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

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

Zbadaj
s³uch

Oticon Delta
– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê

XXI wieku!

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

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

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
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Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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dokoñczenie na str. 12

Szpital Praski

dokoñczenie na str. 5

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,

EEG, BADANIA LABORATORYJNE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów

ubezpieczonych w ALLIANZ i w VISION

a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

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

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

www.demeter.com.pl

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

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

SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT

RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,

PIENI¥DZE TEGO

SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka

105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTAK
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WIELKA PROMOCJA

PROTEZ DENTYSTYCZNYCH!

Do 31 paŸdziernika:

- proteza akrylowa - 600 z³

- proteza szkieletowa - 900 z³

- korona porcelanowa - 450 z³

ul. Kondratowicza 25, tel. 022 811-19-39

OLEJ

OPA£OWY

Ekoterm Plus

022 634-47-66

RABAT
przed zim¹!!!

PH Pader Sp. z o.o.

Jeœli nie jest Ci obojêtne bezpieczeñstwo
Twoje i Twoich najbli¿szych,

jeœli chcesz mieæ wp³yw na to, co siê dzieje wokó³ Ciebie
- przyjdŸ i porozmawiaj na ten temat

w czasie „Dnia Otwartego” ze Stra¿¹ Miejsk¹.
Spotkanie odbêdzie siê 15 paŸdziernika w godz. 18-20
w siedzibie VI Oddzia³u Terenowego Stra¿y Miejskiej

m.st. Warszawy przy ul. J. M³ota 3 w Warszawie.

Co z Modliñsk¹?

- Bez przerwy interweniu-
jemy w Zarz¹dzie Dróg Miej-
skich, bo przecie¿ to inwesty-
cja miejska - mówi te¿ zde-
nerwowany t¹ sytuacj¹ Jacek
Kaznowski. - Ten pierwszy,
wci¹¿ niedokoñczony odci-
nek by³ po prostu Ÿle przygo-
towany. By³y problemy z wy-

Budowa pierwszego odcinka Modliñskiej od granic mia-
sta do Aluzyjnej ma ju¿ wielomiesiêczne opóŸnienia.
Strach pomyœleæ, co bêdzie z pozosta³ymi, bo przecie¿
w planach jest przebudowa ca³ej ulicy kosztem 540 mi-
lionów z³otych! Czy doczekaj¹ siê tego dopiero nasze pra-
wnuki? A mo¿e po cichu nast¹pi³ powrót do dawnej kon-
cepcji, ¿e budowa zacznie siê po 2030 roku?

w³aszczeniami; teraz z ekra-
nami. Czêœæ mieszkañców
chce, by ekrany stanê³y, ale
protestuj¹ przeciwko temu
w³aœciciele firm, bo klienci
straciliby do nich dostêp.
Jedn¹ z przyczyn opóŸnieñ
by³ w³aœnie brak konsultacji z
mieszkañcami.

Ze wzglêdu na zmiany
ustawowe i obci¹¿enia na
rzecz innych miast stolica jest
coraz bardziej zad³u¿ona i
gwa³townie szuka oszczêd-
noœci. Dlatego z planu „spa-

Rocznicowy
bilans

Odby³y siê wprawdzie oko-
licznoœciowe uroczystoœci
przy „Ma³ej Paœcie” przy ul.
Brzeskiej, podnios³e nabo-
¿eñstwo w praskiej katedrze
œw. Floriana; uczczono sym-
boliczny pomnik AK na Cmen-
tarzu Bródnowskim. By³ te¿,
16 wrzeœnia, apel poleg³ych
na skwerze im. p³k. Antonie-
go W³adys³awa ̄ urowskiego,
komendanta VI Obwodu AK
na Pradze w oprawie wojsko-
wej kompanii honorowej,
kombatantów oraz pocztów
szkolnych i harcerzy.

By³y to jednak rutynowe
uroczystoœci, zorganizowane
wed³ug scenariusza stereoty-
powej akademii.

Mo¿na by s¹dziæ, ¿e
wszystko odby³o siê popraw-
nie, a jednak … Zdecydowa-
nie uwa¿am, ¿e spo³eczeñ-
stwu Pragi brakuje wiedzy, by
identyfikowaæ siê z udzia³em
pokolenia Powstania i w pe-
³ni zrozumieæ rolê, jak¹ w tym
tragicznym akcie odegra³a
ich dzielnica.

Nawet godzinne referaty
na wolnym powietrzu nie
mog¹ tego zmieniæ.

A ³atwo mo¿na by³o wzbo-
gaciæ program. Od ponad

Skoñczy³y siê dwumiesiêczne obchody 64. rocznicy Po-
wstania Warszawskiego. O Woli, Mokotowie, ¯oliborzu
czy Czerniakowie g³oœno by³o we wszystkich mediach.
O Pradze nie wspomnia³ nikt, poza sekundowymi migaw-
kami w TV.

roku istnieje i jest dostêpny
film dokumentalny z narracj¹
komendanta  p³k. ̄ urowskie-
go, zawieraj¹cy jego ocenê
Powstania. Archiwa ujaw-
niaj¹ coraz to nowe fakty.
Dostêpne by³y równie¿ zbio-

W praskiej kawiarni Coffee
Travel przy ul. Floriañskiej 6
zosta³a otwarta wystawa fo-
tografii wspinaczkowej £uka-
sza Warzechy. Organizato-
rem wystawy jest Andrzej
Tkacz, w³aœciciel firmy X–tre-
me Sports, specjalizuj¹cej siê
w organizacji wypraw tury-
stycznych i sportowych.

£ukasz Warzecha urodzi³ siê
w 1983 r. Obecnie mieszka i
pracuje w Edynburgu. W 2007
r. ukoñczy³ studia fotograficzne
w Thames Valley University w
Reading. Jego zdjêcia ukazy-
wa³y siê w podró¿niczych ma-
gazynach w RPA, Australii i

Ekstremalne
fotografie

Wœród gatunków fotografii artystycznej fotografia sportów
ekstremalnych zajmuje wyj¹tkowe miejsce. To fotografia nie-
zwyk³a, przenosz¹ca widza w rejony rzadko odwiedzane przez
bywalców galerii, fotografia powstaj¹ca w ekstremalnych
sytuacjach: w górach, na wodzie i pod wod¹.

Ameryce. Jest laureatem jednej
z najbardziej presti¿owych na-
gród fotograficznych na œwie-
cie. W 2008 r. zwyciê¿y³ w kon-
kursie magazynu „Nature’s best
photography” w kategorii „Pe-
ople in nature” (nagrodzone
zdjêcie zamieszczamy na str 5).

Z zami³owania jest podró¿-
nikiem i wspinaczem. Prezen-
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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

SKUPUJÊ
PODRÊCZNIKI
AKADEMICKIE

I SZKOLNE
NOWE I U¯YWANE

DOJE¯D¯AM DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543

0 722 326 450

MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

Warszawa ul. Radzymiñska 119
tel. 022 679-67-90, 0663-72-44-13,

czynna w godz. 1200-2400

♦♦♦♦♦ organizujemy spotkania firmowe
♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

♦♦♦♦♦ catering    ♦♦♦♦♦ zamówienia na wynos

„Restauracja Tradycyjna”
zaprasza na potrawy KUCHNI POLSKIEJ

PARKING DLA GOŒCI!

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

dokoñczenie ze str. 1

Co z Modliñsk¹?
d³a” budowa drugiej jezdni na
P³ochociñskiej. S¹ jednak ju¿
fizycznie przekazane pieni¹-
dze na przebudowê Modliñ-
skiej na odcinku uznanym za
najtrudniejszy – miêdzy Mo-
stem Grota-Roweckiego a
Kowalczyka wraz z wiadukta-
mi. To 70 mln z³. Nied³ugo
wykonawca powinien wejœæ
na plac budowy.

Niestety, odwleka siê w
czasie wykonanie linii tram-
wajowej z ̄ erania na Tarcho-

min (przypomnijmy: mia³y po-
wstaæ dwie linie, jedna przez
planowany Most Pó³nocny z
Tarchomina do stacji metra
Gdañska – i ten powstanie
wraz z mostem, bo jest ju¿ na
ten cel 130 mln z³, z tym, ¿e
inwestorem s¹ Tramwaje
Warszawskie). Ta zw³oka wy-
nika z tego, ¿e tramwaj nie
mo¿e przeje¿d¿aæ pod wia-
duktem, jak samochody; ko-
nieczne jest wykonanie prze-
pustu ko³o elektrociep³owni
¯erañ. Podczas prac przygo-
towawczych do modernizacji
Trasy Toruñskiej pope³niono
b³¹d, gdy¿ nie brano pod
uwagê tego przepustu. Teraz
trwaj¹ nowe ustalenia, co
oczywiœcie wyd³u¿a czas
wykonania.

Jedyn¹ pociech¹ dla stoj¹-
cych w korkach mieszkañców
jest to, ¿e wydano ju¿ decy-
zje niezbêdne dla rozpoczê-
cia  budowy  Mostu Pó³noc-
nego. Pierwsza ³opata ma
byæ wbita do koñca roku. Na
ukoñczeniu jest przetarg na
wybór wykonawcy.

- Maj¹c na wzglêdzie pro-
blemy komunikacyjne dzielni-
cy zaczêliœmy patrzeæ na na-
sze drogi kompleksowo, jako
na system. Traktowanie jed-
nej czy te¿ innej ulicy wyryw-
kowo na zasadzie „gaszenia
ognia” nie wchodzi w rachu-
bê. Nie ma mowy o instalo-
waniu progów na drogach
tranzytowych ani takich, na
których przewidywana jest
komunikacja miejska. Ewen-
tualny próg w takiej sytuacji
nie tylko zwiêksza ha³as, ale
tak¿e powoduje wibracje, któ-
re po d³u¿szym okresie mog¹
nawet spowodowaæ pêkanie
œcian s¹siednich budynków.
Czasem mieszkañcy suge-
ruj¹ nam nawet, ¿e mo¿na by
progi zbudowaæ tymczasowo,
a gdy ruszy komunikacja –
zdemontowaæ. Jest to ewi-
dentne marnotrawstwo, bo
jeden próg to koszt rzêdu kil-
kunastu tysiêcy z³otych. Gdy
chodzi o d³ugie, ulice takich
progów musia³oby byæ kilka-
naœcie, a to ju¿ setki tysiêcy
z³otych, a nawet miliony, któ-
rych brak. Zamiast takich pro-
wizorycznych rozwi¹zañ
wszêdzie, gdzie to mo¿liwe,
staramy siê budowaæ chodni-
ki, choæ wiem, ¿e jest tu jesz-
cze bardzo du¿o do zrobie-
nia – mówi Jacek Kaznowski.

- Buntuj¹ siê tak¿e miesz-
kañcy ma³ych osiedli, gdzie
do niedawna przeje¿d¿a³
wrêcz jeden samochód na
godzinê, a teraz na w¹skich
czêsto uliczkach osiedlowych
tworz¹ siê korki. To szerszy
problem, zwi¹zany z tym, ¿e
na dziœ praktycznie jedyn¹
drog¹ tranzytow¹ jest Modliñ-
ska, na któr¹ w godzinach

szczytu trudno siê przebiæ.
Kierowcy wykorzystuj¹ w tym
celu nie tylko uliczki osiedlo-
we, co burzy ich mieszkañ-
ców, ale najdrobniejsze
œcie¿ki. Za³o¿enie tam pro-
gów (czêsto s¹ to drogi osie-
dlowe prywatne, nale¿¹ce do
wspólnot czy spó³dzielni)
dodatkowo jeszcze bardziej
obni¿y komfort ¿ycia: samo-
chody bêdê wprawdzie jecha-
³y wolniej, ale za to d³u¿ej.

Progi i sygnalizacjê œwietln¹,
tak¿e ¿ó³t¹ migaj¹c¹, staramy

Za i przeciw progom
Coraz czêœciej mieszkañcy pisz¹ do redakcji z proœb¹ o

interwencjê, by wp³yn¹æ na w³adze dzielnicy, aby zbudo-
wa³y progi spowalniaj¹ce, przez niektórych nazywane tak-
¿e le¿¹cymi policjantami. Najczêœciej powtarza siê zdanie
„kierowcy je¿d¿¹ jak szaleni, boimy siê o bezpieczeñstwo
dzieci i swoje”. Okazuje siê, ¿e nie jest to takie proste.

Ró¿ne s¹ kategorie dróg i bynajmniej nie na wszyst-
kie maj¹ wp³yw w³adze dzielnicy. Tych pytañ najwiêcej
zadaj¹ mieszkañcy Bia³o³êki, tote¿ sprawê wyjaœniamy
z burmistrzem Jackiem Kaznowskim.

siê zak³adaæ przy szko³ach.
Problem jednak nie zniknie tak
d³ugo, jak d³ugo kierowcy nie
zostan¹ zmuszeni do prze-
strzegania jazdy z dozwolon¹
prêdkoœci¹ z jednej strony, a z
drugiej – nie poprawi siê sieæ
dróg na Bia³o³êce.

Kolejnym aspektem ca³ej
sprawy s¹ ostatnie ciêcia bu-
d¿etowe. Przy problemach z
mo¿liwoœci¹ realizacji szkó³,
przedszkoli, a nawet otwarcia
wybudowanych, musimy prefe-
rowaæ rozwi¹zania docelowe. Piosenki Agnieszki Osieckiej

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne
♦♦♦♦♦     Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej
♦♦♦♦♦     Opiniowanie i przygotowanie umów
♦♦♦♦♦     Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody
♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskaniu kredytu, analiza umów
kredytowych
♦♦♦♦♦     Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)
♦♦♦♦♦     Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)
♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)
♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

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

Dlatego z wielk¹ przyjem-
noœci¹ wys³uchaliœmy kon-
certu, jaki odby³ siê 5 paŸ-
dziernika w Bia³o³êckim
Oœrodku Kultury. W ramach
cyklu „Malarze s³owa” z pio-
senkami Agnieszki Osieckiej
wyst¹pili laureaci nagrody
publicznoœci konkursu „Pa-

Kto z nas nie zna piosenek Agnieszki Osieckiej? Choæ
napisa³a ich ponad 2000, jej teksty s¹ ogólnie znane, to-
warzysz¹ nam codziennie. Pisa³a dla takich artystów, jak
Maryla Rodowicz, Kalina Jêdrusik, Magda Umer, Seweryn
Krajewski czy „Skaldowie”. Jej twórczoœæ to - obok doko-
nañ Jeremiego Przybory i Wojciecha M³ynarskiego - jed-
no z najwiêkszych osi¹gniêæ polskiej piosenki literackiej.

miêtajmy o Osieckiej”, Margi-
ta Œlizowska i Marcin Ko³acz-
kowski. Wykonawcom towa-
rzyszy³ zespó³ muzyczny pod
kierownictwem Urszuli Bor-
kowskiej (piano) w sk³adzie:
Konrad Kubicki (gitara baso-
wa), Marcin Kukie³a (gitara),
Piotr Maœlanka (perkusja)
oraz Wojciech Kidoñ (kongi i
instrumenty perkusyjne).

Artyœci rozpoczêli swój
wystêp refleksyjnie, pio-
senk¹ do muzyki Seweryna
Krajewskiego, „Pogoda na
szczêœcie”. PóŸniej by³y
szybsze, trochê mniej zna-
ne utwory, jak choæby „Obej-
mê dozorcostwo” czy „Têpa
blondyna”, a nastêpnie, bra-
wurowo wykonany przez
Margitê Œlizowsk¹ przebój
„Dziœ prawdziwych Cyga-
nów ju¿ nie ma”.

Piosenki zaprezentowane
bia³o³êckiej publicznoœci po-
chodzi³y ze spektakli „Mia-
steczko cud” oraz „Pamiêta-
…My o Osieckiej”. Rozpo-
zna³am te¿ utwór z wydawa-
³oby siê dawno zapomniane-
go telewizyjnego cyklu „Listy
œpiewaj¹ce”, wykonywany

niegdyœ przez Andrzeja Zie-
liñskiego i „Skaldów”. Chodzi
o „Piosenkê o Zieliñskiej”, w
której, co ciekawe, mówi siê
o Pradze Pó³noc:
„Ja nie widzia³em takiego

spojrzenia zielonego,

Nie dotyka³em takiego blasku

z³otopszennego.

Od Pragi- Pó³noc a¿ do Miñska

Takiej drugiej nie ma, Zieliñska!”

Margita Œlizowska i Marcin
Kolaczkowski wspólnie zaœpie-
wali te¿ inn¹ piosenkê „Skal-
dów”, „Nie ca³uj mnie pierwsza”
i wykonali j¹ poprawnie poli-

tycznie, gdy¿ Margita Œlizow-
ska œpiewa³a „nie ca³uj mnie
pierwszy”. Nie by³ to jedyny
moment humorystyczny kon-
certu, bo przecie¿ w piosen-
kach Agnieszki Osieckiej du¿o
jest refleksyjnego humoru. W
swoich tekstach poetka nama-
wia nas do poszukiwania w
szarym ¿yciu radoœci i kolorów.
O tym mówi piosenka „Ulica
japoñskiej wiœni”:
„Ulica japoñskiej wiœni, niech
ci siê przyœni co jakiœ czas.”

Koncert zakoñczy³ wielki
szlagier „Niech ¿yje bal”, ale

wczeœniej, na pierwszy bis
artyœci zaœpiewali piosenkê
„Trzeba mi wielkiej wody”. Jak
wspomina³a kiedyœ jej kom-
pozytorka Katarzyna Gaert-
ner, Agnieszka Osiecka napi-
sa³a ten tekst o sobie samej,
o ci¹g³ej gor¹czce ¿ycia, o
poszukiwaniu i niemo¿noœci
znalezienia szczêœcia. Ta i
inne piosenki Agnieszki
Osieckiej s¹ ci¹gle aktualne,
s¹ wskazówkami, jak „nie
gubiæ duszy” i dlatego bia³o-
³êcki koncert dostarczy³ nam
mnóstwo wzruszeñ.

Joanna Kiwilszo
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

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

rtg i naprawa protez

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

Co jest takiego szczególne-

go w metodzie Helen Doron?

Jest to precyzyjnie opraco-
wany system, który wykorzy-
stuje bogat¹ wiedzê na temat,
w jaki sposób dziecko naby-
wa swój jêzyk ojczysty. Zanim
nauczyliœmy siê mówiæ, czy-
taæ i pisaæ po polsku, przez
d³ugi czas musieliœmy siê
nas³uchaæ naszych rodziców,
rodzeñstwa czy dziadków,
potem wypowiedzieliœmy
pierwsze s³owo, potem dwa,
w koñcu zdanie. Pisanie i czy-
tanie przysz³o dopiero po
paru latach. Takie warunki
próbujemy te¿ stworzyæ na-
szym uczniom. Dziêki p³ytom
CD z piosenkami, rymowan-
kami, bajkami czy dialogami
dzieci „os³uchuj¹ siê” z me-
lodi¹ jêzyka angielskiego. Na
zajêciach w sposób natural-
ny poznaj¹ znaczenie tego,
co regularnie s³ysz¹ w do-
mach. Jednoczeœnie œwietnie
siê bawi¹, o czym œwiadcz¹
uœmiechy na ich buziach.

A jak to siê sta³o, ¿e wy-

bra³ Pan w³aœnie Pragê?

Nauczam t¹ metod¹ ju¿
ponad 8 lat, czyli od samego,
pocz¹tku gdy zawita³a ona w
Warszawie i nadal jestem bar-
dzo zadowolony z efektów ja-
kie ona przynosi. Chocia¿ na
terenie Warszawy dzia³a kilka-
naœcie oœrodków Helen Do-
ron, to w³aœnie Praga Pó³noc
by³a jedyn¹ dzielnic¹, gdzie
taka placówka jeszcze nie po-
wsta³a. Uwa¿ano, ¿e by³aby to
zbyt ryzykowna inwestycja.

