grosso d-moll Antonio Vivalstycznych „Ze sztuk¹ przez diego. Dla dzieci uzdolnionych
¿ycie – Przystanek Praga”. plastycznie wyst¹pi³y dzieci
Warsztaty, które odbywa³y siê uzdolnione muzycznie. Muzyod 16 stycznia do 15 marca ka stanowi³a idealn¹ oprawê
zorganizowa³a Fundacja Art- dla zgromadzonych w galerii
barbakan oraz studenci Wy- obrazów, niezale¿nie od tech¿szej Szko³y Pedagogiki Reso- nik malarskich i tematów.
cjalizacyjnej „Pedagogium”.
Na wystawie zaprezentowaBra³o w nich udzia³ 30 praskich no przyk³ady ró¿nych cykli tedzieci w wieku od 7 do 16 lat, matycznych, podejmowanych
podopiecznych Grupy Pedago- podczas warsztatów: praskie
giki i Animacji Spo³ecznej bramy i podwórka w ciekawym
(GPAS) oraz Stowarzyszenia ujêciu Kamili Kuliñskiej i Ada„Serduszko”. Zajêcia, odbywa- ma Marciniaka, piêkne koloryj¹ce siê w Galerii N’69 przy ul. stycznie, abstrakcyjne kompoTarchomiñskiej, prowadzili ar- zycje Anety i Sylwii Gawrysiak,
tyœci malarze z Fundacji Artbar- Karoliny Wo³kowicz i Konrada
bakan przy wspó³pracy studen- Flisiñskiego. By³y te¿ propozytów ze szko³y „Pedagogium”.
cje humorystyczne: portret An-

Uroczystoœæ otwarcia wystawy uœwietni³ wystêp
uczniów Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej I st. Im. Stanis³awa Moniuszki w Warszawie. M³odzi artyœci wykonali

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

drzeja Leppera Patryka Marciniaka czy portret kibica „Legii”
Marcina Bodzaka. Du¿e wra¿enie robi obraz Martyny Borkowskiej, przedstawiaj¹cy przestraszone, ciemnookie dziecko, zas³aniaj¹ce d³oni¹ usta.
Po koncercie nast¹pi³o rozdanie nagród. Wszyscy
uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody ufundowane
przez burmistrza Dzielnicy
Praga-Pó³noc. Byli to: Daniel
Bodzak, Marcin Bodzak, Damian Cabaj, Aneta Gawrysiak,
Sebastian Kamiñski, Adrian,
Daniel i Robert Tomaszewscy,
Adrian Angielczyk, Arek Garwadzki, Dominika, Klaudia i
Sylwia Gawrysiak, Czarek
Szilder, Karolina i Sebastian
Wo³kowicz, Martyna Borkowska, Marta Sawicka, Krysia,

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
10 maja (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków. Wstêp wolny.
16 maja (wtorek) - Wystawa pracowni malarstwa i rysunku (doroœli) po³¹czona z koncertem zespo³u gitarowego
„Gitarerra”. Wstêp wolny.
21 maja (niedziela) - „Dzieciêca Stolica” VII Plenerowe
Spotkania Dzieciêcych Twórców Ruchu Amatorskiego na
Starym Mieœcie: prezentacje taneczne na scenie, happening plastyczny i teatralny oraz bezp³atne zajêcia manualne dla dzieci. Wstêp wolny.
21 maja (niedziela) - VI prezentacja uczniów z klasy gitary. Wstêp wolny.
27 maja (niedziela) - Sobota Artystyczna - wycieczka autokarowa i zajêcia teatralne, plastyczne, integracyjne. Zapraszamy dzieci i m³odzie¿.
W programie: plastyka, ga³ganki, zabawa w teatr, konkursy na œwie¿ym powietrzu, ognisko. Zapewniamy materia³y na zajêcia i prowiant na ognisko (kie³baskê, pieczywo,
napój). Wycieczka autokarowa do Pu³tuska. Koszt: 8 z³.

KOLONIE artystyczne nad morzem 8-21 sierpnia
Dar³ówko, nad otwartym morzem, ko³o Koszalina.
Wyjazd dla dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-14 lat.
W programie:
* warsztaty plastyczne - zapewniamy materia³y,
* kolonijny kurs aerobiku,
* szkó³ka szlachetnej samoobrony
Cena: 890 z³. Dla uczestników zajêæ w DK „Zacisze” powy¿ej 2 lat - cena 820 z³., 1 rok - cena 850 z³.
Oferta obejmuje: przejazd autokarem, wy¿ywienie (3 posi³ki), noclegi w oœrodku (pokoje 2+2 osoby z ³azienk¹ i balkonem), opiekê wychowawców, ratownika, ubezpieczenie NNW.
Wp³aty: I rata 400 z³ jest zapisem; II rata do 3 lipca w
sekretariacie DK „Zacisze”.

Krzyœ i Marta Czy¿, Kasia Witek, Konrad Flisiñski, Patrycja
Gie³doñ, Kamila Kuliñska, Justyna Majchrowska, Adam,
Bartek i Patryk Marciniak oraz
Amanta Obrêbska.
Przyznano te¿ cztery nagrody specjalne, ufundowane
przez fiñsk¹ firmê „Reima”.
Otrzymali je Krzysztof Czy¿,
Robert Tomaszewski, Sebastian Wo³kowicz i Marta Sawicka. Marta (l. 11) namalowa³a
portret rudow³osej dziewczyny.
Uda³o jej siê uchwyciæ wyraz
twarzy, trochê smutny uœmiech.
M³oda artystka zwierzy³a siê,
¿e wymyœli³a sobie tê postaæ.
Piêkny jest, utrzymany w
granatowo-zielonej tonacji pejza¿ 12-letniego Krzysia Czy¿a.
Malowany technik¹ akrylow¹
przedstawia drzewa, rzekê i
ksiê¿yc, który patrzy na nas
wielkimi oczami.
Wszystkie prace œwiadcz¹ o
wielkiej wra¿liwoœci ich twórców,
wra¿liwoœci, któr¹ trzeba by³o
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obudziæ. Uda³o siê to organizatorom warsztatów „Przystanek
Praga”, a przede wszystkim prowadz¹cym zajêcia z dzieæmi
Dominice Ma³gowskiej i Paw³owi Cabanowskiemu. Nie sposób
przeceniæ ich pracy. Mo¿e odkryli
niezwyk³e talenty? Czas poka¿e.
Wystawê prac powarsztatowych mo¿na ogl¹daæ do 28
kwietnia od godz. 8 do 16 w
Galerii Konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul
Ks. Ignacego K³opotowskiego
Joanna Kiwilszo
15.

