
nowa gazeta praska  1

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
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Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i za-
siêgn¹æ fachowej porady au-
dioprotetyka w gabinecie fir-
my Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabi-
net nr 139, tel. 022 326 56 20).

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

Z tym og³oszeniem

badanie s³uchu gratis

i 5% rabatu

na aparat s³uchowy!

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. 2

dokoñczenie na str. 6

dokoñczenie na str. 3

Bia³a

Orchidea
Nowo otwarta sala!

♦♦♦♦♦Wesela
♦♦♦♦♦Komunie

♦♦♦♦♦Przyjêcia okolicznoœciowe

ul. Bia³o³êcka 281
tel. 0602-27-45-31

0691-07-85-95

Wyznanie
Nazywam siê Nowa Gaze-

ta Praska. Mam 14 lat. Mój
kapita³ to 400 jednostek, zde-
ponowanych w Banku Pa-
miêci Czytelników.

Zanim mnie i moje siostry
– warszawskie gazety lokal-
ne – zbada IPL (Instytut Pra-
sy Lokalnej), postanowi³am
dokonaæ autolustracji, a mo¿e
raczej rachunku sumienia.

Nie mogê siê pochwaliæ
pochodzeniem od prasy pod-
ziemnej. Moj¹ matk¹ i ojcem
w jednej osobie jest Ewa, w
m³odoœci zwi¹zana ze sztan-
darem tego wieku. Mam w
rodowodzie „Gazetê ¯oli-
borsk¹” – dziecko Danuty P.

Urodzi³am siê 26 maja 1995
roku na Bazarze Ró¿yckiego,
od roku 2001 mieszkam przy
ul. Ks. I. K³opotowskiego 15.

Jestem ciekawa œwiata, ale
bardzo przywi¹zana do mo-
jej ma³ej Ojczyzny – Pragi. Co
dwa tygodnie serwujê miesz-
kañcom Bia³o³êki, Targówka
i Pragi Pó³noc danie, w któ-
rym s¹ lokalne wiadomoœci,
relacje z sesji samorz¹du,
sprawy bliskie ich sercu i
miejscu zamieszkania. Fa-
scynuje mnie historia; dlate-
go systematycznie przypomi-
nam jej bohaterów, patronów
ulic i zabytki. Lubiê te¿ z
¿ywymi naprzód iœæ, wiêc
czêsto udzielam goœciny
¿yj¹cym bohaterom – wete-
ranom, a tak¿e artystom nie-

zale¿nie od wieku. Zapra-
szam na swe ³amy panów o
ró¿nych barwach g³osu i nie
mam im za z³e, ¿e nie œpie-
waj¹ zgodnym chórem. Za
spraw¹ cz³owieka z wiedz¹ i
pasj¹, mogê w ludzkim wy-
miarze pokazywaæ problemy
naszych braci mniejszych.

Na swej drodze ¿yciowej
spotka³am wielu wspania³ych
ludzi, chêtnych do pracy i
wspó³pracy. Teraz ten kr¹g
tworz¹: Bogumi³a, Ewa, Ire-
neusz, Jagoda, Joanna, Ka-
rolina, Ludmi³a, trzech Macie-
jów, Micha³, Pawe³, Piotr, Se-
bastian, Tomasz, Tymoteusz,
Zofia, Zygmunt. W z³ej pa-
miêci mam za-radnego przy-
stojniaka Roberta, który orga-
nizowa³ festiwale piosenki,
ale sam œpiewa³ fa³szywie. W
odwecie za s³owa prawdy o
sobie ogo³oci³ mnie z bane-
ru, a nawet chcia³ wyrzuciæ na
bruk. Na szczêœcie, ta sztucz-
ka mu siê nie uda³a.

W moim skromnym mieszka-
niu przechowujê pami¹tki, któ-
rymi darczyñcy, tacy jak: Rada
Warszawy (Odznaka „Zas³u¿o-
ny dla Warszawy”), Rady Dziel-
nic Praga Pó³noc i Praga Po-
³udnie (medal z okazji 350-le-
cia praw miejskich Pragi), Ko-
menda ZHP Praga Pó³noc (Od-
znaka Ruchu Przyjació³ Harcer-
stwa) podziêkowali mi za pra-
cê dla Pragi i stolicy.

Jestem punktualna, rzetelna,
dotrzymujê s³owa. Niektórym
mo¿e siê wydawaæ, ¿e czasem
grzeszê zaniedbaniem. Nie lu-
biê wysiadywaæ przed drzwia-
mi VIPów, nawet gdy widzê, ¿e
innym daje to profity.

Nie obra¿am siê za kry-
tyczne, ale rzeczowe uwagi.

Bêdê wdziêczna, jeœli ten
autoportret Czytelnicy zechc¹
wzbogaciæ szczegó³ami, któ-
re s¹ lepiej widoczne z drugiej
strony relacji miêdzyludzkich.

Wasza NGP

♦♦♦♦♦Stomatologia estetyczna

♦♦♦♦♦Protetyka  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦Chirurgia

♦♦♦♦♦Ortodoncja  ♦♦♦♦♦RTG

♦♦♦♦♦Ginekologia i po³o¿nictwo

♦♦♦♦♦Neurologia  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦EEG  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦Analizy

Promocja - protetyka!

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

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

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

www.demeter.com.pl

przy ulicy Myœliborskiej w
Tarchominie.

- Co takiego szczególne-
go jest w Œrodzie Popielco-
wej? Co to za œwiêto? Co
koñczy, a co rozpoczyna
Popielec?

- Popielec, Œroda Popielco-
wa, zwana niegdyœ Wstêpn¹
Œrod¹ rozpoczyna 40-dniowy
okres Wielkiego Postu, przy-
gotowuj¹cy nas do Œwi¹t
Wielkanocy. Równoczeœnie
Œroda Popielcowa koñczy
okres karnawa³u, czas zabaw,
wprowadzaj¹c nas w zupe³nie
inny nastrój, namys³u, powa-
gi, zadumy i refleksji.

Nazwa Popielec pochodzi
od obrzêdu, w tym dniu ce-
lebrowanego w Koœciele.

„Posypmy g³owy
popio³em”

O fenomenie Œrody Po-
pielcowej, o znaczeniu to-
warzysz¹cych jej obrzêdów
rozmawiamy z ks. Paw³em
Mazurkiewiczem z koœcio-
³a Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny Matki Piêknej Mi³oœci

Œroda Popielcowa w kalendarzu chrzeœcijañskim zaj-
muje miejsce szczególne. Choæ nie jest to dzieñ wolny od
pracy, gromadzi w koœcio³ach t³umy, porównywalne do
najwa¿niejszych œwi¹t chrzeœcijañskich. Przychodzimy do
œwi¹tyni, aby kap³an posypa³ nasze g³owy popio³em. Ale
to tylko znak, symbol, za którym kryje siê g³êbsza treœæ.

Wydawa³oby siê, ¿e nikt o
zdrowych zmys³ach nie bêdzie
popiera³ budowy 30-piêtrowych
wie¿owców na obrze¿ach War-
szawy, w pobli¿u skrzy¿owania
ulic Poetów i Modliñskiej, w re-
jonie, gdzie zachowa³o siê jesz-
cze sporo zieleni, a ju¿ na pew-
no nie urzêdnicy z Biura Ochro-
ny Œrodowiska, do którego
BARC wyst¹pi³ o wydanie tzw.
decyzji œrodowiskowej, jedne-
go z podstawowych dokumen-
tów, potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowê.

Tymczasem to w³aœnie
Biuro Ochrony Œrodowiska
wyda³o 19 stycznia br. decy-
zjê uwarunkowañ œrodowi-
skowych nr 48/OŒ/2009, z
której wynika, ¿e nie ma prze-

Kto krêci?
BARC

O firmie BARC pisaliœmy w Nowej Gazecie Praskiej wie-
lokrotnie, zarówno pod wp³ywem samorzutnych inicja-
tyw mieszkañców Bia³o³êki, jak te¿ w³asnych obserwa-
cji. Niezwyk³e kontrowersje wzbudzi³y projekty budowy
w rejonie ulic Leœnej Polanki, Modliñskiej i Poetów ogrom-
nego osiedla wysokich bloków z dwoma 30-piêtrowymi
wie¿owcami. Przeciwko zamiarom inwestora zaprotesto-
wali mieszkañcy s¹siedniego osiedla „Winnica”, równie¿
w trosce o ochronê œrodowiska naturalnego Bia³o³êki.

szkód, aby w tej czêœci Bia-
³o³êki stanê³y dwa wie¿owce.