I co? Nie jest?

To prawda, ¿e pierwszy rok
by³ trudniejszy ni¿ w centrach
w innych dzielnicach. Nie-
mniej jednak teraz przekonu-
jemy siê, ¿e zadowolone dzie-
ci i ich rodzice sami w sobie
s¹ chodz¹c¹ reklam¹ i przy-
ci¹gaj¹ swoich znajomych na
zasadzie poczty pantoflowej.

Jednak czy s¹dzi Pan, ¿e

przeciêtnego Pra¿anina
staæ na ni¹?

Myœlê, ¿e metoda Helen
Doron skierowana jest g³ów-
nie do dzieci rodziców z tzw.
klasy œredniej, którzy s¹ œwia-
domi, jak wa¿na jest wczesna
edukacja dzieci, a zw³aszcza
nauka jêzyka angielskiego.
Miesiêczny koszt zajêæ wraz
z plecaczkiem zawieraj¹cym
zestaw p³yt CD i ksi¹¿eczek
na ponad rok nauki to rz¹d
pomiêdzy 125 a 165 z³ (w
zale¿noœci od wieku dziecka
i d³ugoœci zajêæ). Nie jestem
palaczem, ale podejrzewam,
¿e jest to w³aœnie kwota, jak¹
osoba pal¹ca mo¿e wydaæ w
ci¹gu miesi¹ca na papierosy.

Œmiem twierdziæ, ¿e nie jest
to kwestia gruboœci portfela,
ale œwiadomoœci rodziców.

A co z angielskim dla
doros³ych?

Prowadzimy zajêcia an-
gielskiego równie¿ dla doro-
s³ych u nas w szkole. S¹ one
prowadzone na zmianê przez

Nowa placówka kulturalna na Pradze
Przy ulicy Szanajcy 14, w lokalu gdzie dawniej dzia³a³a

pracownia krawiecka, m³odzi ludzie zdecydowali siê na
otwarcie szko³y jêzykowej. Nauczaj¹ angielskiego za-

równo doros³ych jak i dzieci. Rozmawiamy z panem
Paw³em Krupiñskim, za³o¿ycielem TALK! School of

English i Centrum Nauczania Jêzyka Angielskiego

Metod¹ Helen Doron na Pradze.

lektora polskiego i Native
Speakera i k³ad¹ szczególny
nacisk na rozwijanie zdolno-
œci komunikacyjnych, takich
jak mówienie i rozumienie.
Zajêcia prowadzone s¹ w
ma³ych 4-6 - osobowych gru-
pach w wymiarze 2 razy po
90 minut tygodniowo, czyli s¹
to doœæ intensywne kursy.

Gdzie mo¿na dowiedzieæ
siê szczegó³ów?

Zapraszamy do nas do
szko³y na ul. Szanajcy 14 lub
telefonicznie 022 374 86 03.

Dziêkujê za rozmowê.

♦♦♦♦♦Nowa duñska odzie¿ - 9 z³

♦♦♦♦♦Tkaniny od 2 z³ za mb.

♦♦♦♦♦Koñcówki kolekcji

Sklep „OKAZJA” zaprasza

ul. Targowa 1
(wejœcie od Zamoyskiego)

� 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!

Zatarcie skazania w pol-

skim prawie karnym skutkuje

uznaniem przestêpstwa za

nieby³e wraz z up³ywem okre-

œlonego czasu, zaœ osoba, co

do której nast¹pi³o zatarcie

skazania, jest uwa¿ana za

niekaran¹. Tym samym zatar-

te ju¿ skazanie nie wywo³uje

¿adnych skutków prawnych,

gdy¿ wpis o skazaniu usuwa

siê z rejestru skazanych. Za-

sadniczym celem tej instytu-

cji jest umo¿liwienie skazane-

mu integracji ze spo³eczeñ-

stwem, aby nie wypominano

mu przez ca³e ¿ycie faktu po-

pe³nienia przestêpstwa. Ko-

deks karny przewiduje dwa

sposoby zatarcia skazania,

zarówno z mocy samego pra-

wa, a wiêc niezale¿nie od woli

skazanego, jak i na jego

wniosek. Zatem, w przypad-

ku kar nieizolacyjnych tj.

grzywny b¹dŸ ograniczenia

wolnoœci, zatarcie skazania

nastêpuje z mocy samego

prawa z up³ywem 5 lat od

wykonania lub darowania

kary, albo od przedawnienia

jej wykonania. Co warte pod-

kreœlenia, taki skazany ju¿ po

up³ywie 3 lat od wykonania,

darowania albo przedawnie-

nia wykonania kary, mo¿e

z³o¿yæ do s¹du wniosek o

zatarcie skazania. Tak¿e w

przypadku skazania danej

osoby na karê pozbawienia

wolnoœci lub karê 25 lat po-

zbawienia wolnoœci, a nawet

do¿ywotniego pozbawienia

wolnoœci (w praktyce chodzi

tu o sytuacjê, kiedy skazany

na karê do¿ywotniego pozba-

wienia wolnoœci zosta³ wa-

runkowo zwolniony po up³y-

wie 25 lat), zatarcie tego fak-

tu nastêpuje po up³ywie 10 lat

od wykonania, darowania

albo przedawnienia wykona-

nia kary.Tak¿e w tym przy-

padku mo¿e nast¹piæ zatar-

cie skazania na wniosek ska-

zanego, po up³ywie 5 lat od

wykonania, darowania lub

przedawnienia wykonania

kary. Warunkiem jest jednak

to, aby orzeczona kara nie

przekracza³a 3 lat, a spraw-

ca w tym okresie przestrze-

ga³ porz¹dku prawnego. Po-

zytywne rozpoznanie przez

s¹d wniosku skazanego we

wszystkich ww. przypadkach,

uzale¿nione jest oczywiœcie

od przestrzegania przez ska-

zanych porz¹dku prawnego,

a s¹d zobowi¹zany jest wte-

dy do dokonania odpowied-

nich ustaleñ.

W przedmiocie zatarcia

skazania orzeka s¹d, który

wyda³ wyrok skazuj¹cy w

pierwszej instancji. Je¿eli w

pierwszej instancji orzeka³o

kilka s¹dów, w³aœciwy jest

s¹d, który jako ostatni wyda³

wyrok skazuj¹cy. Natomiast,

je¿eli orzeka³y s¹dy ró¿nego

rzêdu, w³aœciwy jest s¹d wy-

¿szego rzêdu.

Podstawa prawna:  Kodeks

Karny (Dz. U. 1997 nr 88,

poz. 553) art. 106, 107 k.k.

Anna Kiczor

prawnik

Kancelaria Doradztwa

Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 0515-134-071,

0500-020-048,

kancelarialeximus@gmail.com

Prawnik radzi

Na czym polega instytucja
zatarcia skazania?

Pierwsza czêœæ 29. sesji –
jak informowaliœmy w po-

przednim wydaniu naszej ga-

zety – odby³a siê w terenie.
Radni zapoznawali siê na

miejscu z dzielnicowymi in-
westycjami. Ogl¹dali m.in.

nowoczesny budynek komu-

nalny z 80 mieszkaniami, na
którego parterze przewidzia-

ne s¹ powierzchnie pod dzia-
³alnoœæ us³ugow¹, tu znajd¹

równie¿ swoje miejsce ksiê-

garnia, filia urzêdu skarbowe-
go i klub seniorów. Ewene-

mentem w skali Warszawy, a
mo¿e nawet w skali kraju, jest

tzw. szko³a modu³owa. Do ist-

niej¹cej ju¿ szko³y podstawo-
wej nr 112 przy Berensona

dobudowano w pó³tora mie-
si¹ca kontener, w którym

mieszcz¹ siê trzy sale lekcyj-

ne, œwietlica, gabinet pedago-
ga i psychologa i gabinet re-

edukatora i logopedy. Konte-
ner zosta³ postawiony do cza-

su wybudowania przy Beren-

XXIX i XXX sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Inwestycje i bud¿et
sona nowej szko³y dla 600-
800 uczniów. Po zakoñczeniu
inwestycji modu³ zostanie
przeniesiony do szko³y przy
Juranda ze Spychowa. Nie-
wykluczone, ¿e pos³u¿y jesz-
cze niejednej szkole. Radni
obejrzeli równie¿ ciesz¹cy siê
du¿ym powodzeniem m³o-
dzie¿y z ca³ej Warszawy ska-
tepark przy Odkrytej. Na
ogrodzonej powierzchni ty-
si¹ca metrów mieszcz¹ siê
specjalne platformy, funbox i
grindboxy – nazwy zapewne
niewiele mówi¹ce niewtajem-
niczonym. Wszystko to ma po
prostu s³u¿yæ do wykonywa-
nia skomplikowanych ewolu-
cji na rolkach i deskorolkach.
Po powrocie do sali obrad

radni podjêli uchwa³ê o odwo-
³aniu Andrzeja Pó³rolniczaka
ze sk³adu komisji ochrony
œrodowiska i rolnictwa. Rad-
ny wczeœniej z³o¿y³ pisemn¹
rezygnacjê.

30., nadzwyczajna sesja
by³a w ca³oœci poœwiêcona
zmianom w bud¿ecie dzielni-
cy na ten rok. Zwiêkszeniu
uleg³y œrodki na nieruchomo-
œci komunalne, na oœwiatê,
na pomoc spo³eczn¹. Zmniej-
szeniu ulegn¹ wydatki na ak-
tywizacjê zawodow¹ bezro-
botnych (w zwi¹zku ze
zmniejszeniem siê skali bez-
robocia), na budowê i moder-
nizacjê dróg, na dodatki
mieszkaniowe.

(egu)
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ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

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

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Wszystko, co chcielibyœcie wiedzieæ o...

Nowoczesnych szk³ach okularowych

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

W ostatnich czasach w wielu dziedzinach ¿ycia obserwujemy szybki postêp. Udo-
skonalone pod wzglêdem technologicznym i funkcjonalnym produkty sprawiaj¹, ¿e
mo¿emy z nich korzystaæ d³u¿ej i z wiêkszym zadowoleniem. Dotyczy to tak¿e rynku
optycznego. Ku radoœci klientów rynek ten dysponuje coraz bogatsz¹ ofert¹ szkie³
optycznych, opraw i innych akcesoriów.

Okulary to zakup niezwykle wa¿ny. Kupujemy je na kilka lat, dlatego nasz wybór
musi byæ œwiadomy. Niektóre zak³ady pozwalaj¹ na samodzielne dobranie oprawek, lecz
nie informuj¹ o mo¿liwoœci wyboru szkie³. To b³¹d. Przecie¿ soczewki s¹ równie wa¿ne,
jak tworzywo oprawy. Przybli¿aj¹c Pañstwu ofertê rynkow¹ dotycz¹c¹ soczewek, chcemy
te¿ uœwiadomiæ, ¿e odpowiednio dobrane szk³a wp³ywaj¹ na zwiêkszenie komfortu u¿yt-
kowania, poprawê wygl¹du, a co za tym idzie - lepsze samopoczucie.

Szk³a optyczne generalnie mo¿emy podzieliæ na szklane i plastikowe. Soczewki
plastikowe s¹ lepsze od szklanych. Ich niew¹tpliw¹ zalet¹ jest to, ¿e wa¿¹ o 40 proc.
mniej ni¿ soczewki szklane oraz to, ¿e siê nie t³uk¹. Zwyk³e soczewki plastikowe cha-
rakteryzuj¹ siê jednak¿e mniejsz¹ odpornoœci¹ na zarysowania (plastik jest bardziej
miêkki ni¿ szk³o). Znaleziono jednak na to radê - s¹ soczewki plastikowe utwardzone.
Wówczas sw¹ zewnêtrzn¹ pow³ok¹ uzyskuj¹ tak¹ twardoœæ, ¿e nie jest ³atwo je zaryso-
waæ (np. nie uda siê to p³ask¹ stron¹ œrubokrêta).

Soczewki plastikowe s¹ nieznacznie grubsze od szk³a. Musimy zatem zasiêgn¹æ rady
fachowca w sprawie wyboru zarówno oprawek, jak i szkie³. Specjalista pomo¿e nam dobraæ
szk³a i oprawki tak, by ich gruboœæ, a co za tym idzie - waga, by³y odpowiednie.

Zarówno soczewki szklane, jak i plastikowe wystêpuj¹ w ró¿nych wersjach, a mianowicie:
1. Fotochromy - soczewki, które pod wp³ywem promieni s³onecznych same siê

przyciemniaj¹. Niezaprzeczaln¹ zalet¹ fotochromów jest to, ¿e jednoczeœnie kory-
guj¹ wzrok i chroni¹ nasze oczy przed s³oñcem. Mog¹ byæ zarówno szklane, jak i
plastikowe. Plastikowe s¹ l¿ejsze, ale wiêcej kosztuj¹.

2. Soczewki pocienione - soczewki stworzone g³ównie z myœl¹ o ludziach o
wiêkszej wadzie wzroku, którzy kiedyœ skazani byli na noszenie grubych i ciê¿kich
okularów. Szk³a o mocy np. 5 dioptrii bêd¹ w wersji pocienionej wygl¹daæ (i wa¿yæ)
jak 1,5 dioptrii. Trzeba wspomnieæ, ¿e s¹ ró¿ne stopnie pocienieñ, a co siê z tym
wi¹¿e - ró¿ne ich ceny. Gruboœæ zale¿y od wielu parametrów, takich jak kszta³t so-
czewki, materia³, z którego s¹ zrobione oraz wielkoœæ oprawki. Powinniœmy pamiê-
taæ, ¿e najlepiej poradzi nam naprawdê dobrze przygotowany fachowiec.

3. Soczewki wieloogniskowe - soczewki, które ³¹cz¹ w sobie okulary zarówno
do dali, jak i do bli¿y. Soczewki te dziel¹ siê na dwuogniskowe i progresywne. Dwuogni-
skowe mo¿emy bardzo ³atwo rozpoznaæ, widaæ bowiem wyraŸn¹ liniê podzia³u miêdzy
ogniskami (niestety, mo¿e to nas postarzeæ). Szk³a te nie s¹ w pe³ni doskona³e. Widaæ w
nich ostro tylko w dwóch zakresach przez dolne ognisko na odleg³oœæ ok. 35 cm, przez
górne - powy¿ej 4,5 m. Podczas patrzenia linia podzia³owa mo¿e wchodziæ w pole na-
szego widzenia i przeszkadzaæ. W soczewkach progresywnych wszystkie te wady s¹
wyeliminowane. Nie ma ¿adnych linii podzia³u, a u¿ytkownik widzi ostro na ka¿d¹ od-
leg³oœæ. Soczewki progresywne s¹ znacznie wygodniejsze.

Na ka¿de szk³a optyczne mo¿na nanieœæ ró¿nego rodzaju pow³oki uszlachetniaj¹ce:
• antyrefleks - powoduje, ¿e w szk³ach nie ma niepotrzebnych i przeszkadzaj¹cych odbiæ

œwiat³a zewnêtrznego (zarówno po zewnêtrznej, jak te¿ wewnêtrznej stronie soczewki). War-
to, by Panie kupuj¹ce okulary pamiêta³y o tej pow³oce, bowiem dziêki niej makija¿ oczu

jest dobrze widoczny (nie ma refleksów œwietlnych). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pow³oka anty-
refleksyjna nie s³u¿y do zabezpieczenia oczu przed promieniowaniem z monitorów;

• pow³oka antywodna - powoduje, ¿e szk³a s¹ mniej podatne na zaparowania;
• pow³oka antystatyczna - zmniejsza osadzanie siê kurzu i py³u na okularach;
• blueblocker (czyt. blubloker) - najlepiej zabezpiecza przed szkodliwym promie-

niowaniem z monitorów komputerowych oraz dziury ozonowej. Chroni oczy przed
zmêczeniem. Poprawia widzenie przez podniesienie kontrastu. Znacznie polepsza
widzenie we mgle. Pow³oka ta posiada wszelkie zalety soczewek fotochromatycz-
nych. Warto wspomnieæ, ¿e daje zabarwienie szkie³ o kolorze fioletowo-niebieskim.
Najlepiej nadaje siê dla kierowców i ludzi pracuj¹cych przy komputerze.

Pow³oki uszlachetniaj¹ce s¹ prawdziwym hitem ostatnich lat. Niezaprzeczalnie
poprawiaj¹ komfort u¿ytkowania okularów. Sprawiaj¹, ¿e wygl¹damy w okularach
modnie i ciekawie. Podkreœlaj¹ te¿ fakt, ¿e troszczymy siê o swój wzrok, zdrowie i
wygl¹d zewnêtrzny. Warto nadmieniæ, ¿e nie musimy decydowaæ siê tylko na jedn¹
pow³okê, gdy¿ mo¿na dokonywaæ dowolnych kombinacji pow³ok uszlachetniaj¹cych.

Zanim wybierzecie siê po okulary, spróbujmy razem zastanowiæ siê, jak doko-
naæ najtrafniejszego zakupu. Bior¹c pod uwagê przeznaczenia okularów, pozwoli-
my sobie udzieliæ Pañstwu kilku wskazówek:

• okulary dla dzieci - bezwzglêdnie powinniœmy zdecydowaæ siê na szk³a plasti-
kowe, gdy¿ tylko takie zapewniaj¹ dzieciom bezpieczeñstwo (plastik siê nie t³ucze).
Najlepszy bêdzie plastik utwardzony;

•  okulary dla ludzi z wiêksz¹ wad¹ - polecamy szk³a pocienione, gdy¿ uwolni¹
nas od zmory noszenia ciê¿aru na nosie oraz umo¿liwi¹ noszenie ³adnych oprawek,
np. metalowych, w których na ogó³ wygl¹da siê korzystniej;

• okulary dla ludzi, którzy du¿o czytaj¹ i pisz¹, a maj¹ wadê dotycz¹c¹ zarówno
dali, jak i bli¿y - proponujemy dwie pary okularów;

• okulary dla ludzi, którzy czêsto zmieniaj¹ odleg³oœæ patrzenia - najlepsze bêd¹
soczewki wieloogniskowe, a najwygodniejsze bezsprzecznie soczewki progresywne;

• okulary dla kierowców i ludzi pracuj¹cych przy komputerze (z wyj¹tkiem grafi-
ki komputerowej) - polecamy szk³a z pow³ok¹ blueblocker;

• okulary dla ludzi, którzy nie lubi¹ okularów - proponujemy dobre soczewki kontaktowe.
Okulary wybraæ samemu jest bardzo trudno i nie polecamy tego robiæ. Pamiêtajmy, oprawki

mo¿emy wybraæ sami. Jednak dla naszych oczu wa¿ne s¹ prawid³owo dobrane soczewki, a
takiego wyboru dokonaæ mo¿e jedynie kompetentny, s³u¿¹cy fachow¹ rad¹ pracownik.

W naszym Centrum Optyki Okularowej „OPTOKAN” znajd¹ Pañstwo fachowców do-
brze przygotowanych by s³u¿yæ sw¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Nasza firma stara siê, by
Zachód móg³ uczyæ siê od nas, a nie my od Zachodu.

Serdecznie zapraszany do naszego salonu - kupuj w firmie polskiej.

ul. Kondratowicza 23

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

22 wrzeœnia, podczas po-
siedzeniu komisji okaza³o siê,
¿e ¿aden z autorów uchwa³y
nie zrozumia³ ustawy war-
szawskiej i o samorz¹dzie
gminnym, o czym œwiadczy
wyprodukowany przez nich
knot prawny. Sekretarz nie
wiedzia³, ¿e Prezydent jest
pracodawc¹ wszystkich
urzêdników miasta i jego jed-
nostek organizacyjnych i ¿e
Prezydent nie mo¿e przeka-
zaæ swoich uprawnieñ burmi-
strzom i kierownikom jedno-
stek organizacyjnych. Sekre-
tarz nie wiedzia³, ¿e jeœliby
przekazano zarz¹dom dziel-
nic uprawnienia Prezydenta
do wydawania decyzji admi-
nistracyjnych, to zarz¹d dziel-
nicy musia³by przy wydaniu
ka¿dej decyzji wspólnie pod-
j¹æ uchwa³ê, a ka¿dy z obec-
nych cz³onków zarz¹du pod
ni¹ siê podpisaæ. Nie mo¿na
te¿ kompetencji zarz¹du
przekazaæ innym urzêdni-
kom. Orzecznictwo s¹dów
ma w tych sprawach brodê co

Do œmieci
Sekretarz miasta i Biuro Prawne wraz z Komisj¹ Statu-

tow¹ od blisko roku opracowuj¹ uchwa³ê o przekazaniu

kompetencji z urzêdu miasta do urzêdów dzielnic.