M³ynarzowa
To tytu³ wystawy prac Barbary Benish, amerykañskiej
artystki czeskiego pochodzenia, otwartej 21 kwietnia przy
ulicy Brzeskiej 7. W ten sposób Praga zyska³a kolejne miejsce artystycznych wra¿eñ.
Wystawê na Brzeskiej zorgaWystawa obejmuje instalanizowa³o stowarzyszenie fabs cje, tkaniny i kilka rysunków.
(fakt-abstrakcja), czyli grupa kil- Przy wejœciu wisi zdjêcie pani
kunastu artystów z ró¿nych kra- Navratilovej z robótk¹ w rêku i
jów: Australii, Czech, Bu³garii, w³aœnie z pozycji ¿ony m³ynaRumunii, Niemiec, Polski, Wiel- rza Barbara Benish, wykorzykiej Brytanii i Indii. Stowarzysze- stuj¹c w swoich projektach tranie powsta³o w 1999 w £odzi i dycyjny haft i koronki, przedwyros³o na bazie nurtu zwane- stawia prace gospodarskie i
go w sztuce konceptualizmem. domowe, typowo kobiece zaW ci¹gu 5 lat istnienia zorgani- jêcia i towarzysz¹ce im mity.
zowa³o 34 wystawy. Jedn¹ z
Centralnym obiektem wystanich jest w³aœnie „M³ynarzowa”. wy jest, nawi¹zuj¹ca do „Pieœni
Sk¹d ten tytu³? Prezentowa- nad pieœniami” instalacja pt. „Obny cykl prac Barbary Benish lubienica w zamkniêtym ogronawi¹zuje do kobiecych zajêæ dzie” (na zdjêciu). Autorka zwiew gospodarstwie wiejskim. Od- rza siê, ¿e szuka³a do tej pracy
wo³uje siê równie¿ do konkret- kobiecej formy i zdecydowa³a
nych doœwiadczeñ ¿yciowych siê na róg obfitoœci. Rzeczywiautorki. Barbara Benish, uro- œcie, instalacja ma formê druciadzona w Kalifornii, w wieku 30 nego rogu, wype³nionego bia³ylat wróci³a do Czech i zamiesz- mi koronkami i jest od œrodka
ka³a we wsi Sumowa, po³o¿o- oœwietlona. Kojarzy siê z uwiênej na po³udniowy zachód od zion¹ pann¹ m³od¹. Nie chodzi
Pragi, w starym m³ynie, gdzie jednak, jak mówi artystka, o
do tej pory prowadzi gospodar- przedstawienie oblubienicy w
stwo rolne. Dawn¹ w³aœci- zamkniêtym ogrodzie, lecz o
cielk¹ m³yna by³a Maria Navra- metaforê ograniczonej wolnoœci.
Ciekawe s¹ te¿ tkaniny. S¹
tilova, tytu³owa m³ynarzowa.
to robocze spodnie kobiece.
Pocerowane i po³atane, ale z
haftami i kwiecistymi aplikacjami. Kojarz¹ siê z prac¹ w domu,
w gospodarstwie, z domowym
poczuciem bezpieczeñstwa.
Obok trójwymiarowych obiektów s¹ te¿ rysunki, przedstawiaj¹ce zwyk³e rzeczy: stóg

Z.P.U.H. EDYTA

siana, œwie¿o upieczony chleb.
Te rysunki s¹ „ucieleœnieniem
domowej b³ogoœci”.
Barbara Benish w swoich pracach oddaje klimat domu, prac
domowych. Mówi, ¿e bez zbêdnych feministycznych manifestacji stara siê gloryfikowaæ pracê kobiet, która zawsze postrzegana by³a, nies³usznie, jako gorsza. Artystka chce podkreœliæ jej

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy
i Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
zapraszaj¹

26 i 27 kwietnia w godzinach 10 - 14
na historyczn¹ sesjê popularnonaukow¹
„Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze”
Pañstwowa Szko³a Muzyczna Nr 2 ul. Namys³owska 4

Dzieñ Ziemi
Tegoroczny Dzieñ Ziemi w
Warszawie zainaugurowa³a
Fundacja „Nasza Ziemia”, organizuj¹c 21 kwietnia „Dzieñ
Ziemi na Pradze”. Warsztaty

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
-By³a dla mnie wzorem i bohaterk¹ – mówi Barbara Benish.
– Po wojnie, w czasach stalinizmu, kiedy jej m¹¿ przebywa³ w
obozie, ona ciê¿ko pracowa³a i
utrzymywa³a w ruchu m³yn oraz
ca³e gospodarstwo. Ta wystawa
jest ho³dem dla niej i dla pracy
kobiet w sensie ogólniejszym.

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

znaczenie. I choæ od¿egnuje siê
od feminizmu, to jednak jej sztuka ma feministyczny oddŸwiêk.
W ciep³y sposób podnosi znaczenie kobiecego œwiata.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
29 kwietnia w godzinach 16-18
oraz od 4 do 26 maja po telefonicznym uzgodnieniu (022)
621-62-29.
Joanna Kiwilszo

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.strona.pl

ekologiczne przybra³y formê
happeningu, podczas którego
uczniowie posprz¹tali teren
boiska szkolnego.
Nastêpnego dnia wielki festyn
odby³ siê na Polu Mokotowskim.
Na Targówku obchody „Dnia
Ziemi” zapocz¹tkowa³ konkurs
recytatorski dla uczniów szkó³
podstawowych pn. „Piêkno
polskiej przyrody”. W turnieju
ekologicznym w SP 42 rywalizowali uczniowie klas III SP.
W dniu wydania naszej gazety odbywa siê turniej wiedzy
ekologicznej pn. „Ziemia jest
naszym domem” dla uczniów
klas IV. Uczniowie klas V i VI
uczestnicz¹ w debacie „Kochajmy zwierzêta – te domowe i dzikie – przez ca³y rok”.K.

