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Firma Oticon, wiod¹cy

producent aparatów s³u-

chowych wprowadzi³a na
rynek aparat Delta, który

burzy dotychczasowe wy-
obra¿enia na temat wygl¹-

du i mo¿liwoœci aparatów

s³uchowych.

Delta –
ka¿dy mo¿e
s³yszeæ lepiej

O roli lokatora w procesie
ucz³owieczania kamienicznika

 Mieszkañcy przys³ali do re-
dakcji dramatyczny list. W paŸ-
dzierniku 2005 roku dowiedzieli
siê, ¿e kamienica, w której do-
t¹d mieszkali jako lokatorzy
przydzielonych im mieszkañ
kwaterunkowych, zosta³a zwró-
cona spadkobiercom przedwo-
jennego w³aœciciela budynku.
Zwrot nieruchomoœci nast¹pi³ -
wed³ug pisma z Zak³adu Go-
spodarowania Nieruchomoœcia-
mi w Dzielnicy Praga Pó³noc z
dnia 9.09.2005, które otrzymali
wszyscy mieszkañcy - na pod-
stawie ostatecznej decyzji nr
116/GK/DW/2005 z dnia
22.07.2005 prezydenta Miasta
Sto³ecznego Warszawy. Miesz-
kania w tym budynku maj¹ stan-
dard jak wiêkszoœæ mieszkañ w
nieremontowanych praskich ka-
mienicach. Nie ma w nich cen-
tralnego ogrzewania, ³azienek,

Kamienica przy Kêpnej 15 od  roku jest obudowana rusz-
towaniami. To nie oznacza, ¿e wykonywane s¹ jakiekolwiek
prace elewacyjne. Blisko stuletni dom, wpisany do reje-
stru zabytków, nie widzia³ farby od co najmniej 50 lat, po-
mimo i¿ od paŸdziernika 2005 roku ma nowych w³aœcicieli.

ciep³ej wody. Jest w nich zimno
– brakuje ociepleñ, okna s¹ sta-
re i nieszczelne. Tylko nielicz-
nych mieszkañców staæ by³o na
wymianê okien, czy wyposa¿e-
nie lokali w piece akumulacyj-
ne, zrobienie w³asnym sump-
tem ³azienek, instalacjê term z
ciep³¹ wod¹. Nierzadko na te
modernizacje wydali oszczêd-
noœci ¿ycia, bowiem nie s¹ ludŸ-
mi o zasobnych portfelach. Wia-
domoœæ, ¿e zostan¹ oddani w
prywatne rêce spad³a na nich
jak grom z jasnego nieba. Na
domiar z³ego nowa w³aœciciel-
ka i jej m¹¿ okazali siê byæ ludŸ-
mi bez skrupu³ów. Pierwsz¹ ich
czynnoœci¹ by³o podniesienie
od lutego 2006 roku czynszu z
1,62 z³ za m2 (w czynszu
uwzglêdniony by³ stan technicz-
ny budynku) na 9,80 z³ za m2 ,
czyli ponad 600 procent. W koñ-

cu listopada 2006 w³aœcicielka
po raz kolejny podnios³a czynsz
– tym razem do 11,67 z³ za m2,
z terminem wykonalnoœci w
marcu 2007. Obie stawki czyn-
szów zosta³y tak skalkulowane,
by roczny czynsz nie przekra-
cza³ 3 procent wartoœci odtwo-
rzeniowej budynku. Wszystko
odbywa siê wiêc w majestacie
prawa.

- Jesteœmy t¹ sytuacj¹  zbul-
wersowani w najwy¿szym stop-

Ten termin bêdzie dotrzymany na pewno. P³ywalnia „Mu-
szelka” to supernowoczesny obiekt o charakterze aquapar-
ku, powstaj¹cy w ekspresowym tempie 2 lat przy ca³kowi-
cie zmodernizowanej przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci
i m³odzie¿y przy ul. Balkonowej 2/4.

„Muszelka”
zaprasza od wrzeœnia

W sk³ad p³ywalni wchodzi
basen sportowy 25x12 metrów,
z 6 torami i dodatkowym, trzy-
metrowym do nauki p³ywania,
przystosowanym dla osób z
problemami ruchowymi. Drugi
basen, równie¿ 25-metrowy,
wyposa¿ony jest w urz¹dzenia
do hydromasa¿u i rehabilitacji.
W jego bezpoœrednim s¹siedz-
twie znajdzie siê 8-osobowe ja-
cuzzi i dwie - dostêpne dla
wszystkich, korzystaj¹cych z
placówki – sauny. Bardzo wa¿-

ny jest zastosowany tu trzystop-
niowy system uzdatniania
wody: woda bêdzie dezynfeko-
wana przy u¿yciu lamp ultrafio-
letowych, nastêpnie ozonowa-

Zwracamy siê do Pani w
zwi¹zku z planowan¹ na jednej z
najbli¿szych sesji Rady Warsza-
wy dyskusj¹, dotycz¹c¹ lokaliza-
cji powo³anego uchwa³¹ z dnia 21
wrzeœnia 2006 r. Muzeum War-

3 kwietnia Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich wystosowa³
list do Ma³gorzaty Zakrzewskiej, przewodnicz¹cej Komisji
Kultury Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy.

szawskiej Pragi jako oddzia³u Mu-
zeum Historycznego m.st. War-
szawy. Liczymy na poparcie Pani
dla jednoznacznego okreœlenia
lokalizacji Muzeum przy ul. Tar-
gowej 50/52 oraz przyznanie tej
wa¿nej inwestycji odpowiedniego
do potrzeb bud¿etu i wysokiego
priorytetu w planach inwestycyj-
nych m.st. Warszawy.

Stowarzyszenia tworz¹ce
Zwi¹zek Stowarzyszeñ Pra-
skich, jako forum wspó³pracy
pomiêdzy dzia³aj¹cymi na Pra-
dze organizacjami spo³eczny-
mi, od kilkunastu lat zabiega³y
o powstanie placówki muzeal-
nej poœwiêconej historii Pragi.
Praga jest obszarem najdaw-
niejszej dzia³alnoœci osadniczej
na terenach obejmuj¹cych dzi-
siejsz¹ Warszawê, a jej histo-
ria warta jest niew¹tpliwie upo-
wszechniania. Dodaæ nale¿y, ¿e
dzisiejsza Praga jest niezwykle
uboga w miejskie placówki kul-
turalne. Obecnie realna sta³a
siê mo¿liwoœæ powstania mu-
zeum na miarê ambicji i ocze-

Co z Muzeum Pragi?

Artyœci z Prawego Brzegu

Film, który ma duszê
Julia Junosza – Szaniawska, rocznik 1978, absolwentka Wy-

dzia³u Grafiki Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie, mieszka i
pracuje na Pradze, przy ulicy Bia³ostockiej. Zajmuje siê malarstwem.
Jej obrazy prezentowane by³y m.in. w Klubie Polskim w Pradze
Czeskiej, w Zamku Ujazdowskim w kawiarni „Miejsce”, w ”Cafe
Kultura” w Pa³acu Kultury i Nauki oraz w klubo – kawiarniach „Le
Madame” i „Off”. Jednak jej prac¹ dyplomow¹, realizowan¹ pod
kierunkiem prof. Stanis³awa Wieczorka, nie by³y zwyk³e obrazy,
lecz obrazy ruchome, czyli film animowany pt. „Ktoœ, kto by³”.

W niewielkim mieszkaniu na poddaszu zabytkowej kamieni-
cy przy ulicy Bia³ostockiej, s³u¿¹cym Julii Junosza-Szaniawskiej

W Galerii Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc za-
goœci³a sztuka rodzinna. 16 kwietnia otwarto tam wystawê rzeŸ-
by Zofii i Jana Kubickich. Wernisa¿ uœwietni³ wystêp jednego z
pi¹tki dzieci artystów, Jakuba Kubickiego, który zagra³ na skrzyp-
cach miêdzy innymi w³asny utwór pt. „Wakacje pod palmami”.

Zofia Zobi-Kubicka, ur. w 1966 r., absolwentka Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Na³êczowie, ukoñczy³a Wydzia³ RzeŸby na warszawskiej
ASP. W latach 1987-88 pracowa³a w Teatrze Nowym. Od 15 lat miesz-
ka i pracuje na Pradze. Tworzy rzeŸby figuratywne i portrety w br¹zie,
drewnie, sztucznym kamieniu i gipsie. Zajmuje siê te¿ rzeŸb¹ u¿ytkow¹.

RzeŸbiarskie portrety
i szklane przestrzenie
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie

- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

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

www.meblekuchenne-emilka.pl

W niedzielê, 15 kwietnia, odesz³a

Œ.P. Magda Kloss-Kowalska
Skarbnik by³ej Gminy Targówek,

G³ówna Ksiêgowa Dzielnicy Targówek

Ciep³a, serdeczna i m¹dra Osoba.

Bardzo bêdzie mi Jej brakowa³o.

Najg³êbsze wyrazy wspó³czucia sk³adam Rodzinie
Ewa Tucholska

niu. W oferowanych przez Biuro Polityki
Lokalowej miasta „luksusowych mieszka-
niach” na pobliskiej ulicy Z¹bkowskiej
czynsz wynosi 7,5 z³ za m2. Nie mo¿emy
jednak myœleæ o staraniu siê o takie
mieszkanie - pierwszy warunek, jaki trze-
ba spe³niæ, by stawaæ do przetargu, to
oddanie miastu dotychczas zajmowane-
go lokalu, a nasze mieszkania zosta³y
przez prezydenta Warszawy  zwrócone
obecnej w³aœcicielce. Nie liczy siê nawet
fakt wynajmowania mieszkania w wyni-
ku wczeœniejszej zamiany mieszkañ ko-
munalnych, czyli oddania zamienianego
lokalu kwaterunkowego miastu – mówi
jedna z mieszkanek kamienicy. Paradok-
sem jest fakt, i¿ wynajêcie mieszkania w
innym budynku, ze wszystkimi wygoda-
mi, kosztowa³oby mniej wiêcej tyle samo,
ile wynosi czynsz za mieszkanie bez cen-
tralnego ogrzewania i ciep³ej wody, z nie-
szczelnymi oknami, ale nikt z mieszkañ-
ców Kêpnej nie mo¿e z tego skorzystaæ,
bowiem zostaliby pozbawieni meldunku.

W ci¹gu roku, który min¹³ od powro-
tu zabytkowej kamienicy w rêce prywat-
ne, nie tylko nie poprawi³ siê jej stan  tech-
niczny, ale - przeciwnie - uleg³a ona dal-
szemu zniszczeniu. Brama z licznymi
dziurami, w czasie deszczu jest ca³kowi-
cie zalewana wod¹ z powodu zabetono-
wania, do wysokoœci podjazdu, dolnej czê-
œci nowej metalowej kraty. Po fasadzie w
czasie deszczu czy roztopów leje siê woda
z wadliwie wykonanego daszku ochron-
nego, co powoduje przemakanie œcian i
pêkanie - od wilgoci - drewnianych okien.

Kontakt z w³aœcicielk¹ jest utrudniony
– mieszka na sta³e poza Polsk¹. Ustano-
wiony przez ni¹ pe³nomocnik – admini-
stratorka - miesi¹cami nie pojawia siê na
Kêpnej. Jako adres kontaktowy podany
jest numer skrytki pocztowej. Pod poda-
nym numerem telefonu teoretycznie ktoœ
powinien dy¿urowaæ dwie godziny w ty-
godniu. Nic bardziej myl¹cego – zg³asza
siê jedynie automatyczna sekretarka z po-
leceniem nagrania wiadomoœci. Nieomal
wirtualna administracja odpowiada zwy-
kle po kilku dniach, czasem nawet po ty-
godniu. Administratorka nie sygnuje pism
do lokatorów ¿adn¹ piecz¹tk¹, zaœ wszyst-
kie pisma od w³aœcicielki mieszkañcy
otrzymuj¹ jedynie z jej podpisem. A to
utrudnia za³atwianie spraw lokatorów
choæby w urzêdzie dzielnicy.

Od koñca paŸdziernika ubieg³ego roku
kamienica nie ma dozorcy. Od pewnego
czasu drobne prace, m.in. sporadyczne
sprz¹tanie wykonuj¹ dwaj m³odzi ludzie.
Jak mówi¹ mieszkañcy, s¹ to wyj¹tkowo
niesympatyczni i wulgarni panowie. Klat-
ki wokó³ mieszkañ lokatorzy sprz¹taj¹
sami. Stan  sanitarny ogólnodostêpnego
podwórka jest bardzo z³y – brama nie jest
zamykana. Po interwencji lokatorów i we-
zwaniu Sanepidu i stra¿y miejskiej po-
dwórko zosta³o uprz¹tniête, klatki ju¿ nie.

- Wiemy, ¿e s¹ niestety w naszej ka-
mienicy osoby nie p³ac¹ce czynszu, co mo¿e

byæ przyczyn¹ ich problemów z w³aœci-
cielk¹, zreszt¹ wyst¹pi³a do s¹du o ich eks-
misjê, ale wiêkszoœæ mieszkañców to ludzie
sumiennie wywi¹zuj¹cy siê z p³atnoœci. Jed-
nak sytuacja i tych lokatorów jest z³a. W
niedzielê, 29 paŸdziernika ubieg³ego roku
kilku rodzinom, które regularnie p³ac¹
czynsz, w³aœcicielka wrêczy³a osobiœcie, w
towarzystwie filmuj¹cego wrêczanie pisma
mê¿czyzny, „wypowiedzenie najmu zajmo-
wanego lokalu” w terminie trzech lat „bez
obowi¹zku  dostarczenia jakiegokolwiek
lokalu zamiennego”. A przecie¿ nawet za
czasów komunizmu ludzi p³ac¹cych rzetel-
nie czynsz nie wyrzucano z mieszkañ –
mówi¹ mieszkañcy. Czêœæ z nich wyst¹pi³a
o przydzia³ lokali z zasobów gminnych. Od
czerwca 2006, od momentu z³o¿enia wnio-
sków, nie otrzymali ¿adnej odpowiedzi czy
s¹ jakieœ szanse na otrzymanie mieszkañ.
Jedyn¹ informacj¹ by³o pismo z numerem
œwiadcz¹cym o tzw. wci¹gniêciu na listê
oczekuj¹cych na rozpatrzenie wniosków
przez komisjê ds. lokalowych. A czas p³y-
nie nieub³aganie.

- W³aœcicielka kamienicy dzia³a w
oparciu o przys³uguj¹ce jej prawa.

Nie zamierzamy oceniaæ obecnie obo-
wi¹zuj¹cej ustawy o ochronie praw loka-
torów i mieszkaniowym zasobie gminy, na
któr¹ w³aœcicielka stale siê w swoich pi-
smach do nas powo³uje, a która daje jej
mo¿liwoœæ podwy¿szania czynszu niemal
bez ograniczeñ, bez wzglêdu na standard
lokali. Ale pytamy, co mamy pocz¹æ, my,
ludzie o niewysokim, ale przekraczaj¹cym
normy wymagane przy staraniu siê o
mieszkanie komunalne, dochodzie?
Mieszkania w TBS-ach niestety s¹ bardzo
drogie, a i tak kolejka do nich jest d³uga.

Poza tym nie wszystkich na nie staæ.
Czujemy siê jak lokatorzy drugiej kate-
gorii, choæ w niczym nie jesteœmy gorsi
od naszych s¹siadów z Kêpnej, którzy
mieszkaj¹ w kamienicach komunalnych.
Przecie¿ bez jakiejkolwiek winy i nie z
w³asnej woli znaleŸliœmy siê w takiej sy-
tuacji. A problem bêdzie narasta³ - coraz
wiêcej kamienic wraca w prywatne rêce,
a przynajmniej czêœæ nowych w³aœcicieli
postêpuje, tak jak to ma miejsce w na-
szym przypadku, bezwzglêdnie.

Mamy nadziejê, ¿e mo¿na tak zmie-
niæ ustawodawstwo, ¿eby realnie chroniæ
prawa lokatorów usuwanych,  mimo  ¿e
regularnie p³ac¹ czynsz podwy¿szany
bezlitoœnie przez w³aœcicieli mieszkañ.
Dotychczasowa ustawa o ochronie praw
lokatorów pozwala wymówiæ najem lo-
katorowi, którego mieszkanie potrzeb-
ne jest w³aœcicielowi lub jego najbli¿szym,
bez ¿adnych przyczyn. W³aœcicielka na-
szej kamienicy jest w niej zameldowana
na pobyt sta³y, w ponad stumetrowym
lokalu, ale stale przebywa za granic¹.
Nawet, gdy na krótko przyje¿d¿a do Pol-
ski, wcale w nim nie mieszka. Wybra³a
dla swych trzech synów i mê¿a w³aœnie
nasze mieszkania, mimo ¿e wiêkszoœæ z
21 lokali mieszkalnych w kamienicy to
pustostany albo mieszkania zajmowane

ju¿ bez prawa najmu - po wyroku lub
tu¿ przed wyrokiem eksmisyjnym. Mamy
wra¿enie, ¿e wybrane przez nas w³adze
powinny zadbaæ zw³aszcza o ludzi nie
najbogatszych, czêsto nie umiej¹cych so-
bie poradziæ w nowej rzeczywistoœci, w
której - jak widzimy na w³asnym przy-
k³adzie – w jednej chwili mo¿na bez w³a-
snej winy znaleŸæ siê w sytuacji bez wyj-
œcia. Z realn¹ groŸb¹ utraty dachu nad
g³ow¹ – mówi¹ roz¿aleni mieszkañcy.