Uchwa³a kompetencyjna

najmniej od 1991 r. Sekretarz
orzecznictwa nie czyta³, tak
jak nie potrafi przeczytaæ
ustaw i KPA. Sekretarz nie
zna³ nawet w³aœciwego prze-
pisu, na podstawie którego
mo¿na uprawnienia Prezy-
denta przekazaæ do zarz¹du
dzielnicy, podawa³ dotych-
czas przepis b³êdny i by³ z
tego dumny i niezmiernie
pewny siebie.

Skutkiem pomys³ów Se-
kretarza sprawy drobne, jak
wydanie dowodu rejestracyj-
nego, prawa jazdy, meldun-
ku, mandatu, zasi³ku, beciko-
wego, wymiaru podatku od
nieruchomoœci, dodatku
mieszkaniowego i do przed-
szkoli, rejestracja dzia³alnoœci
gospodarczej oraz inne po-
wa¿niejsze sprawy nie bêd¹
za³atwione od rêki, tylko trze-
ba bêdzie poczekaæ, a¿ zbie-
rze siê zarz¹d i podejmie
uchwa³ê. Sekretarz po prostu
nie wiedzia³, ¿e s¹ to decyzje
administracyjne, i ¿e tych de-
cyzji s¹ dziesi¹tki tysiêcy, i ¿e

obecnie wykonuje to kilkuset
samodzielnie dzia³aj¹cych
urzêdników w imieniu Prezy-
denta, a nie czterech panów
przy stoliku jak do bryd¿a.
Gdy ktoœ z cz³onków zarz¹-
du wyjecha³by na urlop, za-
chorowa³ czy uda³ siê w te-
ren lub na naradê, to obywa-
tel nie zarejestruje samocho-
du, nie zap³aci podatku, nie
zamelduje siê, nie zarejestru-
je dzia³alnoœci gospodarczej,
bo nie bêdzie quorum do pod-
pisania decyzji. Obywatel
bêdzie musia³ poczekaæ cza-
sem dzieñ, czasem tydzieñ,
trzeba bêdzie kilkakrotnie
powiêkszyæ poczekalnie w
wydzia³ach obs³ugi miesz-
kañców (WOM) i nazwaæ je
WON. Szanowni Pañstwo,
nie da siê w bryd¿a graæ we
dwoje lub troje, no chyba ¿e
z dziadkiem.

Widzia³em te¿ wielkie zdzi-
wienie na twarzy Sekretarza,
gdy dowiadywa³ siê, ¿e jedy-
nym uprawnionym podmio-
tem do dyspozycji mieniem
jest Prezydent i ¿e nie mo¿e
on upowa¿niæ zarz¹dów
dzielnic do nabywania, zby-
wania i innych dyspozycji
maj¹tkowych.

Obecnie w mieœcie istnieje
infrastruktura administracyjna
w postaci miejskiego urzêdu
centralnego podleg³ego bez-

poœrednio Prezydentowi z
delegaturami (filiami) w bu-
dynkach urzêdów dzielnic
oraz wydzia³ów podleg³ych
burmistrzom dzielnic. Burmi-
strzowie poprzez wydzia³y
wykonuj¹ niektóre zadania
przynale¿ne ustawowo gmi-
nom. Biura podleg³e Prezy-
dentowi wykonuj¹ w szcze-
gólnoœci ustawowe zadania
powiatu i niektóre zadania
gminy, bo Warszawa jest nie-
typow¹ gmin¹, wykonuj¹c¹
równie¿ zadania powiatu.

Spór o kompetencje, który
trwa od dawna w mieœcie, po-
lega na tym, ¿e burmistrzowie
chc¹ mieæ wp³yw na urzêdni-
ków delegatur, które im nie
podlegaj¹. Burmistrzom do-
tychczas t³umaczono, ¿e jest
to niemo¿liwe, bo jako pra-
cownicy dzielnicy, tj. jednost-
ki organizacyjnej gminy, nie
mog¹ mieæ wp³ywu na urzêd-
ników biur wykonuj¹cych za-
dania starosty. Ta b³êdna ar-
gumentacja powsta³a, bo ktoœ
wyinterpretowa³, ¿e urzêdy
dzielnic to formalnie odrêbne
urzêdy w stosunku do urzêdu
Prezydenta bêd¹cego te¿ sta-
rost¹. Prawda jest taka, ¿e
burmistrzowie chcieliby mieæ
pozamerytoryczny wp³yw na
urzêdników poprzez dawanie
lub odbieranie im kompeten-
cji do wydawania decyzji ad-

ministracyjnych czy nakazy-
wanie im, których petentów
winni obs³u¿yæ poza kolejno-
œci¹ itp. Mieliby na to wp³yw
poprzez poziom wynagrodze-
nia i premie. Typowa choroba
w³adzy. Burmistrzowie myœle-
li, ¿e jest mo¿liwe przejêcie
kompetencji Prezydenta i roz-
dawanie ich, komu uznaj¹ za
stosowne. Niestety, taka sub-
stytucja nie jest prawem do-
puszczalna, bo pozbawia Pre-
zydenta wszelkiej kontroli.
Burmistrzowie, chc¹c wiêcej
w³adzy, wpadli we w³asne si-
d³a, bo okaza³o siê, ¿e jeœli
chc¹ kompetencji, to sami
bêd¹ musieli podpisywaæ ty-
si¹ce decyzji administracyj-
nych i to ³¹cznie z pozosta³y-
mi cz³onkami zarz¹du. Bêdzie
tego tyle, ¿e nie bêd¹ mieli
czasu wyjœæ na siusiu.

Sekretarzowi dzielnie se-
kundowali cz³onkowie komi-
sji statutowej, ale spuœcili z
tonu, gdy radni i burmistrzo-
wie s³uchaj¹cy bzdurnych
pomys³ów Sekretarza wpadli
w nerwy i go wyœmiali. S³u-
chaj¹cy dowiedzieli siê, ¿e
mimo i¿ prawo nakazuje
utworzenie jednego stanowi-
ska powiatowego (miejskie-
go) geologa, to stworzono
stanowiska geologów w ka¿-
dej dzielnicy, a miejskiego zli-
kwidowano. Podobnie zrobio-
no z naczelnym (miejskim)
in¿ynierem ruchu.

Mam wra¿enie, ¿e Sekre-
tarz nie zrozumia³ te¿ moje-
go wywodu, ¿e zgodnie z
przepisami prawa jeœli ktoœ
ma nieruchomoœci w ró¿nych
dzielnicach, to podatek od
nieruchomoœci ustawowo ma
byæ ustanowiony przez Pre-
zydenta w jednej decyzji po-
datkowej po to, by miêdzy in-
nymi w jednej decyzji rozli-
czyæ ew. ulgi podatkowe b¹dŸ
móc wydaæ zaœwiadczenie o
niezaleganiu w podatkach.
Poniewa¿ naliczanie i pobór
podatków od nieruchomoœci
przekazano do dzielnic, to nie
ma mo¿liwoœci, by wydaæ de-

cyzjê o podatku komuœ, kto ma
nieruchomoœci w dwóch dziel-
nicach. Pan Sekretarz po roku
myœlenia zrozumia³, ¿e urzêdy
dzielnic s¹ czêœci¹ urzêdu
miasta, a nie samodzielnymi
urzêdami, co jest istotn¹ ró¿-
nic¹ prawn¹. Pad³o te¿ wiele
innych zarzutów prawnych i
merytorycznych, dezawuuj¹-
cych projekt uchwa³y kompe-
tencyjnej. Wed³ug mojej wie-
dzy na projekcie uchwa³y kom-
petencyjnej nie pozostawili su-
chej nitki te¿ profesorowie Mi-
cha³ Kulesza i Piotr Jaroszyñ-
ski, ale opinii tych nie ujawnio-
no zebranym.

Pan Sekretarz nie zrozu-
mia³ wielu moich uwag za-
wartych w przekazanym ko-
misji audycie. Nie bêd¹c w
stanie odeprzeæ zarzutów w
istocie opuœci³ salê, a prze-
wodnicz¹cy zamkn¹³ obrady
bez rozstrzygniêcia, co dalej.
A przecie¿ podczas rozpo-
czêcia komisji wyrazi³ nadzie-
jê, ¿e jest to ostatnie posie-
dzenie, gdy¿ uchwa³a jest
œwietna i bêdzie mog³a ju¿
trafiæ na sesjê. Wysz³o, ¿e tra-
fi do kosza. W trakcie posie-
dzenia komisji wp³yn¹³ audyt
prawny dotycz¹cy statutu
miasta, z wnioskiem, aby te¿
go wyrzuciæ do kosza. Szko-
da, ¿e Sekretarz wyszed³.
Mo¿e by jeszcze czegoœ siê
dowiedzia³, tylko nie wiem,
czy by zrozumia³.

Bogdan ¯mijewski
(Redakcja „Po³udnie”)

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

OG£OSZENIE

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie
z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz

zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 19 listopada 2008 r.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)

NA NAJEM
KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC M.ST. WARSZAWY

Og³oszenie z list¹ lokali wystawionych do konkursu
wywieszone bêdzie od dnia 10.10.2008 r. na tablicach
informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2,
Urzêdu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania
Nieruchomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy, ul. 11-go Listopada 13/15 i w jego admini-
stracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie internetowej:
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i Dzielnicy
Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lokalach
wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce przetargu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 59-00-159 lub
u p. I. Michalak tel. 022 619-88-38.
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Oœrodek STC - Miedziana 11 - 11 nowych grup

Bia³ostocka 10/18 - poniedzia³ek 18:45-20:45 - od 6 X
Leszczynowa 5 - poniedzia³ek 18:30-20:30 - od 13 X

Bora-Komorowskiego 31 - czwartek 18:15-20:15 - od 2 X

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0-664 767 646, 0-22 636 9093, 0-22 620 6646, www.taichi.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne dla pocz¹tkuj¹cych

XXVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

W „Interpelacjach i wnio-
skach” Sebastian Koz³owski
zwróci³ uwagê m.in. na usycha-
j¹ce drzewa w Lesie Bródnow-
skim i zbyt powolny proces prze-
kazywania gruntów na rzecz SM
„Bródno”; zapyta³ te¿ o koszty
programu „Orlik” na Targówku.
Wiceburmistrz Janusz Janik za-
powiedzia³, ¿e w pierwszej spra-
wie urz¹d zwróci siê do  Zarz¹-
du Lasów Pañstwowych, w dru-
giej – do SM „Bródno”. „Orlik”
kosztowa³ 1 730 000z³, w tym
dotacja od wojewody 330 000 z³,
od marsza³ka 330 000 z³; dodat-
kowo 300 000 z³ przekaza³

urz¹d miasta. Wiceburmistrz nie
zgodzi³ siê z propozycj¹ radnego,
by obni¿yæ stawki za parkingi spo-
³eczne; recept¹ na deficyt miejsc
parkingowych na Targówku jest
poszukiwanie nowych miejsc na
parkingi oraz budowanie parkin-
gów wielopoziomowych.

Radny zapyta³ te¿ o wydany
przez urz¹d pierwszy numer
„Magazynu mieszkañców Tar-
gówka, Bródna i Zacisza”. Wy-
dano go w nak³adzie 5 tys. eg-
zemplarzy, kosztem 10 tysiêcy
z³otych. Bez odpowiedzi pozo-
sta³o pytanie o radê progra-
mow¹  oraz rejestracjê tytu³u.

Wrzeœniowy fina³
30 wrzeœnia sesja zaczê³a siê od nie zapowiedzianego

w porz¹dku dziennym uroczystego po¿egnania dyrektora
ZOZ Targówek dr Witolda Bromboszcza, który powo³any
zosta³ przez prezydenta Warszawy na dyrektora Szpitala
Grochowskiego. Odchodz¹cy dyrektor podziêkowa³ Ra-
dzie, Zarz¹dowi Dzielnicy i naczelnikom wydzia³ów oraz
Spo³ecznej Radzie placówki, któr¹ kierowa³ przez 12 lat.
Zas³ugi dyrektora Bromboszcza dla rozwoju ZOZ (szcze-
gólnie – Przychodniê na ul. Balkonowej) docenili przewod-
nicz¹cy Zbigniew Poczesny i burmistrz Grzegorz Zawistow-
ski. By³y mi³e s³owa, kwiaty i upominek - d³ugopis.

Z technicznymi k³opotami z
nag³oœnieniem sali obrad roz-
poczê³a siê XXIII sesja rady
Pragi Pó³noc. Chyba jednak,
odwracaj¹c przys³owie, co siê
Ÿle zaczyna, to siê dobrze
koñczy, potoczy³a siê wyj¹tko-
wo szybko i sprawnie, pomi-
mo prób radnych PWS wywo-
³ania konfliktów personal-
nych. Przedstawiony wcze-
œniej radnym porz¹dek obrad
zosta³ uzupe³niony o stanowi-
sko rady w sprawie organiza-
cji ruchu na trasie Al. Solidar-
noœci i moœcie Œl¹sko- D¹-
browskim, w którym rada
wnosi m.in. o udostêpnienie
pasa ruchu wyodrêbnionego
dla pojazdów szynowych po-
jazdom ko³owym komunikacji
miejskiej, czyli mówi¹c jêzy-
kiem zwyk³ych ludzi, aby po
torach tramwajowych mog³y
tak¿e jeŸdziæ autobusy, a po
godzinach szczytu i inne sa-
mochody. Zarz¹d dzielnicy z
kolei wniós³ o kolejn¹ korektê
wydatków w dzielnicy doty-
cz¹c¹ jej jednostek organiza-
cyjnych: ZGN (Zarz¹d Gospo-
darowania Nieruchomoœcia-
mi) i DBFO (Dzielnicowe Biu-
ro Finansów Oœwiaty). Zmia-
ny w bud¿ecie zdecydowanie
nie podoba³y siê opozycji, któ-
ra krytykowa³a ich zasadnoœæ,
a brak na sesji szefów ZGN i
DBFO nie u³atwia³ g³osowa-
nia radnym PO i SLD. Pomi-
mo szeregu w¹tpliwoœci ko-
rekta bud¿etu stosunkiem
g³osów 12 do 11 zosta³a przy-
jêta. Ju¿ w trakcie rozpatry-
wania na wniosek radnego
Tondery, rada zdjê³a z porz¹d-
ku obrad projekt uchwa³y w
sprawie zaopiniowania pro-
jektu uchwa³y Rady Warsza-
wy i projektu zarz¹dzenia Pre-
zydenta m.st. Warszawy w
sprawie zasad najmu lokali
u¿ytkowych w domach wielo-
lokalowych wchodz¹cych w
sk³ad zasobu m.st. Warszawy

XXII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Na huœtawce
jako niedostatecznie przygo-
towanego pod obrady rady.

Dalej omawiane uchwa³y
rady mo¿na podzieliæ na dwa
bloki. Pierwszy z nich dotyczy³
spraw oœwiaty. Rada porz¹d-
kowa³a istniej¹c¹ sieæ szkó³
ponadgimnazjalnych przez
stopniowe wygaszanie i likwi-
dacjê niektórych, m.in. wcho-
dz¹cych w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Nr 8 przy ul. Ratuszo-
wej 13, a tak¿e liceów ogól-
nokszta³c¹cych dzia³aj¹cych
przy zespo³ach szkó³. Drugi
blok dotyczy³ spraw zwi¹za-
nych z jednostkami ni¿szego
rzêdu na Pradze. W zwi¹zku
z zakoñczeniem kadencji w
tych jednostkach, rada zarz¹-
dzi³a wybory do Rady Kolonii
Œliwice i Rady Kolonii Z¹b-
kowska, oraz powo³a³a Dziel-
nicow¹ Komisjê Wyborcz¹ i
Kolonijn¹ Komisjê Wyborcz¹
do przeprowadzenia wyborów
do obu Rad, które odbêd¹ siê
22 i 23 listopada. Oba bloki
spraw, jako niekontrowersyj-
ne, przesz³y praktycznie bez
dyskusji. Dyskusja rozgorza-
³a w punkcie interpelacje i za-
pytania radnych. Radni PiS i
PWS kilkakrotnie chcieli po-
stawiæ zarz¹d pod œcian¹, pró-
buj¹c wa³kowaæ tematy wielo-
krotnie ju¿ odgrzewane. No-
woœci¹ by³a sprawa nieudanej
inscenizacji artystycznej -huœ-
tawka na pomniku Koœciusz-
kowca - w której to sprawie
radni PWS, a szczególnie rad-
ny Jacek Wachowicz - mi³o-
œnik pieœni ¿o³nierskiej - pró-
bowa³ ustaliæ urzêdnika win-
nego wydania zgody na ow¹
inscenizacjê i strasznie by³
nieszczêœliwy, ¿e takowego
nie by³o, a ca³a sprawa jest
samowol¹ autorki, któr¹ trud-
no œcigaæ i dochodziæ na niej
praw. Pora¿kê w tej materii
wspomniany radny chyba za-
mierza³ sobie powetowaæ,
próbuj¹c przes³uchiwaæ nowe-
go dyrektora DOSiR, co wy-
wo³a³o z³oœliwe komentarze w
klubie SLD na temat ci¹got
prawicy. Ca³oœæ wydarzeñ nie
wype³ni³a dwóch godzin i by³o
to jedno z krótszych posie-
dzeñ praskiej rady.        DCH

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

dokoñczenie ze str. 1

Ekstremalne fotografie
towane na wystawie w Coffee
Travel zdjêcia pochodz¹ z
wypraw wspinaczkowych w
ró¿nych regionach Europy, w
Szkocji, Norwegii, Anglii i Gre-
cji. Najwiêcej zdjêæ zosta³o
zrobionych na wyspie Kalym-
nos. Kalymnos to grecka wy-
spa w archipelagu Dodekane-
zu, niegdyœ s³yn¹ca z po³owu
g¹bek. Do niedawna odwie-
dzana przez turystów jedynie
w lipcu i  sierpniu. Od momen-
tu, kiedy zosta³a odkryta przez
amatorów sportu wspinaczko-
wego, jej sezon turystyczny
wyd³u¿y³ siê o kilka miesiêcy
i trwa od marca do grudnia.
Kalymnos oferuje wspina-
czom ponad 1000 dróg wspi-
naczkowych o zró¿nicowa-
nych trudnoœciach, niesamo-
wite góry, ciep³e morze oraz
zapieraj¹ce dech krajobrazy.

I w³aœnie takie s¹ zdjêcia
£ukasza Warzechy. Pokazuj¹
niezwyk³ej urody formacje skal-
ne, góry w s³oñcu i w œniegu,
wszystko to, co pobudza nasz¹
wyobraŸniê i zachêca do pod-
ró¿y, ale te¿ rejestruj¹ wysi³ek

wspinaczy. Widaæ, ¿e zdjêcia
zrobi³ ktoœ, kto jest doœwiadczo-
nym wspinaczem, znaj¹cym
regu³y poruszania siê w trud-
nym, górskim terenie, a nie tyl-
ko bystrym obserwatorem.