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
JÊZYK niemiecki, korepetycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA i niemiecki
0500-784-627
NAUCZYCIELKA matematyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885
ROSYJSKI, ukraiñski filolog 0695-338-442
ZDROWIE I URODA
MASA¯ - 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, profilaktyczne badanie znamion,
laryngolog, psychiatra, psycholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ABY hydraulik, remonty, instalacje 0507-302-734
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
DACHY, izolacje hydrotermiczne, us³ugi blacharskodekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek
krawieckich Teksana, pasa¿
ul. Œwiatowida 49 lok. 33
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67

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. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
614-97-57
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013.
SZUKAM PRACY
INSTRUKTORÓW tañca
towarzyskiego dla dzieci.
zg³oszenia: 0501-718-282
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny, imprezy okolicznoœciowe. Tanio. Obiady domowe
dla firm. 022 679-81-06,
0692-600-178

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu MERIDIAN w Baguio City
na Filipinach. Uznawany za
jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Od piêciu
lat odwiedza nasz kraj przynosz¹c nadziejê, pomoc i
zdrowie tysi¹com Polaków.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w
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MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki
pn.-pt. 8-20, sob. 8-18

Alergie a zwierzêta (5)
Mam nadziejê, ¿e moje bardzo naukowe rozwa¿ania nie
zanudzi³y Was za bardzo, Drodzy Czytelnicy. Przed nami
czwarty, ostatni ju¿ rodzaj alergii. Jest to forma choroby, w
której postawienie diagnozy jest bardzo trudne. Wielu nawet wybitnych lekarzy pope³niaæ mo¿e b³êdy, poniewa¿ zjawisko posiada element opóŸnienia. Reakcje opóŸnione, czyli
komórkowe, bêd¹ przedmiotem naszych rozwa¿añ.
Nadwra¿liwoœæ opóŸniona
Zanim limfocyty, zaalarmoobejmuje stany uczuleñ, któ- wane nadwra¿liwoœci¹, opurych objawy kliniczne ujaw- œci³y naczynia krwionoœne i
niaj¹ siê nie wczeœniej ni¿ po przedosta³y siê do „pola walup³ywie 24 - 48 godzin. Czê- ki”, potrzeba czasu. St¹d w³asto bywa, ¿e nawet póŸniej. Za œnie wynika element opóŸniepatomechanizm schorzenia nia. Potem nastêpuje kaskaodpowiedzialne s¹ komórki da reakcji.
limfatyczne. Limfocyty - bo o
Przebiega ona w dwóch fanich mowa - posiadaj¹ tzw.
zach. W pierwszej antygen
pamiêæ i ta „pamiêtliwoœæ” naszych mikroskopijnych obroñ- wprowadzony do organizmu
ców stanowi Ÿród³o wielu ciê¿- zwierzêcia zostaje rozpoznany. Limfocyty „szperacze” daj¹
kich k³opotów.
informacjê do limfocytów paNauka wyró¿nia nadwra¿liwoœci komórkowe typu tuber- miêci i mobilizacji obrony kokulinowego, typu uczulenia mórkowej. Nastêpnie pobukontaktowego i typu odrzuca- dzone zostaj¹ prymitywne komórki, zwane limfoblastami.
nia przeszczepów.
Obecnoœæ antygenu, czyli Zostaje rozpoczêta produkcja
substancji uczulaj¹cej, powo- bia³ych cia³ek typu limfocytarduje zgromadzenie siê w miej- nego. Ten ostatni rodzaj komóscu wprowadzenia armii bia- rek krwi mo¿e walczyæ z antygenem.
³ych krwinek.
Na prosty ch³opski jêzyk
Drzwi antyw³amaniowe
przek³adaj¹c, chodzi o choroOkna PCV i AL
by uczuleniowe skóry, czyli o
Drzwi wewnêtrzne
najprawdziwsz¹ zmorê naParapety
szych czasów. Najczêœciej
PROMOCJA
spotykanym zapaleniem skóokna 25%
ry typu komórkowego jest zadrzwi 5%
CENY PRODUCENTA
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET
Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41
0600-925-147

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN

Me

C.M.S.

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
HISZPAÑSKI przysiêgle Odkryta 0601-569-710
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie szczeniêta sprzedam, hodowla tel. 0606-344-485
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
ZAMIENIÊ 29 m2 hipoteczne
na 40-50 m2 zad³u¿one, do
remontu 0604-849-463
ODDAM
Do oddania 7-8 miesiêczny
kocurek z bia³ymi ozdobnikami z gwarancj¹ sterylizacji
022 619-73-69

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

CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory
pn.-pt. 8-18, sob. 8-16

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

ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej, likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale
czasami zabieg trwa o wiele
d³u¿ej. Zale¿y to od stanu
chorego. Od tego
uzale¿nia te¿ wybór
techniki. Raz s¹ to
manualne manipulacje, kiedy indziej
uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ
magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele
eterycznym, choæ
czêsto pacjenci
maj¹ odczucia jakby
grzeba³ im we
wnêtrznoœciach lub
coœ wyrywa³. S¹
zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia
do Ÿród³a choroby oraz tym,
¿e ju¿ po pierwszej wizycie u
niego ustêpuj¹ czêsto wieloletnie schorzenia.
CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów
wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu stawów, problemach reumatycznych, zmianach reumatycznych, chorobach uk³adu nerwowego, depresji, uda-

palenie skóry wywo³ane obecnoœci¹ pche³. Charakterystyczne, postêpuj¹ce od nasady
ogona ³ysienie, wraz z towarzysz¹cym œwi¹dem, potrafi
ogo³ociæ z w³osa ca³e zwierzê.
Co charakterystyczne - stan
zapalny nie cofa siê nawet po
uœmierceniu insektów. Stan
zapalny postêpuje nadal, a
bytuj¹ce na skórze bakterie i
zarodniki grzybów chorobotwórczych zacieraj¹ obraz choroby pierwotnej. Dlatego w
okresie pocz¹tków wiosny sugerujê zabezpieczanie naszych czworonogów przed
pch³ami i kleszczami.