Wydaje siê, ¿e wobec takich argu-
mentów wszelki komentarz jest zbêdny.

      El¿bieta Gutowska

„W zwi¹zku z uporczywym
³amaniem praw pracowni-
czych przez Pani¹ Hannê
Gronkiewicz-Waltz, oraz w
zwi¹zku z naruszaniem tajem-
nicy korespondencji przez
Pani¹ Jolantê Koczorowsk¹ -
G³ównego Specjalistê w Urzê-
dzie m.st. Warszawy, Zarz¹d
Dzielnicy Praga Pó³noc z³o¿y³
dnia 5 kwietnia 2007r. w Pro-
kuraturze Okrêgowej Warsza-
wa Praga zawiadomienie o
podejrzeniu pope³nienia prze-
stêpstwa przez ww. osoby.

Oœwiadczamy co nastêpuje:
Mimo pisma Pañstwowej

Inspekcji Pracy skierowanego
do Pani Hanny Gronkiewicz-
Waltz, w którym PIP zwraca siê
z wnioskiem do Pani Waltz o
okreœlenie warunków zatrud-
nienia dla cz³onków Zarz¹du
Dzielnicy Praga Pó³noc, do
dnia dzisiejszego cz³onkowie
Zarz¹du nie otrzymali, zarów-
no umów o pracê jak i równie¿
¿adnej pisemnej odpowiedzi
od pracodawcy w przedmioto-
wej sprawie. Na ³amach prasy
pracownicy Urzêdu w osobie
pe³ni¹cego obowi¹zki zastêp-
cy dyrektora gabinetu prezy-
denta Pana Jaros³awa JóŸwia-
ka stwierdzaj¹, odnosz¹c siê
do wyst¹pienia PIP, ¿e „To tyl-
ko sugestia, nie nakaz.
Umów raczej nie bêdzie (...).
Mamy ekspertyzy, które
wskazuj¹, ¿e ci panowie nie-
legalnie zajmuj¹ gabinety i
mo¿na ich nawet wyrzuciæ”
(Rzeczpospolita z dnia 15 mar-
ca 2007r.). Takie wypowiedzi
jak równie¿ powo³anie w Dziel-
nicy Praga pó³noc Komisarza
oraz dzia³ania podjête w ostat-
nich dniach tj.:

29 marca 2007r. uniemo¿-
liwienie podjêcia pracy przez
cz³onków Zarz¹du poprzez
zamkniêcie gabinetów i zabór
do nich klucz,

3 kwietnia 2007r. eksmisja
Zastêpcy Burmistrza Pana
Krzysztofa Wojdaka z gabine-
tu, zajêcie jego gabinetu przez
Pani¹ Koczorowsk¹, oraz za-
jêcie drugiego pokoju przez
Radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego podinspek-
tora w Urzêdzie m.st. Warsza-
wy Pana Artura Buczyñskiego,

3 kwietnia 2007r. uwiêzienie w
Sekretariacie Zarz¹du Burmistrza
Pana Artura Marczewskiego,

nosz¹ znamiona mobbingu,
maj¹ s³u¿yæ zastraszeniu i s¹
dzia³aniem politycznym nie
maj¹cym odzwierciedlenia w
¿adnych przepisach prawnych.
Pani Waltz narusza podstawo-
we prawa pracownicze w tym
zasadê równoœci praw pra-
cowników (cz³onkowie Zarz¹-
dów pozosta³ych dzielnic maj¹
okreœlone warunki zatrudnie-
nia), zakaz dyskryminacji ze

wzglêdu na p³eæ (..) przekona-
nia, zw³aszcza polityczne. Za-
rz¹d dzielnicy informuje, ¿e od
momentu powo³ania w dniu 27
grudnia 2007r. wykonuje
wszelkie czynnoœci zwi¹zane
z funkcjonowaniem Dzielnicy.

W dniu 5 stycznia 2007r
Pani Jolanta Koczorowsk¹ zo-
sta³a zatrudniona z pominiê-
ciem ustawy o pracownikach
samorz¹dowych w Urzêdzie
m.st. Warszawy na stanowisku
G³ównego Specjalisty, i tego

samego dnia zosta³a Komisa-
rzem w Dzielnicy Praga Pó-
³noc. Korespondencja kiero-
wana imiennie do cz³onków
Zarz¹du tj. Burmistrza Artura
Marczewskiego, Zastêpcy Bur-
mistrza Krzysztofa Falkow-
skiego, i Zastêpcy Burmistrza
Krzysztofa Wojdaka, jest
otwierana i czytana przez
Pani¹ Koczorowsk¹. Tymcza-
sem wed³ug opinii prawnika
miasta Pana prof. Adama Ja-
roszyñskiego: „Otwieranie
cudzych listów jest narusze-
niem tajemnicy korespon-
dencji. To co najmniej wystê-
pek.” (Rzeczpospolita 23 mar-
ca 2007r.). Nale¿y nadmieniæ,
¿e korespondencja dotyczy
ró¿nych spraw i zamierzeniem
nadawcy - kieruj¹c list do Bur-

dokoñczenie ze str. 1

Obraz rzeczywistoœci w pó-
³nocnopraskim urzêdzie, wy³a-
niaj¹cy z artyku³ów i notatek
prasowych oraz oœwiadczeñ
osób rzekomo pokrzywdzo-
nych, a tak¿e, o zgrozo, woje-
wody mazowieckiego jawi siê
jako Sodoma i Gomora.

W rzeczywistoœci nie jest
mo¿e ró¿owo, ale te¿ nie zbyt
strasznie. Z pewnoœci¹ te¿ to
raczej ja mia³abym wiêcej po-
wodów do zarzucania niedo-
zwolonych nacisków, presji
emocjonalnej i utrudniania pra-
cy przez spor¹ grupê osób.
Doœæ zabawnie brzmi¹ wobec
mnie zarzuty o mobbing ze
strony trzech m³odych mê¿-
czyzn, niemal codziennie
wspieranych przez dwóch naj-
bardziej aktywnych warszaw-
skich radnych z PIS, oraz wy-
daj¹cego jak na zamówienie
ró¿ne oœwiadczenia wojewo-
dê, który nie dokona³ najmniej-
szej nawet próby weryfikacji
przekazywanych mu tylko
przez jedn¹ stronê informacji.

Nie jest to jednak zabawne,
gdy uœwiadamiam sobie, ¿e
tego rodzaju zaanga¿owanie
urzêdnika administracji rz¹do-
wej, to sytuacja bez preceden-
su w mojej wieloletniej prakty-
ce samorz¹dowej. Widaæ takie
s¹  nowe standardy.  Dziœ do-
wiedzia³am siê o kolejnym
wniosku do prokuratury skie-
rowanym przez wojewodê
mazowieckiego przeciwko
mnie i Pani Prezydent Hannie
Gronkiewicz – Waltz. Opiera
siê on wy³¹cznie na argumen-
tach podnoszonych w opubli-
kowanym tu oœwiadczeniu.

Warto wiêc pokazaæ drug¹
stronê medalu. Od 5 stycznia,
mimo oczywistych dla mnie
powodów kwestionowania le-
galnoœci wyboru zarz¹du dziel-
nicy w dniu 27 grudnia, nie
podejmowa³am ¿adnych zde-
cydowanych dzia³añ, czekaj¹c
na uchylenie uchwa³ Rady
Dzielnicy przez Radê Warsza-
wy.  W moim przekonaniu jest
oczywiste, ¿e nadzór nad jed-
nostkami pomocniczymi spra-
wuj¹ organy gminy – potwier-

O roli lokatora w procesie
ucz³owieczania kamienicznika

mistrza - jest otrzymanie listu
przez Burmistrza. Korespon-
dencja nie dociera do adresa-
ta - bowiem jest przekazywa-
na do Wydzia³ów, a nadawca
zostaje wprowadzony w b³¹d
s¹dz¹c, ¿e adresat Burmistrz
przesy³kê otrzyma³. Przyk³a-
dem jest pismo wys³ane przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy i
adresowane do Artura Mar-
czewskiego Burmistrza Dziel-
nicy Praga Pó³noc. Pismo to
zosta³o otworzone i przeczyta-
ne przez Pani¹ Koczorowsk¹
a nastêpnie przekazane Se-
kretariatowi Zarz¹du, a nie
przekazane bezpoœrednio ad-
resatowi Burmistrzowi.

Zarz¹d Dzielnicy

Praga Pó³noc m.st. Warszawy”

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odbêdzie siê 23 kwietnia o godz. 13 w koœciele œw. Karola Boromeusza

„Zabawa” trwa
11 kwietnia nieuznawany „zarz¹d” na Pradze Pó³noc

zwo³a³ konferncjê prasow¹, na której wrêczono nam ni-

¿ej publikowane oœwiadczenie:

Aby zapewniæ Czytelnikom poznanie opinii drugiej strony, atakowanej w oœwiadczeniu,
o przedstawienie sytuacji w urzêdzie na Pradze Pó³noc poprosiliœmy Pani¹ Jolantê Ko-
czorowsk¹, pe³nomocnika Prezydenta m.st. Warszawy.

dzaj¹ to zreszt¹ opinie praw-
ne uznanych autorytetów pra-
wa samorz¹dowego.

Problemy wyst¹pi³y, gdy
zgodnie ze swoimi pe³nomoc-
nictwami postanowi³am racjo-
nalniej wykorzystaæ pokoje
biurowe. Na czwartym piêtrze
by³y wolne dwa pokoje, pod-
czas gdy ja zajmowa³am salê
konferencyjn¹ na drugim piê-
trze, przeznaczon¹ na posie-
dzenia komisji rady. Powodo-
wa³o to równie¿ utrudnienia w
pracy sekretariatu. Kilkakrotnie
przedstawia³am propozycje
niewielkich zmian w  zagospo-
darowaniu pokoi biurowych na
czwartym piêtrze. Co ciekawe,
bez mojej wiedzy oraz pracow-
ników Wydzia³u Administracyj-
no – Gospodarczego przy
drzwiach wolnych pokoi poja-
wia³y siê coraz to nowe wizy-
tówki. W koñcu, gdy przy po-
koju nr 406 zobaczy³am wizy-
tówkê z nazwiskiem Krzyszto-
fa Wojdaka, poprosi³am go,
aby zaj¹³  ten pokój, gdy¿ prze-
bywa³ w pokoju nr 404, przy
którym by³a wizytówka Jacka
Wachowicza, urzêduj¹cego,
jak wszystkim wiadomo, na
drugim piêtrze. Uzna³am, ¿e
nie mogê d³u¿ej pozwoliæ na
drwiny i utrudnianie mi pracy,
wiêc bez dalszych prób uzgod-
nieñ zajê³am wolny pokój nr
404 i po³¹czy³am sekretariaty,
co jest bardzo wa¿ne, szcze-
gólnie, gdy jedna z sekretarek
jest nieobecna.

Warto jeszcze przedstawiæ
kilka wyjaœnieñ odnoœnie „za-
mykania drzwi i burmistrzów”.
Któregoœ dnia po zakoñczeniu
dnia pracy stwierdzi³am, ¿e
wszyscy ju¿ wyszli, w drzwiach
pokoi biurowych pozosta³y klu-
cze, a w otwartej salce konfe-
rencyjnej pozosta³y bez dozo-
ru poufne dokumenty. Zgodnie
z powszechnie obowi¹zuj¹c¹
Instrukcj¹ zamknê³am pokoje
i drzwi od ca³ego czwartego
piêtra, a klucze przekaza³am,
ochronie polecaj¹c jej wydaæ
klucze wy³¹cznie osobom
znajduj¹cym siê w spisie
uprawnionych do pobierania

kluczy. Okaza³o siê, ¿e jak w
ka¿dej instytucji rutyna powo-
duje, ¿e nie aktualizuje siê
wykazów i niezbyt uwa¿nie
przestrzega obowi¹zuj¹cych
instrukcji. Przy okazji odnaleŸ-
liœmy schowany w biurowej
kanapie (jedynej w ca³ym urzê-
dzie, znajduj¹cej siê w gabine-
cie burmistrza) zaplombowany
worek ze wszystkimi zapaso-
wymi kluczami do pomiesz-
czeñ na czwartym piêtrze. O
te klucze wielokrotnie pyta³am,
ale nikt nie chcia³ siê przyznaæ
do ich posiadania.

I jeszcze jeden incydent, tyle
zabawny, co ¿enuj¹cy. W dniu,
gdy przenios³am siê na czwar-
te piêtro pracowa³am do póŸ-
na. Wychodz¹c po godz. 19,
stwierdzi³am, ¿e jest jeszcze
Pan Marczewski. Poinformo-
wa³ mnie, ¿e te¿ ju¿ wychodzi,
po czym widz¹c, ¿e czekam,
spacerowa³ z kaw¹, gazet¹ i
jakimiœ papierami. Powiedzia-
³am zatem, ¿e zamknê drzwi
wejœciowe na czwarte piêtro,
klucz zostawiê u ochrony i jak
skoñczy pracê to wezwie ich
telefonicznie.  Ochrona zosta-
³a poinformowana, ¿e ma na-
tychmiast na wezwanie  otwo-
rzyæ drzwi od czwartego piê-
tra. Faktem te¿ jest, ¿e poleci-
³am nikogo nie wpuszczaæ,
gdy¿ nie mia³am ¿adnego
zg³oszenia o planowanym spo-
tkaniu lub zebraniu z udzia³em
osób spoza urzêdu. Nied³ugo
po moim wyjœciu Pan Mar-
czewski zadzwoni³ po ochronê
i bez przeszkód opuœci³ biuro.

Nie bardzo rozumiem równie¿
zarzuty dotycz¹ce korespon-
dencji. Wszystkie listy przycho-
dz¹ce do urzêdu,  s¹ otwierane
w kancelarii z wyj¹tkiem ozna-
czonych adnotacj¹ „do r¹k w³a-
snych”, a nastêpnie korespon-
dencja jest dekretowana i trafia
do adresata lub urzêdnika, któ-
ry  zgodnie z kompetencjami za-
³atwia sprawê.

Uwa¿am, ¿e wszystkie dzia-
³ania, które podejmujê, s¹
zgodne z moimi upowa¿nienia-
mi i obowi¹zuj¹cym prawem.

Jolanta Koczorowska
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Rada sprzeciwi³a siê stoso-
waniu niekorzystnych warunków
wydzier¿awiania przedsiêbior-
com lokali i nieruchomoœci sta-
nowi¹cych w³asnoœæ miasta.
Ustalone trzy lata temu stawki
czynszu wzros³y o 45 proc. W
nowych umowach, zapropono-
wanych przez urz¹d miasta,
trudno dopatrzeæ siê ¿yczliwoœci
wobec przedsiêbiorców, a tyle
siê mówi³o o zielonym œwietle
dla rodzimych, ma³ych firm. Po-
dzia³ dzielnicy na dwie strefy
cenowe nie uwzglêdnia rzeczy-
wistej dochodowoœci poszcze-
gólnych lokalizacji, dokonany
jest mechanicznie, na podstawie
uznaniowo okreœlonych granic.
Pawilony po³o¿one po po³udnio-
wej stronie ulicy Mehoffera, od-

Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

Wokó³ planu zagospodarowania Tarchomina

dalone od zwartej zabudowy, s¹
obci¹¿one wy¿szymi op³atami
od tych zlokalizowanych w cen-
trum Nowodworów i znajduj¹ siê
w tej samej strefie, co targowi-
sko przy Æmielowskiej, które jest
przecie¿ zlokalizowane w sa-
mym centrum handlowym Tar-
chomina. Czynsze s¹ tak wyso-
kie, ¿e wielu przedsiêbiorców li-
kwiduje firmy. Trzyletnie umowy,
obwarowane niekorzystnymi
rozwi¹zaniami, np. mo¿liwoœci¹
jednostronnego zerwania umo-
wy, tylko przez w³aœciciela nie-
ruchomoœci, czyli miasto, unie-
mo¿liwia dokonywanie przez na-
jemców wiêkszych inwestycji,
które poprawi³yby estetykê firmy,
a tym samym estetykê dzielni-
cy. Owe zasady s¹ sprzeczne z

deklarowanym przez miasto po-
pieraniem przedsiêbiorczoœci.

Odpowiedni¹ uchwa³¹ przyjê-
to stanowisko w kwestii budowy
linii tramwajowej we wschodniej
czêœci dzielnicy, tzw. zielonej Bia-
³o³êki. Jest to koniecznoœæ. Po-
wszechnie znane s¹ trudnoœci ko-
munikacyjne Bia³o³êki. Nowa tra-
sa mia³aby byæ przed³u¿eniem
planowanej linii tramwajowej
(zgodnie z zapisami Studium
uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego m.

Upamiêtniaj¹c dzieñ odejœcia Jego Œwi¹tobliwoœci, pragnie-
my przypomnieæ Cz³owieka, który przerós³ wszelkie autory-
tety i sta³ siê fundamentem polskiej œwiadomoœci narodowej.
Cz³owiekiem, który siêgaj¹c Ÿróde³ chrzeœcijañstwa uczy³ nas
odwagi i pokory, wyrozumia³oœci, m¹droœci i pogody ducha.
Oto fragment stanowiska rady i zarz¹du dzielnicy, wyra¿one-
go dla uczczenia pamiêci papie¿a Jana Paw³a II.

st. Warszawy), która ma przebie-
gaæ ulicami Budowlan¹, Wincen-
tego i G³êbock¹, z pêtl¹ w okoli-
cach Trasy Toruñskiej. Nowa tra-
sa, po przekroczeniu wiaduktem
Trasy Toruñskiej, powinna byæ po-
prowadzona wzd³u¿ G³êbockiej,
w pasie przysz³ej trasy Olszynki
Grochowskiej do Mostu Pó³noc-
nego i wzd³u¿ niego. Inwestycjê
nale¿y wpisaæ do wieloletniego
planu inwestycyjnego stolicy na
lata 2007 – 2013.