£ukasz Warzecha opowie-
dzia³ historiê ludzkich zmagañ
bêd¹c tu¿ obok. Ogl¹damy

czêsto bardzo trudne ujêcia,
które nie mog³yby powstaæ
bez znajomoœci technik ase-
kuracji. Zdjêcia s¹ wiêc tym
bardziej cenne, bo prawdziwe.

Ekstremalne fotografie
£ukasza Warzechy w Coffee
Travel mo¿emy ogl¹daæ do
koñca paŸdziernika. W Coffee

Travel, która jest po³¹czeniem
kawiarni i biura podró¿y orga-
nizowane s¹ równie¿ inne cie-
kawe imprezy, jak pokazy slaj-
dów i filmów z wypraw podró¿-
niczych w ró¿nych rejonach
œwiata, np. z wyprawy na El-
brus. Firma X-treme Sports
planuje w najbli¿szym czasie
wyprawê na Korsykê, z której
zapewne równie¿ zobaczymy
wspania³e zdjêcia.

Joanna Kiwilszo

Jubileusz – 50 lecia

szko³y w Choszczówce

Zwracamy siê z gor¹c¹

proœb¹ do wszystkich absol-
wentów Szko³y Podstawo-

wej nr 156 oraz Gimnazjum

nr 124 o pomoc w odtworze-
niu historii. Czekamy na

Pañstwa pami¹tki, zdjêcia,
dyplomy z okresu szko³y.

Kontakt: tel. 022 811 06 84,

0606 324 139; gm124@op.pl

masz problem ze s³uchem - zapraszamy!!!
wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Oticon, Rion
udzielimy porady i wszelkich informacji dotycz¹cych aparatów

jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego - zapewnimy
przegl¹d techniczy oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

Firma „Fonem”

Zapraszamy:

od poniedzia³ku do pi¹tku

w  godz..  8.00-16.00

RATY!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

APARATY S£UCHOWE

KUPON

RABATOWY

www.fonem.waw.pl

022 618-88-84

RATY!NFZ

Jan Mamaj wyrazi³ zanie-
pokojenie pismami dotycz¹-
cymi zmniejszenia kwot na
inwestycje na Targówku. Wi-
ceburmistrz Janik wyjaœni³, ¿e
po dyskusjach z Biurem Roz-
woju Miasta, zmiana w pro-
gramie dotyczy tylko hotelu
robotniczego na ul. Œw. Win-
centego. Trwa likwidacja spó-
³ki „Goœciniec Mazowsze” (do
koñca grudnia 2008 r.). Potem
na remont obiektu i budowê
parkingu wielopoziomowego
s¹ fundusze – 25 mln z³.

Janina Paszkowska poru-
szy³a sprawê braku toalet w
Parku Wiecha i na przejœciu
przy ul. Tykociñskiej.

Zarz¹d  Oczyszczanie Mia-
sta postawi 2 TOI TOI w Par-
ku Praskim i 1 TOI TOI w Par-
ku Wiecha - poinformowa³
wiceburmistrz Janik.

Jedyny wniesiony na XXVII
sesjê projekt uchwa³y dotyczy³
zaopiniowania projektu uchwa-
³y Rady Warszawy w sprawie
zasad najmu lokali u¿ytkowych
w domach wielolokalowych i
projektu zarz¹dzenia prezyden-
ta Warszawy w sprawach trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z odda-
waniem w najem tych lokali.

Regulacje zawarte w
przedstawionych do zaopinio-
wania projektach prowadz¹
do usprawnienia trybu najmu
tych lokali i umo¿liwiaj¹ racjo-
nalne gospodarowanie zaso-
bem lokali u¿ytkowych przez
dzielnicê – napisa³ wicebur-
mistrz S³awomir Antonik, uza-
sadniaj¹c pozytywn¹ opiniê,
jednak z 3 zastrze¿eniami.

W imieniu komisji gospodar-
ki komunalnej i mieszkaniowej,
pozytywn¹ opiniê wyrazi³a jej
przewodnicz¹ca Alicja Sadow-
ska, wnosz¹c przy tym o zmia-
nê s³owa w jednym z zastrze-
¿eñ: brak „ujêcia” (a nie „zde-
finiowania”) w uchwale pojêcia
„domu wielolokalowego”.

W g³osowaniu, za t¹ po-
prawk¹ opowiedzia³o siê 16
radnych, 6 wstrzyma³o siê od
g³osu. Uchwa³ê podjêto g³o-
sami 15 radnych, przy 1 prze-
ciwnym i 6 wstrzymuj¹cych
siê od g³osu.

Z krótkiej dyskusji warto
odnotowaæ g³os Witolda Ha-
rasima, ¿e projekty do zaopi-
niowania przysy³ane s¹ w
ostatniej chwili; sesjê trzeba
zwo³ywaæ w jeden dzieñ.

Po zakoñczeniu obrad
burmistrz poinformowa³ o
wynikach ankiety przepro-
wadzonej wœród uczestni-
ków festynu 28 wrzeœnia.
Do przekazania szczegó³ów
nie czujemy siê upowa¿nie-
ni, poniewa¿ informacjê od
organizatorów z Urzêdu
Targówka otrzymaliœmy
zbyt póŸno, gdy gazeta by³a
ju¿ w druku i z tego powo-
du nie mogliœmy zaprosiæ
Czytelników na tê zapewne
ciekaw¹ imprezê.              K.

Stowarzyszenie Teatralne Remus zaprasza na wielokulturowe wieczory artystyczne
pod wspólnym tytu³em „Wschodnie Echa”- spotkanie i prezentacjê dorobku artystycz-
nego trzech zespo³ów: Teatru Remus, Litewskiej Kompanii Artystów i czeczeñskiego
zespo³u tañca tradycyjnego „Serlo” z oœrodka dla uchodŸców w Lininie pod Warszaw¹.

Spotkania odbêd¹ siê w trzech ró¿nych miejscach:
9.X. 2008 (czwartek), godz. 19 – Klubokawiarnia Ch³odna 25

12.X.2008 (niedziela), godz.18 – Teatr Remus, ul. Targowa 80
6.XI. 2008 (czwartek), godz. 19 – Centrum Kultury „Dobre Miejsce” Podziemia
Kamedulskie, ul. Dewajtis 3.
Informacje i rezerwacje:
Teatr Remus, tel.: 0502-121-330; teatrremus@wp.pl; www.teatrremus.pl
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ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

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

Do 21 paŸdziernika (pi¹tek- wtorek) Ulica Pró¿na i dzielnica
¿ydowska w Warszawie. Wystawa fotograficzna Tadeusza W.
Œwi¹tka i Rafa³a Chwiszczuka.
8 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybira-
ków; godz. 17 - Wyk³ad „Choroby XXI wieku” – Krystyna Do-
wgier-Malinowska; godz. 18 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i
Rencistów Ko³a nr 5 - Zacisze.
11 paŸdziernika (sobota) godz. 16 - ARTystyczna radoœæ
tworzenia z Zaciszem. Francuskie inspiracje. Rodzinne warsz-
taty (kuglarskie, mozaika, art.kuchnia), pokaz light show.
12 paŸdziernika (niedziela) godz. 18.30 - „Uœmiechnij siê”
Stanis³awa Celiñska - recital, Ma³gorzata Piszek - piano. Spo-
tkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
15 paŸdziernika (œroda) godz. 17 - Drugie urodziny zespo³u
„Zaciszañska Nuta” z Domu Kultury „Zacisze”.
17 paŸdziernika (pi¹tek) godz. 11 -. „Wp³yw Jana Paw³a II na
moje ¿ycie”. Spotkanie Klubu Ludzi Kulturalnych z okazji 30-
lecia pontyfikatu Jana Paw³a II.
18-19 paŸdziernika (sobota- niedziela) - Wyjazd teatralno-inte-
gracyjny Teatru „Pinokio” z Domu Kultury „Zacisze” i Teatru „Raj”
przy Parafii Œw. Marka Ewangelisty do Górki ko³o Garwolina.
21 paŸdziernika (wtorek) godz. 17.30 - Promocja p³yty ze-
spo³u gitarowego GITARERRA i „Miniatur na gitarê” Jana Ka-
sprzyka oraz koncert zespo³u.
22 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla
Seniorów (Wstêp 8 z³ dla s³uchaczy UTW- 6 z³).
25 paŸdziernika (sobota) godz. 12 - Weekendowe warsztaty
DJ-ów, breakdance, prowadzi Stowarzyszenie Kultury M³odzie-
¿owej „Spoko Dzieciak”. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zg³oszenia.
Bezp³atne warsztaty sfinansowane przez Dom Kultury „Zacisze”. 
26 paŸdziernika (niedziela) godz. 17 - VI Salon SPAK – „Faj-
ny film wczoraj widzia³em…” – otwarcie biennale karykatury i
rysunku satyrycznego.
26 paŸdziernika (niedziela) godz. 17 - „Wyre¿yserowana impro-
wizacja” wystêp kabaretu DKD, Najlepsze skecze, gagi, piosenki.
26 paŸdziernika (niedziela) godz. 19 - Scena Muzyczna Ta-
deusza Konadora z cyklu „Jeszcze nieznani”.
29 paŸdziernika (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny dla
Seniorów (Wstêp 8 z³ dla s³uchaczy UTW- 6 z³).

Projekt „Artyœci z Mazow-
sza” obejmuje ró¿nego ro-
dzaje dzia³ania, s³u¿¹ce pro-
mocji i popularyzacji twórczo-
œci mazowieckich artystów;
s¹ to plenery malarskie, kon-
kursy, publikacje i oczywiœcie
wystawy w warszawskich i
mazowieckich galeriach. Pro-
jekt jest wspóln¹ inicjatyw¹
Fundacji Artbarbakan i Mazo-
wieckiego Centrum Kultury i
Sztuki. Pewne jego elemen-
ty s¹ sta³e, jak coroczne pre-
zentacje pod has³em „Artyœci
z Mazowsza” w Mazowieckim
Urzêdzie Wojewódzkim (Ga-
leria Mazowiecka) albo plene-
ry malarskie w Osiecku, inne
zmienne. Co roku czeka nas
coœ nowego.

Rajmund Ga³ecki, który
otwiera cykl wystaw „Artystów
z Mazowsza” w Galerii N’69,
urodzi³ siê w 1972 r. Ukoñczy³
wydzia³ artystyczny Uniwer-
sytetu Marii Curie – Sk³odow-
skiej w Lublinie (dyplom z
malarstwa w 2000 r. w pra-
cowni prof. Walentego Wró-
blewskiego). Od 2007 r. jest
cz³onkiem Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków. Uprawia

Czechow nazwa³ tê sztukê
„¿artem scenicznym w jednej
ods³onie”. I rzeczywiœcie, to
lekka komedia, któr¹ twórcy
Teatru Praskiego goœcinnie
wystawiaj¹ w klubie „Projek-
tor” przy ul. Bia³ostockiej 22.

Sztuka opowiada o mi³o-
snych perypetiach m³odej i
szalenie atrakcyjnej wdowy,
Heleny Popowej oraz gburo-
watego porucznika, Grigorija
Smirnowa. Helena po œmier-
ci mê¿a wiedzie nudny ¿ywot
samotnicy. Zamkniêta w
domu nie spotyka siê z ludŸ-
mi. Towarzystwa dotrzymuje
jej tylko wierny lokaj £uka, jak
siê póŸniej okazuje, o nieco
odmiennej orientacji seksual-
nej. I nagle do domu Heleny
przybywa Smirnow, aby ode-
braæ d³ug, jaki jej zmar³y m¹¿
u niego zaci¹gn¹³. Wdowa
pieniêdzy nie ma, obiecuje
oddaæ je póŸniej, a intruza
pragnie wyrzuciæ. Ale czy
naprawdê tego chce?

Oczywiœcie, ¿e nie. Jest m³o-
da i spragniona mi³oœci, tylko
nie potrafi siê do tego przyznaæ.
Tak jak i Smirnow nie umie oka-
zaæ swoich uczuæ. Chowa siê
za szorstkim i cynicznym za-
chowaniem. O kobietach wyra-
¿a siê bardzo krytycznie:

„Wszystkie kobiety – co do
jednej – to ob³udnice, gryma-
œnice, plotkarki, z³oœnice,
k³amczuchy do szpiku koœci,
puste i ma³ostkowe okrutnice,
a ich logika - zadziwiaj¹ca”

W miarê up³ywu czasu jed-
nak zmienia zdanie, Helena
zaczyna mu siê podobaæ.

Utwór jest niezwykle aktu-
alny, gdy¿ porusza problem
samotnoœci i obawy przed
odtr¹ceniem. Bohaterowie
pragn¹ mi³oœci i akceptacji.
Ten powa¿ny temat zosta³
przedstawiony w niezwykle
lekkiej i zabawnej formie.

Spektakl wyre¿yserowa³ i jed-
noczeœnie wcieli³ siê w postaæ
g³ównego bohatera Marcin

Malarstwo Rajmunda Ga³eckiego
W ramach projektu „Artyœci z Mazowsza” w Galerii N’69

przy ul. Tarchomiñskiej 9, 3 paŸdziernika otwarta zosta³a
wystawa malarstwa Rajmunda Ga³eckiego, m³odego ar-

tysty, pochodz¹cego z Rawy Mazowieckiej.

„NiedŸwiedŸ” Antoniego Czechowa
Kwaœny. Postaæ Smirnowa kreu-
je wymiennie z Adrjanem  Per-
djonem. Odtwórcy pozosta³ych
ról to Monika Gruda i Rafa³ Wo-
³yniak. Wszystkim wykonawcom
nale¿¹ siê s³owa uznania.

Autork¹ stylowej scenogra-
fii jest Maja Zieliñska. Przy
tworzeniu spektaklu z zespo-
³em wspó³pracowa³ tak¿e
choreograf Marcin Rogowski.
Jako motyw przewodni w
przedstawieniu wykorzystano
piosenkê Micha³a Bajora
„Tango Dell’Amore” z tekstem
Romana Ko³akowskiego i
muzyk¹ Marcina Nierubca.

Spektakl wejdzie na sta³e do
repertuaru Teatru Praskiego, w
którego siedzibie, przy ul. Kêp-
nej 6 trwaj¹ obecnie prace
adaptacyjne. Marcin Kwaœny,
dyrektor artystyczny Teatru
Praskiego ma nadziejê zapro-
siæ widzów na pierwsz¹ pre-
mierê we w³asnej siedzibie
jeszcze przed koñcem roku.

Joanna Kiwilszo

Fundacja „Nasza Ziemia” zaprasza przedszkola, szko³y,
organizacje spo³eczne i samorz¹dowe oraz indywidualnie na-
uczycieli do udzia³u w konkursach grantowych. Do wygrania
24 granty po 5 000 z³ ka¿dy (konkursy ogólnopolskie) i 5
grantów po 2 000 z³ i 10 indywidualnych wyró¿nieñ dla na-
uczycieli po 500 z³ (konkurs dla Warszawy i Pruszkowa). Fun-
dacja „Nasza Ziemia” bêdzie wspieraæ grantami inicjatywy,
których celem jest ochrona œrodowiska, przeciwdzia³anie
zmianom klimatycznym, odzysk i recykling tworzyw sztucz-
nych oraz zafunduje indywidualne wyró¿nienia dla nauczy-
cieli, za ich pracê na rzecz promocji ekologii. Szczegó³y:
http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/konkurs_grantowy/

malarstwo i rysunek. Bra³
udzia³ w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych,
m.in.: „Pejza¿e”, „Œwiat³o i
czu³oœæ” w Rawie Mazowiec-
kiej oraz w Galerii 137 w
£odzi i Galerii Elektor w War-
szawie. Wystawia³ swoje pra-
ce na murach Barbakanu w
ramach akcji Artbarbakan
2008 oraz podczas Nocy
Muzeów na Brzeskiej. Artysta

prowadzi zajêcia z malarstwa
i rysunku w Oœrodku Kultury
na Woli w Warszawie.

W Galerii N’69 prezentuje
obrazy z ostatnich 6 lat. S¹
to g³ównie pejza¿e pocho-
dz¹ce z pleneru w Jurgowie

ko³o Zakopanego oraz z
ostatniego pleneru w Osiec-
ku. Jest te¿ kilka obrazów fi-
guralnych. Sam artysta mówi,
¿e inspiruje go natura i nie-
w¹tpliwie w³aœnie pejza¿e
malowane z natury przyci¹-
gaj¹ nasz wzrok. S¹ to piêk-
ne widoki Tatr i Podhala i
przede wszystkim rozœwietlo-
ne s³oñcem widoki Mazow-
sza, rzeka Rawka, leœne
œcie¿ki, okolice Osiecka. Uro-
kliwe i trochê nostalgiczne s¹

te¿ pejza¿e miejskie. Artysta
œwietnie odda³ atmosferê
ma³ego miasteczka, maluj¹c
swój dom rodzinny w Rawie
Mazowieckiej.

Dwa niewielkie obrazy
przestawiaj¹ widoki Warsza-
wy - fragment Nowego Œwia-
tu i Krakowskiego Przedmie-
œcia. B³êkitn¹ barw¹ nieba
odznaczaj¹ siê pejza¿e We-

necji i Saint Tropez, wynik
ubieg³orocznej podró¿y arty-
sty do W³och i Prowansji.

Tematy, które podejmuje
Rajmund Ga³ecki s¹ proste –
pejza¿e, odwzorowanie natu-
ry. Ale s¹ to pejza¿e niezwy-
k³e. Charakteryzuj¹ siê spe-
cjalnym œwiat³em.

- Staram siê pokazaæ, jak
œwiat³o oddzia³ywuje na
przedmioty – mówi Rajmund
Ga³ecki - jak zmienia lokalne

kolory. Na moich obrazach
kolory wydaj¹ siê czasem od-
realnione. Takie jest jednak
dzia³anie œwiat³a.

Poszukiwanie koloru, ope-
rowanie œwiat³em to cechy
charakterystyczne malarstwa
Rajmunda Ga³eckiego. Wy-
stawê jego pejza¿y mo¿na
ogl¹daæ w Galerii N’69 przy
ul. Tarchomiñskiej 9 do 23
paŸdziernika po uzgodnieniu
telefonicznym, tel.: 0501-013-
835; 0509-811-674.

Joanna Kiwilszo
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Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt
do swoich oczekiwañ

WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku

i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.

Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie

dopasowany do Twoich oczekiwañ.

Proste, prawda?

LECZNICA

SPECJALISTYCZNA

I DENTYSTYCZNA

• Badania pracowników
(medycyna pracy)

• Chirurg naczyniowy
• Dermatolog
• Ginekolog
• Internista
• Kardiolog

• Laryngolog
• Neurolog
• Okulista

• Analizy lekarskie

STOMATOLOGIA

PROTETYKA

ROZS¥DNE CENY!

ul. Kondratowicza 25

tel. 022 811 19 39

Zanim „5.5 designers” swo-
imi szalonymi pomys³ami
wdarli siê do czo³ówki œwia-
towego wzornictwa, otworzy-
li szpital dla mebli. Trafi³y tam,
znalezione na paryskich
œmietnikach stare szafki,
krzes³a i sofy. Dziêki prostym
zabiegom, designerzy tchnêli
w nie nowe ¿ycie. Kulawe
krzes³o otrzyma³o now¹ zie-
lon¹ nogê, pozbawiona drzwi-
czek szafka zosta³a „zacero-
wana” kolorow¹ ¿y³k¹. Nagle
te stare przedmioty sta³y siê
atrakcyjne i nabra³y nowocze-
snego charakteru. Dochód z
tej akcji, któr¹ nazwali „Reani-
macj¹” designerzy przezna-
czyli na dzia³alnoœæ organiza-
cji pomocy spo³ecznej.