Na szczêœcie decyzja ta,
wydana przez I instancjê nie
jest ostateczna. Mieszkañcy
osiedla „Winnica”, Stowarzy-

Dwa testamenty
– nowe fakty

Ewidentne fa³szerstwo testamentu Florentyny Krze-
szewskiej i dwuletni wyrok w zawieszeniu dla Miros³awa
K., który na podstawie owego testamentu wszed³ w po-
siadanie dwóch kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40, nie
zmieni³y sytuacji lokatorów obu budynków.

Miros³aw K. sprzeda³ ju¿
oba budynki deweloperom.
Na pierwszy ogieñ posz³a Ty-
kociñska 30, kamienica przy

Tykociñskiej 40 trafi³a pod
m³otek w paŸdzierniku ubie-
g³ego roku. Nowi w³aœciciele
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ul. Kawêczyñska 44
• kompleks boisk w budowie

www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19

tel. (22) 619 11 20

 (22) 670 20 61
• hala sportowa
   wynajem, imprezy
• sauna (kameralna)
• aerobik
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

ul. Jagielloñska 7

tel. (22) 619 81 38, (22) 619 76 98

• p³ywalnia:

- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)

• masa¿e
• bilard i krêgielnia
• hala sportowa
   wynajem, imprezy

BEZP£ATNY PARKING

od ul. Wrzesiñskiej

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

0 691 05 35 45

MAIL. maxx20@gazeta.pl

rafal_z75@gazeta.pl

Ma³a poligrafia
i elektrogrzejnictwo
• Ksero - UWAGA!

Z t¹ reklam¹
odbitki ksero 10 gr.

(Promocja wa¿na do 15.03)
• Bindowanie

• Foliowanie

• Piecz¹tki

• Dorobimy

ka¿d¹ grza³kê

ul. Z¹bkowska 13
(róg Brzeskiej)

www.termek.pl

TERMEKDwa testamenty
– nowe fakty
od razu drastycznie podnie-

œli czynsze. Za najem 39-me-
trowego mieszkania (wraz z

op³atami za media) trzeba

zap³aciæ oko³o 1500 z³! Wiêk-

szoœci lokatorów nie staæ na

tak wysokie op³aty, nie s¹
ludŸmi na tyle majêtnymi. To

czynsz horrendalny, zbli¿ony

do op³at za wynajem miesz-

kañ na wolnym rynku. Loka-

torzy nie doczekali siê kon-
kretnej pomocy ze strony

w³adz miasta i dzielnicy, jedy-

na pomoc to doradztwo. Ani

miasto, ani dzielnica nie po-

kusi³y siê o podwa¿enie de-
cyzji o przekazaniu oszusto-

wi kamienic na podstawie sfa-

³szowanego testamentu. Tym

to dziwniejsze, ¿e oba budyn-

ki by³y uprzednio administro-
wane przez ZNK z Targówka

i stanowi¹ bardzo wymiern¹

wartoœæ. Mieszkañcy zamie-

rzali skorzystaæ z instytucji

skargi pauliañskiej, by pod-

wa¿yæ decyzjê o przekazaniu
fa³szerzowi budynków, w któ-

rych mieszkaj¹. Los nie jest
dla nich ³askawy – zmar³ ad-

wokat, który zamierza³ pomóc

im w tej procedurze. Zanim w
ca³oœæ sprawy wdro¿y siê na-

stêpny, minie trochê czasu.

Aferê przy Tykociñskiej œle-

dzimy od samego pocz¹tku.
Czytelnicy zapewne pamiê-

taj¹, ¿e jako pierwsi o niej pi-

saliœmy. W jednym z najbli¿-
szych wydañ NGP poinformu-

jemy, jakie plany maj¹ lokato-
rzy bezprawnie przejêtych ka-

mienic. Ich sytuacja jest dra-

matyczna – nowi w³aœciciele
wystawili ich lokale na sprze-

da¿. 40-metrowe mieszkanie
przy Tykociñskiej mo¿na kupiæ

za 130 tys. z³. Z dobrodziej-

stwem inwentarza. Jak powie-
dzia³ jeden z mieszkañców –

op³aca siê, jesteœmy cztero-
osobow¹ rodzin¹, niepal¹cy,

niepij¹cy – czysty zysk.

E.G.

dokoñczenie ze str. 1

 • SOLARIUM

 • FRYZJER

 • TIPSY
KOSMETYKI LOREAL EXPERT

ul. Folwarczna 7, tel. 022 357-20-52
Zapraszamy: pon.-pt. 9-21; sob. 9-17s 
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W dniach 17 – 18 lutego
zorganizowano 10 konkur-
sów, sesjê naukow¹ poœwiê-
con¹ twórcom literatury fanta-
sy, warsztaty teatralne, literac-
kie, plastyczne i filmowe oraz
wyk³ad pracownika naukowe-
go Wydzia³u Polonistyki UW.

„Najbardziej cieszy mnie
fakt, ¿e w naszym projekcie
Miêdzyszkolnych Dni Kultu-
ry bierze udzia³ coraz wiêcej
placówek poza naszej dziel-
nicy – mówi Dorota Go³a-
szewska, autorka i realizator-
ka projektu. – Pewnie przy-
ci¹gaj¹ je warsztaty tema-
tyczne. W tym roku najbar-
dziej popularne by³y warsz-
taty teatralne. Jako polonist-
kê ucieszy³o mnie to, ¿e na
konkurs literacki (wiersze i
opowiadania fantasy) wp³y-
nê³o 105 prac. Œwiadczy to,
¿e tematyka trafi³a do m³o-
dego odbiorcy.”

W przedsiêwziêciu wziê³o
udzia³ 13 placówek: Szko³y
Podstawowe nr: 84, 114 i 277;
Gimnazja nr: 141, 142, 143,
144, 145 oraz Licea Ogólno-
kszta³c¹ce: im. Adama Mickie-
wicza, im. ks. WoŸniaka, im.
Piotra Wysockiego, im. Stefa-
na Czarnieckiego oraz gospo-
darza imprezy, XIII LO im. p³k.
Leopolda Lisa-Kuli. W 10 kon-
kursach uczestniczy³o ok. 300
uczniów, w warsztatach tema-
tycznych – ok. 150 osób.

Warsztaty literackie popro-
wadzi³ dr Tomasz Wroczyñski
z Wydzia³u Polonistyki UW,
warsztaty teatralne Monika
Sadkowska i Zbigniew Kowal-
ski; warsztaty filmowe Kinga
Lewiñska – re¿yser, plastycz-
ne – Bogus³awa O³owska.

G³ównym jurorem w kon-
kursach: recytatorskim, wo-
kalnym i teatralnym by³ Ro-
bert Kowalski, aktor Teatru
„Rampa”; w konkursach pla-
stycznych Bogus³awa O³ow-
ska, artystka plastyk; w kon-
kursie na prezentacjê multi-
medialn¹ Marta Chodorska i
Henryk Domañski. Jurorkami
w konkursach literackich by³y
polonistki: Zuzanna Pêksa,
Krystyna Dziasek i Beata
Doroœ-WoŸniak oraz nauczy-
ciele-przedstawiciele szkó³
uczestnicz¹cych w imprezie.

W  ka¿dym konkursie przy-
znano nagrody  I – II – III w
dwóch kategoriach: szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów  oraz
licealnej. By³o tak¿e 19 wyró¿-
nieñ. Nagrody ufundowa³ bur-
mistrz Dzielnicy Targówek.

Werdykty jury og³oszone
zosta³y 19 lutego, podczas
uroczystej gali w Domu Kul-

Na krañcach baœni
Ubieg³oroczne Miêdzyszkolne Dni Kultury w XIII Liceum

Ogólnokszta³c¹cym im. p³k. L. Lisa-Kuli odbywa³y siê pod
has³em Roku Herbertowskiego. W tym roku by³y to „Spo-

tkania na krañcach baœni” Dziêki rozszerzeniu formu³y o
w¹tki fantastyczne, baœniowe, do udzia³u w konkursach

i warsztatach mo¿na by³o zaprosiæ tak¿e uczniów szkó³

podstawowych.

tury „Œwit”. Wraz z burmi-
strzem Grzegorzem Zawi-
stowskim nagrody wrêczali:
dyrektor XIII LO Jolanta Sie-
radz-Starod¹b i przewodni-
cz¹cy jury Robert Kowalski.