Dyskusja nad kolejnym punk-
tem sesji przeci¹gnê³a siê do
póŸnych godzin wieczornych.
Radni odnosili siê do projektu
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego osie-
dla Tarchomin. Debatowano
nad ka¿dym z punktów projek-
tu. W uchwale znalaz³o siê a¿
19 uwag do planu. Radni zwró-
cili siê do miasta z proœb¹ o
umo¿liwienie przedstawienia
kolejnych uwag do koñca kwiet-
nia. Do sprawy powrócimy re-
lacjonuj¹c kolejn¹ sesjê.    (egu)

SZKO£A TRESURY PSÓW „GRANICA”
zawiadamia, ¿e 21 kwietnia o godz. 9.00 (sobota)

rozpoczyna siê nowy „Kurs przewodnika a tresura psa”.

Umowê zawieramy a¿ do skutku nauczenia psa.

Tel. 022 424-26-95, 0507-292-311, 0504-649-287.

Co z Muzeum Pragi?
kiwañ zabiegaj¹cych o to pra-
skich organizacji spo³ecznych.

Od ponad roku prowadzone
by³y przygotowania do uloko-
wania siedziby przysz³ego Mu-
zeum Pragi w kamienicach przy
ul. Targowej 50/52. Jest to lo-
kalizacja optymalna. Kompleks
tworz¹cych tê nieruchomoœæ
kamienic to budynki pokazuj¹-
ce na swoim przyk³adzie histo-
riê osadnictwa przy g³ównej, do
dziœ, ulicy Pragi. Najstarsza ka-
mienica pamiêta pocz¹tki XIX
w. (1818-19), druga powsta³a
w 1829-30 roku, trzecia, naj-
wy¿sza, pochodzi z 1873 roku.
W podwórzu znajduje siê ofi-
cyna z zachowanym wraz z po-
lichromiami ¿ydowskim domem
modlitwy. Jest to gotowy „eks-
ponat” przysz³ego muzeum,
bowiem historia Pragi jest nie-
rozerwalnie zwi¹zana z histo-
ri¹ jej ¿ydowskiej spo³ecznoœci.
Wiemy, jak niewiele reliktów tej
przesz³oœci przetrwa³o w War-
szawie wojnê i póŸniejsze lata.

W ubieg³ym roku zaawanso-
wane zosta³y znacznie prace
nad urzeczywistnieniem po-
wstania muzeum. Na potrze-
by przysz³ego Muzeum zosta-
³y wykonane: inwentaryzacja
budowlana obiektów zabytko-
wego zespo³u przy ul. Targo-
wej 50/52, ekspertyza konser-
watorska budynku oficyny z
polichromiami, ekspertyza sta-
nu zachowania oficyny, zreali-
zowano te¿ wstêpne prace
konserwatorskie polegaj¹ce
na ods³oniêciu, ocenie stanu
zachowania, oczyszczeniu
i zabezpieczeniu polichromii
w oficynie. Opracowano rów-
nie¿ studium historyczne pose-
sji. Powo³any w ramach Mu-
zeum Historycznego zespó³
opracowa³ wstêpne za³o¿enia
programowe i schemat organi-
zacyjny przysz³ego muzeum.

W maju ubieg³ego roku nie-
oczekiwanie na Radzie Dziel-
nicy Praga Pó³noc pojawi³a siê
propozycja konkurencyjnej lo-
kalizacji muzeum przy ul.
Strzeleckiej (Pa³acyk Kono-
packiego). Zwi¹zek Stowarzy-
szeñ Praskich skierowa³ do
radnych pismo, w którym po-
parliœmy dotychczasow¹ loka-
lizacjê. Mieliœmy tak¿e mo¿li-
woœæ wyst¹pienia na sesji
Rady i przekonania radnych,
tak¿e z klubu, który wniós³ pod
obrady konkurencyjn¹ lokali-
zacjê. Efektem sta³o siê przy-
jêcie prawie jednog³oœnie
uchwa³y nr XLV/205/06 z dnia
10 maja 2006 r., popieraj¹cej

powstanie Muzeum Pragi i
wskazuj¹cej obie lokalizacje.
Wybór pozostawiony zatem
zosta³ odpowiedzialnym za
projekt muzeum jednostkom
na podstawie obiektywnych
kryteriów merytorycznych.

W dniu 19 czerwca br. odby-
³a siê wizja lokalna w obu za-
proponowanych obiektach, w
której uczestniczyli przedstawi-
ciele w³adz dzielnicy, Biura Kul-
tury Urzêdu m. st. Warszawy,
Sto³ecznego Konserwatora Za-
bytków i Muzeum Historyczne-
go m. st. Warszawy. Wyniki wi-
zji lokalnej na obu posesjach w
sposób jednoznaczny wskazuj¹
lokalizacjê przy ul. Targowej
50/52, jako najkorzystniejsz¹
dla celów przysz³ego muzeum.
Dla Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich argumenty s¹ zupe³nie
oczywiste. Nieruchomoœæ przy
ul. Targowej jest po³o¿ona opty-
malnie z punktu widzenia do-
stêpnoœci, promocji samego
Muzeum, a za jego poœrednic-
twem tak¿e Pragi. S¹siedztwo
Bazaru Ró¿yckiego, bêd¹cego
jednym z najbardziej rozpozna-
walnych symboli Pragi, ale tak-
¿e wielu innych cennych zabyt-
ków, m. in. rewitalizowanej uli-
cy Z¹bkowskiej, daje szansê na
stworzenie masy krytycznej,
o¿ywiaj¹cej ruch turystyczny bê-
d¹cy szans¹ rozwojow¹ Pragi.
Powierzchnia budynków
(1696,22 m2), wraz z mo¿liwo-
œci¹ realizacji wspó³czesnego,
uzupe³niaj¹cego kompleks pa-
wilonu  od strony Bazaru (ok.
1200 m2) pozwala na pe³n¹ re-
alizacjê potrzeb muzeum w za-
kresie magazynowania i opraco-
wania zbiorów, ekspozycji sta-
³ej i czasowej, dzia³alnoœci edu-
kacyjnej i naukowej w rozma-
itych, wspó³czesnych i atrakcyj-
nych formach. Co warte podkre-
œlenia, same budynki stanowi¹
wart ekspozycji relikt historii Pra-
gi, który bez znalezienia dla tych
obiektów funkcji publicznej i pil-
nego remontu tak¿e mo¿emy
straciæ. Znajduj¹ce siê na pose-
sji przy ul. Targowej 50/52 trzy
frontowe kamienice, oficyna
w podwórzu z unikatowymi po-
lichromiami w dawnej modlitew-
ni oraz brukowane podwórze
zosta³y wpisane do rejestru za-
bytków pod numerem A-64 (de-
cyzja z dn. 19.01.2001 r.) i jako
takie nale¿¹ do najcenniejszych
obiektów dziedzictwa material-
nego Pragi. Wreszcie, Muzeum
Warszawskiej Pragi dokumento-
waæ bêdzie historiê ca³ej Pragi,
a nie tylko Pragi Pó³noc i loka-
lizacja przy ul. Targowej, na

dokoñczenie ze str. 1

Czy ktoœ nam pomo¿e?
W poprzednim wydaniu NGP ukaza³ siê list mieszkañców blo-

ków z okolic ulicy £abiszyñskiej, skar¿¹cych siê na brak reakcji ze
strony stra¿y miejskiej i policji na agresje osób, pij¹cych alkohol na
œwie¿ym powietrzu i wszczynaj¹cych awantury. Mieszkañcy skar-
¿yli siê tak¿e na zbyt du¿¹ liczbê sklepów sprzedaj¹cych alkohol.

O odpowiedŸ poprosiliœmy rzecznika stra¿y miejskiej.

W odpowiedzi na list mieszkañców z ulicy £abiszyñskiej informujemy,
¿e Stra¿ Miejska m.st. Warszawy codziennie podejmuje interwencje zwi¹-
zane z zak³ócaniem spokoju i porz¹dku publicznego, a tak¿e te dotycz¹ce
³amania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi. W marcu, w rejonie ulicy £abiszyñskiej 21, 23 i 23a, funk-
cjonariusze interweniowali czterdzieœci razy. Wiêkszoœæ interwencji doty-
czy³a postoju samochodów w strefie znaku B-36, zakazu wjazdu czy po-
stoju samochodów na trawniku. Jedynie dziewiêæ z nich dotyczy³o zak³ó-
cania ciszy nocnej. Ponadto trzy zg³oszenia po przybyciu na miejsce funk-
cjonariuszy nie potwierdzi³y siê. Od kwietnia Stra¿ Miejska zwiêkszy³a liczbê
patroli pieszych w rejonie ulicy £abiszyñskiej, a tak¿e liczbê patroli RPI
(referat patrolowo interwencyjny), aby mieszkañcy czuli siê bezpiecznie.

Jednoczeœnie zwracamy siê z apelem do mieszkañców bloków
przy ulicy £abiszyñskiej, aby wszelkie incydenty zwi¹zane ze spo-
¿ywaniem alkoholu czy inne zdarzenia zak³ócaj¹ce spokój i porz¹-
dek publiczny w tamtym rejonie zg³aszali telefoniczne pod bez-
p³atny ca³odobowy telefon alarmowy Stra¿y Miejskiej - 986.

Z powa¿aniem Zespó³ Prasowy Stra¿y Miejskiej

przed³u¿eniu ci¹gu ul. Grochow-
skiej, wzd³u¿ której zgromadzo-
ne s¹ liczne zabytki tej czêœci
miasta jest tak¿e z tego powo-
du uzasadniona.

Niestety, we wrzeœniu ubie-
g³ego roku, w toku prowadzonej
kampanii przed wyborami sa-
morz¹dowymi, na kolejnej sesji
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
przeforsowano mimo sprzeciwu
radnych opozycyjnych, tym ra-
zem nie udzielaj¹c prawa g³osu
obecnym na sali przedstawicie-
lom Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich, poparcie Rady dla lokali-
zacji przy ul. Strzeleckiej. O ile
w maju mo¿na by³o inicjatywê
tê uznaæ za efekt niewiedzy na
temat stanu prac nad Muzeum
Pragi, o tyle to ostatnie dzia³a-
nie odbieramy jako sabota¿ ca-
³ej idei Muzeum, genezê takie-
go dzia³ania dostrzegaj¹c w
osobistych ambicjach i resenty-
mentach wnioskodawców. Efek-
tem sta³o siê wykreœlenie wska-
zania lokalizacji z treœci podej-
mowanej kilka dni póŸniej
uchwa³y Rady Warszawy nr
LXXXI/2590/2006 z dnia 21
wrzeœnia 2006 r. powo³uj¹cej
Muzeum Warszawskiej Pragi.
Wobec braku tej podstawowej
decyzji, prace de facto zosta³y
wstrzymane na pó³ roku.

To wielka strata dla ca³ej
spo³ecznoœci Pragi.

Dlatego zwracamy siê do
Pani Przewodnicz¹cej z
proœb¹ o pomoc w przeciêciu
tego ja³owego, nie wnosz¹ce-
go niczego do idei powstania

Muzeum, sporu i wskazania
jednoznacznie i ostatecznie lo-
kalizacji Muzeum przy ul. Tar-
gowej 50/52. Wraz z  uchwa-
leniem bud¿etu Muzeum na
bie¿¹cy rok pozwoli to urucho-
miæ prace przygotowawcze,
organizacjê konkursu architek-
tonicznego na adaptacjê i
rozbudowê kompleksu, szcze-
gó³owe plany ekspozycji etc.
Idea ta cieszy siê szerokim
poparciem praskich organiza-
cji spo³ecznych, których doro-
bek w zakresie dzia³alnoœci na
rzecz Pragi daje pe³n¹ podsta-
wê do domagania siê prawa
g³osu w tak istotnej kwestii.

W obecnej kadencji samorz¹-
du przypada 360. rocznica nada-
nia przez króla W³adys³awa IV
praw miejskich Pradze. Szansa,
¿e rocznicê tê bêdziemy mogli
uczciæ w budynku Muzeum War-
szawskiej Pragi niebezpiecznie
siê odsuwa. Jedynie nadanie
obecnie wysokiego priorytetu tej
inwestycji daje szansê na otwar-
cie Muzeum w 2008 r.

List podpisali prezesi:
Zwi¹zku Stowarzyszeñ Pra-
skich, Towarzystwa Przyjació³
Pragi, Ko³a Wychowanków
W³adys³awa IV, Stowarzysze-
nia ul. Szerokiej, Stowarzysze-
nia Kupców Bazaru Ró¿yckie-
go, Fundacji Na Starej Pradze,
Stowarzyszenia Monopol War-
szawski, Fundacji Panda, Sto-
warzyszenia „Otwarte Drzwi”,
Wy¿szej Szko³y Menad¿er-
skiej i Stowarzyszenia Pracow-
nie Twórcze Lubelska 30/32.

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

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe
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ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

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

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

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

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

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

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Nie³atwo jest rodzicom wykryæ wadê wzroku u dziecka. Nie
maj¹c specjalistycznego sprzêtu mo¿na oprzeæ siê jedynie
na swoich obserwacjach i znajomoœci dziecka. Istniej¹ jed-
nak zauwa¿alne symptomy, które mog¹ œwiadczyæ o wadzie
wzroku. Jeœli zatem zaobserwujecie, ¿e wasze dziecko:

    * zbyt blisko siada przed telewizorem,

    * mru¿y oczy podczas patrzenia,

    * przekrzywia g³owê przy ogl¹daniu lub czytaniu,

    * ma czêste bóle g³owy bez konkretnych powodów,

    * mia³o k³opoty z czytaniem lub inne niepowodzenia zwi¹-
zane z nauk¹,

    * spêdza du¿o czasu przy komputerze, a oczy nie s¹ za-
bezpieczone specjalnymi szk³ami z filtrem UV (tzw. bluebloc-
kerami)

powinniœcie zg³osiæ siê z dzieckiem do lekarza okulisty na
specjalistyczne badanie wzroku.

Pomyœlicie mo¿e, ¿e przecie¿ wasze dziecko by³o ju¿ bada-
ne w przychodni czy szkole, a sprawdzenie oczu wypad³o
pomyœlnie. Jednak¿e wada wzroku u dziecka jest trudna do
wykrycia podczas badania orientacyjnego, a takim jest bada-
nie na tzw. bilansie zdrowia.

W odró¿nieniu od oka cz³owieka doros³ego, oko dzieciêce
posiada dar przystosowywania siê do niekorzystnych warun-
ków. Dziecko podczas bilansu, kiedy musi zas³oniæ jedno oko,
a drugim odczytaæ litery czy inne znaczki na oddalonej od
niego tablicy, potrafi na ten krótki moment bezwiednie przy-
stosowaæ oko. Wskazywane znaki bêd¹ wiêc prawid³owo od-
czytane, choæ za chwilê dziecko nie bêdzie ich ju¿ dobrze
widzia³o. Trzeba podkreœliæ, ¿e badanie bez u¿ycia specjali-
stycznych przyrz¹dów, z zastosowaniem jedynie tablicy zna-
ków, umo¿liwia wykrycie wad w oko³o 40%. Nie mo¿na roz-
poznaæ mniejszych wad ze wzglêdu na bardzo du¿¹ zdol-
noœæ akomodacji oka dzieciêcego. Tego typu badanie daje
niewielkie szanse wykrycia astygmatyzmu, czêstego powo-
du niepowodzeñ szkolnych. Dziecko bowiem samo uczy siê
kompensowaæ tê wadê. Aby wyraŸnie widzieæ, stosuje ró¿ne

„sztuczki” - przekrzywia g³owê, mru¿y oczy, itp.

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

rzetelnym badaniu wzroku u dzieci
Dla dziecka niezwykle wa¿ny jest moment wykrycia wady
wzroku. Wczesne rozpoznanie wady daje mo¿liwoœæ usuniê-
cia jej, a okulary spe³niaj¹ rolê lecznicz¹. Maluch ma wiêksz¹
szansê na wyleczenie oczu, nawet ca³kowite! Dla starszego
okulary bêd¹ pe³niæ rolê jedynie koryguj¹c¹ i stan¹ siê ko-
nieczn¹ protez¹ do koñca ¿ycia.

Badania prowadzone w szkole potrafi¹ uœpiæ czujnoœæ rodzi-
ców. Tak¿e dzieci dwuletnich czy czteroletnich (bo takie pod-
dawane s¹ pierwszym bilansom) nie mo¿na zbadaæ metod¹
orientacyjn¹, a dla szeœciolatków przygotowuj¹cych siê do
szko³y to ostatni moment na leczenie oczu. Rodzice nie po-
winni zatem poprzestaæ na ogólnym przegl¹dzie stanu zdro-
wia dziecka. Warto, choæby profilaktycznie i dla w³asnego spo-
koju, udaæ siê z dzieckiem do wykwalifikowanego okulisty,
który sprawdzi malcowi wzrok.