Po sukcesie „Reanimacji”
zaczê³y siê do nich zg³aszaæ
galerie i muzea z ca³ego
œwiata z propozycjami zapre-
zentowania ich twórczoœci.
Obecnie „5.5 designers” to
autorzy scenografii i rozpla-
nowania przestrzennego miê-
dzynarodowych salonów
mody i designu, obecni na
presti¿owych pokazach w
Mediolanie i Frankfurcie oraz
stali wspó³pracownicy Musée
des Arts Décoratifs w Pary-
¿u. W 2006 r. merostwo Pa-
ry¿a przyzna³o im Grand Prix
za ca³okszta³t twórczoœci,
zostali te¿ nominowani do
nagrody „Elle Déco Design
Award 2007” w kategorii
„M³odzi designerzy roku”

5.5 Designers w Magazynie Praga
„5.5 designers” to pracownia projektowa i poradnia de-

signu. Stworzona w sierpniu 2003 r. przez czwórkê m³o-
dych Francuzów, Claire Renard, Vincenta Berangera, Jean
– Sébastiena Blanc i Anthony’ego Lebossé. 3 paŸdzier-
nika otworzyli oni wystawê swoich prac pt. „79 m2 de 5.5
designers” w Magazynie Praga, w dawnej wytwórni wó-
dek „Koneser”.

W „Koneserze” na po-
wierzchni 79 m2 prezentuj¹
kolekcje „Reanim”, „Objets
ordinaires” (Rzeczy pospoli-
te), „Enkidoo”, „Cloning” i „Ap-
porter sa brique? l’edifice”
(Twoja ceg³a do budynku)
oraz przedmioty zaprojekto-
wane dla tak znanych marek
jak Bernardaud, Baccarat,

Salviati i Legrand. Ogl¹damy
ca³¹ seriê przedmiotów z pa-
tyków: szczotki, spinacze do
bielizny, kosz na œmiecie –
zwyk³e, u¿yteczne sprzêty,
zrobione z ga³êzi drzew przy
minimum przekszta³cenia.
Idea wykorzystania natural-
nego drewna przyœwieca³a
te¿ designerom przy projek-
towaniu lamp z suchych bo-
¿onarodzeniowych choinek.
Te lampy oraz sztuæce z r¹cz-
kami z plasteliny czy kieliszki
z podstawkami z dzieciêcych
zabawek propaguj¹ dodatko-
wo ideê recyklingu.

Zainspirowani technik¹ klo-
nowania medycznego w serii
„Cloning” designerzy stwo-
rzyli grupê przedmiotów na
podobieñstwo cz³owieka, np.
krzes³o-sklonowan¹ sylwet-
kê, wieszak-sklonowan¹ ta-
liê, lampê-sklonowane oczy.

Dla firmy Bernardaud na
Biennale Ceramiki w Châte-
auroux „5.5 designers” zapro-
jektowali cztery fili¿anki ze
z³otymi uszkami, z których
ka¿de przyczepione jest w
inny sposób. Jedna fili¿anka
ma nawet uszko w œrodku.
Mo¿na te¿ zobaczyæ sztuæce
do przykrêcania. Coœ nam to
przypomina… Ciekawe, czy
francuscy designerzy wiedz¹,
¿e w Polsce, w okresie naj-
wiêkszego kryzysu by³y

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

Dom Kultury PRAGA i Parafia pw. Matki Boskiej Lore-
tañskiej zapraszaj¹ na I PRASKI FESTIWAL MUZYKI KA-
MERALNEJ I ORGANOWEJ który odbêdzie siê w Ko-
œciele pw. Matki Boskiej Loretañskiej, przy ul. Ratuszo-
wej przez 3 niedziele: 12, 19 i 26 paŸdziernika.
KONCERT  PIERWSZY - 12 paŸdziernika,  godz. 19.00

Wyst¹pi¹: Magdalena Andreew-Siwek - sopran; Rafa³ Siwek
- bas; Jan Bokszczanin - organy. W programie m.in.: utwory
J.S. Bacha, O. Gibbonsa, J. Brahmsa, C. Francka i in.

KONCERT  DRUGI -  19 paŸdziernika, godz. 19.00
Wyst¹pi¹: Zuzanna Sawicka - harfa; Agnieszka Karwow-
ska - flet; B³a¿ej Sroka - organy. W programie m.in.: utwory
J.S. Bacha, G. Frescobaldiego, C. Francka, M. Ravela i in.

KONCERT TRZECI - 26 paŸdziernika, godz. 19.00
Kwartet smyczkowy PRIMO INCONTRO: Ma³gorzata Za-
lewska - I skrzypce; Jolanta Bartnik - II skrzypce; Miros³aw
Zalewski - altówka, mandolina; Dorota Smoliñska - wiolon-
czela. W programie m.in.: utwory J.S. Bacha, G.F. Haendla,
A. Vivaldiego, W.A. Mozarta.

Do 10 paŸdziernika, godz. 10-18 - Wystawa fotograficzna
Czes³awa Czapliñskiego NEW YORK
13 paŸdziernika (pon.), godz. 17.30 - Impreza krasnolud-
kowi - Weso³a zabawa z niespodziankami
16 paŸdziernika (czw.) godz. 18 - Wieczory poetycko-mu-
zyczne „JESTEŒ Z NAMI”; program poetycko-muzyczny pa-
miêci Jana Paw³a II (DANUTA NAGÓRNA, KATARZYNA KO-
STRZEWA, ROBERT SKIERA)
20 paŸdziernika (pon.), godz. 17.30 - Podsumowanie kon-
kursu historycznego w ramach obchodów  360 rocznicy
nadania praw miejskich Pradze
21 paŸdziernika (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z
Gwiazd¹” MARIA SEWERYN; gospodarz wieczoru - Jerzy
WoŸniak
Od 22 paŸdziernika do 14 listopada - Wystawa prac pla-
stycznych dzieci praskich przedszkoli Z okazji 360 rocznicy
nadania praw miejskich Pradze
23 paŸdziernika (czw.) godz. 18 - „Wieczory pieœni i tañca
- Migda³y i pomarañcze” „TANGO NEGRO”. Anna Jagiel-
ska z zespo³em. W drugiej czêœci pokaz oraz nauka pod-
staw tañca
27 paŸdziernika (pon.) godz. 17 - Fina³ konkursów na Pra-
¿anina Roku 2008 r. i Firmê Roku 2008 r.
28 paŸdziernika (pt.) godz. 17.30 - Pokaz przeŸroczy:
Kambod¿a - wydarte d¿ungli œwi¹tynie Angkoru

sztuæce przytwierdzane ³añ-
cuchem do sto³u? Nie s¹dzê,
aby ten fakt by³ dla nich in-
spiracj¹. Ale, jak widaæ ich
twórczoœæ nie jest tak daleka
od ¿ycia, jak siê wydaje.

„5.5 designers” kieruj¹ siê
w³asnymi regu³ami, dobrze
siê przy tym bawi¹c. Ka¿dym
swoim projektem proponuj¹

Dom Kultury „ŒWIT” poszukuje starych fotografii, wspo-
mnieñ i informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci placówki
w latach 1954-1985r, które zostan¹ wykorzystane w ra-
mach  jubileuszu piêædziesiêciolecia Domu Kultury.
Wszystkich, którzy maj¹ ochotê podzieliæ siê
swoimi zbiorami oraz wiedz¹ prosimy o kontakt
z DK „ŒWIT” ul Wysockiego 11, Tel. 022-811-01-05
z p. Katarzyn¹ Kordowiak.

porz¹dn¹ i ³atwo dostêpn¹
alternatywê produktów u¿yt-
kowych, a przy tym uszla-
chetniaj¹ rzeczy zwyczajne.

Wystawa „79 m2 de 5.5
designers” w Koneserze
czynna jest do 3 listopada,
wt.-pt. w godz. 11-19,
sob.-niedz. w godz. 11-16.

Joanna Kiwilszo
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Wielka Kampania ¯ycia AVON Kontra Rak Piersi
serdecznie zapraszaj¹ na
Marsz Ró¿owej Wst¹¿ki

który odbêdzie siê w Warszawie,
11 paŸdziernika (sobota) w godz. 12.00 – 17.00
To ju¿ 10 edycja ogólnopolskiej akcji pn. Marsz Ró¿owej Wst¹¿ki, która na sta³e wpisa³a

siê w kalendarz jesiennych wydarzeñ w ca³ym kraju. Ide¹ akcji jest popularyzowanie wiedzy
o raku piersi, solidaryzowanie siê ze wszystkimi chorymi na ten nowotwór i zachêcanie kobiet
do korzystania z badañ profilaktycznych. Podczas Marszu wszystkie kobiety, które zakupi¹
symboliczny produkt z ró¿ow¹ wst¹¿k¹, bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ skorzystania z badañ USG
piersi i mammografii.

Honorowy patronat nad tegorocznym jubileuszowym marszem w stolicy objê³a prezydent
Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Goœciem honorowym bêdzie Fran Drescher, znana z amerykañskiego serialu „Niania Fran”,
obecne bêd¹ równie¿ Ambasadorki Kampanii: Anna Popek, Magdalena Cielecka, Ewa Bem
oraz Henryka Bochniarz.

* Start Marszu: godz. 12.00  Nowy Œwiat, róg ul. Chmielnej.
* Fina³: Krakowskie Przedmieœcie, róg ul. Królewskiej.
W programie:
* Badania USG i mammograficzne
* Porady lekarzy onkologów
* Porady kosmetyczne
* Wystêp dzieciêcego zespo³u taneczno-wokalnego „Fasolki” oraz Teatru Pantomimy TOK
* koncert Eweliny Flinty i £ukasza Zagrobelnego
Marsze Ró¿owej Wst¹¿ki odbywaj¹ siê równie¿ w 14 innych miastach Polski: 25.09 Marsz

przeszed³ ulicami Tarnowskich Gór, kolejne odbêd¹ siê 10.10 – w O³awie i Rzeszowie; 11.10
– w Gdañsku, Koninie, Ostro³êce, Lublinie, £odzi, Nowym S¹czu, Rybniku i Toruniu; 12.10 w
Szczecinie a 18.10 w Bia³ymstoku i Zielonej Górze.

Marzena Turek–Gaœ, ab-
solwentka Akademii Sztuk
Piêknych w Katowicach, zaj-
muje siê malarstwem, foto-
grafi¹, instalacj¹, performan-
ce. W swoich projektach chêt-
nie ³¹czy ró¿ne media oraz
stosuje w³asne techniki eks-
perymentalne. Przyk³adem
tego jest akcja „Jazda malar-
ska”, czyli malowanie wrotka-
mi. Pierwszy pokaz z tego
cyklu, który artystka nazwa³a
„Drivin’me Jazzy” odby³ siê w

All size / live painting
Od 17 wrzeœnia w InfoGalerii przy ul. Z¹bkowskiej 36

mo¿na ogl¹daæ gigantobrazy malowane wrotkami Marze-
ny Turek–Gaœ. Obrazy pochodz¹ z prób przed publiczny-
mi akcjami, jakie artystka przeprowadza³a w swojej pra-
cowni i nale¿¹ do artystycznego projektu „Moje miejsca
sieciowe”.

klubie M25 na Pradze w listo-
padzie 2006 r.

Specjalne malarskie wrotki
do tej akcji wykona³ na zamó-
wienie mistrz wrotkarskiego
fachu, a odpowiedni strój przy-
gotowa³a sama artystka. Po-
jemniki z farb¹ umieszczone
na stela¿u na plecach po³¹czy-
³a z wrotkami. Kiedy zaczê³a
jeŸdziæ do taktów jazzowej
muzyki, wrotki zostawia³y œlad
na roz³o¿onym materiale. Ar-
tystka malowa³a wrotkami.

Istotnym elementem ca³ego
przedsiêwziêcia by³a muzyka
jazzowa, grana na ¿ywo - to
ona nadawa³a rytm artystce.
Ca³e wydarzenie rejestrowa³y
kamery tak, aby widzowie mo-
gli obserwowaæ proces twór-
czy z „lotu ptaka”. Powsta³ film,
który mo¿na obejrzeæ podczas
obecnej wystawy.

Kolejna akcja tego typu
odby³a siê w nocy 15 grudnia
2007 r. w Pa³acu Kultury i
Nauki. Artystka nazywa³a j¹
„By Night”.

Na wystawie w InfoGalerii
ogl¹damy efekty tych akcji –
dynamiczne, ogromne obra-
zy ze œladami wrotek. Niektó-
re utrzymane s¹ w jednej to-
nacji, jak pierwszy obraz - w
ró¿nych odcieniach b³êkitu,
inne s¹ bardzo kolorowe.

Wszystkie pokazuj¹ œlady.
Artystka nie ukrywa, ¿e œlady
s¹ jej bardzo bliskie. I te po-
zostawione przez wrotki i
œlady ludzkich stóp.

Marzena Turek–Gaœ zosta-
wia swój œlad, rejestruje coœ
bardzo nietrwa³ego i ulotne-
go. Niezwyk³e jest to malar-
stwo dla kogoœ, kto zastana-
wia siê nad przemijaniem i
sensem naszej egzystencji.

Wystawa All Size / live pa-
inting Marzeny Turek – Gaœ
w InfoGalerii przy ul. Z¹bkow-
skiej 36 czynna jest do 15
paŸdziernika w czwartki i pi¹tki
w godz.: 13-15 oraz w soboty
i niedziele w godz.: 15-18. W
pozosta³e dni galeria jest
otwierana po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym,
0501-137-503.

Joanna Kiwilszo

Fot. Herbert Orlikowski

Fot. Cezary Jurkowski
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Rada wielu

Prosto z mostu

POzytywnie

Ch³odnym okiem

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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Z perspektywy Dolnego Œl¹-
ska, gdzie spêdzam dawno
wyczekiwany urlop, pozwolê
sobie na ogóln¹ refleksjê nad
polityk¹ warszawsk¹. Polityk¹
rozumian¹ jako troska o dobro
wspólne, na skalê samorz¹-
dow¹ oczywiœcie. Wydarzenia
aktualne, takie jak skandalicz-
na podwy¿ka czynszów komu-
nalnych firmowana samodziel-
nie przez PO skomentuj¹ za-
pewne inni.

W sto³ecznym samorz¹dzie
licz¹ siê trzy ugrupowania: PO,
PiS i Lewica p¹czkuj¹ca w coraz
kolejne to kanapowe partyjki. Czy
którekolwiek z nich ma wizjê roz-
woju Warszawy i program dzia-
³ania by j¹ zrealizowaæ?

Zacznijmy od PO. Kolejne
podwy¿ki to znak firmowy tej
partii. Ceny biletów – w górê.
Op³aty za parkowanie – w
górê. Czynsze – w górê. Op³a-
ty za wodê – w górê. To doro-
bek Platformy. Czy s³u¿y to
rozwojowi? Czy zrealizowano
za te œrodki obwodnicê, obie-
can¹ II liniê metra, obiecane

mosty, obiecane nowe drogi,
lub chocia¿ obiecane szynobu-
sy czy wspólny bilet? Bêdzie
nowy stadion dla koncernu ITI
i to jedyna wielka inwestycja.

Lewica skupi³a siê na we-
wnêtrznych walkach. Napieral-
ski kontra Olejniczak, SdPL
kontra SLD itd. Tzw. borówki
potrafi¹ jeszcze podchwyciæ
dobre pomys³y PiS, takie jak
wsparcie otwartego oprogra-
mowania czy sprzeciw wobec
kosztów stadionu Legii. SLD
zdaje siê nie mieæ ¿adnego
programu.

Z kolei moja partia, Prawo i
Sprawiedliwoœæ, ostatnie po-
wa¿ne pomys³y programowe
zg³asza³a przed wyborami sa-
morz¹dowymi. Wtedy powsta-
³a m.in. idea powo³ania Metro-
polii Warszawskiej i projekt
ustawy metropolitarnej, konty-
nuowany obecnie przez rz¹d
PO. Stworzyliœmy zaplecze
eksperckie, którego nie potra-
filiœmy utrzymaæ po przegra-
nych wyborach. Od dawna
zwracam moim kolegom uwa-

gê, ¿e bycie w opozycji nie
mo¿e oznaczaæ tylko ja³owe-
go atakowania koalicji. Przy-
k³adowo, je¿eli Platforma chce
powo³ania komercyjnej spó³ki,
która przejmie miejskie szpita-
le, PiS powinien zapropono-
waæ pomys³ alternatywny.

Sprawa s³u¿by zdrowia nie
mo¿e byæ przedmiotem poli-
tycznego sporu. Nie nale¿y
podgrzewaæ atmosfery, tylko
pokazaæ wyjœcie z sytuacji.
Moje zdanie przedstawi³em
warszawskim w³adzom partii.
Je¿eli zyska akceptacjê, PiS
zaproponuje wkrótce w³asny
projekt reformy sto³ecznej
s³u¿by zdrowia.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Potrzeba programów

Powoli zaczyna oddalaæ siê
widmo komorniczych egzeku-
cji, które po wyroku s¹du z
powództwa firmy 3J, buduj¹cej
nowy pawilon szpitalny, wisia-
³y niczym miecz Damoklesa
nad Szpitalem Praskim. Nie
zorientowanym przypominam,
i¿ szpital przegra³ sprawê z in-
westorem o niezap³acone fak-
tury budowlane z 2007 roku.
Warto tak¿e przypomnieæ, i¿
znacz¹co w sprawie zawinili
urzêdnicy Ratusza, którzy tak
zapl¹tali ca³¹ sprawê, ¿e o
ma³o nie doprowadzili do za-
paœci placówki. Na ratunek
szpitalowi jednak przyszli rad-
ni miasta i na ostatnich dwóch
sesjach rady byli wyj¹tkowo
dla niego szczodrzy. Najpierw
we wrzeœniu szpital otrzyma³

3,8 miliona z³otych dotacji na
zakupy specjalistycznego
sprzêtu medycznego i nie-
zbêdne remonty. Mechanizm
jest bowiem bardzo prosty: jest
sprzêt - mo¿na przeprowadzaæ
zabiegi, a tym samym zarabiaæ
pieni¹dze z kontraktu; nie ma
urz¹dzeñ medycznych - nie
ma czym operowaæ i placów-
ka nie zarabia, popadaj¹c w
coraz wiêksze zad³u¿enie.
Programy naprawcze placó-
wek szpitalnych przewiduj¹
zazwyczaj czêœæ oszczêdno-
œciow¹ i inwestycyjn¹, pozwa-
laj¹c¹ w przysz³oœci pozyski-
waæ coraz wiêksze œrodki. Taki
program naprawczy z po³o¿e-
niem nacisku na inwestycje
jest i mam nadziejê, ¿e w Szpi-
talu Praskim bêdzie realizowa-

ny z ¿elazn¹ konsekwencj¹
przy wsparciu organu za³o¿y-
cielskiego (czyli miasta). Kolej-
nym krokiem, który zrobi³a
Rada Warszawy na rzecz na-
szej placówki by³o udzielenie
porêczenia kredytowego
umo¿liwiaj¹cego szpitalowi
zaci¹gn¹æ kredyt na sp³atê
zad³u¿enia firmie 3J i zap³atê
bie¿¹cych zobowi¹zañ, które
oscyluj¹ na poziomie 6 milio-
nów z³otych. Bardzo pasywnie
w sprawie po raz kolejny za-
chowali siê miejscy urzêdnicy
i gdyby nie determinacja rad-
nych, byæ mo¿e z porêczenia
na ostatniej sesji rady nic by
nie wysz³o, bowiem takiego
punktu obrad nie by³o w pier-
wotnym porz¹dku. Teraz pi-
³eczka znajduje siê po stronie
dyrekcji szpitala i jego sytuacja
wcale  nie jest ³atwa. Placów-
ka musi bowiem do koñca tego
roku bud¿etowego przeprowa-
dziæ kilka powa¿nych procedur
przetargowych na wy³onienie
dostawców sprzêtu, wykonaw-
ców remontów i banku, który
udzieli kredytu. W przypadku
niezrealizowania procedur
przetargowych i niewy³onienia
dostawców przedmiotu zamó-
wienia oraz jego fizycznej re-
alizacji, pieni¹dze mog¹ prze-
paœæ. Oby nie! Osobiœcie mam
nadziejê, ¿e najtrudniejsze
chwile ju¿ za nami.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Œwiate³ko w tunelu

Zasada powszechnoœci przy
tworzeniu bud¿etu mówi, ¿e
wszystkie realizowane zadania
oraz zwi¹zane z tym œrodki
powinny podlegaæ nadzorowi.
Oznacza to, ¿e w pierwszej
kolejnoœci przed rozpoczêciem
procesu realizacji odpowied-
nich zadañ nale¿y je dok³adnie
zaplanowaæ. Nastêpnie w fazie
w³aœciwej realizacji rejestrowaæ
poziom ich wykonania.