♦
♦
♦
♦

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

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

faktury VAT

Euro-Profil
♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami
♦ administrujemy
♦ nadzorujemy modernizacje i remonty

ul. Kondratowicza 37, kom. 0604-11-25-75
tel. (022) 301-10-02, (022) 614-46-30 wew. 143
biuro@euro-profil.dmkhost.net

rze mózgu, migrenie, chorobie
Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem, chorobach
kobiecych, bólach krêgos³upa,
drêtwieniu r¹k i nóg.
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:
27, 30 - kwietnia,
2, 5, 9, 10, 12, 14, 16,
17, 19, 23, 26, 28 - maja
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605-324-865, 0505-172-054
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

• 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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

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.

Dlaczego niektórzy ludzie rzadziej choruj¹?

Jaskinia Solna
„Almonis”
ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

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

Gabinet masa¿u:
♦ klasyczny
♦ wspomagaj¹cy odchudzanie
♦ leczniczy
♦ refleksoterapia
Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych

Prosto z mostu

Œwiêto Warszawy
„Warszawiacy chc¹ siê bawiæ”
- zapewnia Tadeusz Deszkiewicz, dyrektor miejskiego biura
promocji i rozwoju miasta. Dlatego proponuje, by obchody
Œwiêta Warszawy przenieœæ z
dnia 1 sierpnia na 4 czerwca.
Radosne obchody w rocznicê
wybuchu Powstania Warszawskiego to rzeczywiœcie nie jest
dobry pomys³, ale jaki zwi¹zek
z naszym miastem ma 4 czerwca? Deszkiewicz twierdzi, ¿e 4
czerwca 1413 roku Warszawie
nadano przywileje miejskie.
Mocno to jest naci¹gane: w tym
dniu ksi¹¿ê mazowiecki Janusz
Starszy tylko je potwierdzi³ i rozszerzy³. Miejscowoœæ o nazwie
Stara Warszawa, wybudowana
obok grodu ksi¹¿¹t mazowieckich, otrzyma³a prawa miejskie
che³miñskie ju¿ oko³o 1300 roku.
W ka¿dym razie mia³a je ju¿ w
roku 1339, gdy odbywa³ siê w
niej proces polsko-krzy¿acki.
Propozycja dyrektora Deszkiewicza wygl¹da mi na prowokacjê. Wiêkszoœci Polaków dzieñ
4 czerwca kojarzy siê z pierwszymi, czêœciowo jeszcze tylko wolnymi wyborami 1989 roku, a zatem ze spiskiem Okr¹g³ego Sto³u i pocz¹tkiem tych wszystkich
nieszczêœæ, które spad³y na nasz
kraj po upadku PRL. Co gorsza,
w tym dniu wypada te¿ rocznica
odwo³ania przez Sejm w 1992

roku rz¹du Jana Olszewskiego.
Nie muszê t³umaczyæ, ¿e dla
wiernych fanów Olszewskiego
rocznica upadku jego rz¹du jest
dalece smutniejsza od rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego. Olszewski jest obecnie
zatrudniony na etacie doradcy u
by³ego pryncypa³a dyrektora
Deszkiewicza, czyli prezydenta
Lecha Kaczyñskiego. Po prostu
prowokacja!
W dodatku w tym roku w niedzielê 4 czerwca wypadaj¹
Zielone Œwi¹tki, a dyrektor
Deszkiewicz chce nam zorganizowaæ koncert hiphopowy.
To ja ju¿ wolê, jak pan Deszkiewicz buduje nam kolejkê linow¹ w poprzek Wis³y albo
wzd³u¿ Marsza³kowskiej...
Ja zg³aszam pomys³, by
Œwiêto Warszawy urz¹dziæ w
dniu 11 maja. Jest to rocznica
wydarzenia, które wprowadzi³o
nasze miasto na drogê do sto³ecznoœci. Otó¿ 11 maja 1573
roku odby³a siê w Warszawie
pierwsza elekcja królewska.

3 maja Biuro Promocji i Rozwoju Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawa,
Fundacja Legii Nadwiœlañskiej oraz grupa odtwórstwa historycznego „1. pu³k
piechoty Legii Nadwiœlañskiej” planuj¹ przeprowadzenie uroczystoœci rocznicowych i inscenizacji wydarzeñ historycznych z 3 maja 1807 roku
(pierwsze obchody rocznicowe konstytucji 3 Maja, wrêczenie sztandarów formowanym jednostkom wojskowym Ksiêstwa Warszawskiego).
Przewidywany czas przebiegu imprezy: rozpoczêcie godzina 13 (ul. Królewska na wysokoœci „Zachêty”), zakoñczenie ok. 14.30 (Rynek Nowego Miasta).