Skuteczne badanie wzroku, prowadzone przez doœwiadczo-
nych lekarzy, z zastosowaniem specjalistycznego sprzêtu, po-
zwala na wykrycie wady oraz rzetelne okreœlenie jej wielko-
œci nawet u m³odego cz³owieka. W Centrum Optyki Okularo-
wej „Optokan” mamy wieloletnie doœwiadczenie w pracy z
dzieæmi. Badania zarówno komputerowe, jak i optyczne, prze-
prowadzaj¹ lekarze okuliœci. Pomiar wady wzroku wykony-
wany jest przy oku „normalnym” oraz po wpuszczeniu kropli
(tego samego dnia, gdy¿ krople dzia³aj¹ od razu i zaburzaj¹
widzenie na krótko - ok. 4 godzin). Przy takim postêpowaniu
rodzice i my mamy pewnoœæ, ¿e oczy s¹ dobrze zbadane, a
ewentualne wady na pewno zostan¹ wykryte.

Jeœli lekarz stwierdzi wadê wzroku i zapisze szk³a korekcyj-
ne, dobierzemy dla dziecka odpowiednie soczewki oraz fa-
chowo poradzimy przy wyborze opraw. Okulary wykonane
bêd¹ w ci¹gu pó³ godziny.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Delta - ka¿dy mo¿e s³yszeæ lepiej

Oddzia³ Bródno
ul. Kondratowicza 37

tel. 022 353-06-20
pn.-pt. 10-17.30
Oddzia³ Wawer

ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353-42-50
pn.-pt. 10-17.30

Oddzia³ Mokotów
ul. J. D¹browskiego 16

tel. 022 498-75-40
pn.-pt. 9-17.30
Oddzia³ Wola
ul. Leszno 17

tel. 022 862-99-90
pn.-pt. 8.30-16.30

Oddzia³ Œródmieœcie
ul. Nowowiejska 31

tel. 0514-922-227
po godz. 16-tej

Warszawa - Bemowo
ul. Cio³ka 11

tel. 022 877-07-63
pn.-pt. 8.30-16.30
Oddzia³ Bielany

ul. ¯eromskiego 33
tel. 022 499-66-30
pn.-pt. 8.30-16.30

Delta, aparat s³uchowy o
atrakcyjnym trójk¹tnym kszta-
³cie, dostêpny w 17 ¿ywych
kolorach ma wiêcej wspólne-
go z nowoczesnymi, miniatu-
rowymi urz¹dzeniami hi-tech
ni¿ z tradycyjnymi wyobra¿e-
niami o aparatach s³uchowych.
Nowatorskie wzornictwo i
styl Delty zosta³y nagrodzo-
ne w 2006 roku presti¿ow¹
nagrod¹ œwiatowych projek-
tantów Red Dot Design w ka-
tegorii „Best of the best”.

Unikalny wygl¹d Delty idzie w
parze z jej dzia³aniem. Wykorzy-
stuj¹c najnowoczeœniejsz¹

dokoñczenie ze str. 1 technikê cyfrowego przetwarza-
nia dŸwiêku, aparat w ci¹gu se-
kundy dokonuje tysiêcy zmian w
ustawieniu, aby st³umiæ otacza-
j¹cy nas ha³as i poprawiæ rozu-
mienie mowy. Jest to niezwykle
wa¿ne, je¿eli weŸmie siê pod
uwagê, ¿e obecnie nawet co
druga osoba powy¿ej piêædzie-
si¹tego roku ¿ycia ma problemy
z rozumieniem mowy w ha³asie.

Jedyny w swoim rodzaju trój-
k¹tny kszta³t wzmacniacza apa-
ratu Delta zapewnia optymalne

po³o¿enie systemu nowocze-
snych mikrofonów kierunko-
wych w p³aszczyŸnie poziomej
w odstêpie 9 mm, a s³uchawka
umieszczona w przewodzie s³u-
chowym (tzw. RITE - receiver
in the ear), zapewnia niespoty-
kane dot¹d wzmocnienie w za-
kresie du¿ych czêstotliwoœci.

W Delcie zastosowano rów-
nie¿ system wielopasmowej
adaptacyjnej kierunkowoœci,
dziêki czemu nieprzerwanie do-
konuje ona wyboru takiej meto-
dy przetwarzania dŸwiêku, któ-
ra zapewnia najlepszy odbiór
mowy w szumie oraz potrafi st³u-
miæ ha³as pochodz¹cy z kilku
Ÿróde³ jednoczeœnie. Gdy w ha-
³asie pojawia siê mowa Delta
wykorzystuje zaawansowan¹
technologiê VoiceFinder™ (wy-
krywania mowy), aby zapewniæ
optymaln¹ redukcjê ha³asu w
zakresie czêstotliwoœci pasma
mowy. Narzêdziem umo¿liwiaj¹-
cym harmonijne wspó³dzia³anie
systemów redukcji ha³asu, kom-
presji i kierunkowoœci jest sys-
tem Sztucznej Inteligencji (Arti-
ficial Intelligence), w który wy-
posa¿ony jest aparat Delta.

„Bez w¹tpienia Delta ma nie-
wiele wspólnego z aparatami
s³uchowymi wykorzystywanymi
przez naszych dziadków – mówi
Andrzej Konopka, prezes zarz¹-
du Oticon Polska sp. z o.o. – To
urz¹dzenie wspomagaj¹ce s³y-

szenie, które ³¹czy najnowocze-
œniejsze technologie i osi¹gniê-
cia w dziedzinie audiologii ze
wspó³czesnym, atrakcyjnym de-
signem. Delta jest produktem
dla osób, które potrzebuj¹ po-
prawy komfortu s³yszenia, ak-
tywnych, dbaj¹cych o zdrowie,
lecz tak¿e przywi¹zuj¹cych
wagê do atrakcyjnego wygl¹du.”

Aparat Delta mo¿na dopaso-
waæ do ró¿nych rodzajów ubyt-
ków s³uchu do 80 dB. Dostêp-
ny jest w trzech segmentach
cenowych, a raz na piêæ lat
zakup Delty mo¿e byæ czêœcio-
wo refundowany przez NFZ.

Je¿eli chcesz pos³uchaæ,
jak s³yszy siê w aparacie Del-
ta, skontaktuj siê z oddzia³a-
mi firmy FONIKON, która
œwiadczy us³ugi dla osób s³a-
bos³ysz¹cych. Zapraszamy
tak¿e na bezp³atne badania
s³uchu i porady specjalisty
protetyka s³uchu.

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Narodowy Fundusz Zdrowia

Piêkna wiosna za oknem,
œwieci s³oñce, kwitn¹ drzewa i
kwiaty. Lubimy tê porê roku, ale
nie wszyscy. Alergicy w tym
okresie prze¿ywaj¹ koszmar.
Katar, swêdz¹ce oczy, niewy-
spanie, infekcje itd. Siêgamy po
tabletki, krople i staramy siê
przetrwaæ. Niestety, zazwyczaj
nie mamy wp³ywu na sk³ad po-
wietrza, którym oddychamy.
Czy jest coœ oprócz leków, co
mo¿e nam pomóc i pozwoliæ
¿yæ normalnie przez ca³y rok?
Tak. W pogoni za nowoczesno-
œci¹ i postêpem zapomnieliœmy
o …soli. Dobroczynne dzia³a-
nie soli i wszechstronne jej za-
stosowanie jest znane od wie-
lu wieków. Jest ona cennym le-
karstwem zarówno w leczeniu
alergii jak i zwalczaniu niektó-
rych alergenów. Sk³ada siê z
wielu pierwiastków ¿ycia, ma-
j¹cych  dzia³anie na organizm.

Jaskinia Solna Almonis jest
magicznym miejscem, gdzie
podczas seansu wdychasz
czyste, zjonizowane powietrze
bogate m.in. w takie pierwiast-
ki jak jod, magnez, ¿elazo,
wapñ czy miedŸ. Dzia³anie ja-
skini solnej polega na wytwa-
rzaniu i utrzymywaniu odpo-
wiedniego mikroklimatu, który
wywiera pozytywny wp³yw na
pobudzanie si³ obronnych orga-
nizmu, wzmacnia odpornoœæ.
Inhalacja w jaskini jest to po-
wrotem do naturalnych metod
leczenia.

  Bajkowe wnêtrze, relaksa-
cyjna muzyka oraz œwie¿e po-

Dobroczynny
mikroklimat

wietrze dzia³aj¹ niezwykle ko-
j¹co na nasz umys³ i cia³o.

Kuruj¹ siê u nas nie tylko
doroœli, ale przede wszystkim
dzieci. Dla dzieci seans w ja-
skini solnej wi¹¿e siê ze wspa-
nia³¹ zabaw¹ w solnej pia-
skownicy oraz pozytywnym
wp³ywem na ich zdrowie.

Mikroklimat jaskini solnej
poprawia kondycjê i wspoma-
ga leczenie schorzeñ nie tylko
uk³adu oddechowego, ale te¿
dermatologicznych, uk³adu
pokarmowego, uk³adu kr¹¿e-
nia, uk³adu nerwowego.

U nas mo¿esz równie¿ na-
byæ specjaln¹ sól i solankê,
której szerokie zastosowanie
(k¹piele zdrowotne, inhalacje,
rozpylanie za pomoc¹ nawil¿a-
cza) jeszcze bardziej wzmac-
niaj¹ dzia³anie jaskini solnej.

Przy jaskini dzia³aj¹ dwa
gabinety masa¿u klasycznego
i leczniczego. Proponujemy
równie¿ masa¿e polinezyjskie,
gor¹cymi kamieniami czy tybe-
tañskie. Dziêki nim poczujesz
siê g³êboko zrelaksowany,
Twoja skóra nabierze zdrowe-
go wygl¹du, a Twój umys³ na-
bierze lekkoœci i si³y do ¿ycia.

Pomó¿ sobie i Twoim bli-
skim, przychodz¹c na sean-
se do Jaskini Solnej Almo-
nis. Zapraszamy od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach: 10-20, w soboty 10-18,
ul. Œwiatowida 47 lok. 16
(obok Dental Club).

www.almonis.pl
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DOBRY KREDYT to:

KREDYT GOTÓWKOWY

• nawet do 50 000 z³

• na okres do 72 miesiêcy

• tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• ju¿ przy dochodzie 470 z³

• z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

KREDYT KONSOLIDACYJNY

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

  Twoje raty

• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto

• ju¿ przy dochodzie 600 z³

Mo¿liwoœæ otrzymania do kredytu bezp³atnie

karty kredytowej VISA

Czekamy na Ciebie!

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

PrzyjdŸ do Dobrego Kredytu i zapytaj

o szczegó³y uzyskania kredytu

bez zbêdnych formalnoœci.

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Proszê Szanownych Pañstwa, ogólne
cz³owieczeñstwo, kultura religijna i oso-
bista wymaga od nas ochrony ¿ycia po-
czêtego. Rodz¹ce siê kociêta i szczeniê-
ta wymagaj¹ specyficznego programu
profilaktycznego. Zanim jednakowo¿
przedstawiê weterynaryjne schematy,
muszê och³on¹æ po sensacyjnej rezygna-
cji Marka Jurka z zaszczytnej funkcji
Marsza³ka Sejmu RP. Pan Marsza³ek nie
wytrzyma³ nerwowo demokratycznej de-
cyzji pos³ów, ¿e ¿ycie poczête u ludzi bê-
dzie chronione w dotychczasowy sposób.
Wra¿liwoœæ nie znios³a prozy ¿ycia. W
przeciwieñstwie do Marsza³ka prozê
¿ycia uskrzydla fundacja TVN, która
¿ebrze i zbiera po z³otówce od spo³eczeñ-
stwa na nowy oddzia³ wczeœniaków.
Dzia³aj¹. Brakuje jedynie 2,5mln z³ do

koñca inwestycji. Ratuj¹ dzieci poczête i
urodzone, bardzo chciane, wielkoœci d³u-
gopisu bez pomocy Marka Jurka i obra-
¿onej dumy LPR-u. I kto tu kogo chroni
proszê szanownych wyborców?

U zwierz¹t pierwszym zabiegiem
ochronnym jest odrobaczenie noworod-
ków i matki. Leki przeciwrobacze poda-
je siê ok. 2-3 tygodnia ¿ycia,  kiedy ose-
ski zaczynaj¹ widzieæ. Dlaczego jest to
czynnoœæ wa¿na i dlaczego tak wczeœnie?
Dlatego, i¿ w organizmie matki bardzo
czêsto znajduj¹ siê larwy drzemi¹ce. W
okresie ci¹¿y larwy rozpoczynaj¹ wê-
drówkê przez narz¹dy wewnêtrzne,  do-
cieraj¹c do jelit matki i p³odów. W takich
okolicznoœciach na œwiat przychodz¹
zwierzaki zarobaczone. Glisty, oprócz za-
gro¿enia dla swoich ¿ywicieli, s¹ niezwy-

kle groŸne dla ludzi. Czynnoœæ odroba-
czenia powtarzamy co najmniej raz - po
tygodniu. Szczegó³y dalszej kuracji na-
le¿y ustaliæ z lekarzem weterynarii, bo-
wiem wbrew pozorom to nie koniec za-
gro¿eñ. Zarobaczone w dzieciñstwie ko-
ciêta i szczeniêta w 100 % bêd¹ nosi³y w
sobie larwy drzemi¹ce. Dalszy postêpo-
wanie powinno polegaæ na sterylizacji,
je¿eli zwierzak nie jest przeznaczony do
rozp³odu i na regularnym odrobaczaniu
po skoñczonych cyklach rujowych. Za
wêdrówki larw glist odpowiedzialne s¹
hormony p³ciowe, dlatego odrobaczenia
przed ruj¹ czêsto okazuj¹ siê nieskutecz-
ne. Skoro  nasze pupilki s¹ rzetelnie od-
robaczone, mamy ok. 3 tygodni spoko-
ju i mo¿emy bezpiecznie cieszyæ siê ich
wdziêczn¹ obecnoœci¹ w naszych domach
. Po skoñczonych 6 tygodniach ¿ycia ko-
ci¹t i szczeni¹t nale¿y rozpocz¹æ program
szczepieñ. Ka¿dy przedstawiciel swojej
rasy lub pardon: wielu otrzyma trzykrot-
ne szczepienie w 6, 9 i 12 tygodniu ¿ycia.
Szczegó³y w nastêpnym numerze.

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

na, a dopiero jako trzeci system
zabezpieczaj¹cy u¿yty bêdzie
tradycyjny podchloryn sodu.

Rodzice bêd¹ mogli czekaæ
na dzieci w kawiarni lub robiæ
zakupy w sklepie sportowym,
znajduj¹cym siê poza czêœci¹
basenow¹; natomiast ci, którzy
wol¹ obserwowaæ swoje pocie-
chy, bêd¹ mieli do dyspozycji
trybuny, przewidziane dla 150
widzów. Wielkoœæ trybun wi¹¿e
siê z faktem, ¿e basen jest rze-
czywiœcie pe³nowymiarowy, czy-
li mo¿na tu organizowaæ zawo-
dy ró¿nej rangi. Du¿ym u³atwie-
niem bêdzie na pewno parking
dla samochodów i monitorowa-
ny parking dla rowerów.

Jak mówi Marcin Jakubow-
ski, z ramienia ZOZ Targówek
nadzoruj¹cy tê inwestycjê,
g³ównym zadaniem p³ywalni
jest œwiadczenie us³ug rehabi-
litacyjno-leczniczych na bazie
umowy z NFZ.

Oprócz dzia³alnoœci rehabi-
litacyjno-leczniczej na zlecenie

dokoñczenie ze str. 1

„Muszelka” zaprasza od wrzeœnia
tutejszej przychodni, na terenie
p³ywalni od wrzeœnia bêd¹ siê
odbywa³y treningi klubu spor-
towego niepe³nosprawnych
„Start” i innych, zainteresowa-
nych osób niepe³nosprawnych.

W „Muszelce” codziennie
przed po³udniem prowadzona
bêdzie nauka p³ywania dla
dzieci ze szkól podstawowych
(na ogó³ dla klas II) i gimna-
zjów. Obecnie trwa ustalanie
dok³adnych harmonogramów
zajêæ – wstêpnie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e w zajêciach bê-
dzie bra³a udzia³ m³odzie¿ i
dzieci z kilkunastu szkó³.

Wspólnie z Alicj¹ Nadolsk¹,
dyrektor SP 42, tworzona jest
te¿ klasa sportowa o profilu

p³ywackim. Wed³ug wstêpnych
szacunków, w ci¹gu 6 lat pro-
gramem mo¿e byæ objêtych
150 dzieci. Ma to dodatkowy
walor – na Targówku dopiero
teraz zaczynaj¹ powstawaæ
obiekty sportowe daj¹ce dzie-
ciom i m³odzie¿y mo¿liwoœæ
lepszego spêdzenia czasu ni¿

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

Ochrona ¿ycia poczêtego

Szanowni Pañstwo,
W artykule „Wielkanoc: tradycja i zwyczaje” z nr 7/2007 Nowej Gazety Praskiej, pan Krzysztof Go³êbiowski napisa³

m.in., ¿e „wed³ug Ewangelii - Pan Jezus - zmartwychwsta³ o œwicie dnia, w którym rozpoczyna³a siê Pascha, czyli g³ówne
œwiêto ¿ydowskie, przypadaj¹ce w ich kalendarzu 14. dnia siódmego miesi¹ca nisan”. Otó¿ jest to zdanie ca³kowicie nieprawdziwe!