Laureatami I nagród konkur-
su recytatorskiego zostali:
Krzysztof Ziêcina z Gimnazjum
nr 143 i Mateusz Maranowski

z XIII LO; konkursu wokalne-
go: Magdalena Orzechowska
z Gimnazjum nr 145 i Ewelina
Wojtkowska z XIII LO. W kon-
kursie teatralnym najlepsza
okaza³a siê grupa „Esperanca”
z Gimnazjum nr 143, w kon-
kursie plastycznym „Leœmia-
nowskie zaœwiaty” Magdalena
Pierzynowska z XIII LO. Kon-
kurs literacki obejmowa³ 3 ka-
tegorie: wiersz  (zwyciêzcy to
Klaudia Miller z Gimnazjum nr
143 i Aleksandra Reyman z
XIII LO), opowiadania fantasy
(Adrianna Wielgopolan z SP
im. Cierniaka i Aleksandra Ski-
biñska z XIII LO) oraz komiks
(Aleksandra Malinowska z SP
nr 84). Konkurs plastyczno-li-
teracki wygrali:  Marcin O³da-
kowski z Gimnazjum nr 143 i
Paulina Peryt z XIII LO. W kon-
kursie na rzeŸbê lub instalacjê
jury najwy¿ej oceni³o pracê
zbiorow¹ uczniów  Gimnazjum
nr 144 oraz pracê Magdaleny
Pierzynowskiej z XIII LO. Do-
datkowa nagroda Grand Prix
w konkursach plastycznych
przypad³a Paulinie Peryt z XIII
LO.

Podczas uroczystoœci poka-
zany zosta³ reporta¿ z Miê-
dzyszkolnych Dni Kultury, któ-
rego autorem by³ absolwent
XIII LO Wiktor Buka³a. Grupa
teatralna, prowadzona przez
Dorotê Go³aszewsk¹, zapre-
zentowa³a spektakl „Mistrz i
Ma³gorzata” wed³ug Michai³a
Bu³hakowa, wczeœniej nagro-
dzony na konkursie teatralnym
i pokazywany w Teatrze „Ram-
pa”. Z tym spektaklem grupa
wyst¹pi w „Rampie” ponownie.
O terminie poinformujemy na
naszych ³amach.                  K.

Osiedlowa bibilioteka pu-
bliczna na Œliwicach od dzie-
siêcioleci mieœci siê w piwni-
cy domu przy ul. Witkiewicza
31. Przez lata ksiêgozbiór siê
rozrasta³, ale ani nie popra-

Biblioteka pilnie potrzebna
wia³y siê warunki, ani nie
zwiêksza³ dostêpny metra¿.
Powsta³a koniecznoœæ szu-
kania innej siedziby. Na now¹
bibliotekê mieszkañcy wyty-
powali opuszczony budynek

przy ul. Gersona 27, po
œmierci w³aœciciela przejêty
przez Skarb Pañstwa. Œcis³a
wspó³praca z pani¹ Janin¹
Zakrzewsk¹-Mas³owsk¹, dy-
rektor bibliotek publicznych
na Pradze Pó³noc zaowoco-
wa³a decyzj¹ o przeznacze-
niu budynku na ten cel, po-
part¹ stosownymi uchwa³ami.
Ustalono, ¿e miejsca jest na
tyle du¿o, ¿e oprócz ksiêgo-
zbioru i salki komputerowej,
mo¿e siê tam znaleŸæ wiêk-
sza sala do spotkañ, wyk³a-
dów, koncertów, na co miesz-
kañcy bardzo licz¹. Teraz
praktycznie nie maj¹ siê
gdzie spotykaæ, choæ coraz
wiêcej osób zg³asza w³asne
pomys³y na ró¿ne dzia³ania.

Od dwóch lat wiadomo, ¿e
ma tu byæ biblioteka, i choæ
budynek poma³u siê rozpada,
to sprawa utknê³a w martwym
punkcie. Od ponad roku pi-
smo le¿y u Wojewody Mazo-
wieckiego, który nadal nie
podj¹³ decyzji o wydaniu nie-
ruchomoœci. Budynek nisz-
czeje w zastraszaj¹cym tem-
pie za spraw¹ przeciekajace-
go dachu, by³y k³opoty z w³a-
muj¹cymi siê do œrodka bez-
domnymi i z³odziejami krad-
n¹cymi rury gazowe, na po-
sesji zagnieŸdzi³y siê szczu-
ry. Czy musi dojœæ do jakiejœ
tragedii, ¿eby coœ wreszcie
zaczê³o siê tu dziaæ? Jeste-
œmy gotowi do wspó³pracy –
deklaruj¹ mieszkañcy.

Byæ mo¿e, uda siê w koñ-
cu przerwaæ tê patow¹ sytu-
acjê, ale ruch nale¿y teraz do
urzêdników.                      Kr.

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644
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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

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

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

ROLLMASA¯

i PLATFORMA
WIBRACYJNA
• skuteczne odchudzanie
• ujêdrnianie skóry
• redukcja celulitu
• relaks
• poprawa samopoczucia

ul. Kondratowicza 37

(vis a’ vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 0601-270-509

Co warto wiedzieæ o darowiŸnie?

Darowizna jest to rodzaj
umowy prawa cywilnego, któ-
ra ma na celu nieodp³atne
przysporzenie na rzecz obda-
rowanego, kosztem maj¹tku
darczyñcy. Darowaæ mo¿na
ka¿d¹ rzecz, zarówno nieru-
chomoœci (np. mieszkanie,
ziemia), jak i ruchomoœci (np.
samochód, mebel, zegarek).
Przedmiotem darowizny
mo¿e byæ tak¿e zap³ata
oznaczonej sumy pieniê¿nej
czy te¿ zwolnienie obdarowa-
nego ze zobowi¹zania (np.
zwolnienie z d³ugu).

Dla swej wa¿noœci umowa
darowizny powinna zostaæ
zawarta w formie aktu nota-
rialnego, zaœ wyj¹tek od tej
zasady istnieje w przypadku,
gdy mimo niez³o¿enia przez
darczyñcê oœwiadczenia w
odpowiedniej formie, przyrze-
czone œwiadczenie zosta³o
spe³nione. Wyj¹tek ten nie
dotyczy jednak¿e darowizny
nieruchomoœci, przedsiêbior-
stwa b¹dŸ spó³dzielczego
w³asnoœciowego prawa do lo-
kalu, gdy¿ wówczas umowa
zawsze musi byæ sporz¹dzo-
na przez notariusza. W prze-
ciwnym wypadku bêdzie ona
niewa¿na. Nale¿y pamiêtaæ,
i¿ darowizna, tak¿e ta ju¿ wy-
konana, mo¿e zostaæ odwo-

³ana, ale tylko w sytuacji, kie-
dy nastêpuje ra¿¹ca nie-
wdziêcznoœæ ze strony obda-
rowanego w stosunku do dar-
czyñcy (np. zniewaga, kra-
dzie¿, pobicie, ciê¿kie naru-
szenie obowi¹zków rodzin-
nych, uporczywe uchylanie
siê od obowi¹zku alimenta-
cyjnego czy te¿ nieudzielanie
pomocy darczyñcy w choro-
bie). Warto wskazaæ, ¿e zwy-
k³e konflikty i sprzeczki nie
stanowi¹ przes³anek do od-
wo³ania darowizny. Co istot-
ne, darowizna nie mo¿e byæ
odwo³ana po up³ywie roku od
dnia, w którym uprawniony do
odwo³ania dowiedzia³ siê o
niewdziêcznoœci obdarowa-
nego. Oznacza to, i¿ jeœli dar-
czyñca o takowej niewdziêcz-
noœci dowiedzia³ siê ponad
rok od daty, w której chce od-
wo³aæ darowiznê, tego typu
zachowania nie mog¹ stano-
wiæ podstawy do jej odwo³a-
nia. Drug¹ przes³ank¹ do od-
wo³ania darowizny jest pogor-
szenie sytuacji maj¹tkowej
darczyñcy, które nast¹pi³o po
zawarciu umowy darowizny,
a umowa ta nie zosta³a jesz-
cze wykonana. Je¿eli jednak
darczyñca popadnie w niedo-
statek dopiero po wykonaniu
darowizny, obdarowany zo-
bowi¹zany jest (w granicach
istniej¹cego jeszcze wzboga-
cenia) dostarczaæ darczyñcy
œrodków do ¿ycia lub mo¿e
zwolniæ siê od tego obowi¹z-
ku, zwracaj¹c równowartoœæ
darowizny. Odwo³ania daro-