Niestety, ta podstawowa za-
sada racjonalnej polityki finan-
sowej nie sprawdzi³a siê w
przypadku zagwarantowania w
bud¿ecie m.st. Warszawy od-
powiednich wydatków na edu-
kacjê dzieci i m³odzie¿y. Naj-
wiêksz¹ konsekwencjê ponio-
s³a w tym wzglêdzie Bia³o³êka.

Pomimo wielokrotnego zg³a-
szania odpowiednim urzêdni-
kom przez Zarz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, znacznego przyro-
stu dzieci w placówkach edu-
kacyjnych w okresie styczeñ-
czerwiec br., urzêdnikom odpo-
wiedzialnym za tê czêœæ reali-
zacji bud¿etu chyba nie uda³o
siê odnotowaæ tego faktu.

No przecie¿ bardzo trudno jest
przewidzieæ, ¿e na Bia³o³êce w
ci¹gu roku przybywa blisko 10 tys.
nowych mieszkañców, a w zwi¹z-
ku z tym dzieci zmieniaj¹ szko³ê
tak¿e w trakcie roku szkolnego.

We wrzeœniu br. okaza³o siê,
¿e Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
ma sam sobie znaleŸæ braku-
j¹ce na ten cel blisko 3 mln z³.
Skutkiem tej sytuacji by³y dra-

matyczne decyzje Rady Dziel-
nicy dotycz¹ce korekt w aktu-
alnych wydatkach, tak¿e o
charakterze inwestycyjnym.

Pisz¹c te s³owa w przededniu
opiniowania przez Radê Dziel-
nicy Bia³o³êka bud¿etu na rok
2009 r., mam nadziejê, ¿e znaj-
dziemy w nim odpowiednie œrod-
ki nie tylko na bie¿¹ce utrzyma-
nie istniej¹cych placówek, ale
tak¿e na nowe inwestycje oœwia-
towe, które bêd¹ mog³y zniwe-
lowaæ problem nauki w bia³o³êc-
kich szko³ach na dwie zmiany,
do póŸnych godzin wieczornych.
Ju¿ w okresie renesansu wie-
dziano, ¿e „takie bêd¹ Rzeczy-
pospolite, jakie ich m³odzie¿y
chowanie”

To dzielnica musi zagwaran-
towaæ bazê edukacyjn¹. To jed-
nak nie dzielnica podejmuje
decyzjê o budowie potê¿nych
osiedli mieszkaniowych. Marzy
mi siê sytuacja, ¿eby wraz z
decyzj¹ o budowie osiedla na

Edukacyjnie

W³adza coraz wiêcej mo¿e.
Na inauguracjê roku akademic-
kiego na Politechnice Warszaw-
skiej przyby³ Prezydent RP
Lech Kaczyñski, kilku ministrów
rz¹du oraz prezydent Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Oficjele niezbyt przejêli siê fak-
tem, i¿ uroczystoœæ zaczê³a siê
bez studentów. Gdy bowiem
prezydenci i ministrowie inau-
gurowali rok akademicki, aula
by³a niemal pusta, a studenci
t³oczyli siê w strugach deszczu
na dziedziñcu, stoj¹c w kolej-
kach do oficerów Biura Ochro-
ny Rz¹du, którzy rêcznie i z
u¿yciem bramek przeœwietlaj¹-
cych rewidowali ich baga¿e.

Uniwersytet, akademia, szko-
³a wy¿sza by³y zawsze azylem
wolnym od s³u¿b porz¹dku i bez-
pieczeñstwa publicznego. Wej-
œcia na teren uczelni zabrania
funkcjonariuszom ustawa o
szkolnictwie wy¿szym, wyj¹t-
kiem jest zagro¿enie ¿ycia ludz-
kiego, katastrofa ¿ywio³owa lub
wezwanie rektora. Nawet w mar-
cu 1968 roku, wspomnianym
przez Lecha Kaczyñskiego w
przemówieniu podczas uroczy-
stoœci, milicjanci bali siê wkro-
czyæ na teren uczelni, bij¹c stu-
dentów po przekroczeniu bramy
albo wci¹gaj¹c ich do autobu-
sów stoj¹cych na dziedziñcu.

Obecnoœæ funkcjonariuszy
BOR utrudniaj¹cych wejœcie
studentom stanowi now¹ jakoœæ
w zwyczajach akademickich,
ale wpisuje siê w ogóln¹ tenden-
cjê panuj¹c¹ w Polsce. Obywa-
tele s¹ odpychani i odsuwani na
bok dla bezpieczeñstwa i wygo-
dy w³adzy. To nie tylko nasza
specyfika. Równie¿ w Rosji pod-
czas przejazdu prezydenta i
premiera zamyka siê ulice wraz
z przecznicami. Ale tylko u nas
pojawi³ siê pomys³ ogrodzenia
dzielnicy sejmowej. Tak: dziel-

nicy; marsza³ek Dorn zamierza³
przecie¿ otoczyæ p³otem nie
sam Sejm, lecz ca³y kompleks
budynków o powierzchni kilku
hektarów. To s¹ obyczaje Trze-
ciego Rzymu - spadkobiercy Bi-
zancjum, dziœ spotykane tylko
tam, i mo¿e jeszcze w krajach
trzeciego œwiata.

W latach osiemdziesi¹tych
poznany przeze mnie pewien
Holender bardzo siê rozczuli³
us³yszawszy, ¿e jestem z Pol-
ski. „Polska to piêkny kraj. By-
³em u was kilka lat temu, moja
firma podpisywa³a kontrakt z
waszym rz¹dem. Gdy rozmo-
wy siê przeci¹gnê³y i okaza³o
siê, ¿e mo¿emy spóŸniæ siê na
samolot, sekretarka ministra
zadzwoni³a na lotnisko i spe-
cjalnie dla nas wstrzyma³a od-
lot samolotu...” Nic siê nie

Bizancjum dla ubogich

10 tys. mieszkañców podejmo-
wana by³a decyzja o przenie-
sieniu z cennego, a zarazem
drogiego gruntu inwestycyjne-
go w centrum miasta okreœlo-
nej placówki edukacyjnej tam,
gdzie jest rzeczywiœcie potrze-
ba, czyli bli¿ej naszych dzieci.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy

Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

piotr.jaworski@mojabialoleka.pl

www.jaworski.waw.pl

zmieni³o od tamtych czasów.
Biali czuj¹ siê u nas wspania-
le, honorowani jak na dworze
œrodkowoafrykañskiego kacy-
ka. Najfajniej jest, gdy jad¹ z
kacykiem przez miasto. Ruch
na ulicach zamiera, a tubylcy,
k³êbi¹cy siê za plecami policji,
nie patrz¹ na nich z nienawi-
œci¹, lecz z podziwem.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Mimo sprzeciwu m.in. rad-
nych Lewicy, ratusz dopi¹³ swe-
go i zafundowa³ 400 tysi¹com
mieszkañców stolicy kolejn¹ w
tym roku podwy¿kê – tym ra-
zem czynszów. G³osami rad-
nych Platformy Obywatelskiej
na ostatniej sesji Rady Warsza-
wy zdecydowano, ¿e bêdziemy
za  mieszkania komunalne p³a-
ciæ wiêcej – nawet o 300%. W
czerwcu pomys³ nie przeszed³,
gdy¿ przeciw zag³osowali rad-
ni Lewicy oraz Prawa i Sprawie-
dliwoœci. Choæ oba te kluby nie
zmieni³y zdania i tak samo za-
g³osowa³y teraz, to jednak ze
wzglêdu na nieobecnoœæ kilku
ich radnych Platformie uda³o siê
przeforsowaæ projekt odpowie-
dzialnego za zasób komunalny
wiceprezydenta Jakubiaka.

Od przysz³ego roku bazowa
stawka czynszu na Pradze wy-
niesie wiêc nawet 6,60 z³ za m2,
zamiast obowi¹zuj¹cych dzisiaj
œrednio 2,39 z³. Emeryt, który
p³aci³ za 50-metrowe mieszka-
nie 120 z³, teraz zap³aci 330
(plus dodatkowo op³aty za me-
dia, takie jak woda, centralne
ogrzewanie, wywóz œmieci itp.).
£¹cznie wyjdzie na pewno po-
wy¿ej 500 z³, a przypomnê, ¿e
œrednia emerytura w Polsce
wynosi 1200 z³ brutto, czyli po-
ni¿ej 1000 z³ na rêkê. Ratusz
wprawdzie przewidzia³ obni¿ki

dla najmniej zarabiaj¹cych, jed-
nak przys³uguj¹ one dopiero,
gdy dochód w gospodarstwie
jednoosobowym jest ni¿szy ni¿
ok. 1270 z³, a w wieloosobowym
ok. 950 z³ na osobê (czyli prze-
ciêtnemu emerytowi nie bêd¹
one przys³ugiwaæ, nie mówi¹c
ju¿ o œrednio zamo¿nej rodzi-
nie). Wygl¹da wiêc na to, ¿e
najwiêksze koszty reformy
czynszów w Warszawie po-
nios¹ najmniej zarabiaj¹cy. A
przecie¿ wystarczy³o zacz¹æ od
weryfikacji dochodów najem-
ców lokali komunalnych i tym
sposobem wy³owienia wszyst-
kich tych, którzy zarabiaj¹c po
kilkanaœcie tysiêcy miesiêcznie
p³ac¹ po 2 z³ote czynszu za
metr. To w³aœnie im nale¿a³oby
przede wszystkim podnieœæ
op³aty z tytu³u najmu, choæby do
poziomu wystêpuj¹cego w TBS
(ok. 12 z³ za metr). Uzyskane
w ten sposób œrodki by³yby na
pewno wiêksze ni¿ te, które ra-
tusz chce uzyskaæ z przeforso-
wanych przez siebie podwy¿ek
dla wszystkich. Niestety, tak da-
leko siêgn¹æ w³adze miasta ju¿
siê nie odwa¿y³y, a szkoda…

Na szczêœcie s¹ te¿ dobre
wiadomoœci. Z inicjatywy rad-
nych Klubu Lewica, Rada War-
szawy udzieli³a na ostatniej
sesji porêczenia Szpitalowi
Praskiemu na kredyt, którym

bêdzie móg³ sp³aciæ zesz³o-
roczne zobowi¹zania w stosun-
ku do wykonawcy rozbudowy
placówki. Ta sprawa ci¹gnê³a
siê od wielu miesiêcy, a¿ do-
sz³o do tego, ¿e do szpitala
lada chwila móg³ zapukaæ ko-
mornik. A wszystko dlatego, ¿e
ratusz uzna³, i¿ z pieniêdzy
przyznanych przez Radê War-
szawy w zesz³ym roku, w bie-
¿¹cym nie mo¿na zap³aciæ wy-
konawcy za roboty zesz³orocz-
ne. Chore, prawda? Na szczê-
œcie, dziêki decyzji Rady War-
szawy dyrektor szpitala bêdzie
móg³ zaci¹gn¹æ kredyt, uregu-
lowaæ powsta³e nie z jego winy
zaleg³oœci i kontynuowaæ roz-
budowê Praskiego. O ile, oczy-
wiœcie, ktoœ w ratuszu nie wy-
myœli kolejnego absurdu, który
znów wstrzyma inwestycjê…

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy

(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

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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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimna-
zjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
ANGIELSKI z konwersacj¹
NATIVE SPEAKER tel.
022 373-05-55
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J. POLSKI doœwiadczona
nauczycielka 022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA, fizyka, che-
mia, dojazd 0500-865-729
MATEMATYKA nauczycielka
z doœwiadczeniem udzieli ko-
repetycji (szko³a podstawowa,
gimnazjum) 0504-384-936
NAUCZYCIELKA keyboard,
pianino 022 670-31-89,
0502-935-459
NIEMIECKI 022 676-75-40
NIEMIECKI, student, do-
œwiadczenie, dojazd,
0602-748-254
NIEMIECKI super, 20 lat do-
œwiadczenia, autor ksi¹¿ek
www.naukaniemieckiego.pl
0603-881-419

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,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
HYDRAULIK 0608-030-767
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62

„NORKA” salon dla zwierz¹t,
profesjonalny fryzjer, nowa
kolekcja ubranek jesieñ-zima,
ul. Nagodziców 2, 0501-601-148
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi kra-
wieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE 022 789-33-89
STYLOWA sala! wesela,
przyjêcia 0609-608-644
WYKONUJEMY wiêŸby
dachowe komputerowo
wycinane w cenie tradycyj-
nej wiêŸby W-wa i okolice
0502-496-252
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
DO WYNAJÊCIA lokal (32m2)
idealny na pracowniê, warsz-
tat lub biuro, cena 800 z³,
022 843-07-79 po 16

DAM PRACÊ
SKLEP spo¿ywczy, Praga
Pó³noc 0503-857-833

SPRZEDAM
SPRZEDAM samochód
Kia Rio (2004 r.), pierwszy
w³aœciciel 0501-026-633

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

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

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu,
udra¿nia i oczyszcza kana³y
energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii
duchowej likwiduj¹c ca³e spec-
trum choroby. Poœwiêca cho-
remu ok. pó³ godziny, ale za-
le¿y to od stanu chorego. Od
tego te¿ uzale¿nia wybór tech-
niki. Raz s¹ to manualne ma-
nipulacje, kiedy indziej uzdra-
wianie duchowe, praniczne

b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje,
filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycz-
nym (rozwija³ swoje
umiejêtnoœci m.in. w
Korei). Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a choro-
by oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizy-
cie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina,
pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty
pomóg³ w dolegliwo-
œciach kobiecych. Inny
przypadek to Pan Hen-

ryk K., któremu poprawi³ kr¹-
¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle w
krêgos³upie. Panu Micha³owi
D. z Krakowa w ci¹gu dwóch
seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie
mo¿na by wymieniaæ jeszcze
d³ugo...

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

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

- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 9, 12, 14,
15, 17 i 19 paŸdziernika.

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

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, zanim napiszê kilka
s³ów o tym, co z³ego mo¿e
przytrafiæ siê kociej lub psiej
mamie, chcê wyznaæ, ¿e bra-
kuje mi Janusza Korwina Mik-
ke w mediach. Nikt tak jasno
nie t³umaczy³, ¿e ingerencja
polityki w gospodarkê i ¿ycie
spo³eczne zawsze koñczy siê
tak samo: dla przyk³adu Do-
nald Tusk powyborczo obie-
cywa³, ¿e walczyæ bêdzie ze
sfer¹ biedy, ubóstwa i g³odu.
Jednoczeœnie jego gabineto-
wy koalicjant, minister rolnic-
twa, nie zgadza siê na znie-
sienie ce³ na tani¹, importo-
wan¹ ¿ywnoœæ z Unii. Oczy-
wiœcie po to, aby utrzymaæ
drogie ceny polskich rolników
i poœredników, czyli elektora-
tu PSL. Opozycja bije pianê,
bo widzi w tym polityczny in-
teres, a nasze, psie i kocie
¿arcie dro¿eje. Panie Premie-
rze, mi³oœæ mo¿e szybko ob-
róciæ siê w nienawiœæ i skaka-
niu przez p³oty nienawiœci do
ogrodu mi³oœci mo¿e towarzy-
szyæ gest Kozakiewicza.

Naprawdê nie rozumiem,
dlaczego nie mo¿na podj¹æ
realnych reform pañstwa.

Wróæmy jednak do rozwa-
¿añ oko³oporodowych zwie-
rzaków. Wiemy ju¿, ¿e koci¹
i psi¹ mamê nale¿y przed
zap³odnieniem zaszczepiæ,
odrobaczyæ, po porodzie na-
le¿y kontrolowaæ stan gruczo-
³ów mlekowych i monitoro-
waæ wyp³yw z dróg rodnych,
powtórnie odrobaczyæ. Te

czynnoœci s¹ ogólnie znane.
Jest jednak jednostka choro-
bowa, która ze wzglêdu na
si³ê objawów i zagro¿enie
¿ycia matki powinna byæ Pañ-
stwu znana, zanim wyst¹pi.

Do produkcji mleka po-
trzebny jest wapñ. Pierwia-
stek ten dostarczany jest wraz
z po¿ywieniem na ogó³ w do-
statecznej iloœci. Problemy z
jego gospodark¹ zaczynaj¹
siê w przypadku bardzo licz-
nych miotów lub u ras du¿ych.
Gospodarkê wapniow¹ mo¿-
na zaburzyæ nieodpowiednim
¿ywieniem. Podawanie nad-
miernych iloœci miêsa, podro-
bów, puszek, saszetek i lichej
jakoœci karm suchych zaku-
pionych w supermarketach
sprzyjaæ bêdzie wyst¹pieniu
choroby. W organizmie ssa-
ków metabolizm Ca ma prio-
rytetowe znaczenie. Jego

optymalny poziom utrzymy-
wany jest przez hormony
przytarczyc – kalcytoninê i
parathormon dla prawid³owej
pracy miêœni, a w szczególno-
œci miêœnia sercowego. Bez
wzglêdu na przyczynê niedo-
boru, wysi³ek przytarczyc bê-
dzie zmierza³, aby wydoby-
waæ pierwiastek nawet z ko-
œci, byle tylko poziom wapnia
we krwi zapewnia³ pracê pod-
stawowych dla ¿ycia orga-
nów. W okresie dostatku wap-
niowego kalcytonina umiesz-
cza jony wapniowe w ko-
œciach i jednoczeœnie obni¿a
jego poziom we krwi. Para-
thormon jest czynnikiem dzia-
³aj¹cym antagonistycznie. W
okresie g³odu wapniowego
wydobywa wapñ z koœci i
przywraca jego prawid³owy
poziom we krwi. Jak widaæ,
praca opozycjonistów w natu-
rze przynosi normalnoœæ, w
naszej politycznej rzeczywi-
stoœci zaœ mamy do czynienia
z rzucawk¹ poporodow¹.

A co z mam¹?

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

Urz¹d miasta przypomina o utrudnieniach w ruchu w okolicy
wiaduktu kolejowego w al. Solidarnoœci (na styku z ul. Radzy-
miñsk¹). Monta¿ konstrukcji nowego wiaduktu wymaga zamkniê-
cia w tym miejscu dla ruchu jednej jezdni al. Solidarnoœci.

Warunkiem, na jakim PKP PLK otrzyma³a zgodê na zamy-
kanie przejazdu tak wa¿n¹ arteri¹, by³o przygotowanie zmien-
nej w ci¹gu doby organizacji ruchu. W godzinach szczytu
porannego w tym miejscu w kierunku centrum bêd¹ prowa-
dzi³y dwa pasy ruchu, a w kierunku Z¹bek - jeden. Nastêpnie
w ci¹gu dnia – pomiêdzy godz. 11.00 a 12.00 – oznakowanie
zwê¿enia zostanie zmienione i w czasie szczytu popo³udnio-
wego w kierunku Z¹bek bêd¹ prowadzi³y dwa pasy ruchu, a
do centrum jeden. Kolejna zmiana czyli wprowadzenie orga-
nizacji ruchu szczytu porannego nast¹pi w nocy, pomiêdzy
godz. 2.00 a 3.00. Taka organizacja ruchu jest wprowadzana
w Warszawie po raz pierwszy, ale mamy nadziejê, ¿e dziêki
takiemu pokierowaniu ruchem aut, uda siê nieco zmniejszyæ
utrudnienia, które powstan¹ podczas monta¿u wiaduktu.