Wed³ug Ewangelii Pan Jezus zebra³ siê istotnie 14. dnia miesi¹ca Nisan, by spo¿yæ posi³ek paschalny (Pan Jezus
podobnie jak wczeœniej obchodzi³ ¿ydowskie œwiêta). Tego samego dnia zosta³ pojmany i zabity. A zmartwychwsta³ -
jak powszechnie wiadomo i o czym mówi¹ ewangelie - trzeciego dnia, czyli 16. dnia miesi¹ca Nisan.

Artyku³ zawiera wiele innych b³êdów merytorycznych - np. podaje, ¿e pierwsi chrzeœcijanie œwiêtowali zmartwych-
wstanie Jezusa. To nie jest prawd¹, bo pierwsi chrzeœcijanie rozpamiêtywali dzieñ œmierci Jezusa. Przykre, ¿e w
Pañstwa gazecie pojawiaj¹ siê tak powa¿ne b³êdy rzeczowe i to na pierwszej stronie! A¿ strach pomyœleæ, jeœli inne
Pañstwa teksty na istotne tematy - np. o posiedzeniach Rady Dzielnicy - zawieraj¹ równie du¿o nieprawdy!

Bardzo proszê o wydrukowanie korekty do ww. artyku³u oraz o odpowiedŸ na niniejszy list.
Z powa¿aniem, Tadeusz Rudzki, nauczyciel z Bia³o³êki.

Szanowny Panie,
Zanim odniosê siê do obu zarzutów

(ale nie do „wielu innych b³êdów mery-
torycznych”, o których Pan pisze, bo nie
wiem, co Pan ma na myœli), pozwolê so-
bie na dwie uwagi wstêpne. Przede
wszystkim dziêkujê za uwa¿ne, a przy
tym – jak siê okazuje – bardzo krytycz-
ne przeczytanie mego artyku³u. To bar-
dzo mi³e dla autora, jeœli jego pisanie
czy mówienie nie trafia w pró¿niê, ale
dociera do odbiorcy i wywo³uje w nim
¿ywy, a nawet krytyczny oddŸwiêk, a
zatem jeszcze raz dziêkujê.

Drugie spostrze¿enie dotyczy treœci
wspomnianego artyku³u: przypominam,
¿e mowa w nim by³a o „tradycji i zwy-
czajach” wielkanocnych, a nie o historii
tego œwiêta i dacie jego obchodzenia.
Uwagi z tym zwi¹zane stanowi³y jedy-
nie niezbêdne – moim zdaniem – wpro-
wadzenie do g³ównego tematu i w grun-
cie rzeczy nie mia³y z nim bezpoœred-
niego zwi¹zku. Na dobr¹ sprawê mo-
g³em (a mo¿e nawet powinienem) da-
rowaæ sobie te rozwa¿ania, a wiêcej miej-
sca poœwiêciæ w³aœnie owym tytu³owym
tradycjom i zwyczajom. No ale sta³o siê,
jak siê sta³o i teraz muszê siê t³umaczyæ
z tego, co napisa³em.

Co do daty zmartwychwstania, to
sprawa nie jest bynajmniej taka prosta.
Trzy pierwsze Ewangelie istotnie podaj¹,
¿e Jezus spo¿y³ z uczniami Ostatni¹ Wie-
czerzê w ramach przygotowañ do œwiê-
ta Pesach (Pascha), które – przypomnij-
my – w ¿ydowskim kalendarzu ksiê¿y-
cowym wypada 14. dnia miesi¹ca nisan.
Ale ju¿ œw. Jan w swej Ewangelii pisze,

¿e uczta by³a „przed œwiêtem Paschy”
(J 13,1), o œmierci zaœ i zmartwychwsta-
niu wspomina nastêpuj¹co: „I sk³oniw-
szy g³owê wyzion¹³ ducha. Poniewa¿ by³
to dzieñ Przygotowania [do Paschy –
KG], wiêc po to, by cia³a nie pozostawa-
³y na krzy¿u w szabat – a ów dzieñ sza-
batu by³ wielkim dniem [chodzi w³aœnie
o œwiêto Paschy – KG] – prosili ¯ydzi
Pi³ata, aby im po³amano golenie i usu-
niêto” (19, 30-31). Pana Jezusa z³o¿o-
no wiêc do grobu, po czym „pierwszego
dnia po szabacie, wczesnym rankiem,
gdy by³o jeszcze ciemno...” (20,1), Ma-
ria Magdalena, a potem aposto³owie
Piotr i Jan stwierdzili, ¿e grób jest pusty,
czyli ¿e Pan powsta³ z martwych wcze-
œniej, choæ nie wiemy dok³adnie, kiedy.

Jak widzimy, opisy biblijne ró¿ni¹ siê
nieco miêdzy sob¹, gdy chodzi o czas
zmartwychwstania, nie na tyle jednak,
by podwa¿aæ jego zwi¹zek z Pasch¹.
Trzeba przy tym pamiêtaæ o co najmniej
dwóch czynnikach: po pierwsze, Pesach
w judaizmie trwa³ – i nadal tak siê go
obchodzi – tydzieñ, a zatem gdyby na-
wet przyj¹æ datê 16. nisana, to i tak
zmartwychwstanie mieœci siê w ramach
tego œwiêta. Po drugie, chrzeœcijanie od
samego pocz¹tku uto¿samiali datê zmar-
twychwstania w³aœnie z dniem rozpoczê-
cia Paschy, czyli 14. nisana. W grê wcho-
dzi³y zreszt¹ nie tylko zwi¹zki z tym
œwiêtem, ale tak¿e œwiadomoœæ tego, ¿e
zbiega siê ono z pierwsz¹ wiosenn¹ pe-
³ni¹ Ksiê¿yca, czyli pocz¹tkiem wiosny.
Uwa¿ano bowiem, ¿e tak jak na wiosnê
przyroda budzi siê na nowo do ¿ycia, tak
i powstanie Pana z martwych, czyli po-
konanie przez Niego œmierci, jest jakby
wiosn¹ ludzkoœci, a wiêc obudzeniem siê
jej do nowego ¿ycia w Chrystusie.

W pierwszych wiekach istnia³ nawet
nurt w chrzeœcijañstwie wschodnim, ob-
chodz¹cy pami¹tkê zmartwychwstania
zgodnie z ¿ydowsk¹ Pasch¹, to znaczy
14. nisana – zwolenników tej postawy
nazywano kwartodecymanami, od ³aciñ-
skiego quartus decimus – czternasty.
Równolegle do nich w Koœciele, zw³asz-
cza zachodnim, szerzy³ siê pogl¹d o ko-
niecznoœci œwiêtowania tego wydarzenia
w innym terminie m.in. dlatego, aby
oddzieliæ je w czasie od tradycji ¿ydow-
skiej. W grê wchodzi³y te¿ jeszcze inne

czynniki, np. odmienne kalendarze – u
¯ydów ksiê¿ycowy, licz¹cy 354 dni, w
pozosta³ej czêœci cesarstwa rzymskiego
– s³oneczny, 365-dniowy. Ale to ju¿ jest
temat na oddzielne opowiadanie.

Uwagi powy¿sze – dotycz¹ce daty
Wielkanocy – wi¹¿¹ siê z drugim Pañ-
skim zarzutem, jakoby pierwsi chrze-
œcijanie œwiêtowali nie pami¹tkê zmar-
twychwstania, ale dzieñ œmierci Jezu-
sa. Nie wiemy dok³adnie, jakie wyda-
rzenie z ¿ycia Pana Jezusa rozpamiê-
tywali Jego wyznawcy w czasach apo-
stolskich i wkrótce po nich, wiadomo na-
tomiast z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e bardzo
wczeœnie, bo na pewno pod koniec I
wieku panowa³a wœród nich œwiadomoœæ
wyj¹tkowego charakteru zmartwych-
wstania i jego roli w historii zbawienia.
Pamiêtajmy, ¿e œmieræ na krzy¿u ucho-
dzi³a w staro¿ytnoœci za wyj¹tkowo ha-
niebn¹ – w ten sposób karano w zasa-
dzie tylko niewolników i ewentualnie
jakichœ szczególnych zbrodniarzy z ni¿-
szych warstw spo³ecznych.

Tote¿ samo tylko ukrzy¿owanie Chry-
stusa nie mia³oby wiêkszego znaczenia
z punktu widzenia zbawienia, a z t¹ œwia-
domoœci¹ ¿yli ju¿ pierwsi chrzeœcijanie.
Œw. Pawe³ w 1. Liœcie do Koryntian a¿
dwukrotnie pisze na ten temat niemal
to samo: „A je¿eli Chrystus nie zmar-
twychwsta³, pró¿na jest wasza wiara i a¿
dot¹d pozostajecie w grzechach” (15,17,
por. 15,14).

A zatem, nie wdaj¹c siê w szczegó³owe
rozwa¿ania historyczno-liturgiczne, mo¿-
na bez wiêkszego b³êdu powiedzieæ, ¿e
obchodzenie pami¹tki zmartwychwstania,
i to jako najwiêkszego i najwa¿niejszego
œwiêta siêga samych pocz¹tków chrzeœci-
jañstwa, i to zarówno na wschodzie, jak i
na zachodzie ówczesnego cesarstwa.

Tak w wielkim skrócie wygl¹daj¹ odpo-
wiedzi i wyjaœnienia autora na „wiele b³ê-
dów merytorycznych” zawartych w jego
artykule. Nie wiem, czy przekona³em swe-
go adwersarza, ale mimo wszystko raz
jeszcze dziêkujê mu za nie bierne bynaj-
mniej zapoznanie siê z moim tekstem, a
korzystaj¹c z okazji, jak¹ jest trwaj¹cy jesz-
cze czas paschalny, przesy³am i jemu, i
wszystkim czytelnikom serdeczne ¿yczenia
œwi¹teczne – Weso³ego Alleluja.

Krzysztof Go³êbiowski

W najbli¿sz¹ niedzielê po raz osiemnasty odbêdzie siê „Dzieñ Ziemi”. Pierwsz¹
tak¹ uroczystoœæ mogliœmy ogl¹daæ w Stanach Zjednoczonych w 1970 r. Mia³a ona
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e jesteœmy czêœci¹ natury, któr¹ sami bezlitoœnie niszczy-
my. 22 kwietnia apelowano o oszczêdzanie wody, ratowanie lasów tropikalnych i
ograniczenie emisji gazów, wywo³uj¹cych kwaœne deszcze. Organizowano kier-
masze ekologiczne, wystawy, wymieniano makulaturê na sadzonki drzewek. Te-
goroczny Dzieñ Ziemi odbywaæ siê bêdzie pod has³em „Ziemia odzyskana”. A
organizatorzy chc¹ zwróciæ nasz¹ uwagê na problem œmieci.

„Ksi¹¿ka to mój piêkny kwietnik, na którym rozkwitaj¹ pêki ró¿” mówi chiñ-
skie przys³owie. 23 kwietnia obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki. Œwiêto istnieje
od jedenastu lat. Zosta³o powo³ane przez UNESCO, Organizacjê Narodów Zjedno-
czonych do Spraw Oœwiaty, Nauki i Kultury. W Hiszpanii ka¿dy, kto kupi tego dnia
ksi¹¿kê, dostaje czerwon¹ ró¿ê.

29 kwietnia mamy „Dzieñ Tañca”. Dawniej tañcem sprowadzano deszcz, odpê-
dzano demony i uzyskiwano sobie przychylnoœæ bogów. Dziœ czêœæ specjalistów
sk³ania siê ku terapeutycznej sile tañczenia, przez dobran¹ do ruchu  muzykê i
mo¿liwoœæ kontaktu z innymi ludŸmi. Obecnie w Polsce szko³y tañca prze¿ywaj¹
oblê¿enie, bo wróci³a – i dobrze - moda na suniêcie po parkiecie.      Ludmi³a Milc

Kwietniowy kalejdoskop

wysiadywanie przed blokami i
na klatkach schodowych.

S¹ jeszcze wolne miejsca w
klasie sportowej – dotyczy to
tylko klasy I. Zainteresowani
rodzice mog¹ siê kontaktowaæ
z Marcinem Jakubowskim –
mailowo: mjakubowski@ba-
sen-muszelka.pl lub telefo-
nicznie: (022) 675-30-66 wew.
751 lub tel. kom. 0502-986-644.

P³ywalnia bêdzie tak¿e prowa-
dziæ dzia³alnoœæ komercyjn¹, dla
ludzi w ró¿nym wieku i ró¿nej kon-
dycji, a tak¿e zajêcia dla kobiet w
ci¹¿y i p³ywania niemowl¹t. Pla-
nowane s¹ zajêcia wodnego ae-
robiku. Warto dodaæ, ¿e p³ywal-
nia kosztowa³a 22 mln z³, a ca-
³kowita modernizacja przychodni
– 9,5 mln. Pieni¹dze na budowê i
wyposa¿enie pochodz¹ z bud¿e-
tu miasta – z dzia³u Ochrona
Zdrowia. Siêgniêcie po te œrodki
by³o mo¿liwe dziêki rehabilitacyj-
no-oœwiatowemu charakterowi
przedsiêwziêcia. Projekt przygo-
towa³a pracownia architektonicz-
na PPA P³askowicki i Partnerzy
Architekci, a wykonawc¹ jest
WARBUD SA.

Zapowiada siê bardzo cie-
kawa oferta. Bêdziemy o tym
jeszcze pisaæ.

KANCELARIA

PRAWNA WM&Z
PORADY   OBRONA   REPREZENTACJA

OBS£UGA PRAWNA FIRM

TEL. 022 652-38-70, 0-500-197-090

www.kancelariawmz.pl

• •

Widaæ oddzielony murkiem 3-metrowy tor

do nauki p³ywania

Budynek p³ywalni ob³o¿ony jest cedrem
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BIURO KSIEGOWE
Licencja Ministra Finansów

Pe³na ksiêgowoœæ KPiR, rycza³t, ZUS, kadry, p³ace

ul. Modliñska 176 I p.
tel. 022 676-96-66, 0605-544-757

mini og³oszenia
NAUKA

AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885

ANGIELSKI: matura, nauka,
kursy, 0609-631-186

ANGIELSKI, niemiecki, w³oski,

rosyjski, grupy, indywidualnie
0606-744-724

ANGIELSKI - okazja dla osób,
które pragn¹ nauczyæ siê mó-
wiæ po angielsku praktycznie,
skuteczn¹ metod¹ konwersa-

cji u rutynowanego lektora
022 676-73-65 Tarchomin

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

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,

ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-

wych, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, interni-
sta - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,

Amica, Polar, Whirpoll, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257

ARCHIWIZACJA - porz¹dko-
wanie na zlecenie dokumen-
tacji przedsiebiorstw, firm i
instytucji tel. 0509-629-213

DEZYNSEKCJA - odrobacza-

my skutecznie - 022 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i

0698-916-118

KANCELARIA Prawna Pietruk -
niedrogie porady - Grochowska
306/308 lok. 29, 022 879-92-29

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Gro-
chowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
OPIEKA nad grobami w
Warszawie, tanio, solidnie
0500-336-607
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

PRALKI. Naprawy. Amica,

Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-
ston, Candy, Elektrolux, Zero-
watt, Zanussi. 022 614-83-83

STUDNIE 022 789-33-89

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-

nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
022 614-97-57

US£UGI krawieckie, sprzeda¿
detaliczna odzie¿y, wyroby z dzia-
niny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82

ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-

nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,

paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy

z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022

677-71-36, 0603-134-462

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

SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

PRACA
ZATRUDNIÊ pracowników
pralni, doœwiadczonych lub
do przyuczenia, mile widzia-
ne krawcowe 0504-066-899

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

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

WYNAJMÊ segment 150m2

Tarchomin 0602-109-743
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

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

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

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu MERI-
DIAN w Baguio City oraz Azja-
tyckiego Instytutu Fundacji Pa-
ramedycznej w Pasay na Fili-
pinach. Pochodzi z d³ugowiecz-
nej rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych he-
alerów na Filipinach. Po raz

pierwszy odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swo-
jego ucznia i przyjaciela CON-
STANCIA MANGLANA. Po-
dobne te¿ ma metody leczenia.

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

tyczne. Dzia³a na
wszystkich pozio-
mach energii du-
chowej likwiduj¹c
ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ go-
dziny, ale zale¿y to
od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿-
nia wybór techniki.
Raz s¹ to manual-
ne manipulacje, kie-
dy indziej uzdrawia-
nie duchowe, pra-
niczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek.
Tak zwane bezkr-
wawe operacje, fili-
piñski uzdrowiciel
robi na ciele ete-
rycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-
mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdne-
go dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustê-
puj¹ wieloletnie schorzenia.

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 kwietnia

6, 8, 9, 10 maja

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

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

Panie Jacku, od szeregu lat zwracam
wszystkim uwagê, i¿ moje nazwisko siê
nie odmienia jednak¿e Pan, jak widzê,
nale¿y do osób odpornych na wiedzê i
b³¹d ten pope³nia od lat. W tej sprawie
ekumenicznie wybaczam Panu.

Panie Wachowicz, w odró¿nieniu od
Pana nie mam zamiaru i nie jest celem
moich dzia³añ, potêgowanie konfliktów
w radzie dzielnicy. W swoim kolejnym
liœcie powtarza Pan zarzuty wobec mo-
jej osoby, do których ustosunkowa³em
siê w poprzedniej odpowiedzi i dziœ z
pe³n¹ konsekwencj¹ odpowiedzi ju¿ raz
udzielone powtarzam po raz kolejny.