A mia³o byæ lepiej…
Jak prasa donios³a, PiS zamierza odmieniæ swój wizerunek
medialny, nadwerê¿ony nieco
poszukiwaniem wszechobecnego uk³adu. Dzia³a wytoczono
przeciwko dziennikarzom, lekarzom, wydawcom podrêczników
szkolnych. W zasadzie w uk³adzie funkcjonuj¹ wszyscy, którzy nie s¹ cz³onkami PiS-u - jak
jakiœ czas temu donios³a jedna
z niezale¿nych rozg³oœni radiowych. W polowaniu na czarownice przy wsparciu autorytetów
z Samoobrony i LPR zapêdzono siê nawet w kierunku zagarniêcia niezale¿noœci nadzoru
bankowego ze spektaklem w
Sejmie. Jak siê jednak okaza³o,
tu pewnie równie¿ funkcjonuje
uk³ad, bowiem by rozprawiæ siê
z kolejnym wyimaginowanym
wrogiem brakuje g³osów. Marzenie populistów o Trybunale
Stanu dla Balcerowicza musi
pozostaæ w sferze marzeñ.
Tymczasem w tej œlepej pogoni za uk³adami z pola widzenia PiS znik³ jakoœ w³asny uk³ad,
który roztrwoni³ w Warszawie 55
milionów publicznego grosza,
na - jak donios³a prasa - spalonego trupa w nowoczesnym, kolorowym opakowaniu.
Pan prezydent Lech Kaczyñski wielokrotnie obiecywa³ warszawiakom wspania³¹ szybk¹
kolejkê miejsk¹ - SKM. Tymczasem kolorowe wagoniki okaza³y siê niewypa³em tworzonym w
poœpiechu, w rytm minionej
kampanii prezydenckiej.

Pole elekcyjne urz¹dzono po tej
stronie Wis³y, po której le¿a³a
wiêksza czêœæ Rzeczypospolitej, czyli na Pradze. Konkretnie
we wsi Kamieñ, na dzisiejszym
Kamionku. Kto z Pañstwa, ogl¹daj¹c w Zamku Królewskim
pyszny obraz Matejki „Potêga
Rzeczypospolitej u zenitu. Z³ota wolnoœæ. Elekcja” ma œwiadomoœæ, ¿e przedstawia on
okolice Dworca Wschodniego?
Œwiêto Warszawy w rocznicê takiego wydarzenia dodatkowo zwi¹za³oby miasto po
obu stronach Wis³y.
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
(Platforma Obywatelska RP)
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Wniosek o zbadanie sprawy
wp³yn¹³ do prokuratury. Zrodzi³y siê bowiem podejrzenia ustawienia przez w³adze miasta
przetargu na budowê wagoników. Otó¿ „supernowoczesny”
poci¹g powsta³ na bazie spalonych i z³omowanych sk³adów
EN-57 odkupionych przez zak³ady w Nowym S¹czu od SKM
Trójmiasto. Na projekt, który reprezentuje myœl techniczn¹ z lat
piêædziesi¹tych XX wieku wydano du¿e pieni¹dze. W ocenie
przedstawiciela trójmiejskiego
SKM spalony sk³ad na bazie
którego stworzono nowy poci¹g
zagra¿a³ bezpieczeñstwu. W
warszawskim przetargu wystartowa³a jedynie firma z Nowego
S¹cza. Warunki przetargowe
by³y wyœrubowane, gdy¿ na
przedstawienie projektu firmom
dano zaledwie miesi¹c po podpisaniu umowy, a na realizacjê
przeznaczono niespe³na rok.
Uznane na rynku kolejowym firmy okreœlaj¹ te warunki jako nierealne. Sporz¹dzenie projektu
wymaga co najmniej kilku miesiêcy, a uruchomienie produkcji
to oko³o pó³tora roku. Czasu jednak nie by³o. Dostawy by³y skoordynowane z kampani¹ wyborcz¹. Pierwszy z szeœciu sk³adów dotar³ do Warszawy w drugiej po³owie wrzeœnia 2005
roku. Pokaz dla dziennikarzy
odby³ siê 23 wrzeœnia na Dworcu Centralnym - na dwa dni
przed wyborami parlamentarnymi. Zaplanowano tak¿e na dwa
dni przed wyborami prezydenc-