W jakiej formie dokonaæ darowizny? Co mo¿e byæ jej przed-
miotem? Czy mo¿na odwo³aæ darowiznê i jak to zrobiæ? Na

te i inne pytania udzielê odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Prawnik radzi

wizny na podstawie ww. przy-
padków dokonuje siê poprzez
oœwiadczenie woli darczyñcy
sporz¹dzone w formie pisem-
nej, dla celów dowodowych.
Odwo³anie darowizny powo-
duje po stronie obdarowane-
go obowi¹zek zwrotu przed-
miotu darowizny. Jeœli nato-
miast obdarowany nie chce
tego dokonaæ, a zazwyczaj
tak siê dzieje, darczyñca po-
winien zwróciæ siê do s¹du z
pozwem o zobowi¹zanie ob-
darowanego do z³o¿enia
oœwiadczenia woli o przenie-
sienie w³asnoœci przedmiotu
darowizny z powrotem na
darczyñcê.

Podstawa prawna: Kodeks
Cywilny (Dz.U.64.16.93): Art.
888, Art. 890, Art. 896, Art.

897, Art. 898, Art. 900.

Anna Kiczor

prawnik

Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”

ul. Radzymiñska 34 lok. 6

tel. 022 215 69 84

tel. kom. 0515 134 071

0500 020 048

kancelarialeximus@gmail.com

ELEKTRYKA

HYDRAULIKA

- 24h

•Prace remontowe

•Wystawiam

faktury VAT

tel. 0517-793-701

022 226-34-47

dokoñczenie ze str. 1

Kto krêci?
BARC

szenie „Mieszkañcy ulicy Me-
hoffera w obronie miru domo-
wego” oraz ekolodzy wnieœli
ju¿ odwo³anie do II instancji,
czyli do Samorz¹dowego Ko-
legium Odwo³awczego (SKO).

Interesuj¹ca jest jednak
analiza samej Decyzji, gdy¿
rzuca œwiat³o na pracê urzêd-
ników Biura Ochrony Œrodo-
wiska. W dniu 26.02.2008 r.
wszczêto postêpowanie admi-
nistracyjne dotycz¹ce wyda-
nia decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizacjê przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na budowie

budynków wysokoœciowych

o funkcji mieszkalno-us³u-
gowo-gara¿owej, natomiast
w dniu 19.01.2009 r. wydano
decyzjê nr 48/OŒ/2009 doty-
cz¹c¹ œrodowiskowych uwa-
runkowañ zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na budowie parkingów dla
nie mniej ni¿ 300 samocho-

dów osobowych w ramach
budowy budynków wysoko-
œciowych. Ponadto w Decyzji
48, na str. 10 zawarto informa-
cjê, ¿e BARC we wniosku z
07.08.2007 r. (uzupe³nionym
w dniu 02.10.2007) wyst¹pi³ o
wyra¿enie zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na budowie parkingów dla nie
mniej ni¿ 300 samochodów w
ramach budowy budynków
wysokoœciowych. A wiêc naj-
pierw BOŒ og³asza postêpo-
wanie dotycz¹ce ca³ego za-
mierzenia, a póŸniej wydaje
decyzjê dotycz¹c¹ tylko par-
kingów, zaznaczaj¹c, ¿e o to
wyst¹pi³ inwestor. Nasuwa siê
wiêc pytanie, o co w³aœciwie
wystêpowa³ BARC i jak wy-
gl¹da ca³e postêpowanie ad-
ministracyjne pod wzglêdem
formalno-prawnym?

W Decyzji, jak zwykle
zreszt¹ brak jest rzeczowej
analizy „Raportu o oddzia³ywa-
niu na œrodowisko”, opracowa-
nego na zlecenie inwestora.
Na str. 26 Raport stwierdza:

…Inwestycja powinna byæ
realizowana w taki sposób,

aby nie wp³ywa³a znacz¹co

na poziom wód gruntowych w
rejonie lokalizacji. Posado-

wienie obiektu poni¿ej zwier-
ciad³a wód gruntowych wy-

magaæ bêdzie czasowego

obni¿enia zwierciad³a wody
na czas prowadzenia robót

fundamentowych. Stwierdzo-
no zgodnie z dokumentacj¹

geologiczno-in¿yniersk¹, i¿

próby bezpoœredniego od-
wodnienia piasków warstwy II

na czas wykonywania prac
ziemnych wp³ynê³yby nie-

korzystnie na statecznoœæ

istniej¹cych budynków

osiedla mieszkaniowego
Winnica.

A dalej, na str. 55 ten sam
Raport stwierdza:

…Z analizy przeprowadzo-
nej w niniejszym opracowaniu

wynika, i¿ uci¹¿liwoœæ przed-

siêwziêcia nie bêdzie wykra-

czaæ poza granice obszaru,

w którym siê znajduje.

Wygl¹da na to, ¿e Raport
sam sobie przeczy. Posado-
wienie tak wysokich budynków
na tak ma³ym obszarze musi
si³¹ rzeczy oddzia³ywaæ na
otoczenie; weŸmy pod uwagê
choæby tylko cieñ, ha³as, spa-
liny setek samochodów. Jak w
takim razie Biuro Ochrony Œro-
dowiska w swojej decyzji mo¿e
powtarzaæ za Raportem, ¿e :

…oddzia³ywanie przed-
miotowej inwestycji nie bê-

dzie wykracza³o poza gra-
nice dzia³ek inwestora. ?

S¹ to po prostu k³amstwa
mówione w ¿ywe oczy.

Decyzja uwarunkowañ œro-
dowiskowych to nie jedyna
bulwersuj¹ca sprawa, dotycz¹-
ca planowanej przez firmê
BARC inwestycji, która w su-
mie obliczona jest na 2,5 tys.
mieszkañ. Poza dwoma wy¿ej
wymienionymi wie¿owcami,
ma siê ona sk³adaæ z gêsto
ustawionych bloków o wysoko-
œci od trzech do dziewiêciu piê-
ter oraz wie¿owca 18-kondy-
gnacyjnego (nie ma na niego
na razie zgody Prezydenta
Warszawy). BARC mo¿e pla-
nowaæ budowê tak wysokich
budynków, poniewa¿ obowi¹-
zuj¹cy na tym terenie Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, uchwalony w
2002 r. nie okreœla maksymal-
nej wysokoœci budynków wie-
lorodzinnych.

Okazuje siê jednak, ¿e w
chwili uchwalenia, w dn. 27
wrzeœnia 2002 r. tê wysokoœæ
okreœla³! W uchwa³ach opubli-
kowanych przez Now¹ Gaze-
tê Prask¹ 9 paŸdziernika 2002
w nr. 34/35 na str. 12-14 by³y
zapisy dotycz¹ce maksymal-
nej wysokoœci budynków wie-
lorodzinnych (maksymalnie 25
m nad poziom terenu). Nato-
miast publikacje w Dzienniku
Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego ró¿ni¹ siê od
tych, które zosta³y opubliko-
wane w NGP.