Klub nocny przy placówce oœwiatowej
– nierealne. Przypominam, i¿ obiekt ten

Szanowni Pañstwo, w poprzednim
wydaniu NGP przedstawi³em czytelni-
kom trzy tzw. „sukcesy” Pana Ireneusza
Tondery jako urzêdnika dzielnicy Praga
Pó³noc – do których bardzo szybko siê
on ustosunkowa³. Jak zwykle zarzuty do-
tycz¹ce jego osoby zamieni³ w ¿arty,
wykpiwanie mojej osoby oraz mijanie siê
z prawd¹. Aby czytelnicy mogli stwier-
dziæ, kto mówi prawdê, zaproponowa-
³em redakcji opublikowanie pe³nej do-
kumentacji zwi¹zanej z wymienionymi
w poprzednim artykule przypadkami.
Jednak nie uzyska³em na to zgody. Pan
Tondera odebra³ mój poprzedni list do
redakcji jako atak na jego osobê. Dlate-
go chcia³bym obecnego radnemu Tonde-
rze przypomnieæ, ¿e jako radny mam
obowi¹zek kontrolowaæ urzêdników, co
czyni³em w formie zapytañ w tzw. arku-
szach interwencyjnych oraz interpela-
cjach, a one w wiêkszoœci dotycz¹ Pana i
urzêdników kojarzonych z Pana osob¹,
co nie jest moj¹ win¹ ani zamiarem, a
reakcj¹ na rzeczywistoœæ. Poza tym jest
Pan osob¹ publiczn¹.

Szanownie Panie, obecne wydanie
NGP uka¿e siê w Wielkim Tygodniu, dla-
tego proponujê, wrêcz apelujê, abyœmy
nie przekonywali siê, kto ma racjê i po
czyjej stronie jest prawo. Skierujmy
wspólnie jako radni obecnej kadencji na
razie te cztery ni¿ej wymienione sprawy
do prokuratury, ¿eby ona ostatecznie
wyjaœni³a i rozstrzygnê³a wykryte prze-
ze mnie fakty, do których ma Pan za-
strze¿enia.

Obsesja radnego - czêœæ 2

Motto: Kto mieczem wojuje....

Panu Jackowi do sztambucha - czêœæ 2

1. Kto zaprojektowa³ i chcia³ zreali-
zowaæ budowê Klubu Nocnego na tere-
nie obiektu sportowego przy SP Nr 50
(ul. Jagielloñska 7)? Przypominam, ¿e
w tym czasie by³ Pan z-c¹ Dyrektora
Dzielnicy.

2.  Kto jest odpowiedzialny za dwu-
krotne zap³acenie 243 tys. oraz 90 tys.
za modernizacjê boiska szkolnego przy
ul. Sierakowskiego (wg ekspertyz i opi-
nii boisko truj¹ce)? Przypominam, ¿e by³
Pan w tym czasie z-c¹ Dyr. Dzielnicy, z-
c¹ Dyr. odpowiedzialnego za placówki
oœwiatowe. By³a to tzw. „ciep³a posad-
ka”, a w koñcowym etapie by³ Pan Dyr.
Dzielnicy.

3. Kto jest odpowiedzialny za bez-
prawne polityczne zwolnienie urzêdnicz-
ki Pani Ewy M. (radnej powiatowej bê-
d¹cej w ci¹¿y), która po odwo³aniu siê
do s¹du, otrzyma³a odszkodowanie w
wysokoœci 220 tys. z³? Przypominam, ¿e
by³ Pan wtedy Dyr. Dzielnicy i bezpoœred-
nim prze³o¿onym ww. urzêdniczki.

4. Kto jest odpowiedzialny za nie
wstawienie zap³aconych okien, drzwi
oraz partacki remont kamienicy przy
ulicy Z¹bkowskiej 13? Te fakty stwier-
dzi³a w protokole przyjêtym przez Radê
Dzielnicy Komisja Rewizyjna. (Zapra-

szam czytelników do obejrzenia tej niby-
wyremontowanej kamienicy.) Przypomi-
nam, ¿e Pan by³ wtedy Dyr. Dzielnicy.

Proszê Pana, dla dobra mieszkañców
Naszej Dzielnicy i oczyszczenia atmosfe-
ry namawiam Pana do dzia³ania poza
podzia³ami politycznymi. Spróbujmy
wspólnie wyjaœniæ zg³aszane przez miesz-
kañców do Pana, do mnie czy do innych
radnych nieprawid³owoœci dotycz¹ce np.:
przydzia³u mieszkañ w domach komu-
nalnych i czynszówkach, sprzeda¿y dzia-
³ek, domów z mieszkañcami, remontów
kamienic, szkó³, ulic, chodników oraz bu-
dowy nowych hal i domu kultury.

Koñcz¹c ten krótki list, proszê, by Pan
w swoich felietonach zamieszczanych w
NGP nie mija³ siê wiêcej z prawd¹ doty-
cz¹c¹ mojej osoby i nie wprowadza³ czy-
telników w b³¹d, twierdz¹c, ¿e ukrywam
zatrudnienie mojej ¿ony w urzêdzie m.st.
Warszawy. Doskonale Pan wie, ¿e jest to
niemo¿liwe, gdy¿ dane mojej ¿ony figu-
ruj¹ na internetowej stronie Urzêdu Mia-
sta od czterech lat. Zatem co mia³bym
ukrywaæ? Nie bra³em tak¿e udzia³u w pra-
cach Komisji Rewizyjnej, jak Pan twierdzi.

Korzystaj¹c z okazji chcia³abym jako
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc ¿yczyæ wszystkim Czytelnikom
NGP WESO£EGO ALLELUJA,  SPOKOJ-
NYCH  i  RODZINNYCH ŒWI¥T.

Jacek Wachowicz

W poprzednim wydaniu nie zmieœci³ siê kolejny list Jacka Wachowicza
na ten sam temat. Jego publikacj¹ koñczymy tê bezp³odn¹ polemikê.

w wiêkszoœci realizowany by³ w czasie,
gdy na Pradze rz¹dzi³ AWS, a Pan by³
radnym tego ugrupowania. Chyba, ¿e ta-
kie pomys³y mia³ mój poprzednik na sta-
nowisku dyrektora Zarz¹du Dzielnicy
Praga Pó³noc, bo na pewno nie ja.

Boisko przy Sierakowskiego jest i
dzia³a od lat, a koszt jego modernizacji
nie by³ wcale ekstremalnie wysoki. Œred-
ni koszt modernizacji szkolnego boiska
sportowego w tamtych czasach to oko³o
300 tys. z³otych.

Sprawa urzêdniczki Ewy M. zabola³a
mnie szczególnie. Sugeruje Pan bowiem,
i¿ zwolni³em œwiadomie z pracy kobietê w
ci¹¿y. Jest to z Pañskiej strony wyj¹tkowe
œwiñstwo. Obaj bowiem wiemy, i¿ sprawa
ta nie by³a przedmiotem rozprawy s¹do-
wej, a moj¹ decyzjê w przedmiocie zwol-
nienia tej Pani podtrzyma³ ówczesny pre-
zydent Warszawy Lech Kaczyñski. Nie ma
w tym tak¿e kontekstu politycznego, któ-
ry chcia³by Pan widzieæ. Tak na margine-
sie, sprawa ta nadal jest przedmiotem ba-
dania s¹dów, bowiem s¹d kasacyjny zwró-
ci³ sprawê do s¹du I instancji. Koñcz¹c ten
w¹tek, Panie Jacku, chcia³em Panu uœwia-
domiæ, i¿ o ci¹¿y kobiety zgodnie z kodek-
sem i prawem pracy mo¿na mówiæ dopie-
ro od trzeciego jej miesi¹ca.

W sprawie Z¹bkowskiej 13 tak¿e pod-
trzymujê swoje argumenty z poprzed-
niego tekstu w tej sprawie. Tak na mar-
ginesie, 13 musi to byæ wyj¹tkowo pe-
chowa kamienica. Z informacji, które
ostatnio otrzyma³em wynika, i¿ konty-
nuacja jej remontu zosta³a przed³u¿ona
z powodu „miesiêcznego opóŸnienia w
udostêpnieniu lokalu u¿ytkowego któ-
rego najemc¹ jest.... PAN”!!!

Powo³uj¹c siê na Wielki Tydzieñ ape-
luje Pan o wspólne skierowanie do roz-
strzygniêcia przez prokuraturê w.wym.
przez Pana spraw. Gdyby w tym, co Pan
pisze, by³o choæby ziarno prawdy, to zna-
j¹c Pana przez ostatnie kilka lat nie ro-
bi³bym nic tylko spowiada³ siê ze swoich
„uczynków” w tej instytucji. Pañski ka-
tolicyzm, którym chwali siê pan w swo-
jej oficjalnej biografii na stronach inter-
netowych urzêdu, w warstwie ekume-
nicznej przejawia siê wy³¹cznie chyba w
Wielkim Tygodniu, a Pañskie wezwanie
do dzia³ania poza politycznymi podzia-
³ami przypomina mi obszerne fragmen-
ty „Moralnoœci Pani Dulskiej” wielkiego
Aleksandra Fredry. Pozosta³e Pañskie
insynuacje budz¹ we mnie niesmak i
obrzydzenie.  Moje humanitarne podej-
œcie do Pañskiego listu we wczeœniejszym
wydaniu NGP potraktowa³ Pan zapew-

ne jako oznakê mojej s³aboœci. Powtó-
rzenie tych inwektyw z Pañskiej strony
to ju¿ recydywa, a tego nie zamierzam
tolerowaæ. Jeœli bowiem ja mam wobec
kogoœ zarzuty, to stawiam je na drodze
prawnej szybko, nie czekaj¹c cztery lata.

Pragnê Pana i czytelników NGP poin-
formowaæ, i¿ z³o¿y³em przeciwko Panu
zawiadomienie do prokuratury rejonowej
Praga Pó³noc w nastêpuj¹cych sprawach:

1. ³amanie art. 20 punkt 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku „O samorz¹-
dzie gminnym”  (z póŸniejszymi zmia-
nami), w zwi¹zku z art. 8 punkt 1 i art.
19 ustawy z dnia 15 marca 2002 „O
ustroju miasta sto³ecznego Warszawy” (z
póŸniejszymi zmianami) w zwi¹zku z
niezwo³aniem 23 marca br. nadzwyczaj-
nej sesji rady dzielnicy, o co wnosi³a
uprawniona ustawowo grupa radnych.

2. niewykonanie dyspozycji zawartej
w art. 24 i ustawy z dnia 8 marca 1990
roku „O samorz¹dzie gminnym” (z póŸ-
niejszymi zmianami), w zwi¹zku z art. 8
punkt 1 i art. 19 ustawy z dnia 15 marca
2002 „O ustroju miasta sto³ecznego War-
szawy” (z póŸniejszymi zmianami)  w
zwi¹zku z ustaw¹ o dostêpie do informacji
publicznej  (Dz.U. Nr 112 poz 1198 oraz
z 2002r Nr 153, poz. 1271) odnoœnie
nieopublikowania oœwiadczenia maj¹tko-
wego radnego dzielnicy Praga Pó³noc
Pana Tadeusza Szewczyka.

3. nieudzielanie odpowiedzi na kie-
rowane do Pana przez radnych pisma,
co narusza KPA.

4. dzia³anie w porozumieniu z inny-
mi radnymi i uniemo¿liwienie siedmiu
radnym wybranym z listy Platformy
Obywatelskiej na sesjach w dniach 12
lutego, 15 marca i 22 marca wejœcia do
merytorycznych komisji rady, co naru-
sza art. 18a punkt 2 i art. 24 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku „O samorz¹-
dzie gminnym” (z póŸniejszymi zmia-
nami), w zwi¹zku z art. 8 punkt 1 i art.
19 ustawy z dnia 15 marca 2002 „O
ustroju miasta sto³ecznego Warszawy”.

5. zatajenie prawdy o fakcie zatrud-
nienia ma³¿onki Pana Wachowicza w
urzêdzie m.st. Warszawy, co narusza art.
24 j ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr
142.poz 1591 z póŸniejszymi zmianami)

Czyny te w mojej ocenie wype³niaj¹
przes³anki zawarte w artyku³ach 224, 231
i 233 Kodeksu Karnego. Rozwa¿am tak¿e
podjêcie innych kroków prawnych, o ile
Pañskie insynuacje bêd¹ siê powtarza³y.

 Ireneusz Tondera

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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Rada wielu

Lewa strona medalu

Prosto z mostu

♦obs³ugê administracyjn¹   ♦obs³ugê ksiêgow¹   ♦obs³ugê techniczn¹

♦bezp³atn¹ pomoc w przejmowaniu nieruchomoœci

tel. (022) 635-30-33 lub 0502-031-283, e-mail: gomi@gomi.com.pl

ZARZ¥DZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŒCIAMI
„GOMI”

oferuje wspólnotom mieszkaniowym:

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

Salon

Fryzjersko-Kosmetyczny

„Carla i Eva”

W naszym salonie oferujemy Pañstwu:

• Strzy¿enie mêskie od 10z³

• Strzy¿enie damskie+modelowanie od 20z³
• Trwa³a od 60 z³

• Farba od 60 z³

• Baleyage od 80 z³ 

Warszawa Praga Pó³noc
ul. Darwina 15

tel. (022) 818 98 46

Serdecznie zapraszamy!

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

Elektroniczny system g³osowania,
wprowadzony na ostatniej sesji uspraw-
ni³ prowadzenie obrad. Jak wszystko co
dobre w warszawskim samorz¹dzie, jest
dzieckiem poprzednich w³adz stolicy.
Przyda siê w tej kadencji rady. Do tej
pory radni protestowali przeciwko na-
gminnym manipulacjom kolejnoœci¹ wy-
st¹pieñ radnych. Od momentu wprowa-
dzenia elektronicznego systemu, radni
zg³aszaj¹ chêæ przemówienia przyci-
skiem. Kolejnoœæ wyst¹pieñ komputer
wyœwietla na ekranie. Na bie¿¹co widocz-
ny jest te¿ czas poszczególnych przemó-
wieñ, co mo¿e wp³yn¹æ dyscyplinuj¹co
na radnych notorycznie „golim¹c¹cych”.

Niestety, w sprawach merytorycznych
nie ma dobrych informacji. Ofensywa rz¹-
dz¹cej koalicji przeciw warszawskiej kul-

Nowe zabawki, stare zabawy
turze trwa. W poprzedniej kadencji, dziê-
ki samorz¹dowcom z PiS w Warszawie zo-
sta³y za³o¿one dwa prywatne teatry: Kry-
styny Jandy i Emiliana Kamiñskiego.

Janda mia³a szczêœcie – uruchomi³a
swój teatr przed nadejœciem hord plat-
formersów. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki
przychylnemu kulturze nastawieniu po-
przednich w³adz stolicy. Kamiñski nie
zd¹¿y³, poniewa¿ wybrana przez niego
lokalizacja wymaga przeprowadzenia
kosztownego remontu. Aktor zdoby³
œrodki na jego przeprowadzenie z Unii
Europejskiej. W nale¿¹c¹ do miasta ka-
mienicê chce zainwestowaæ 5 mln euro.
Niestety, niechêtny temu projektowi jest
przywieziony przez Hannê Gronkiewicz-
Waltz ze Szczecina skarbnik miasta. Rad-
ni koalicji SLD-PO zgodnie utr¹cili pro-

Lustracja, dekomunizacja, pods³uchy,
nagrania, aborcja, ochrona ¿ycia poczê-
tego, ci¹g³e awantury w parlamencie - me-
dialny szum w tych sprawach trwa nie-
przerwanie od wielu miesiêcy. Powtarza
siê stara praktyka stosowana ju¿ w staro-
¿ytnym Rzymie, i¿ narodowi, jeœli nie daje
siê chleba, trzeba zapewniæ igrzyska.
Igrzysk wiele. Krew na scenie politycznej
leje siê strumieniem. Padaj¹ najwierniej-
si. W felietonie „Cisza przed burz¹” pisa-
³em o grupie m³odych dzia³aczy PiS, któ-
rzy szumnie nazwali siê „jastrzêbiami”.
Ostrzega³em ich, ¿e wojenka powoduje
straty po obu stronach, a na swoje nazwi-
sko nale¿y pracowaæ konstruktywnie, ciê¿-
ko i mozolnie, a nie próbowaæ œwieciæ œwia-
t³em odbitym od innych. Pierwszym, któ-
ry poleg³ na polu konfrontacji by³ woje-
woda D¹browski - przeciw niemu podob-
no ju¿ toczy siê postêpowanie prokura-
torskie. Ostrzega³em, ¿e pozostali te¿ za-
pewne pos³u¿¹ za miêso armatnie, paszê
boga wojny. Zastanawia³em siê, który bê-
dzie nastêpny? Nie musia³em czekaæ zbyt
d³ugo. S¹siad ze strony NGP - radny War-
szawy Maciej Maciejowski, do niedawna
rzecznik prasowy warszawskiego PiS dum-
nie - podobnie jak ja - podkreœlaj¹cy swoj¹
przynale¿noœæ partyjn¹ jako autor felie-
tonów w NGP nagle zgubi³ PiS w podpisie.
Zaintrygowany tym faktem uzyska³em
dodatkowe informacje, i¿ Pan Maciejow-
ski nie jest ju¿ rzecznikiem prasowym war-
szawskiego PiS i zawiesi³ swoje cz³onko-
stwo w tej partii. Nie wiem, jak¹ „poli-
tyczn¹ zbrodniê” pope³ni³ radny Maciejow-
ski i ma³o mnie to interesuje, lecz musia-
³a byæ nadzwyczaj ciê¿ka, bowiem centrala
zareagowa³a nadzwyczaj szybko, co w PiS
zdarza siê nader rzadko. Wiem, co mó-
wiê, bowiem proces odspawywania by³e-
go burmistrza Pragi Pó³noc Roberta So-
snowskiego od PiS trwa³ wiele miesiêcy.
Tak wiêc, w krótkim czasie pog³owie PiS-
owskich „jastrzêbi” spad³o o po³owê. Na
szczêœcie te, które wyklu³y siê na wie¿ycy
Pa³acu Kultury i Nauki, który od niedaw-
na zosta³ wpisany na listê zabytków maj¹
siê dobrze. O s³ynny warszawski Pekin od
d³u¿szego czasu toczy³a siê walka - wy-

burzyæ czy zachowaæ - zwyciê¿y³ racjona-
lizm, a decyzja o wpisaniu go do rejestru
zabytków koñczy temat. Wywo³ywane s¹
natychmiast nastêpne, jak na przyk³ad de-
komunizacja ulic.