kimi darmowe kursy dla mieszkañców stolicy. Przypomnijmy
tak¿e sprawê wypo¿yczenia nowego sk³adu dla Trójmiasta i
zast¹pienie go wypo¿yczonym
w Trójmieœcie, starym za który
Warszawa musia³a p³aciæ s³one
pieni¹dze. Tempo budowy poci¹gu ze z³omu wielokrotnie zachwala³ dziennikarzom S³awomir Skrzypek - wiceprezydent
odpowiedzialny w Warszawie za
inwestycje i finanse (obecnie
wiceprezes PKO BP).
Natomiast dziwnym zbiegiem okolicznoœci za komunikacjê w sto³ecznym Ratuszu
odpowiada³ wiceprezydent Andrzej Urbañski - w 1997 roku
redaktor naczelny „¯ycia Warszawy”, a w³aœcicielem nowos¹deckich zak³adów jest Zbigniew Jakubas, do 2000 roku
w³aœciciel tego¿ dziennika.
A swoj¹ drog¹, z warszawskim SKM wi¹¿e siê wiêcej pytañ. Dlaczego mimo wielu monitów ze strony Centrum Zrównowa¿onego Transportu w³adze
SKM z³o¿y³y zamówienia na
poci¹gi do rozk³adu jazdy w
Polskich Liniach Kolejowych
dopiero na dwa tygodnie przed
rozpoczêciem kursowania poci¹gów? Dlaczego wybrano na
inauguracjê niew³aœciw¹ liniê, w
wyniku czego poci¹gi kursuj¹
puste? Dlaczego zdecydowano
siê na wydatkowanie 55 milionów z³otych na przestarza³e
poci¹gi produkowane ze z³omu?
Temu chyba jest winien jakiœ
uk³ad.
A przecie¿ mia³o byæ lepiej i
taniej.
J. Raczyñski
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W numerze 24 (320) Nowej
Gazety Praskiej z 7 grudnia
ubieg³ego roku pojawi³ siê
mój felieton pt. „Praskie obyczaje”. W materiale tym poruszy³em brudy tej kadencji,
ujawnione publicznie na sesji rady przez by³¹ radn¹ PiS
El¿bietê Kowalsk¹:
- Próba przydzia³u mieszkania dla syna by³ego ju¿ naczelnika biura zarz¹du, obecnie wiceburmistrza Pragi Pó³noc Kazimierza Konopko
- Pos³ugiwanie siê przez
tego¿ niew³aœciwymi piecz¹tkami - przyw³aszczenie funkcji
- U¿ywanie przez tego¿ samochodu s³u¿bowego do celów prywatnych
- Zarzuty wobec burmistrza
Sosnowskiego o przekroczenie uprawnieñ
- Próbê przydzia³u mieszkania dla by³ego radnego LPR,
obecnie PiS, Mioduszewskiego.
Wyp³ynê³y tak¿e wtedy w
publikacjach prasowych (¯ycie
Warszawy, Trybuna, Rzeczpospolita) sprawy przydzia³ów
mieszkañ dla radnych i ich dzieci. Pisa³em, jak ekipa burmistrza Sosnowskiego postara³a
siê wp³yn¹æ na swoich radych
w celu scalenia uk³adu najró¿niejszymi sposobami, miêdzy
innymi miejscami pracy. Podawa³em konkretne przyk³ady.
Konkluzja, któr¹ przedstawia³em by³a pora¿aj¹ca: piêciu na 12 radnych uk³adu
rz¹dz¹cego zatrudnionych w
podleg³ych jednostkach to
nie jest dobry obyczaj, to
patologia w³adzy - podsumowywa³em. Gdy doda³em do
tego dzieci radnych cz³onków
klubu PiS zatrudnionych w jednostkach podporz¹dkowanych
dzielnicy Praga Pó³noc wysz³o
mi, i¿ posady w jednostkach
samorz¹dowych ma siedmioro radnych z 12-osobowego klubu radnych PiS lub
ich potomkowie.
Pisa³em o najbli¿szej rodzinie Pana Burmistrza, która pracuje w Dzielnicowym Oœrodku
Sportu i Rekreacji Praga Pó³noc - jednostce organizacyjnej
Dzielnicy Praga Pó³noc.
Pisa³em o umowach zlecenia dla prominentnych dzia³aczy PiS pracowników urzêdu.
Pisa³em, ¿e wobec dwójki radnych z klubu PiS mam powa¿ne
w¹tpliwoœci czy mimo zachowania meldunku na Pradze ¿yj¹
problemami tej dzielnicy. Wszak
ich sta³e zamieszkanie na ¯oliborzu (radna Elsner) i Targówku
(radny i obecny przewodnicz¹cy
rady dzielnicy Wachowicz) s¹ tajemnic¹ poliszynela.
I co siê wydarzy³o? Nic, cisza. Widocznie uznano, ¿e
najlepiej przemilczeæ ca³¹
sprawê.
18 kwietnia ukaza³ siê
ogromny artyku³ w Gazecie
Wyborczej z tzw. przelotówk¹
na pierwszej stronie wydania
ogólnopolskiego zatytu³owany
Praskie ksiêstwo PiS, Jak IV
Rzeczpospolita rodzi siê w
Warszawie na Pradze Pó³noc. W artykule tym poruszono podobne w¹tki. Nowoœci¹
w ca³ej sprawie, mocno uwy-
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puklon¹ przez Gazetê, by³a
sprawa przydzia³u mieszkania
komunalnego dla obecnej
¿ony burmistrza Sosnowskiego, radnej Targówka Edyty
oraz fakt, i¿ pani Edyta tak do
koñca nie mo¿e siê zdecydowaæ, gdzie mieszka: razem z
mê¿em na Pradze Pó³noc (a
wiêc nie powinna reprezentowaæ spo³ecznoœci Targówka w
radzie) czy na Targówku u Jerzego Raczyñskiego, lokalnego lidera PiS. Wszystko jednak
wskazuje, o czym NGP pisa³a
w ostatnim numerze, ¿e radna
Targówka Edyta Sosnowska
raczej rezyduje na Pradze.
Sprawa przydzia³u mieszkania
komunalnego dla ¿ony burmistrza te¿ ma swoj¹ pikanteriê.
Przewodnicz¹cym komisji
mieszkaniowej, która wyda³a
pozytywn¹ opiniê w tej sprawie
by³ bowiem za rz¹dów AWS na
Pradze Pó³noc obecny burmistrz Robert Sosnowski. Pani
Edyta, jako ubiegaj¹ca siê o
mieszkanie, wystêpowa³a jako
osoba samotna. Tempo za³atwiania jej sprawy by³o imponuj¹co szybkie. Otrzymuj¹c
jednak przydzia³ by³a ju¿ mê¿atk¹, a mimo to do koñca w
ca³ej sprawie pos³ugiwa³a siê
panieñskim nazwiskiem.
Rozpêta³a siê burza, Burmistrz Sosnowski zwo³ywa³
konferencjê za konferencj¹,
wykorzystuj¹c we w³asnej
sprawie siedzibê urzêdu przy
K³opotowskiego 15 i ca³y
aparat urzêdniczy. W³adze
PiS oœwiadczy³y, ¿e Robert
Sosnowski ju¿ w lutym po zg³oszeniu przez w prokuraturze
doniesienia przeciwko niemu o
mo¿liwoœci pope³nienia przestêpstwa (z³amanie ustawy o
zamówieniach publicznych i
ustawy o finansach publicznych) zawiesi³ swoje cz³onkostwo w PiS, musia³ to zrobiæ
jednak bardzo po cichu, nie
wiedzieli bowiem o tym nawet
radni PiS z Pragi. W³adze PO
za¿¹da³y od PiS odwo³ania
burmistrza Sosnowskiego gro¿¹c cofniêciem rekomendacji
na funkcjê wiceburmistrza Januszowi Trociñskiemu - PO, argumentuj¹c, i¿ PO nie bêdzie
wspó³pracowaæ ze skorumpowanymi politykami. Dobr¹ radê,
aby szybko rozbijaæ kolesiowskie uk³ady da³ tak¿e PiS szef
mazowieckiego SLD Jacek
Pu¿uk, radny Targówka doskonale znaj¹cy panuj¹ce realia.
Robert Sosnowski postanowi³ walczyæ i przejœæ do kontrofensywy. Na pocz¹tek zapowiedzia³ - nie bacz¹c na spo³eczny opór i demonstracje pod
siedzib¹ urzêdu w obronie wolnoœci prasy - wypowiedzenie