Mieszkañcy osiedla „Winni-
ca” kilka razy sk³adali zawia-
domienia do Prokuratury Re-
jonowej dla Warszawy Pragi-
Pó³noc o podejrzeniu pope-
³nienia przestêpstwa przez
osoby uchwalaj¹ce Miejsco-
wy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Prokuratura
pocz¹tkowo odmówi³a wsz-
czêcia œledztwa, argumentu-
j¹c tê decyzjê przedawnie-
niem ewentualnego przestêp-
stwa. Dopiero za trzecim ra-
zem, kiedy mieszkañcy „Win-
nicy” z³o¿yli za¿alenie, zwra-
caj¹c uwagê, ¿e chodzi o
przestêpstwo polegaj¹ce na
nadu¿yciu stanowiska pu-
blicznego w celu uzyskania

prywatnych korzyœci maj¹tko-
wych, czyli korupcji, wszczê-
to postêpowanie o sygn. 1 Ds.
319/08/II. Zawiadomienie do
Prokuratury w sprawach zwi¹-
zanych z miejscowymi plana-
mi Winnicy P³d. i Winnicy P³n.
z³o¿y³o tak¿e Stowarzyszenie
Ekologiczne „Œwiatowid”. W
zawiadomieniu tym podnie-
siono podejrzenie fa³szerstwa
wspomnianych planów.

Od tej pory wszyscy ¿yli w
b³ogiej nadziei, ¿e prokuratu-
ra dzia³a i coœ z tych dzia³añ
wyniknie. Dla dobra œledztwa
nie chciano sprawy nag³a-
œniaæ, tylko cierpliwie czekano.

Tymczasem prokuratura w
dniu 31.10.2008 r. po³¹czy³a
obydwa postêpowania („Win-
nicy” i „Œwiatowida”) ze
wzglêdu na zwi¹zek przed-
miotowy obu postêpowañ, nie
zawiadamiaj¹c o tym Stowa-
rzyszenia „Œwiatowid”. PóŸ-
niej sprawa dziwnie przyci-
ch³a. 4 grudnia natomiast
postêpowanie umorzono, ar-
gumentuj¹c tê decyzjê bra-
kiem dowodów.

W uzasadnieniu umorzenia
œledztwa Prokuratura Rejono-
wa Warszawa Praga-Pó³noc
nazwa³a zmianê zapisów
uchwa³ „nieuprawnion¹ inge-
rencj¹ w dokumenty” i jako
tak¹ zakwalifikowa³a jako
przestêpstwo urzêdnicze z art.
231§1 kk. Przestêpstwo takie
ulega przedawnieniu po 5 la-
tach od czasu pope³nienia.

W ca³ym postêpowaniu
daje siê zauwa¿yæ, ¿e Proku-
ratura dzia³a³a pokrêtnie, ja-
kimœ dziwnym „slalomem”.
„Œwiatowid” nie otrzyma³ po-
stanowienia o po³¹czeniu
postêpowañ, a z kolei miesz-
kañcy osiedla „Winnica” nie
otrzymali postanowienia o
umorzeniu œledztwa. W ten
sposób mieszkañcom „Winni-
cy” nie przyznano statusu
pokrzywdzonych!

W œledztwie mo¿na doszu-
kaæ siê wielu uchybieñ i ab-
surdów. Nie przes³uchano
przedstawiciela Stowarzy-
szenia „Œwiatowid”, które
sk³ada³o zawiadomienie o
mo¿liwoœci fa³szerstwa pla-
nów. Znamienne jest to, ¿e
Prokuratura nie zakwalifiko-
wa³a zmiany zapisów w pla-
nach miejscowych jako fa-
³szerstwa, tylko jako nie-
uprawnion¹ ingerencjê w do-
kumenty. Przecie¿ jest podej-
rzenie, ¿e zmian dokonano
ju¿ po uchwaleniu uchwa³.
Mo¿e w³aœnie chodzi o to, aby
czyny uleg³y przedawnieniu?

Prokuratura t³umaczy, ¿e
kr¹g osób, które nale¿a³oby
przes³uchaæ w tej sprawie „nie
jest nawet przybli¿ony”. Ale¿
jest jak najbardziej przybli¿o-
ny! Nale¿a³o przes³uchaæ
urzêdników dawnej Gminy
Warszawa Bia³o³êka, zaanga-
¿owanych w proces tworzenia
planów zagospodarowania
oraz cz³onków Komisji Inwe-
stycyjnej dawnej Rady Gminy,
która odpowiada³a za meryto-
ryczn¹ ocenê planów. Prze-
cie¿ w planach miejscowych
wysokoœæ zabudowy jest jed-
nym z najwa¿niejszych para-
metrów. Nikt nie wzywa³ na
przes³uchanie dziennikarzy
Nowej Gazety Praskiej, którzy
przygotowywali do druku

uchwa³y, a przecie¿ mo¿na by
dziêki temu ustaliæ, kto i jak¹
wersjê planów przekaza³ im
do druku.

Jak widaæ, rzetelne prze-
prowadzenie œledztwa nie
wymaga³o przes³uchiwania
niezliczonej iloœci osób, jak
sugeruje siê w uzasadnieniu
umorzenia postêpowania.
Obrazu ba³aganu i niefacho-
woœci dope³niaj¹ ró¿ne nie-
œcis³oœci w uzasadnieniu:
mylenie Targówka z Bia³o-
³êk¹, dolarów ze z³otymi itp.

Takie potraktowanie œledz-
twa przez Prokuraturê nie
napawa optymizmem, prze-
ciwnie, rodzi pewne podejrze-
nia. Wygl¹da na to, ¿e po pro-
stu chciano, jak to siê mówi,
ukrêciæ ³eb sprawie. Ale to
jeszcze nie koniec. Zarówno
Stowarzyszenie „Œwiatowid”,
jak i mieszkañcy osiedla „Win-
nica” wystêpuj¹ o ponowne
rozpatrzenie sprawy.              J.
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ul. Kondratowicza 23

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

JESTEŒMY LEPSI

OD FIRM ZAGRANICZNYCH!!!

Warszawa

ul. Kondratowicza 23

tel. 022 674 29 29

022 675 44 33

czynne w dni robocze w godz. 9.00-19.00
w soboty w godz. 10.00-14.00

0,5 godz. wykonanie

okularów

Najwiêkszy wybór

oprawek 2500

Soczewki kontaktowe

z filtrem UV

Komputerowo-optyczne

badanie wzroku

(lekarze non stop)

�

�

�

�

OPTOKAN to

w Warszawie

1NR

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 25 marca 2009 r.
KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

i na dzieñ 27 marca 2009 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

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do  konkursu,  prze-
targu wywieszone bêd¹ od dnia 25.02.2009 r. na tabli-
cach informacyjnych: Urzêdu m.st. Warszawy ul. Cana-
letta 2, Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
ul. K³opotowskiego 15, Zak³adu Gospodarowania Nieru-
chomoœciami w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy,
ul. Jagielloñska 23 i w jego administracjach obs³ugi miesz-
kañców; 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 i konkursu ofert
mo¿na uzyskaæ tak¿e telefonicznie u p. B. Skrzypek
tel. 022 59-00-159 lub u p. I. Michalak tel. 022 818-01-99
wew.128, 146.

Patroni naszych ulic

 Urodzony w Wêglewie pod
Pyzdrami (Wielkopolska) w
rodzinie szlacheckiej. Zosta³
w 1773 r. przyjêty do Korpu-
su Kadetów, który ukoñczy³ w
1783 r..

Po paroletniej pracy jako
guwerner dzieci magnackich
powróci³ do Korpusu Kadetów,
wi¹¿¹c siê zarazem politycznie
ze Stronnictwem Patriotycz-
nym, dziêki czemu uzyska³ w
1789 r. awans na stanowisko
komendanta korpusu in¿ynie-
rów litewskich w randze pp³k.
Wobec faktu, ¿e nominalny
szef korpusu Kazimierz Nestor
Sapieha by³ zajêty dzia³alno-
œci¹ polityczn¹ (przypomnijmy,
¿e by³ on jednym z marsza-
³ków Sejmu Czteroletniego)
Jasiñski de facto kieruje kor-
pusem. W 1792 r. awansuje na
pu³kownika.

W wojnie z Rosj¹ w obro-
nie konstytucji (1792) uczest-
niczy na froncie litewskim,
m.in. opracowuj¹c plan bitwy

o Brzeœæ Litewski, za udzia³ w
której otrzyma³ Virtuti Militari.