Pytam siê, komu z mieszkañców Pragi
przeszkadza nazwa ulicy „D¹browszcza-
ków”, któr¹ chce zdekomunizowaæ IPN.

Jako historyk znam dzieje tej ochot-
niczej formacji walcz¹cej w latach 30 z
hiszpañskimi faszystami genera³a Fran-
co. Jako ciekawostkê w tej sprawie przy-
toczê fakt, i¿ w obronie nazwy tej ulicy
wypowiedzia³ siê Senat Hiszpanii, co jest
wydarzeniem bez precedensu w stosun-
kach miêdzynarodowych.

Ciekaw jestem Pañstwa opinii w tej
sprawie. Proszê je kierowaæ b¹dŸ listow-
nie na adres Rady Dzielnicowej SLD Pra-
ga Pó³noc Plac Hallera 5, lokal 1a lub
na mój adres internetowy ireneuszton-
dera@aster.pl

Nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci,
i¿ bêdzie to kolejne pole konfrontacji po-
litycznej w naszej praskiej radzie, bo-
wiem radni PiS i PWS nie s¹ zaintereso-
wani ¿adnymi konstruktywnymi dzia³a-
niami na rzecz tej dzielnicy, dla nich licz¹
siê igrzyska i ogromna wola forsowania
swoich racji politycznych. Na dzieñ dzi-
siejszy ich decyzjami zablokowano wszel-
kie prace rady jako gremium stanowi¹-
cego, przyjmuj¹c g³upaw¹ decyzjê o
przerwie w obradach rady do 13 czerw-
ca br. - dobrze, ¿e nie do 2009.

Rada nie mo¿e wiêc oceniæ wykona-
nia bud¿etu za rok ubieg³y, wnosiæ o
zmiany w bud¿ecie na rok bie¿¹cy, wy-
konywaæ swoich funkcji kontrolnych i
inicjatywnych, wnosiæ o nowe inwestycje
na Pradze, wypowiadaæ siê w wielu in-
nych wa¿nych sprawach dla tej dzielni-
cy. Jako radny Pragi czujê siê bezsilny
wobec prawnej arogancji i bezczelnoœci
radnych PiS oraz PWS, którzy próbuj¹
traktowaæ nasz¹ dzielnicê jak swój pry-
watny folwark.

Wnoszê wiêc tak¿e t¹ drog¹ do woje-
wody mazowieckiego Pana Jacka Sasina
o szybkie rozstrzygniêcie wniosków kie-

Polityczny mêtlik

W tym tygodniu oka¿e siê, czy Pol-
ska z Ukrain¹ otrzymaj¹ prawo do orga-
nizowania Mistrzostw Europy w pi³ce no¿-
nej w 2012 roku. Jeœli tak, to mecz otwar-
cia ma zostaæ rozegrany w Warszawie na
Stadionie Narodowym. Problem jednak
w tym, ¿e stadionu jeszcze nie ma. Jego
budowa by³a jednym ze sztandarowych
hase³ Lecha Kaczyñskiego w walce o fo-
tel prezydenta Warszawy w 2002 r. Ka-
czyñski wybory wówczas wygra³ i PiS
przez cztery lata rz¹dzi³ stolic¹, jednak
o budowie stadionu zapomniano. Podob-
nie jak o wielu innych obietnicach wy-
borczych, które do dziœ pozosta³y niespe-
³nione. Do sprawy powróci³ w swym pro-
gramie Kazimierz Marcinkiewicz, komi-
sarz Warszawy i kandydat na jej prezy-
denta w 2006 r. Nie by³o mu jednak dane
zrealizowaæ tej obietnicy, poniewa¿ wy-
borcy nie obdarzyli go zaufaniem i na
urz¹d prezydenta wybrali Hannê Gron-
kiewicz Waltz. Zapewne jednak dla Mar-
cinkiewicza budowa stadionu by³a te¿
tylko has³em wyborczym, bo gdy w mar-
cu 2006 r. do rz¹dzonego wtedy przez
niego miejskiego ratusza wp³yn¹³ wnio-
sek o wydanie warunków zabudowy dla
tej inwestycji, to przez dziewiêæ miesiêcy
pozosta³ bez odpowiedzi.

Prawda wysz³a na jaw dopiero po
zmianie w³adz w Warszawie w listopadzie
ubieg³ego roku. Okaza³o siê bowiem, ¿e
obietnice budowy stadionu narodowego
sk³adane przez panów z PiS nie mog³y
byæ zrealizowane, poniewa¿ obiekt ma
powstaæ w miejscu Stadionu Dziesiêciole-
cia, czyli na terenie nie nale¿¹cym do
miasta Warszawy. A wed³ug opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej – organu
nadzoruj¹cego decyzje finansowe samo-
rz¹dów – w³adze Warszawy nie mog¹ fi-
nansowaæ budowy stadionu na nie swo-
im gruncie. Powinien on powstaæ za pie-

Po¿yjemy - zobaczymy
ni¹dze rz¹du, co jest oczywiste zwa¿yw-
szy, ¿e teren nale¿y do Skarbu Pañstwa,
a stadion ma byæ obiektem narodowym,
a nie miejskim. Ponadto za jego budowê
odpowiadaæ ma Centralny Oœrodek Spor-
tu podleg³y ministrowi sportu Tomaszowi
Lipcowi – notabene temu samemu, któ-
ry za rz¹dów Lecha Kaczyñskiego w mie-
œcie by³ dyrektorem Warszawskiego
Oœrodka Sportu i Rekreacji, w którym do-
chodzi³o do licznych nieprawid³owoœci.

Czy w³adze Warszawy wspomog¹ wiêc
budowê stadionu narodowego prowa-
dzon¹ przez w³adze centralne? Oczywi-
œcie, ¿e tak, choæ na pewno nie poprzez
wy³o¿enie pieniêdzy za rz¹d. Rekomen-
dowany przez Lewicê i Demokratów dy-
rektor miejskiego Biura Sportu Wies³aw
Wilczyñski zapowiedzia³ ju¿, ¿e miasto
aktywnie w³¹czy siê we wszelkie dzia³a-
nia wspieraj¹ce inwestycjê, pocz¹wszy od
wydania wszystkich niezbêdnych pozwo-
leñ, a na opracowaniu i wybudowaniu
rozwi¹zañ komunikacyjnych koñcz¹c.
W³adze Warszawy bêd¹ równie¿ musia³y
rozwi¹zaæ problem kilkudziesiêciu tysiê-
cy ludzi ¿yj¹cych z handlu na Stadionie
Dziesiêciolecia, którym trzeba bêdzie za-
pewniæ now¹ lokalizacjê bazaru tak, aby
nie stracili miejsc pracy.

Ka¿dy ma swoj¹ Warszawê. Moja
Warszawa to miêdzy innymi Dworzec Za-
chodni, na którym przesiadam siê z po-
ci¹gu dalekobie¿nego na autobus, gdy
wracam z odwiedzin u rodziców. Moje
miasto wita mnie widokiem i zapachem
dworcowych podziemi, przy których pod-
ziemia Dworca Centralnego to prawie
Luwr. Jednak, mimo i¿ przemyka³em siê
tam o ró¿nych porach dnia i nocy, nigdy
nie natrafi³em na pijack¹ burdê.

Dlatego zdziwi³em siê, ¿e akurat to
miejsce upatrzyli sobie miejscy radni jako
jedno z wymagaj¹cych objêcia zakazem
sprzeda¿y alkoholu. Faktycznie, w pod-

Przepis na wychowanie
ziemnych zakamarkach znajduj¹ siê
knajpki, w których przesiaduj¹ od œwitu
do nocy zmêczeni ¿yciem mê¿czyŸni, ja-
kich pe³no w wielkim mieœcie. Likwidacja
knajpek spowoduje, ¿e przenios¹ siê oni
do s¹siedniego parku przy Alejach Jero-
zolimskich, gdzie ich obecnoœæ bêdzie
mo¿na zapewne wielkim nak³adem si³
zminimalizowaæ, ale nigdy zlikwidowaæ.
A po drugiej stronie parku jest szko³a...

Jeszcze bardziej zadziwi³y mnie prohi-
bicyjne zapêdy miejskich radnych na teren
ogrodu zoologicznego. W ZOO bywam na
pewno rzadziej, ni¿ na Dworcu Zachodnim,
doœæ czêsto za to w s¹siednim Parku Pra-
skim. Te¿ nie wydaje mi siê, by by³ to teren
jakiejœ nadzwyczajnej aktywnoœci agresyw-
nych pijaczków. Dlaczego wiêc akurat tam
zakaz sprzeda¿y alkoholu? Zdziwienie moje
zgas³o, gdy us³ysza³em wyjaœnienie radnej
PiS: „Po ZOO lubi¹ spacerowaæ tatusiowie z
dzieæmi, trzymaj¹c piwo w rêku. Zakaz
uniemo¿liwi³by takie sytuacje.”

Zgrzeszy³em naiwnoœci¹ uwa¿aj¹c, ¿e
dyskutowany na sesji rady miasta pro-
jekt zakazu sprzeda¿y alkoholu w wy-
branych miejscach ma na celu zapobie-
ganie przestêpczoœci. Nie - tu chodzi o
wychowywanie. W³adza nie mo¿e dopu-
œciæ, by dziecko zobaczy³o tatusia z pi-
wem. Nie doprowadzajmy jednak do
ruiny znajduj¹cych siê przy ZOO restau-
racji, które i tak poza wakacyjnymi nie-
dzielami cienko przêd¹. Przecie¿, ukry-
waj¹c siê przed ¿¹dnymi sukcesów wy-
chowawczych samorz¹dowcami, spra-
gniony ojciec mo¿e kupiæ piwo w sklepie
nie objêtym prohibicj¹ i piæ je w miesz-
kaniu, w którym jego ma³oletnie dzieci
bêd¹ siê z przera¿eniem przygl¹daæ
temu procederowi. I co wtedy? Skiero-
waæ trójki giertychowskie do mieszkañ?
Cel wychowawczy mo¿na uzyskaæ ina-
czej. Po prostu, zaka¿my sprzeda¿y al-
koholu ojcom dzieci!

...Ale przecie¿ w Warszawie nie rz¹-
dzi ju¿ PiS. Okazuje siê, ¿e wszyscy, któ-
rzy dochodz¹ do w³adzy, nabieraj¹ prze-
konania, ¿e ¿ycie spo³eczne mo¿na
uzdrowiæ wprowadzaj¹c coraz bardziej
szczegó³owe, absurdalne przepisy.

Maciej Bia³ecki

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

www.bialecki.net.pl

jekt uchwa³y w tej sprawie, nie wprowa-
dzaj¹c go do porz¹dku obrad.

Jest to nie tylko kolejny etap wojny czer-
wono – liberalnej koalicji z warszawsk¹ kul-
tur¹. Sprawa ma drugie dno. Otó¿ radni PO
chcieli „utrzeæ nosa” nielubianemu przez
nich wiceprezydentowi Jakubiakowi. Tak
oto wewnêtrzne rozgrywki Platformy utr¹-
ci³y powstanie w malowniczych piwnicach
oryginalnej, prywatnej sceny teatralnej.

Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy

rowanych do jego urzêdu w sprawach do-
tycz¹cych Pragi. Szczególnie zaœ w spra-
wach, gdzie zachodzi podejrzenie z³ama-
nia prawa przez radnych w sprawie wa¿-
noœci ich mandatów. Nie mo¿e byæ bowiem
w pañstwie prawa tak, i¿ niektórzy sta-
wiaj¹ siê ponad nim, a szczególnie gdy
uwa¿aj¹, i¿ s¹ z „w³aœciwej opcji”.

Skrajnym rozwi¹zaniem, Panie Woje-
wodo, o ile znajdzie Pan odpowiednie pod-
stawy prawne, mo¿e byæ rozwi¹zanie tej
rady. Gotów jestem jako radny tej dziel-
nicy dla jej dobra zaakceptowaæ takie roz-
wi¹zanie. Niech w przedterminowych wy-
borach wypowie siê suweren, czyli ogó³
mieszkañców Pragi. Niech mieszkañcy tej
dzielnicy, o ile Pan nie chce, czy nie mo¿e
po³o¿¹ kres tej awanturze.

Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

� 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!

Budowa stadionu, a w³aœciwie narodo-
wego centrum sportu, bo nie bêdzie to tyl-
ko stadion pi³karski, ale obiekt wielofunk-
cyjny, wymagaæ bêdzie wspó³dzia³ania
w³adz Warszawy i  administracji rz¹dowej.
Tylko wtedy jest szansa, ¿e inwestycja po-
wstanie sprawnie i szybko. Czy jednak stro-
nê rz¹dow¹ bêdzie staæ na wspó³pracê z
lewicowym dyrektorem Biura Sportu w
Urzêdzie Miasta? Po¿yjemy – zobaczymy.

Sebastian Wierzbicki

Radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)
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równie¿ za pracowniê, poczesne miej-
sce zajmuj¹ obrazy. Przedstawiaj¹ frag-
menty miasta. Nie s¹ to typowe miej-
skie pejza¿e; bardziej przypominaj¹
plany urbanistyczne czy te¿ widoki aglo-
meracji z lotu ptaka. „Plac na Rozdro-
¿u”, „Rondo ¯aba” (na zdjêciu) , „Plac

Wilsona” nale¿¹ do cyklu „Ronda”. Inne
przedstawiaj¹ praskie kominy, klatkê
schodow¹, pralkê. Wszystkie z³o¿one
jakby z geometrycznych figur, tworz¹
bardzo uporz¹dkowany, dok³adnie wy-
liczony œwiat, którego nic nie jest w sta-
nie zaburzyæ.

- To nie jest abstrakcja – mówi Julia
Junosza-Szaniawska – wszystkie obra-
zy maj¹ odniesienie do rzeczywistoœci.
„Rondo ¯aba” przedstawia w³aœnie to
rondo. Œwiat postrzegam jako zbiór fi-
gur. Widzê linie, kwadraty, ko³a. Prze-
liczam odleg³oœci wed³ug podzia³ki.
Du¿o w tym matematyki.

Widocznie to tradycje rodzinne. Brat
Julii, Konstanty jest matematykiem a
tata, Stanis³aw-architektem. Sk¹d wiêc
te zainteresowania artystyczne i pomys³
zrobienia filmu animowanego?

- Babcia ze strony taty skoñczy³a Wy-
dzia³ Re¿yserii Telewizyjnej w £odzi –
mówi Julia Junosza-Szaniawska. –
Mo¿e dlatego wybra³am artystyczny
kierunek studiów. Natomiast animacj¹
zainteresowa³am siê na trzecim roku
Akademii, kiedy trzeba by³o podj¹æ
decyzjê o pracy dyplomowej. Film ani-
mowany ³¹czy w sobie ró¿ne gatunki
sztuki – rysunek, obraz, muzykê, ruch
– a przez to bardziej pobudza wyobraŸ-
niê. Wydaje mi siê, ¿e jest to bardzo
ciekawa, daj¹ca wiele mo¿liwoœci for-
ma wypowiedzi artystycznej.

Dyplomowy film Julii Junosza–Sza-
niawskiej nosi tytu³ „Ktoœ, kto by³”. In-
spiracj¹ do jego powstania by³o opowia-
danie Edgara Allana Poe pt. „Portret
owalny”. Akcja dzieje siê w starym zam-
ku. Opowiada o m³odej, zakochanej w
pewnym malarzu dziewczynie, która
pozuje mu do portretu. Malarz, zapa-
miêtany w swojej pracy, nie zwraca uwa-
gi na jej mi³oœæ i oddanie. Powstaje
wspania³y obraz, ale niknie ¿ycie dziew-
czyny. Wraz z ostatnim poci¹gniêciem
pêdzla dziewczyna ginie.

Film „Ktoœ, kto by³” zosta³ zrealizo-
wany metod¹ tradycyjn¹. Sk³adaj¹ siê
nañ tysi¹ce rysunków. Aby powsta³o
wra¿enie ruchu, trzeba przesun¹æ 25
klatek w ci¹gu 1 sekundy. Ka¿d¹ z tych

dokoñczenie ze str. 1 klatek trzeba narysowaæ. To bardzo d³u-
ga i ¿mudna praca. Ten, trwaj¹cy nie-
spe³na 4 minuty film, powstawa³ 2 lata.
Obecnie coraz wiêcej filmów animowa-
nych powstaje za pomoca komputera.
Przy obecnych mo¿liwoœciach technicz-
nych jest to metoda szybsza i ³atwiej-
sza. Jednak animacja komputerowa
sprawia wra¿enie sztampy, szablonu,
bez swoistego, indywidualnego wyrazu
i nastroju.