umowy najmu lokalu, w którym
mieœci siê Nowa Gazeta Praska. Jest to kolejna szykana
wobec tej lokalnej gazety, która
jako pierwsza zaczê³a opisywaæ nieprawid³owoœci na Pradze, zapowiedzia³ tak¿e pozwanie Gazety Wyborczej do rady
etyki mediów i wytoczenie procesu autorom demaskuj¹cego
jego poczynania artyku³u. „Oberwa³o” siê tak¿e od burmistrzów
Sosnowskiego i Konopki dwóm
lekarkom radnym Pragi Pó³noc,
które oskar¿ono o ³amanie etyki zawodowej oraz ni¿ej podpisanemu. Skutek bêdzie taki, i¿
zapewne przez pomówione
osoby panom burmistrzom wytoczone zostan¹ procesy karne.
Ciœnienia nie wytrzyma³ wiceburmistrz Trociñski i zrezygnowa³ z PO „dla dobra Pragi” jak
raczy³ oœwiadczyæ.
Burmistrz Sosnowski publicznie zapowiedzia³, ale jak
do tej pory nie poda³ daty, kiedy to zrobi, ¿e podda siê os¹dowi rady w nieznanej samorz¹dowi formule wotum zaufania dla zarz¹du. Wynik jest
mo¿liwy do przewidzenia: po
stworzeniu takiego uk³adu musia³oby w nim niezwykle mocno t¹pn¹æ, by zarz¹d zosta³
odwo³any tym bardziej, ¿e nadal wakuje mandat po zmar³ym radnym PO – Antonim Jakubowskim, co zapewnia PiSowi dodatkow¹ przewagê w
g³osowaniach. Na marginesie
warto przypomnieæ, ¿e w tej
sprawie minê³y ju¿ wszystkie
ustawowe terminy, w których
rada powinna odbyæ g³osowania. Osobist¹ odpowiedzialnoœæ ponosi tu przewodnicz¹cy Wachowicz, bo do jego
obowi¹zków nale¿y w tym zakresie przestrzeganie prawa.
Byæ mo¿e jest to drobna sprawa, któr¹ nadmiernie eksponujê, ale pokazuje ona filozofiê i
styl uprawiania polityki przez
PiS. Pe³na arogancja, pewnoœæ i zadufanie w sobie.
PS. Do radnych PiS
Czasami z kapitanem tonie nie
tylko statek, ale i ca³a za³oga.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD
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Marzenia
Gdy od strony przys³owiowej kuchni poszukiwa³em
sposobu na poznanie spalania odpadów, pojawi³o siê
œwiate³ko w tunelu. W jednej z niemieckich spalarni odszukaliœmy Polaka, który o tajnikach puszczania œmieci
z dymem wiedzia³ prawie wszystko. Stamt¹d te¿ przyby³o do nas zaproszenie.
Wuppertal oœwietlony grudniowym s³oñcem poznawaliœmy g³ównie z perspektywy
dachów hal spalarni. Jej potê¿ne kominy oddawa³y skalê tego zak³adu, który faktycznie stanowi³ olbrzymi¹ elektrociep³owniê, na wzór ¯erania, tylko opalanego odpadami. W odró¿nieniu od spalarni na Targówku - Wuppertal
dysponowa³ potê¿nymi urz¹dzeniami: czterema kot³ami
poch³aniaj¹cymi w ci¹gu godziny 50 ton œmieci oraz 2
kot³ami po¿eraj¹cymi 30 ton
odpadów. Zak³ad wytwarza³
340 tysiêcy megawatogodzin
energii elektrycznej oraz zasila³ sieæ ciep³ownicz¹ o d³ugoœci 25 kilometrów. Wspinaliœmy siê godzinami na stalowe konstrukcje po krêtych
schodkach, czasem jeŸdziliœmy windami, gdy zadyszka
³apa³a nas za gard³o - wszystko w wielkiej skali, wszystko
na swoim miejscu. Budzi³y siê
marzenia, by spróbowaæ
przenieœæ niektóre rozwi¹zania do Polski. To, co ogl¹daliœmy, odnosiliœmy do naszego podwórka. Trudno jednak
porównywaæ 400 tysiêcy ton
œmieci daj¹cych energiê okolicznym osiedlom z 40 tysi¹cami ton warszawskich odpadów nikn¹cych w zusokowskim piecyku. Mimo to byliœmy kompanami do wielogodzinnych dyskusji o konstrukcji rusztu, o sposobach ch³odzenia, o zap³onach w adsorberach wêglowych do wy³apywania dioksyn. Doœwiadczenia eksploatacyjne naszych kolegów z Niemiec by³y
Ÿród³em wiedzy, któr¹ by³oby
trudno nam posi¹œæ z podrêczników, choæby najlepszych. Ze wzglêdu na to, ¿e
w Wuppertalu spalano tak¿e
odpady przemys³owe, wystêpowa³y tu podobne problemy
jak Warszawie. Gdy projektowano ZUSOK warszawskie
odpady charakteryzowa³y siê
dosyæ du¿¹ iloœci¹ materia-