Po przyst¹pieniu króla Sta-
nis³awa Augusta do Targowi-
cy Jasiñski (inaczej ni¿ wielu
zwolenników Konstytucji 3
Maja) pozostaje w s³u¿bie,
sk³adaj¹c przysiêgê nowym
w³adzom. Co wiêcej, pozy-
ska³ on zaufanie Szymona
Kossakowskiego, hetmana li-
tewskiego z ramienia Targo-
wicy i Rosjan, bêd¹cego
(wraz ze swoim bratem Józe-
fem Kossakowskim bisku-
pem inflanckim) prawdziw¹
podpor¹ rz¹dów Targowicy
na Litwie. Obaj zdrajcy poza
s³u¿alczoœci¹ wobec zaborcy
- np. hetman Kossakowski
nie protestowa³, kiedy po II
(1793) rozbiorze Rosjanie
rozbroili te jednostki polskie,
które stacjonowa³y na tere-
nach wcielonych do Rosji –
wyró¿niali siê tak¿e zwyk³ym
z³odziejstwem. Odpowiedzi¹
na rozbiór i rz¹dy targowi-
czan by³a konspiracja patrio-
tyczna – Jasiñski przystêpu-
je do spisku w Wilnie latem
1793 r.

Przygotowa³ powstanie w
Wilnie, które wybuch³o tam
22/23 IV 1794 r. Na czele spi-
skowców opanowa³ miasto,
bior¹c do niewoli dowódcê
garnizonu rosyjskiego, czêœæ
jego ¿o³nierzy, a tak¿e hetma-
na Kossakowskiego. Ten
ostatni zosta³ os¹dzony i ska-
zany za zdradê na karê
œmierci, wyrok wykonano

publicznie. Jasiñski zainicjo-
wa³ powo³anie litewskiej
Rady Najwy¿szej – rz¹du po-
wstañczego w Wielkim Ksiê-
stwie Litewskim, która w maju
mianowa³a go naczelnym ko-
mendantem swoich si³ zbroj-
nych. Na tym stanowisku Ja-
siñski intensywnie pracowa³
nad rozbudow¹ i dozbroje-
niem armii, m.in. powo³uj¹c
„rekruta dymowego” i urucha-
miaj¹c produkcjê prochu i lu-
dwisarniê. Usi³owa³ te¿ odci¹-
¿yæ nadal zagro¿one przez
wojska rosyjskie Wilno, wy-
stêpuj¹c zaczepnie - stoczy³
nie rozstrzygniêt¹ bitwê pod
Polanami (7V) i inicjuj¹c wy-
prawê oddzia³u wydzielone-
go powstañców na Miñsk
(Bia³oruski).

W czerwcu 1794 r. naczel-
nik Koœciuszko odebra³ mu
dowodzenie na Litwie, mianu-
j¹c na jego miejsce Micha³a
Wielhorskiego i pozostawia-
j¹c Jasiñskiemu (mianowane-
mu wczeœniej genera³em lejt-
nantem) dowodzenie jedn¹ z
3 dywizji litewskich. Motywem
tego kroku, popieranego
przez litewsk¹ Radê Naj-
wy¿sz¹, by³ radykalizm spo-
³eczny Jasiñskiego. Pamiê-
tajmy te¿, ¿e sam Koœciusz-
ko d¹¿¹cy do ogólnonarodo-
wego charakteru powstania,
musia³ siê liczyæ z ¿ywio³ami
umiarkowanymi, niechêtnymi
radyka³om, takim jak Jasiñ-
ski. Zniechêcony genera³ po
stoczeniu nie rozstrzygniêtej
bitwy pod So³ami (26VI) zre-
zygnowa³ z dowództwa. Mia-
nowany dowódc¹ si³ na po-
graniczu ¿mudzkim i lubel-
skim organizowa³ swoje od-
dzia³y, a po powierzeniu mu
jednej z dywizji, doprowadzi³
j¹ do Warszawy w koñcu paŸ-
dziernika 1794 r. Tu – po Ma-
ciejowicach - postulowa³ dzia-
³ania radykalne, mog¹ce
przed³u¿yæ byt powstania, a
zatem i pañstwa, jak likwida-
cja króla i jeñców rosyjskich.
Pamiêtajmy, ¿e Rosjanie do-
konywali mordów na ludnoœci
cywilnej, zatem zabicie ich
jeñców by³oby zwyk³ym od-
wetem. Nie by³ to jedyny taki
pomys³ – gen. D¹browski
uwa¿a³ za realne przerzuce-
nie oddzia³ów powstañczych
z królem jako symbolem pañ-
stwa przez Niemcy do Fran-
cji. Na ¿aden nie zdecydowa³
siê nowy naczelnik powstania
T. Wawrzecki, jedynie na
obronê Pragi, której pó³noc-
ny odcinek powierzono Jasiñ-
skiemu. Podczas szturmu
wojsk Suworowa na Pragê 4
XI Jasiñski poleg³ na jej for-
tyfikacjach.

Jakub Jasiñski (1761-1794)
Genera³ i poeta, jeden z przywódców Powstania

Koœciuszkowskiego na Litwie jest patronem ulicy na
Starej Pradze.

Oprócz tego ten odwa¿ny
¿o³nierz i genera³ by³ tak¿e
poet¹, przedstawicielem liber-
tyñskiego i rewolucyjnego nur-
tu w Oœwieceniu polskim. Two-
rzy³ wiersze pod wp³ywem
sentymentalizmu, z których
Chcia³o siê Zosi jagódek spo-
pularyzowa³a siê i d³ugo trak-
towana by³a jako piosenka lu-
dowa. Oprócz nich wa¿ne
miejsce w jego twórczoœci zaj-
muje liryka patriotyczna i wier-
sze podejmuj¹ce problematy-
kê filozoficzn¹ w duchu deizmu
Woltera, pod którego wp³ywem
pozostawa³. Wiêkszoœæ jego
utworów jednak za jego ¿ycia
nie ukaza³a siê drukiem, cho-
cia¿ kr¹¿y³y w odpisach.

Tomasz Szczepañski

Literatura: Polski S³ownik
Biograficzny;

Z. Su³ek Sprzysiê¿enie Ja-
kuba Jasiñskiego, Warszawa
1982, wyd. MON

LOMBARD

- PO¯YCZKI POD ZASTAW

NAJNI¯SZE

OPROCENTOWANIE

W WARSZAWIE

ul. Kêpna 8 lok. 42
tel. 022 818-52-67
pn.-pt. 9.15-17.45, sob. 9.15-13.45

Nie dziwmy siê wiêc prote-
stom, bo niemal zawsze s¹ one
wynikiem braku udzia³u spo-
³ecznego ju¿ na wstêpnym eta-
pie inwestycji, kiedy jeszcze
wszystkie zmiany s¹ mo¿liwe,
a koncepcja jest dopiero kszta-
³towana. W dojrza³ych demo-
kracjach protesty mieszkañców
przynosz¹ ujmê w³adzy, u nas
s¹ zwyczajnie ignorowane w
imiê tzw. wy¿szych racji.

Analogiczn¹ sytuacjê mamy
w przypadku projektowanej
trasy Œwiêtokrzyskiej, gdzie w
zaciszu gabinetu ustalono naj-
lepszy (czytaj: najwygodniej-
szy dla poszczególnych s³u¿b
i urzêdników) wariant lokaliza-
cji inwestycji, w efekcie które-
go zniknie jedyny w okolicy
park, a wyburzenie zagrozi te-
renom zabytkowego m³ynu Mi-
chla. I tu oddzia³ywanie przy-
sz³ej trasy przekroczy dopusz-
czalne normy zanieczyszczeñ
i ha³asu.

Jak dot¹d, w obu przypad-
kach w³adze miasta pozostaj¹

g³uche na argumenty miesz-
kañców, poparte dodatkowo
g³osem lokalnej w³adzy - rad
dzielnic. Tak¿e ostatnie donie-
sienia prasowe na temat pla-
nowanego przez miasto po-
szerzenia Wybrze¿a Helskie-
go na wysokoœci ZOO (pomiê-
dzy mostem Gdañskim a Œl¹-
sko-D¹browskim) nie nastra-
jaj¹ optymistycznie. Takie
dzia³ania, poza tym, ¿e s¹
sprzeczne z Planem Ochrony
Powietrza dla aglomeracji
warszawskiej, zak³adaj¹cym
koniecznoœæ ograniczenia ru-
chu samochodów o 70% we-
wn¹trz obwodnicy Œródmie-
œcia i o 20% na pozosta³ym
obszarze w granicach obwod-
nicy miejskiej oraz innymi
strategicznymi dokumentami,
niwecz¹ tak¿e d¹¿enia spo-
³eczników i mieszkañców Pra-
gi do rewitalizacji dzielnicy w
poszanowaniu spuœcizny hi-
storycznej i zasad zrównowa-
¿onego rozwoju. We wnio-
skach do przygotowywanego

obecnie Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Nowej
Pragi zosta³o np. zapisane
spójne po³¹czenie brzegów
Wis³y z terenami ZOO (ulica
w tunelu, jej zwê¿enie lub ca-
³kowita likwidacja).