Harmonogram robót i zmian w organizacji ruchu wygl¹da
nastêpuj¹co:

* w dniach 9-21 paŸdziernika zamkniêty zostanie ruch na
jezdni al. Solidarnoœci w kierunku Z¹bek a samochody skie-
rowane na jezdniê w kierunku centrum; wprowadzona bê-
dzie zmienna w ci¹gu doby organizacja ruchu.

* w dniach 22 paŸdziernika – 15 listopada zamkniêty zo-
stanie ruch na „starej” ul. Radzymiñskiej (lokalnej ulicy na
ty³ach torów kolejowych), przy ul. Naczelnikowskiej; wprowa-
dzony zostanie objazd wy³¹czonego odcinka.

W przysz³ym roku, po prze³¹czeniu ruchu poci¹gów na tory
biegn¹ce po nowym wiadukcie podobne operacje (tzn. de-
monta¿ starego, przebudowa przyczó³ków i ustawienie no-
wego wiaduktu) czekaj¹ drug¹, obecnie u¿ytkowan¹, po³ów-
kê wiaduktu.

Remont wiaduktu jako czêœæ modernizacji szlaku Warsza-
wa Wschodnia – Legionowo oraz stacji Nasielsk wchodzi w
zakres projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii
kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II w Pol-
sce” i realizowana jest w ramach przetargu nr 8 „Odcinek
Warszawa Wschodnia – Legionowo oraz stacja Nasielsk”.
Prace finansowane s¹ z unijnego Funduszu Spójnoœci – 84%
oraz bud¿etu pañstwa – 16 %. Koszt realizacji robót objêtych
przetargiem nr 8 wynosi 151 467 479,52 EURO (netto).

Wokó³ wiaduktu
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Dom Kultury Œwit rozpoczyna 50. se-
zon dzia³alnoœci kulturalno-oœwiatowej
na Bródnie. Ta jubileuszowa rocznica
dokonuje siê w kurzawie remontów,
które z inicjatywy Zarz¹du i Rady na-
szej dzielnicy maj¹ zlikwidowaæ barie-
ry dla niepe³nosprawnych, gruntownie
zmieniæ i podnieœæ poziom warunków
sanitarnych, a tak¿e uczyniæ wnêtrza
Domu Kultury bardziej przyjaznymi i
wygodnymi dla jego u¿ytkowników. W
tym celu wszystkie ³azienki ca³kowicie
zmieni¹ swój dotychczasowy wygl¹d.
Niektóre z nich to prawdziwy skansen
pamiêtaj¹cy wczesne lata 60. i 80.
Nowe ³azienki zosta³y specjalnie tak
zaprojektowane, by mog³y z nich ko-
rzystaæ bez przeszkód osoby o ró¿nych
stopniach i rodzajach niepe³nosprawno-
œci. Równie¿ ³atwiej bêdzie im poruszaæ
siê po schodach i posadzkach. Dotych-
czasow¹ zniszczon¹ nawierzchniê la-
strykow¹ pamiêtaj¹c¹ lata 50. ub. wie-
ku, zast¹pi  antypoœlizgowa terakota.
Przy wejœciu g³ównym do Domu Kultu-
ry budowany jest specjalny podjazd dla
niepe³nosprawnych na wózkach inwa-
lidzkich. Bêd¹ oni mieli równie¿ zain-
stalowan¹ specjaln¹ platformê umo¿li-
wiaj¹c¹ pokonanie schodów do sali wi-
dowiskowo-kinowej. Filmy, kabarety,
spektakle teatralne i koncerty bêd¹ od
teraz staæ dla nich otworem.

Dostêpna bêdzie tak¿e biblioteka,
sale jêzyków obcych, si³ownia, pracow-
nia plastyczna, sala Ogniska Muzycz-
nego, a tak¿e seminaria i wyk³ady w
ramach Uniwersytetu III Wieku. Ca³oœæ
dotychczasowych prac jest kontynuacj¹
wczeœniejszych decyzji Zarz¹du i Rady
Dzielnicy Targówek, których celem jest
modernizacja podleg³ych jej placówek.
W przypadku Domu Kultury ŒWIT, ubie-
g³orocznym przyk³adem tego typu dzia-
³añ, jest ca³kowita wymiana wyposa¿e-
nia kabiny projekcyjnej polegaj¹ca na
zainstalowaniu w niej nowoczesnego
projektora 35 mm KINOTON i projek-
tora cyfrowego BARCO. To ostatnie
urz¹dzenie umo¿liwia wyœwietlanie fil-
mów w absolutnie najwy¿szej jakoœci cy-
frowej obrazu i dŸwiêku, na któr¹, jak
dotychczas mog³y sobie pozwoliæ tylko
3 warszawskie kina i jednoczeœnie sy-
tuuje nas jako pierwsze kino cyfrowe
na Targówku. Nie chodzi jednak o pal-
mê pierwszeñstwa. Znacznie wa¿niejsza
jest mo¿liwoœæ wyœwietlania filmów pre-
mierowych w technice, na któr¹ nie
mo¿e pozwoliæ sobie wiêkszoœæ multi-
pleksów, a ceny biletów s¹ œrednio ok.
trzy razy ni¿sze. Dlaczego? Poniewa¿
jesteœmy samorz¹dow¹ instytucj¹ kul-
tury o charakterze non profit. W kon-
tekœcie jednej z ostatnich decyzji Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Micha³a Zdrojewskiego, któr¹ mia³ og³o-
siæ na tegorocznym festiwalu Filmów
Polskich w Gdyni, o wyposa¿eniu kilku
utytu³owanych kin studyjnych w po-
dobn¹ co nasza aparaturê cyfrow¹,
decyzjê w³adz naszej dzielnicy sprzed
roku, nale¿y uznaæ za pioniersk¹. Tym
bardziej, ¿e Kino ŒWIT na tej liœcie by
siê nie znalaz³o. Niemniej, im wiêcej kin
cyfrowych, tym wiêcej dystrybutorów,
którzy odwa¿¹ siê na proponowanie
swojego repertuaru w wersji cyfrowej.
Im wiêcej filmów w tej technice, tym
wiêksza ich dostêpnoœæ, ró¿norodnoœæ,
ni¿sza cena biletów i oczywiœcie satys-
fakcja widzów. Profil programowy Kina
ŒWIT i jego przynale¿noœæ do Sieci Kin
Studyjnych oznacza, ¿e swoje miejsce
odnajd¹ w nim widzowie, poszukuj¹cy
alternatywy dla repertuaru komercyj-
nego wszechobecnego w kinach wielo-
salowych. Istnienie w jednej dzielnicy
dwóch kin maj¹cych tak odmienne spe-
cjalnoœci, to dobra wiadomoœæ dla wi-
dzów, których zró¿nicowane gusta i pre-
ferencje, bêd¹ wreszcie mog³y byæ za-
spokojone. Jedno jest pewne, inwesty-

cja w nowoczesny sprzêt kinematogra-
ficzny by³a trafna i perspektywiczna.
Szczególne wyrazy uznania nale¿¹ siê
burmistrzowi Grzegorzowi Zawistowskie-
mu, który z d³ugiej listy naszych niepo-
skromionych apetytów remontowo-inwe-
stycyjnych, wybra³ akurat ten element
modernizacyjny Domu Kultury i nasze-
mu „resortowemu” wiceburmistrzowi
Krzysztofowi Bugli, który rozszerzy³ ów
zamys³ o przysz³oœciowy projektor cyfro-
wy, dziêki któremu mieszkañcy naszej
dzielnicy bêd¹ mogli obejrzeæ na du¿ym
ekranie,  bezpoœrednie transmisje pi³kar-
skich zmagañ w ramach ME EURO 2012.

Nowoczeœnie wyposa¿ona kabina
projekcyjna, to g³ównie jednak kino,
czyli œwi¹tynia X Muzy. Realizuj¹c swój
pomys³ na kino, Dom Kultury ŒWIT po-
dzieli³ repertuar filmowy na nastêpuj¹-
ce segmenty:

- Kino Konesera wyœwietlaj¹cego fil-
my codziennie, zaspokajaj¹cego potrze-
by bardziej wysublimowanego widza,
który w filmie zamiast jarmarcznej roz-
rywki, poszukuje refleksji na temat ota-
czaj¹cego nas œwiata i odpowiedzi na
wa¿ne ¿yciowe pytania.

- Kino Z³otego Wieku w ramach któ-
rego codziennie o godz. 13.45. wyœwie-
tlane bêd¹ specjalnie dobrane filmy dla
rencistów, emerytów i s³uchaczy Uniwer-
sytetu III Wieku, w symbolicznej cenie
8 z³ za bilet.

- Kino Filmów Szkolnych z repertu-
arem wspieraj¹cym dzia³alnoœæ dydak-
tyczno-wychowawcz¹ nauczycieli z Tar-
gówka, z - równie¿ symboliczn¹ - cen¹
biletu w wysokoœci od 8 z³ (w zale¿no-
œci od frekwencji).

-  Kina Ma³ego Widza, które raz w
miesi¹cu koncentrowaæ siê bêdzie na
filmach dla dzieci m.in. pod has³em
„ca³a rodzina idzie do kina”, do czego
ma zachêcaæ, równie¿ bardzo przystêp-
na cena biletu w wysokoœci 8 z³. Po nie-
dzielnym seansie przewidujemy dla
zainteresowanych wspólne dzia³ania
plastyczne, których tematem wiod¹cym
bêdzie obejrzany film.

W miarê posiadanych œrodków bê-
dziemy równie¿ organizowaæ przegl¹dy
filmowe, których ubieg³orocznym przy-
k³adem by³ realizowany wspólnie z Wy-
dzia³em Kultury naszej dzielnicy i z ini-
cjatywy wiceburmistrza Krzysztofa Bu-
gli, ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem
Przegl¹d Kinematografii Europejskiej
KANON 2008. Uczestniczy³o w nim 1737
widzów.  Do³¹czy do niego retrospektyw-
ny przegl¹d  filmów laureatów Festiwa-
lu Filmów Polskich w Gdyni, przegl¹d
wspó³czesnej kinematografii rosyjskiej,
która na naszych ekranach ci¹gle jest
ma³o obecna i filmowa czêœæ Festiwalu
MEDIA WAVE. Je¿eli widzowie zaakcep-
tuj¹ nasze pomys³y, to bêdziemy je wzbo-
gacaæ o nowe przedsiêwziêcia.

Nadal aktualne jest zaproszenie m³o-
dzie¿y licealnej i studenckiej do wspó-
³pracy maj¹cej na celu reaktywowanie
Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który
bêdziemy wspieraæ od strony organiza-
cyjnej i technicznej.

Z tej samej sali co kino, od 15 lat ko-
rzysta Warszawska Scena Kabaretowa.
W nadchodz¹cym sezonie ze specjalny-
mi ¿yczeniami z okazji 50 – lecia Domu
Kultury ŒWIT,  przybêd¹ w kolejnoœci na-
stêpuj¹ce kabarety: Paranienormalni
(10.10), Hrabi (8.11.), Neonówka
(12.12), Moralnego Niepokoju (8.01),
£owcy B (20.02) i Ani Mru Mru w mar-
cu. Oczywiœcie, nie jest to lista zamkniê-
ta. Niebawem na afisz trafi¹ kolejne ce-
nione i lubiane zespo³y kabaretowe.

Przed 3 laty sala widowiskowo-kino-
wa zaczê³a spe³niaæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹
funkcjê. Otó¿ sta³a siê ona sal¹ audyto-
ryjn¹ pierwszego na terenie prawobrze¿-
nej Warszawy Uniwersytetu III Wieku.
Bródnowski Uniwersytet III Wieku od po-

cz¹tku swojego istnienia wzbudzi³ du¿e
zainteresowanie. Liczy sobie ok. 500 s³u-
chaczy, którzy w poniedzia³ki i œrody
uczestnicz¹ w wyk³adach i seminariach,
a codziennie w licznych zajêciach fakul-
tatywnych organizowanych w oparciu o
pracownie i zespo³y zainteresowañ dzia-
³aj¹ce przy Domu Kultury ŒWIT.

W godzinach przedpo³udniowych
Dom Kultury ŒWIT têtni Bródnowskim
Uniwersytetem III Wieku, a po po³ud-
niu s³u¿y zajêciami w ramach licznych
zespo³ów zainteresowañ i pracowni, któ-
rych adresatem s¹ dzieci, m³odzie¿ i do-
roœli. Oferta programowa Domu Kultu-
ry ŒWIT w sezonie kulturalnym 2008/
2009 jest bardzo bogata i sk³adaæ siê
bêdzie z 33 zespo³ów zainteresowañ i
32 grup kursowych. Lista ubieg³orocz-
nych zajêæ wzbogaci siê o nowe propo-
zycje, do których zaliczyæ mo¿na Stu-
dio Teatru Ruchu i Pantomimy, Decu-
page, Breakdance – B-Boying, Teatr
Muzyczny Gaffa, Bryd¿ sportowy, i
przedpo³udniowa Akademia Przedszko-
laka. Czêœæ zajêæ realizowana bêdzie w
dobrze wyposa¿onych pracowniach spe-
cjalistycznych – baletowej, tanecznej,
ceramicznej, fotograficznej, kompute-
rowej, modelarskiej, muzycznej i aktu-
alnie wykañczanej w zupe³nie nowym
miejscu, pracowni rysunku, malarstwa
i plastyki. System organizacji sta³ych
form pracy jest tak pomyœlany, ¿e ich
istnienie uzale¿nione jest od frekwen-
cji, która jest dla nich miar¹ akceptacji.
Z tego w³aœnie powodu, wszystkie zajê-
cia ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem
i zaspokajaj¹ potrzeby czynnego uczest-
nictwa w kulturze pokaŸnej iloœci miesz-
kañców naszej dzielnicy w ka¿dym wie-
ku. W ubieg³ym sezonie w zajêciach sta-
³ych systematycznie bra³o udzia³ 822
osoby.  A  s¹ to tylko uczestnicy zajêæ
sta³ych i kursów. Do liczby tej nale¿y
dodaæ uczestników rozmaitych imprez
cyklicznych, programów kabaretowych,
koncertów, spektakli teatralnych, sean-
sów filmowych i okolicznoœciowych spo-
tkañ œrodowiskowych.  Uczestniczy³o w
nich ok. 20000 osób. £¹czna frekwen-
cja jak¹ odnotowaliœmy w ubieg³ym
roku, w ramach zajêæ codziennych i we
wszystkich imprezach, kinie i Bródnow-
skim Uniwersytecie III Wieku wynios³a
ok. 60 500 osób. I nadal nie jest to osta-
teczna iloœæ u¿ytkowników Domu Kul-
tury. Jest ich du¿o wiêcej, poniewa¿ w
jego murach mieœci siê Biblioteka Pu-
bliczna, a jego powierzchnia bywa czê-
sto wynajmowana przez ró¿nego rodza-
ju firmy i instytucje na organizacjê w³a-
snych imprez. W koñcu jednak nie o
statystykê chodzi, a o ludzi, którzy z
bezpoœredniego kontaktu z Domem
Kultury czerpi¹ satysfakcjê, radoœæ i
wytchnienie. Wypada chyba zgodziæ siê,
¿e to jest w³aœnie istota i najwa¿niejsze
zadanie ka¿dej instytucji publicznej.
Jedn¹ z istotnych cech ka¿dej organi-
zacji, które nie chc¹ straciæ kontaktu z
otoczeniem, jest ich nieustanny rozwój.
W naszym przypadku, oprócz sukce-
sywnej modernizacji infrastruktury,
polega to na podejmowaniu nowych
inicjatyw programowych, które w pew-
nym sensie s¹ równie¿ form¹ sondowa-
nia potrzeb kulturalnych mieszkañców
naszej dzielnicy. Ci¹gle ich przybywa,
a zatem mo¿na za³o¿yæ, ¿e i apetyty
na kulturê mog¹ stawaæ siê coraz to ró¿-
norodniejsze. Dlatego w najbli¿szym se-
zonie ofertê programow¹ wzbogaci Im-
presaryjny Teatr Gwiazd i Salon Muzycz-
ny Targówka. Wprawdzie w Warszawie
nie brakuje miejsc w których mo¿na
obejrzeæ ciekawe spektakle i byæ œwiad-
kiem ciekawych wydarzeñ muzycznych,
ale przecie¿ statutowym zadaniem
Domu Kultury jest jej upowszechnianie,
czyli udostêpnianie, uprzystêpnianie i
przybli¿anie, a tak¿e stwarzanie mo¿-
liwoœci do czynnego w niej uczestnictwa.

50 lat Domu Kultury „Œwit”

Postêpowanie
rozpoczête

Obecna praktyka chaotycz-
nej zabudowy pozostaje w ja-
skrawej sprzecznoœci z zale-
ceniami Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego m.st.
Warszawy. Osiedla na Zielo-
nej Bia³o³êce budowane s¹ w
oparciu o wadliwe ogólne pla-
ny przestrzenne, które nie
uwzglêdniaj¹ zapisów stu-
dium – twierdz¹ mieszkañcy.
Dotyczy to szeregu inwesty-
cji m.in. boisk, placów zabaw,
szkó³, przedszkoli, dróg,
punktów us³ugowych.

W zaistnia³ej sytuacji, po-
wo³uj¹c siê na konstytucyjn¹
zasadê równoœci, Partnerstwo
14 ulic Zielonej Bia³o³êki Moja
Bia³o³êka domaga siê od
w³adz dzielnicy budowy na
tym obszarze terenów rekre-
acyjnych dla dzieci i m³odzie-

Zielona Bia³o³êka chce
boisk i placów zabaw

Choæ wschodnia czêœæ Zielonej Bia³o³êki (pó³nocno-
wschodnia czêœæ Warszawy) rozwija siê bardzo szybko i

w ci¹gu dwóch lat bêdzie tam mieszkaæ ok. 50 tys. osób,

nie ma tu ¿adnego pozaszkolnego boiska, obiektu kultu-
ralnego i sportowego dla dzieci i m³odzie¿y. Istniej¹ce

szko³y równie¿ pêkaj¹ w szwach, czemu trudno siê dzi-
wiæ, skoro dzieci i m³odzie¿ to ju¿ ok. 60% ca³ej ludnoœci.

¿y. Jednoczeœnie, aby ukróciæ
chaotyczn¹ zabudowê jak naj-
szybszego uszczegó³owienia
wymagaj¹ ogólne plany prze-
strzenne X-71 czêœæ 1, K¹ty
Grodziskie. Mieszkañcy chc¹
te¿ pilnego przyst¹pienia do
sporz¹dzania planów miejsco-
wych obszarów wschodniej
czêœci Bia³o³êki.                 Kr.