³ów organicznych, mokrych.
Nie by³y wiêc doskona³ym paliwem. Z czasem jednak przybywa³o papieru, opakowañ
ró¿nego pochodzenia, tworzyw sztucznych. Te odpady
pali³y siê na tyle dobrze, ¿e
kiedyœ wymyœlone zabezpieczenia przed wysok¹ temperatur¹ ju¿ nie wystarcza³y.
St¹d nasze problemy z piecem, a szczególnie z jego wyk³adzin¹ ceramiczn¹. Próbowaliœmy wiêc dowiedzieæ siê
czegoœ, co pomog³oby nam
usun¹æ niedomagania. W
odró¿nieniu od ZUSOKU odpady z niemieckich osiedli po
ich zwa¿eniu by³y wy³adowywane do olbrzymiego bunkra
magazynowego w specjalnej
hali, w której utrzymywano
podciœnienie dla wyeliminowania emisji przykrych zapachów. Tutaj te¿ znajdowa³o
siê specjalne stanowisko do
ciêcia odpadów wielkogabarytowych. Nie by³o wiêc problemów z blokowaniem urz¹dzeñ. Trzeba tu jednak nadmieniæ, ¿e w Wuppertalu nie
by³o instalacji do segregacji
wstêpnej przywo¿onych
œmieci. Ta prowadzona by³a
na terenie osiedli mieszkaniowych. W Warszawie piec do
spalania odpadów wyposa¿ono w pochylony ruszt, z³o¿ony z ruchomych elementów wykonuj¹cych ruch posuwisto-zwrotny, napêdzanych
si³ownikami hydraulicznymi.
Dziêki takiej konstrukcji wpychane do pieca odpady przesuwane s¹ wzd³u¿ komory
spalania ku do³owi ulegaj¹c
spaleniu. Ca³oœæ konstrukcji
ch³odzona jest powietrzem.
W Wuppertalu ujrzeliœmy
natomiast ruszt z³o¿ony z kilku du¿ych walców, które obracaj¹c siê miesza³y odpady
i posuwa³y je wzd³u¿ pieca.
Próbowaliœmy siê dowiedzieæ równie¿ czegoœ na temat finansowania zak³adu.
Otó¿ okaza³o siê, ¿e parê lat
wczeœniej spalarniê skomuna-
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lizowano. By³a ona wspomagana dotacjami rzêdu 6 milionów ówczesnych marek niemieckich w skali roku. To sta³o siê powodem przymiarek do
jej ponownej prywatyzacji.
Gdy chodziliœmy po halach,
zagl¹daliœmy w ka¿d¹ przys³owiow¹ dziurê, oczy nam siê
œwieci³y - o wielu stosowanych
tu urz¹dzeniach mogliœmy tylko pomarzyæ. Wszêdzie dŸwigi, kaprysy projektantów u³atwiaj¹ce transport – nam w rodzimym zak³adzie pozostawa³y zwykle plecy i si³a w³asnych
r¹k. Trzeba przyznaæ, ¿e zak³ad projektowano z rozmachem, z myœl¹ o przysz³ej obs³udze i bezpieczeñstwie.
Wszystkie instalacje by³y
szczelne - czasem wygl¹da³o
jakbyœmy znajdowali siê w laboratorium - tylko gdzieniegdzie s³odkawy zapach œmieci przypomina³ gdzie jesteœmy.
Z olbrzymim pietyzmem podchodzono do spraw socjalnych, nie omijaj¹c sto³ówki zak³adowej - w której razem z
za³og¹ siê sto³owaliœmy. Lataj¹c tak z piêtra na piêtro, podgl¹daj¹c wszystko co tylko
mog³o siê przydaæ w naszej
pracy gubiliœmy nieub³aganie
p³yn¹cy czas.
To by³ ten pierwszy raz, gdy
objawi³a siê w pe³nej krasie
rzeczywistoœæ spalarniowa -

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

Bródnowski bocian
daj¹ca nam wyobra¿enie o
drodze jaka przed nami dla
osi¹gniêcia pewnoœci siebie
i realizacji naszych marzeñ.
Pozosta³y przyjaŸnie daj¹ce perspektywê dalszej
wspó³pracy. Wracaliœmy do
krajubogaci o wiedzê i z przeœwiadczeniem, ¿e sobie poradzimy w ka¿dej sytuacji.
Szybki poci¹g - luksus na
szynach gna³ jak na z³amanie karku. Na ciek³okrystalicznych monitorach ukazywa³y
siê informacje o trasie, stacjach, fantastycznej prêdkoœci. Ani stukotu kó³, ani
wstrz¹sów. Sunêliœmy cudem
techniki do Berlina. Tam nast¹pi³ powrót do rzeczywistoœci. Wracaliœmy do naszych
zmartwieñ.

Jacek Kaznowski

Wiosna w pe³ni. Drzewa siê zazieleni³y, dni coraz d³u¿sze i ju¿ dawno przylecia³y do nas bociany. Jeden z nich zamieszka³ na Bródnie,
w ogródku dzia³kowym. Nie szkodzi,
¿e trochê drewniany. To najpospolitszy z bocianów – bia³y. £atwy do
rozpoznania, bo ma czerwone nogi
i dziób oraz bia³o-czarne upierzenie.
Ptak ten wed³ug wierzeñ ludowych symbolizuje wiosnê, szczêœcie, narodziny dzieci, ale i czujnoœæ. Jest czujny podobno dlatego,
¿e sypia na jednej nodze. Tymczasem ornitolodzy protestuj¹. Tak naprawdê, to postawa wypoczynkowa.
Wydaje siê nam, ¿e bocian ca³y swój ciê¿ar cia³a utrzymuje na
jednej tylko nodze. Tymczasem, dziêki specjalnej budowie, jego
miêœnie w tej pozycji nie pracuj¹ i bocian wówczas odpoczywa.
Zamieszkuje podmok³e tereny bagien, ³¹k i zbiorników wodnych. Buduje gniazda z suchych ga³êzi. Co ciekawe, nie wydaje g³osu. Klekot, który s³yszymy, jest jedynie trzaskiem dzioba.
Bocian bia³y ma potê¿n¹ rozpiêtoœæ skrzyde³. Rozprostowane
licz¹ prawie 2 metry. Przydaj¹ mu siê w d³ugich podró¿ach. Ptak
ten zimuje w Afryce, to jest oko³o 8 tysiêcy km st¹d. ¯eby pokonaæ taki dystans musi lecieæ przez 4 miesi¹ce. Interesuj¹ce, ¿e
odlatuje zawsze z tego samego miejsca.
Bródnowski bocian zostanie z nami przez ca³y rok. I bardzo
dobrze. Jest zakonserwowany farb¹, zatem nie gro¿¹ mu wiosenne deszczyki. Miejmy nadziejê, ¿e zwyczajowo przyniesie pomyœlnoœæ domowi, przy którym mieszka. A jego twórcy gratulujemy
œwietnego pomys³u i fantastycznego wykonania. Ludmi³a Milc

Nowa Gazeta Praska
poszukuje
przedstawicieli handlowych
Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis
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