Julii Junosza – Szaniawskiej uda³o
siê oddaæ w swoim filmie niepowta-
rzaln¹ atmosferê prozy Poe’go, atmos-
ferê niepokoju, pewnej tajemnicy, a
nawet grozy. Bohaterowie, choæ nary-
sowani, ¿yj¹, kochaj¹. Odbieramy te
uczucia i emocje. Tego nie móg³ doko-
naæ komputer, tu znaæ rêkê artysty.

- ̄ eby siê czegoœ nauczyæ, trzeba za-
cz¹æ od pocz¹tku, trzeba poznaæ trady-
cyjne metody – t³umaczy autorka fil-
mu. –Komputer to tylko narzêdzie, bar-
dzo sprawne i potrzebne, które jednak
nie powinno zdominowaæ procesu two-
rzenia. Film zrealizowany metod¹ tra-
dycyjn¹ ma duszê. Tê duszê mo¿e mu
daæ tylko ¿ywy rysunek.

Jak powstaje film z dusz¹? Najpierw
trzeba napisaæ scenariusz, nastêpnie na-
rysowaæ tzw. storyboard, czyli komik-
sowy zapis historii. Kiedy ma siê ju¿
ustalony ogólny zarys, mo¿na przyst¹-
piæ do wykonywania rysunków. Julia Ju-
nosza-Szaniawska robi³a je na kalkach,
a t³o oddzielnie, na papierze. PóŸniej
na papierowe t³o nak³ada³a kalkê z ry-
sunkiem i fotografowa³a. Zastosowa³a
technikê zdjêæ z podœwietlark¹. Polega
ona na tym, ¿e jedyne œwiat³o przy fo-
tografowaniu dostarczane jest z do³u,
co daje efekt przestrzeni. Dopiero po
wykonaniu zdjêæ nastêpuje monta¿ ju¿
za pomoc¹ komputera oraz zgranie
dŸwiêku i muzyki.

Film „Ktoœ, kto by³” to nie tylko do-
brze zmontowane ruchome obrazy. Nie-

sie on wa¿ne humanistyczne przes³a-
nie dla ludzi, którzy ponad miarê od-
daj¹ siê pracy. Ostrzega ich, ¿e nie zwa-
¿aj¹c na uczucia innych ludzi, trac¹ coœ
wa¿nego. To bardzo aktualne przes³a-
nie w naszym zabieganym œwiecie.

Film cieszy siê du¿ym zainteresowa-
niem. Zyska³ uznanie krytyków, czego
dowodem jest zdobycie nagrody specjal-
nej za wybitne walory artystyczne na
Festiwalu Filmów Animowanych „Ofa-
fa” w Krakowie, w grudniu 2006 roku.
Zosta³ wys³any na festiwale do Czech,
Francji i Hiszpanii. Bêdzie prezentowa-
ny równie¿ w £odzi i Warszawie.

Obecnie Julia Junosza-Szaniawska
powróci³a do malarstwa. Przygotowuje
teraz dwa cykle obrazów: „Muzycy” i
„Muzycy jazzowi”

- Bardzo lubiê muzykê – mówi ar-
tystka – do tego stopnia, ¿e nie mogê
bez niej pracowaæ. Ostatnio zaczê³am
chodziæ na koncerty jazzowe i pomy-
œla³am, czemu nie po³¹czyæ tych dwóch
form ekspresji?

W ten sposób powsta³ bardzo piêkny
portret flecistki na tle czerwonych kwia-
tów. Po rondach i geometrycznych for-
mach artystka wróci³a do malowania lu-
dzi. Planuje jeszcze jeden cykl: „Frag-
menty z ¿ycia”. Twierdzi, ¿e ka¿dy ko-
lejny cykl malarski to nowe wyzwanie.

- Malowanie jest ci¹g³ym uczeniem
siê, niekoñcz¹c¹ siê lekcj¹, szukaniem
i odnajdywaniem.

Do animacji na pewno kiedyœ powró-
ci. Ale nie sama. Ma nadziejê, ¿e uda
jej siê stworzyæ grupê ludzi, którzy bêd¹
chcieli robiæ filmy artystyczne, nie w ce-
lach reklamowych, i dla których, tak jak
dla niej, najwa¿niejszym celem bêdzie
pokazanie ludzkich uczuæ, prze¿yæ i
emocji. Poniewa¿ w ruchomych obra-
zach najbardziej fascynuj¹ce jest odkry-
wanie prawdy o cz³owieku.

Joanna Kiwilszo

Celem projektu jest nawi¹zanie wspó-
³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹do-
wymi, przedstawicielami pomocy spo-
³ecznej, s³u¿by zdrowia, organów wymia-
ru sprawiedliwoœci i w³adzami dzielnicy
– dla poprawy jakoœci oferty pomocy dla
dzieci, m³odzie¿y i ich rodzin z proble-
mami spo³ecznymi. Projekt  skierowany
jest tak¿e do kuratorów zawodowych i
spo³ecznych, praskich szkó³, stra¿y miej-
skiej, instytucji kultury i przedsiêbiorców.

Wykorzystane zostan¹ berliñskie do-
œwiadczenia w tworzeniu lokalnych part-
nerstw  na rzecz rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych. Podczas seminarium
mówi³ o nich  przedstawiciel Parytetowe-
go Zwi¹zku Socjalnego Berlina dr Eber-
hard Loehnert , który w  podsumowaniu
stwierdzi³: partnerstwo daje wiêksze re-
zultaty ni¿ suma dzia³añ pojedynczych;
musi byæ zbudowane oddolnie oraz uzu-
pe³nione przez koordynacjê odgórn¹.

Na Pradze Po³udnie powsta³o kilka
koalicji organizacji na rzecz dzieci i m³o-
dzie¿y, np. Rada œwietlic po³udniowopra-
skich. Przedstawiciele 15 placówek spo-
tykaj¹ siê raz w miesi¹cu. Odby³a siê
kampania „Zachowaj trzeŸwy umys³”,
zakoñczona festynem. Realizowany jest
program „Zagospodarowanie czasu wol-
nego”: zajêcia w OSiR, w hali sportowej,
nauka p³ywania, pi³ka no¿na. Najd³u¿-
sza kampania, „Praska sieæ pomocy
dziecku krzywdzonemu”, prowadzona
jest na mocy uchwa³y Rady Dzielnicy z
2002 roku. Liderem koalicji jest tu Fun-
dacja „Dzieci niczyje”. W 2007 roku, z
t¹ fundacj¹ realizowany bêdzie nowy
program, z m³odymi matkami i kobie-
tami w ci¹¿y.

Praga Pó³noc ma w takich dzia³aniach
bogate doœwiadczenia. Ju¿ w latach
1996-97, z inicjatywy Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej powsta³o Forum  Organizacji
Pozarz¹dowych na rzecz dzieci i m³odzie-
¿y. W 2002 roku w sk³ad Forum wcho-
dzi³o kilkanaœcie organizacji, a tak¿e
policja i stra¿ miejska. „Wypracowaliœmy
zasady, nauczyliœmy siê razem rozwi¹-
zywaæ konkretne problemy. Ogniwami
Forum s¹ wszyscy, którzy wchodz¹ w
jego sk³ad” – podkreœla Gra¿yna Augu-
œcik z OPS. Efekty wspó³pracy to m.in.
projekt teatralny (2005/2006) i tego-
roczny „Praski Klub Gimnazjalisty”. Wiê-
cej szczegó³ów poznamy podczas najbli¿-
szego spotkania Forum. Informacje o in-
stytucjach publicznych i organizacjach
pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na Pradze
Pó³noc na rzecz dzieci i m³odzie¿y, mo¿-
na znaleŸæ w wydanym niedawno Infor-
matorze oraz na www.orato-
rium.waw.pl/forum.

W tworzeniu i realizacji programu na
rzecz dzieci i m³odzie¿y z rodzin z pro-
blemami spo³ecznymi pomocne bêd¹
doœwiadczenia Pañstwowej Agencji Roz-
wi¹zywania Problemów alkoholowych
oraz Krajowego Biura ds. Narkomanii,
a tak¿e berliñskiego Stowarzyszenia
Parents Against Drugs. Profilaktyka uza-
le¿nieñ ma w Berlinie d³ug¹ tradycjê. W
II po³owie lat 80. realizowano tu bardzo
du¿o projektów informacyjnych i eduka-
cyjnych, nastawionych na profilaktykê,
np. „Nie – dla narkotyków”. Brakowa³o
komunikacji miêdzy organizacjami po-
zarz¹dowymi, a tak¿e miêdzy tymi or-
ganizacjami a administracj¹. W wyniku
konkursu powsta³a placówka ds. profi-
laktyki uzale¿nieñ, która na zlecenie
administracji Landu Berlin dzia³a przy or-
ganizacji pozarz¹dowej. Dr Wolfgang
Drahs ze stowarzyszenia PAD zauwa¿y³
wiele podobieñstw w omawianej tema-
tyce miêdzy Berlinem a Warszaw¹ i za-
deklarowa³ chêæ wspó³pracy

Zespó³ roboczy Projektu Partnerstwo
na rzecz dzieci, m³odzie¿y i ich rodzin z
problemami spo³ecznymi na Pradze Pó-
³noc i Pradze Po³udnie z³o¿y robocz¹ wi-
zytê w Specjalistycznej Poradni Profilak-
tyki Narkomanii w Berlinie. Projekt ten
finansowany jest przez niemieck¹ Fun-
dacjê „Akcja Cz³owiek”, a partnerem w
projekcie jest Parytetowy Zwi¹zek So-
cjalny Berlina.

S¹ prawne mo¿liwoœci ³¹czenia orga-
nizacji pozarz¹dowych w formy partner-
stwa publiczno-spo³ecznego. „Mazowia”
nie bêdzie tworzyæ takich partnerstw;
mo¿e pomóc w ich tworzeniu: przygoto-
waæ organizacje, zapewniæ szkolenie,
wymianê informacji; przekazaæ doœwiad-
czenia w wypracowaniu standardów
us³ug spo³ecznych.. Inicjatywa musi wy-
chodziæ od samych organizacji – podkre-
œli³ Zbigniew Wejcman, wiceprezes „Ma-
zowii”. Na ten aspekt zwraca³a te¿ uwa-
gê koordynatorka projektu Agnieszka
Kozaczyñska: sprawy merytoryczne
bêd¹ wybierane „oddolnie”; wokó³ nich
bêd¹ siê integrowaæ organizacje. Pierw-
szym kryterium w³¹czenia w projekt
bêdzie zaanga¿owanie. Utworzenie part-
nerstwa daje nadziejê, ¿e w ci¹gu kilku
lat powstanie interdyscyplinarny system
z udzia³em organizacji pozarz¹dowych,
administracji, policji, s³u¿by zdrowia i
innych partnerów –  efektywnie poma-
gaj¹cy dzieciom, m³odzie¿y i rodzinom
z problemami spo³ecznymi.

Zainteresowane organizacje mog¹
nawi¹zaæ kontakt z Federacj¹ Organiza-
cji S³u¿ebnych „Mazowia”, ul. Nowy
Œwiat 49/308, tel. 022 551 54 74.   K.

„Mazowia” dla Pragi
„Partnerstwo na rzecz dzieci, m³odzie¿y i ich rodzin ze œrodowisk z

problemami spo³ecznymi w warszawskich dzielnicach Praga Pó³noc i Pra-
ga Po³udnie” - seminarium na temat utworzenia takiego projektu zor-
ganizowa³a 12 kwietnia Federacja Organizacji S³u¿ebnych „Mazowia”.

Artyœci z Prawego Brzegu

„Debiuty 2007”
16 kwietnia w Domu Kultury „Œwit”

uroczyœcie og³oszono wyniki XIII Miê-
dzyszkolnego Konkursu Wokalno-Mu-
zycznego „Debiuty 2007”.

Wystêpy 762 uczestników z 12
przedszkoli, 12 szkó³ podstawowych,
6 gimnazjów, 2 liceów i oœrodka kul-
tury - ocenia³o jury pod przewodnic-
twem Bart³omieja W³odkowskiego. W
ka¿dej z 4 kategorii wiekowych przy-
znano nagrody i wyró¿nienia, w kilku

Film, który ma duszê

RzeŸbiarskie portrety i szklane przestrzenie

„Nieszczêœcie nas dotknê³o, lecz nie pokona³o,

Imiê znik³o na karcie, lecz w sercu zosta³o.”

ze smutkiem przyj¹³em wiadomoœæ

o œmierci Kole¿anki

Magdaleny Kloss-Kowalskiej

Wyrazy szczerego wspó³czucia

Rodzinie

sk³ada Marek Kamiñski z rodzin¹

Jan Kubicki-Mitaœ, ur. w 1965 r., po-
chodzi z Zakopanego. Absolwent s³ynnej
Szko³y im. Antoniego Kenara ukoñczy³
Wydzia³ RzeŸby na ASP w Warszawie. Bra³
udzia³ w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granic¹.

Otwarta w poniedzia³ek w Galerii Kon-
ferencyjnej ekspozycja to pierwsza wspól-
na wystawa ma³¿eñstwa praskich rzeŸ-
biarzy. Ich twórczoœæ, choæ zupe³nie ró¿-
na, dobrze siê razem komponuje. Zofia
Kubicka zaprezentowa³a rzeŸbiarskie

portrety. To przede wszystkim bardzo
udane g³ówki dzieci, ale równie¿ w³asny
autoportret oraz portret znajomej pianist-
ki. Z serii „Macierzyñstwo” mo¿emy ogl¹-
daæ p³askorzeŸbê „Poranek dnia ka¿de-
go”. W formie p³askorzeŸby artystka po-
kaza³a tak¿e portret Jana Nowaka-Jezio-
rañskiego, jaki wykona³a dla szko³y jego
imienia. Bardzo interesuj¹ca jest równie¿
rzeŸba nazwana „Wra¿enie”, przedsta-
wiaj¹ca siedz¹c¹ dziewczynê. To postaæ
uchwycona w pewnym momencie ¿ycia,
zatrzymana chwila. RzeŸba wykonana

DK „Zacisze” ul. Blokowa 1 zaprasza na koncert

Haliny Kunickiej

„Piosenki lekkie, ³atwe i przyjemne”

18 kwietnia (œroda) o godz. 17. Wstêp wolny!

jest w gipsie patynowanym. Zofia Kubic-
ka twierdzi, ¿e gips jest materia³em nie-
docenianym, a przecie¿ daj¹cym niesa-
mowite mo¿liwoœci.

-Kamieñ raz u¿yty pozostaje kamie-
niem, a z gipsem mo¿na dalej ekspery-
mentowaæ – t³umaczy artystka, - on pod-
lega w dalszym ci¹gu procesowi twórcze-
mu. Poprzez swoj¹ kruchoœæ nabiera cha-
rakteru porcelany.

Zupe³nie innego materia³u u¿ywa Jan
Kubicki-Mitaœ. Robi on instalacje z szyb
samochodowych. Wyciête w nich sylwet-
ki ludzkie przenikaj¹ siê i spotykaj¹. St¹d
tytu³ cyklu instalacji – „Spotkania”. Ar-
tysta zastosowa³ w swoich kompozycjach
szk³o, aby uzmys³owiæ nam, jak trudny
jest obecnie kontakt miêdzy ludŸmi. ̄ yje-
my oddzieleni od siebie szklanymi szy-
bami. Trzeba przebiæ siê przez tak¹ szy-
bê, aby dotrzeæ do drugiego cz³owieka.

Wystawa rzeŸby Zofii i Jana Kubickich
w Galerii Konferencyjnej Urzêdu Dzielni-
cy Praga-Pó³noc przy ul. ks. K³opotowskie-
go 15 czynna bêdzie do 11 maja 2007 r.,
w poniedzia³ki w godz. 10-18, oraz od
wtorku do pi¹tku w godz. 8-16.

Joanna Kiwilszo

Dom Kultury „Praga” ul. D¹browszczaków 2

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

wystawê malarstwa Anny Alicji Trochim.
Wystawa bêdzie czynna do 4 maja.

Z³ote, nie euro
Czytelników tekstu o „Trzynastej Masce” przepraszam za b³¹d w podaniu wyso-

koœci nagród. Kwoty: 300 – 500  dotyczy³y z³otych, a nie waluty Unii Europejskiej.
Na serio potraktowa³am tabliczki, niesione przez laureatów, a by³y one jedynie de-
koracj¹, swoistym dalszym ci¹giem spektaklu .Pani dyrektor, która w tej sprawie
zadzwoni³a do redakcji, dziêkujê za zwrócenie uwagi na mój b³¹d.     Zofia Kochan

przypadkach - ex aequo. Wœród  naj-
m³odszych I nagrodê otrzyma³ zespó³
„Bajlandia” z Przedszkola nr 18, z klas
I-III „S³oneczne Nutki” z SP nr 285. W
kategorii klas IV-VI I nagrod¹ podzie-
li³y sie zespo³y: „Moderato” z SP nr
275 i „Optymistyczny akcent” z SP nr
52, w kategorii m³odzie¿owej najlep-
szy by³ chór gimnazjum nr 141. Sze-
rzej o konkursie napiszemy w nastêp-
nym numerze.                          K.

dokoñczenie ze str. 1