Pierwszym spektaklem w ramach Im-
presaryjnego Teatru Gwiazd bêdzie
„BELFER” z Wojciechem Pszoniakiem w
roli g³ównej, na który zapraszamy
28.11. br. Natomiast na wiosnê, 27
marca,  zaproponujemy sztukê pt. „KO-
CHAM O,KEEFFE” z Krzysztofem Kolber-
gerem i  Ma³gorzat¹ Zaj¹czkowsk¹ w
rolach g³ównych. Równie ciekawie za-
powiada siê Salon Muzyczny Targów-
ka, którego zadaniem bêdzie krzewie-
nie muzyki klasycznej (od barokowej
do wspó³czesnej) w formie koncertowej
dla publicznoœci doros³ej, a tak¿e edu-
kacyjnej dla dzieci, które zapraszaæ bê-
dziemy na Poranki Muzyczne. Je¿eli te
ostatnie, chocia¿by w czêœci bêd¹ siê
cieszyæ zainteresowaniem takim jak (co-
miesiêczne) Poranki Teatralne, to suk-
ces zagwarantowany. Dzia³alnoœæ Salo-
nu Muzycznego Targówka zainauguro-
wana zostanie 11.12. br. koncertem
GLORIA D-dur, RV 589 Antonio Vival-
diego, znakomicie wpisuj¹cym siê w
klimat zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, w wykonaniu Unplugged
Orchestra pod dyr. Micha³a Œmigielskie-
go. Ta kameralna 15-osobowa orkie-
stra, z pocz¹tkiem bie¿¹cego sezonu,
swoj¹ dzia³alnoœæ prowadziæ bêdzie pod
opiekuñczymi skrzyd³ami Domu Kultu-
ry ŒWIT. Koncert poprzedzony zostanie
recitalem  fortepianowym w wyk. Mar-
cina £opackiego, który stanie siê jed-
noczeœnie uroczyst¹ ods³on¹ i ponow-
nym oddaniem do u¿ytku naszego po-
czciwego 100-letniego fortepianu BECH-
STAIN. Swoj¹ drug¹ m³odoœæ ten instru-
ment prze¿ywaæ bêdzie dziêki gruntow-
nej renowacji, do której dosz³o dziêki
wspólnej akcji, jaka zosta³a podjêta z
wiceburmistrzem Krzysztofem Bugl¹ i
której efektem by³o pozyskanie nie-
zbêdnych funduszy z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Niew¹tpliwie, 50. sezon kulturalny
Domu Kultury ŒWIT, w³aœnie ze wzglêdu
na jubileusz, bêdzie mia³ charakter wy-
j¹tkowy. Okolicznoœæ ta nie ma jednak
wiêkszego wp³ywu na intensywnoœæ i ró¿-
norodnoœæ oferty programowej, ponie-
wa¿ nie zale¿y ona od okr¹g³ych rocz-
nic, a przede wszystkim od aspiracji i
potrzeb kulturalnych mieszkañców na-
szej dzielnicy i wielkoœci nak³adów, ja-
kie jej w³adze gotowe s¹ ponieœæ na ich
zaspokojenie. Szczêœliwie w ostatnich
latach jedne i drugie pozostaj¹ w wyraŸ-
nym trendzie wzrostowym. Gdyby jed-
nak dostojny jubilat móg³ wyraziæ jakieœ
swoje urodzinowe ¿yczenie, to by³by nim
projekt i realizacja gruntownej moder-
nizacji sali widowiskowo-kinowej. Z ka¿-
dym rokiem iloœæ inicjatyw edukacyjnych
i kulturalnych, jakie w jej wnêtrzach s¹
realizowane, pozostaje w coraz wiêkszej
dysproporcji do standardów, jakie wspó-
³czeœnie w tego typu salach obowi¹zuj¹ i
postêpów remontowych, jakie go³ym
okiem s¹ widoczne w innych czêœciach
budynku. Zorganizowanie fety jubile-
uszowej planujemy na wiosnê przysz³e-
go roku. Wszystkich serdecznie zapra-
szamy, ale pierwszeñstwo bêd¹ mia³y te
osoby, które zechc¹ z nami siê podzieliæ,
ró¿nego rodzaju wspomnieniami, doku-
mentami i zdjêciami dotycz¹cymi dzia-
³alnoœci Domu Kultury w ostatnim 50 –
leciu. Pos³u¿¹ nam one do zorganizowa-
nia okolicznoœciowej wystawy poœwiêco-
nej jego historii, a tak¿e wzbogac¹ Ÿró-
d³a, w oparciu o które planujemy napi-
saæ monografiê Domu Kultury, który jest
chyba najstarsz¹ lub jedn¹ z najstarszych
tego typu placówek w Warszawie. Szcze-
gó³owe i ci¹gle uaktualniane informacje
o dzia³alnoœci Domu Kultury ŒWIT do-
stêpne s¹ na stronie www.dkswit.com.pl,
a  swoje propozycje i zapytania prosimy
przesy³aæ na adres swit@dkswit.com.pl.

 Jacek Bia³ek
Dyrektor Domu Kultury ŒWIT

Jak wspominaliœmy w ostat-
nim numerze NGP w artykule
„BARC - wszystko w rêkach
WSA” mieszkañcy osiedla
„Winnica” i Stowarzyszenie uli-
cy Mehoffera w obronie miru
domowego” zaskar¿yli Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Winnicy Po³u-
dniowej do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego, a
równoczeœnie z³o¿yli zawiado-
mienie do Prokuratury Rejono-
wej Warszawa Praga Pó³noc o
podejrzeniu pope³nienia prze-
stêpstwa przez osoby przygo-
towuj¹ce projekt uchwa³y Rady
Gminy z 2002 r. w postaci nie-
dope³nienia obowi¹zków
s³u¿bowych.

Prokuratura pocz¹tkowo
odmówi³a wszczêcia œledz-
twa, argumentuj¹c tê decyzjê
przedawnieniem ewentualne-
go przestêpstwa. Wobec tego
mieszkañcy „Winnicy” z³o¿yli
za¿alenie, zwracaj¹c uwagê,
¿e chodzi o przestêpstwo
polegaj¹ce na nadu¿yciu sta-

nowiska publicznego w celu
uzyskania prywatnych korzy-
œci maj¹tkowych.

W tym momencie organy
œcigania zareagowa³y. Ko-
menda Rejonowa Policji War-
szawa VI zawiadomi³a o roz-
poczêciu przez Prokuraturê
postêpowania przygotowaw-
czego dotycz¹cego pope³nie-
nia przestêpstwa przez pra-
cowników Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego
Urzêdu Dzielnicy Warszawa-
Bia³o³êka.

Tak wiêc pocz¹tek w tej
sprawie zosta³ zrobiony. Jed-
noczeœnie otrzymaliœmy sy-
gna³y od czytelników – miesz-
kañców Winnicy Pó³nocnej
(terenów po³o¿onych na pó-
³noc od ul. Sprawnej), ¿e s¹
w identycznej sytuacji. W
MPZP Winnicy Pó³nocnej
równie¿ nie zosta³a okreœlo-
na maksymalna wysokoœæ
zabudowy, wobec czego plan
ten wymaga jak najszybszej
modyfikacji.                          J.
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Jeden z najwa¿niejszych
Czechów w historii powszech-
nej, studiowa³ na Uniwersyte-
cie Karola w Pradze, gdzie w
1396 r. osi¹gn¹³ stopieñ ma-
gistra sztuk wyzwolonych.
Rozpocz¹³ dzia³alnoœæ kazno-
dziejsk¹ w Pradze; od 1402 r.
bêd¹c kaznodziej¹ Kaplicy
Betlejemskiej w Pradze, a tak-
¿e spowiednikiem ¿ony kr.
Wac³awa IV Luksemburskie-
go. Czasy panowania Luk-
semburgów w Czechach to
okres ich rozwoju gospodar-
czego i kulturalnego, a za
Karola IV (ojciec Wac³awa IV
i Zygmunta Luksemburskie-
go), Praga staje siê de facto
stolic¹ Cesarstwa Rzymskie-
go. Ta sytuacja mia³a jednak
z punktu widzenia Czechów
pewn¹ - z czasem coraz bar-
dziej widoczn¹ wadê – wzrost
wp³ywu Niemców w elitach
Królestwa Czeskiego, stop-
niowo usuwaj¹cych z nich
Czechów. Narasta³o niezado-
wolenie, zw³aszcza, ¿e król
Wac³aw IV – w przeciwieñ-
stwie do swojego ojca cz³o-
wiek nieudolny i s³aby – nie
cieszy³ siê autorytetem.

W swojej nauce (oprócz
jego w³asnych przemyœleñ
widoczny jest wp³yw Johna
Wycliffe‘a – Wiklefa, którego
pisma zna³) piêtnowa³ symo-
niê nepotyzm i zeœwieccze-
nie kleru. Osoba – duchow-
na jak i œwiecka - postêpuj¹-
ca sprzecznie z „prawem Bo-
¿ym” traci wg Husa prawo do
¿¹dania pos³uszeñstwa ze
strony swoich poddanych.
¯¹da³ te¿ poszanowania dla
jêzyka czeskiego w ¿yciu pu-
blicznym, sam kazania wy-
g³asza³ po czesku i przek³a-
da³ te¿ na ten jêzyk Bibliê.

Dzia³ania te przynios³y mu
du¿¹ popularnoœæ, zw³aszcza

wœród mieszczañstwa i drob-
nego rycerstwa czeskiego,
byli te¿ zwolennicy wœród ni¿-
szego kleru narodowoœci cze-
skiej. Pocz¹tkowo hierarcho-
wie koœcio³a czeskiego i dwór
tolerowali jego dzia³alnoœæ.
Zmieni³o siê to w chwili, gdy
na uniwersytecie praskim
rozpoczê³a siê dyskusja o te-
zach Wiklefa , które akcepto-
wali uczeni czescy, ale potê-
pili niemieccy, maj¹cy tam
wiêkszoœæ. Potêpiaj¹c here-
zjê Wiklefa w³adze koœcielne
zakaza³y Husowi wyg³asza-
nia kazañ, czego jednak nie
us³ucha³. Pomog³a mu wtedy
nie tylko popularnoœæ, lecz
tak¿e konflikt na szczytach
w³adzy – król Wac³aw IV by³
zwolennikiem zwo³ania sobo-
ru wobec utrzymuj¹cej siê
tzw. wielkiej schizmy zachod-
niej, zaœ abp praski Zbynek z
Hajnburka trzyma³ stronê jed-
nego z dwóch urzêduj¹cych
wtedy papie¿y. Król, chc¹c
pozyskaæ sobie czeskich
poddanych, zwróci³ siê do
uniwersytetu o opiniê; poparli
go uczeni czescy, a sprzeci-
wili siê Niemcy. Wtedy Wa-
c³aw dekretem przyzna³ w
1409 r. „nacji czeskiej” dodat-
kowe g³osy na uniwersytecie
– g³osowano tam w systemie
tzw. nacji tj. wspólnot studen-
tów i mistrzów wg kraju po-
chodzenia. To spowodowa³o
oburzenie Niemców i ich gre-
mialne odejœcie z uniwersy-
tetu, Wac³aw uznaje ich za
banitów. W atmosferze o¿y-
wienia czeskiego poczucia
narodowego Hus zostaje w
tym¿e roku rektorem uniwer-
sytetu w Pradze.

W 1411 r. papie¿ Jan XXIII
(jeden z trzech urzêduj¹cych
od 1409 r., uznany za anty-
papie¿a), prowadzi³ wojnê z

Neapolem. Potrzebuj¹c so-
juszników i pieniêdzy udzie-
la³ odpustów tak¿e tym, któ-
rzy wspierali go finansowo,
mo¿na by³o sobie kupiæ od-
puszczenie grzechów dyspo-
nuj¹c odpowiedni¹ gotówk¹.
Hus (podobnie uczyni 100 lat
póŸniej Luter) sprzeciwi³ siê
tym praktykom, zyskuj¹c po-
parcie uczonych i duchow-
nych czeskich. Natomiast kler
niemiecki popar³ papie¿a,
namawiaj¹c go zarazem do
ostatecznej rozprawy z Hu-
sem. Ju¿ wtedy pojawiaj¹ siê
g³osy o potrzebie przeprowa-
dzenia krucjaty antyczeskiej.
Papie¿ ob³o¿y³ kl¹tw¹ cze-
skiego reformatora, ale po-
parcie dla niego wœród Cze-
chów nie zmala³o. Jego
ewentualne os¹dzenie mo¿-
liwe by³o zatem poza Cze-
chami. Wspó³pracuj¹cy z pa-
pie¿em Janem cesarz Zyg-
munt Luksemburski namawia
wiêc Husa do przybycia na
sobór powszechny w Kon-
stancji, celem oczyszczenia
siê z zarzutów herezji, wyda-
j¹c mu list ¿elazny, tj. pismo
gwarantuj¹ce bezpieczny
przyjazd, mimo oskar¿eñ ci¹-
¿¹cych na w³aœcicielu. W
1414 r. Hus przybywa do
Konstancji i tam zaproszony
na dyskusjê z kardyna³ami
zostaje aresztowany i osa-
dzony w wiêzieniu. Oskar¿o-
no go o herezjê - jedynie de-
legacja polska (z Paw³em
W³odkowicem) wystêpowa³a
w jego obronie. W wiêzieniu
odwiedzali go dostojnicy, pro-
ponuj¹c publiczne wyrzecze-
nie siê swoich pogl¹dów jako
cenê za uratowanie ¿ycia
Hus jednak odmawia³, ¿¹da-
j¹c, aby przedstawiciele so-
boru udowodnili prawdziwoœæ
rzucanych oskar¿eñ. 6 lipca
1415 r. og³oszono wyrok i wy-

konano go przez spalenie na
stosie.

Anegdota g³osi, ¿e kiedy
podpalano stos, Hus stoj¹c
na nim zobaczy³, jak do ster-
ty drew dorzuca drewienko
uboga staruszka. Zawo³a³
wówczas: o sancta simplici-
tas (³ac. „o œwiêta naiwno-
œci”), by³o bowiem oczywiste,
¿e uboga prosta i stara kobie-
ta nie mog³a sama z siebie
rozstrzygn¹æ prawdziwoœci
stawianych mu zarzutów i
musia³a polegaæ na stronni-
czej opinii jego wrogów. Wy-
daje siê jednak, ¿e ta opo-
wieœæ mo¿e byæ tylko aneg-
dot¹ wobec usuniêcia gawie-
dzi z miejsca kaŸni ze wzglê-
dów bezpieczeñstwa.

Spalenie Husa wywo³a³o
oburzenie w Czechach, jego
niewinnoœæ proklamowali
przedstawiciele uniwersytetu,
a zjazd szlachty czeskiej wy-
stosowa³ protest do soboru,
zaœ winnych jego œmierci
og³oszono zdrajcami Króle-
stwa Czeskiego. Niebawem
dojdzie do wojen zwanych
husyckimi i ukszta³towania siê
odrêbnego koœcio³a – bêdzie
to jednak ju¿ inna historia.

Jan Hus na zawsze pozo-
stanie bohaterem narodu
czeskiego – nie tylko jako re-
formator religijny, lecz tak¿e
obroñca jêzyka. Do jego po-
staci bêdzie nawi¹zywaæ cze-
skie odrodzenie narodowe w
XIX w.

Tomasz Szczepañski
Literatura

Marczak Piotr Wojny husyckie,
Warszawa, b. d. w.

Paner A. Jan Hus, Kraków 2002
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Rocznicowy
bilans
ry ubieg³orocznej ekspozycji
Powstania Warszawskiego
na Pradze. Znane by³y te¿
osoby, które chêtnie w³¹czy-
³yby siê honorowo w organi-
zacjê programu.

Nie przysz³o te¿ organiza-
torom na myœl, by podj¹æ w
tej sprawie wspó³pracê z
IPN, który opracowuje (m.in.
z udzia³em autora tego tek-
stu) album historyczny Pra-
gi, poczynaj¹c od 1944
roku.

Anemiczna i szcz¹tkowa
wystawka pt. „Powstanie na
Pradze. Pamiêtamy” nie spe-
³ni³a ¿adnej roli, podobnie jak
20-zdaniowy opis w okolicz-
noœciowym folderku.

Dla intencji tematu Po-
wstania problematyczny
okaza³ siê te¿ wystêp zespo-
³u Lao Che w Parku Praskim.
Zespó³ by³ muzycznie dobry,
dopisa³a pogoda i kilka tysiê-
cy publicznoœci. Niestety, ak-
centy jednoznacznie identy-
fikuj¹ce muzykê z tematem
Powstania by³y nieliczne,
narracji nie by³o ¿adnej. Na
scenie i w jej otoczeniu bra-
kowa³o jakiegokolwiek ak-
centu powstañczego, a na-
wet flagi narodowej. Zapyta-

ny o te mankamenty organi-
zator – dyrektor Domu Kul-
tury Praga - odpowiedzia³,
¿e „Zespó³ Lao Che sobie
tego nie ¿yczy³”! W przysz³o-
œci nale¿y podziêkowaæ ta-
kim zespo³om i organizato-
rom. Niech siê promuj¹
gdzie indziej.

Na szczêœcie, dziêki poro-
zumieniom z w³adzami sa-
morz¹dowymi dzielnic Pragi
Pó³noc i Targówka, meryto-
ryczn¹ wartoœæ Powstania
uda siê uratowaæ, gdy¿ wpi-
suje siê ona w ogólnokra-
jow¹ 90. rocznicê odzyska-
nia niepodleg³oœci, przypa-
daj¹c¹ 11 listopada.

Jest nadzieja, ¿e do tego
czasu ods³oniêtych zosta-
nie kilka tablic pami¹tko-
wych i – co najwa¿niejsze –
zorganizowanych bêdzie
szereg szkolnych oraz
otwartych spotkañ tema-
tycznych, zarazem dysku-
syjnych, w które w oczywi-
sty sposób wpisze siê tema-
tyka Powstania Warszaw-
skiego na Pradze.

Hubert Kossowski
dokumentalista historii Pragi
cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy Armii Krajowej

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

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

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

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

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

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

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

wejœcie od podwórka

Patroni naszych ulic

Jan Hus (ok. 1370-1415)
Jan Hus (z Husyñca) czeski reformator religijny i t³u-

macz Biblii jest patronem ma³ej ulicy na Bia³o³êce. Daw-
na Praga Pó³noc ma w ogóle szczêœcie do husyckich
patronów – w jej granicach znajduj¹ siê jeszcze ulice Spyt-
ka z Melsztyna (Targówek) i Jana ¯i¿ki (Bia³o³êka), o któ-
rych napiszê osobno.

Œwietlica Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”, ul. Z¹bkow-
ska 4 realizuje projekt „Dziedzictwo: program socjalno-te-
rapeutyczny, kulturalny, integracyjny pokoleniowo dla dzie-
ci z najubo¿szych rodzin i osób starszych o szczególnej
pozycji spo³ecznej, zawodowej i moralnej – mieszkañców
Dzielnicy Pragi Pó³noc”. Takich w³aœnie osób poszukuje-
my do poprowadzenia przynajmniej jednorazowych zajêæ
z dzieæmi w naszej œwietlicy na temat Pragi i jej historii.

W trakcie projektu odbywaj¹ siê zajêcia teatralne, pla-
styczne, „cykl spotkañ z kultur¹”, historyczne,  informatycz-
ne, fotograficzne, spotkania z mieszkañcami Pragi oraz
goœæmi specjalnymi, znaj¹cymi historiê Pragi Pó³noc (cz³on-
kowie Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich).

W ramach projektu s¹ organizowanie specjalne akcje:
- akcja „Mecenas” -  wy³onienie z grupy dzieci piêcioro

najbardziej zdolnych i pozyskanie dla nich mecenasów wœród
starszych mieszkañców Pragi, którzy bêd¹  wspierali mate-
rialnie i edukacyjnie dzieci w rozwijaniu ich talentów;

- akcja „Skarb” – zbiórka ró¿nych dziwnych przedmiotów
zwi¹zanych z Prag¹ Pó³noc (stara pocztówka, zdjêcie, stary
mebel lub jego czêœæ, obrazek). Dzieci bêd¹ dokumentowaæ
znalezione skarby, w zwi¹zku z czym nabêd¹ wiêksz¹ spraw-
noœæ pos³ugiwania siê jêzykiem polskim. Pomagaæ im bêd¹
w tym starsi uczestnicy projektu. Zebrane skarby zostan¹
zeprezentowane na wystawie podsumowuj¹cej projekt.

Na zakoñczenie projektu dzieci wraz z osobami doros³y-
mi stworz¹ prezentacjê multimedialn¹ i wystawê o Pradze.

Tworzona jest równie¿ strona internetowa, na której dzie-
ci bêd¹ prezentowa³y swój „dorobek”.

Ewa Pogonowska
Œwietlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

tel. (022) 670 22 93; mail: dzieci@otwartedrzwi.pl