Doœwiadczenia krajów da-
lece bardziej rozwiniêtych od
nas wskazuj¹, ¿e tam, gdzie
najwiêcej do powiedzenia
maj¹ drogowcy, a nie urbani-
œci, jakoœæ ¿ycia bardzo siê
pogarsza. O dobrym postrze-
ganiu miasta nie decyduj¹
bowiem, wbrew pozorom, sze-
rokie arterie, ale jakoœæ prze-
strzeni publicznej, która u nas
jest nagminnie zaw³aszczana
przez drogi i parkingi. W takim
mieœcie ¿yje siê coraz gorzej,
a zachodz¹cy w efekcie ma-
sowy exodus do miejscowoœci
satelickich w poszukiwaniu ci-
szy i spokoju powinien staæ siê
sygna³em ostrzegawczym i
przyczynkiem do g³êbszej re-
fleksji decydentów. Najwy¿sza
pora, by siê zastanowiæ, czy
Warszawa naszych marzeñ to
miasto dla ludzi czy dla samo-
chodów. Statystycznie na je-
den samochód w ruchu przy-
pada 1,3 pasa¿era, co ozna-
cza, ¿e znane nam dobrze z
autopsji korki powoduj¹ kie-
rowcy przewo¿¹cy zazwyczaj
tylko jedn¹ osobê – siebie. Dla
porównania: jeden tramwaj
mo¿e przewieŸæ co najmniej
200 pasa¿erów. Oczywiœcie,
we wspó³czesnym mieœcie
samochodów nie da siê wyeli-
minowaæ, ale mo¿na zadbaæ
o zdrowe proporcje udzia³u w
dostêpie do miejskich dróg dla
wszystkich u¿ytkowników, bez
promowania najmniej efektyw-
nego i najbardziej uci¹¿liwe-
go dla samych mieszkañców
transportu indywidualnego.

     Kr.

G³ucha w³adza
Mieszkañcy praskiego osiedla Œliwice protestuj¹ prze-

ciwko forsowanej przez miasto koncepcji mostu Krasiñ-
skiego. Ostatnio w sprawie zabrali g³os burmistrz i wice-
burmistrz ¯oliborza, prosz¹c w³adze miasta o ponowne
rozpatrzenie wariantu tramwajowego, bez samochodów,
jako najmniej ingeruj¹cego w tkankê miejsk¹ i chroni¹-
cego mieszkañców przed przekroczeniami norm ha³asu
i spalin. Podobne stanowisko w tej sprawie jeszcze w 2007
roku zajê³a Rada Dzielnicy Praga Pó³noc. W przypadku
takiego rozwi¹zania nie zwiêksza siê, i tak bardzo nega-
tywne w tym rejonie, oddzia³ywanie komunikacji samo-
chodowej, a w s¹siedztwie osiedla Œliwice zachowane
zostaj¹ cenne dla mieszkañców tereny zielone. Postulo-
wanego wariantu nie rozwa¿ono, pomimo ¿e prawo wy-
maga przedstawienia alternatyw, w tym rozwi¹zañ naj-
mniej szkodliwych dla œrodowiska. Po raz kolejny odgór-
nie narzucono wariant niepodlegaj¹cy dyskusji. Czy rze-
czywiœcie taka dyskusja nie powinna mieæ miejsca? Czy
mieszkañcy Warszawy na ni¹ nie zas³uguj¹?
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1.) Sprzeda atrakcyjny Strych o powierzchni 250 m2

2.) Og³asza konkurs ofert - Remont instalacji centralnego ogrzewania

Szczegó³owe informacje na ww. stronie i pod nr tel. 0 601 699 059

Bokser w potrzebie
20 lutego ok. godz. 14 w okolicach bazy transporto-

wej IVECO przy ul. Spedycyjnej (w pobli¿u P³ochociñ-
skiej) przyb³¹ka³ siê prêgowany bokser bez obro¿y. Po
kilku godzinach wezwana stra¿ miejska (przypomina-
my, ¿e by³o bardzo mroŸno) zabra³a go do schroniska
na Paluchu. Pies jest po badaniach weterynaryjnych,
które okreœli³y jego wiek na ok. 4 lata i potwierdzi³y bar-
dzo dobr¹ kondycjê i czyst¹ rasê.

Obecnie pies jest zarejestrowany pod numerem 542/09,
ma wszczepiony czip i przebywa na kwarantannie przed dal-
szymi szczepieniami. W³aœciciel lub osoba, która chcia³aby
siê nim zaopiekowaæ, mo¿e obejrzeæ go na stronie interne-
towej www.paluch.org.pl klikaj¹c na „zwierzêta na kwaran-
tannie”. Mamy nadziejê, ¿e jako prezent dla nas na 400.
numer znajdzie siê w³aœciciel lub nowy opiekun. Prosimy o
wiadomoœæ!

Jest na wystawie zdjêcie
kota, który czêsto towarzyszy
Ma³gorzacie Sidor w jej wê-
drówkach w okolicach domu w
Zbludzy, w Beskidach. I to on
jest w³aœciwie powodem tego
tytu³u. Zwierzêta, tu, na Ziemi
zawsze wiernie nam towa-
rzysz¹. Dlaczego nie mia³yby
towarzyszyæ nam w Niebie?

Katolicy bardzo ma³o
mówi¹ o zwierzêtach. Religia
chrzeœcijañska generalnie Ÿle
traktuje zwierzêta. Owszem,
maj¹ s³u¿yæ cz³owiekowi, ale
w zamian nic nie otrzymuj¹.
Nie ma mowy o mi³oœci cz³o-
wieka do zwierz¹t. W innych
religiach jest inaczej. Ma³go-
rzata Sidor otwieraj¹c 14 lu-
tego na Brzeskiej wystawê
swoich prac opowiedzia³a
fragment z Mahabharaty, naj-
starszego eposu hinduskiego:

- Po zakoñczeniu wojny,
król Judhiszthira idzie do kra-

iny Bogów. Towarzyszy mu
pies. Dharma mówi mu: „Mo-
¿esz wejœæ, ale bez psa”. Na
to Judhiszthira odpowiada:
„Bez psa - to ja nie wchodzê!”
Wtedy Dharma mówi: „My ciê
tylko tak sprawdzaliœmy!” i po-
zwoli³ mu wejœæ z psem.

Wystawa otwarta ostatnio w
galerii fabs nie jest jednak o
zwierzêtach, a w ka¿dym ra-
zie nie tylko o nich. Ma³gorza-
ta Sidor podejmuje w niej te-
mat istnienia w ogóle. Ka¿dy
byt sk³ada siê z istoty – tego,
czym ten byt jest i istnienia –
faktu bycia. Ka¿dy byt jest
istot¹ istniej¹c¹ niepowtarzal-
nie. To w³aœnie istnienie nie-
powtarzalne decyduje, ¿e coœ
jest bytem. Dlatego ka¿de ist-
nienie jest wa¿ne.

Artystka prezentuje kilka
swoich fotografii i dwie insta-
lacje. Z pozoru s¹ to bardzo
ró¿ne zdjêcia i ró¿ne przed-

mioty. To, co ³¹czy pokazane
obiekty to niepowtarzalnoœæ
istnienia. Zdjêcia w wiêkszo-
œci pochodz¹ z ostatniego
roku i zosta³y dok³adnie wy-
brane w³aœnie na tê wystawê.

Widzimy zdjêcie ga³êzi kwit-
n¹cej jab³oni, a obok- faktury
kwiecistej koszuli. Dalej wisi
fotografia zrobiona w Buka-
reszcie, na tarasie Pa³acu Ce-
aucescu. W tle widaæ Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Oparta o
balustradê stoi dziewczyna z
plecakiem w kszta³cie baranka.
Inne zdjêcie przedstawia zesta-
wienie pejza¿u miejskiego i na-
turalnego. To Warszawa i Zblu-
dza, miejsca, gdzie artystka
mieszka i tworzy. Kolejne dwie
œwietliste fotografie, powieszo-
ne obok siebie przedstawiaj¹
d³oñ widzian¹ poprzez wodê i
poprzez wino.

Poza fotografiami Ma³go-
rzata Sidor prezentuje dwie
instalacje. Pierwsza to meta-
lowa skrzynka z czasów II
wojny œwiatowej, z któr¹ wal-
cz¹cy w armii Andersa drugi
m¹¿ ciotki artystki, wróci³ do
Polski. Druga sk³ada siê ze
starego stolika, na którym
ustawiono trzy s³oje Wecka. W
pierwszym jest woda, w dru-
gim olej, a w trzecim wino. Na
s³oju z wod¹ widnieje napis:
Teza, na tym z olejem – Anty-
teza, a na s³oju z winem na-
pis: Synteza. Ostatni s³ój jest
zamkniêty. Instalacja nawi¹-
zuje do triady, w filozofii He-
gla oznaczaj¹cej dialektyczn¹
metodê rozwoju œwiata.

Ma³gorzata Sidor chce nam
przekazaæ przes³anie Simone
Weil, ¿e ka¿da postaæ bytu
stanowi niezbêdne ogniwo
rozwoju. Pokazuje ró¿ne byty,
ró¿ne postacie istnienia. Ka¿-
dy byt jest niepowtarzalny.
Uszanujmy to.

Wystawê Ma³gorzaty Sidor
„Do nieba bêdziemy szli
czwórkami” w Galerii fabs przy
ul Brzeskiej 7 mo¿na ogl¹daæ
do 5 marca w sobotê, w godz.

Do nieba bêdziemy szli czwórkami
Daj¹c taki tytu³ swojej najnowszej wystawie zdjêæ i insta-

lacji, która otwarta zosta³a 14 lutego w Galerii Stowarzysze-
nia Artystów fabs, Ma³gorzata Sidor œwiadomie nawi¹zuje
do „Pieœni o ¿o³nierzach z Westerplatte” K. I. Ga³czyñskie-
go. Jednak wystawa, poza jednym elementem nie ma nic
wspólnego z wojn¹. Tytu³ ma oznaczaæ to, ¿e do nieba nie
pójdziemy samotnie. Autorka wystawy wierzy, ¿e do nieba
bêdziemy szli rodzinnie, a nawet ze swoimi zwierzêtami.

15-17, niedzielê, w godz. 13-
15 lub po uzgodnieniu telefo-
nicznym, tel.: 0505-12-14-17.

Joanna Kiwilszo

Kto przygarnie               HIENÊ
Ma oko³o roku. Jest bardzo energiczn¹ suni¹. £atwo siê

uczy za pomoc¹ smako³yków. Lubi bawiæ siê z psami, jednak
czasem zdarza siê jej podgryzaæ kolegów, dlatego lepiej, ¿eby
nie by³a z drugim psem.

•le czuje siê w schronisku. Ze stresu strasznie chudnie.
Nie odnajduje siê tu zupe³nie.

Dostaje dobr¹ karmê weterynaryjn¹ ze wzglêdu na delikat-
ny ¿o³¹dek. Jest wysterylizowana.
Osoby zainteresowane adopcj¹
prosimy o kontakt z Fundacj¹
Azylu pod Psim Anio³em:
azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl,
tel. 0501-258-303
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Kap³an posypuje g³owy
wiernych popio³em, mówi¹c
jednoczeœnie: „Prochem je-
steœ i w proch siê obrócisz”
lub „Nawracajcie siê i wierz-
cie w Ewangeliê”, co ma
przypominaæ cz³owiekowi o
kruchoœci jego ¿ycia i po-
trzebie pokuty.

- Na pami¹tkê jakiego wy-
darzenia zosta³ ustanowio-
ny Wielki Post i dlaczego
trwa 40 dni?

- Wielki Post ustanowiony
zosta³ na pami¹tkê 40-dnio-
wego postu Pana Jezusa
przed rozpoczêciem jego
dzia³alnoœci publicznej. Je-
zus, gdy mia³ 30 lat, opuœci³
Nazaret i uda³ siê nad rzekê
Jordan. Zosta³ tam ochrzczo-
ny przez œwiêtego Jana
Chrzciciela. Zanim jednak
rozpocz¹³ nauczanie, uda³ siê
na pustyniê, po³o¿on¹ na pó-
³nocny wschód od Betanii.
Tam poœci³ przez 40 dni, przy-
gotowuj¹c siê do swojej misji
wœród ludzi.

Liczba 40 w ogóle ma w
Biblii znaczenie symboliczne.
Mamy na to liczne dowody w
Starym Testamencie. 40 dni i
nocy pada³ deszcz i trwa³
potop. 40 dni Moj¿esz prze-
bywa³ na górze Synaj, co
skoñczy³o siê otrzymaniem
Tablic Przymierza z Dekalo-
giem. Przez 40 lat Izrael wê-
drowa³ przez pustyniê. 40 dni
i nocy szed³ prorok Eliasz na
Bo¿¹ Górê Choreb. Przez 40
dni Jonasz sprawowa³ swoje
pos³annictwo w Niniwie, wzy-
waj¹c jej mieszkañców do
nawrócenia. Przez 40 dni
wreszcie Filistyn Goliat nêka³
Izraelitów, do momentu gdy
Dawid stawi³ mu czo³a.

Widzimy wiêc, ¿e liczba 40
zarezerwowana jest w Biblii
dla znacz¹cych wydarzeñ,
dla wielkich dzie³ oczyszcze-
nia, przygotowania do nowe-
go ¿ycia. Dlatego najwa¿niej-
szym powodem, dla którego
Wielki Post trwa 40 dni jest
historyczne odczytanie
Ewangelii, a œciœlej mówi¹c
uchwycenie jednoœci obu Te-
stamentów. To, co by³o obec-

ne w historii narodu wybrane-
go my rzutujemy na postaæ
Pana Jezusa.

Drug¹ spraw¹ jest uniwer-
salnoœæ postu. Post jest obec-
ny we wszystkich religiach i
zawsze s³u¿y zbli¿eniu siê do
Boga. Jest pomoc¹ w za-
œwiadczeniu ¿ycia z Bogiem.
W staro¿ytnoœci posty prakty-
kowano dla uczczenia po-
szczególnych bóstw. W isla-
mie, w okresie ramadanu
wiernych obowi¹zuje codzien-
ny œcis³y post, dotycz¹cy spo-
¿ywania jad³a i napoju.

Je¿eli mówimy o 40-dnio-
wym poœcie Jezusa, to nie
chodzi tylko o przyk³ad po-
wstrzymania siê od pokarmu.
Nie mo¿emy tego wydarzenia
widzieæ w kategoriach mora-
lizatorskich. Chodzi o to, aby
pokazaæ, jak wa¿ny jest kon-
takt z Bogiem. W Wielkim
Poœcie nie tyle naœladujemy
Pana Jezusa, powstrzymuj¹c
siê od zabaw, pokarmów miê-
snych, ale stwarzaj¹c miejsce
dla Boga. Bowiem Wielki Post
nie jest celem samym w so-
bie, ale przygotowaniem do
Wielkanocy. To czas paschal-
nej pokuty lub okres pokuty
Wielkanocnej. Wielkanoc jest
streszczeniem wiary chrze-
œcijañskiej, celebrujemy w
niej œmieræ Jezusa, a przede
wszystkim jego zmartwych-
wstanie. Aby dobrze przygo-
towaæ siê do tych wydarzeñ,
trzeba przejœæ przez œmieræ
dla grzechu. I to jest cel Wiel-
kiego Postu. Nie neguj¹c
walorów zdrowotnych postu,
bo takie oczywiœcie te¿ s¹,
post s³u¿y nawi¹zywaniu
kontaktu z Bogiem.

- Wielki Post zaczyna siê
od posypania g³owy popio-
³em. Jakie jest symbolicz-
ne znaczenie popio³u i
sk¹d pochodzi popió³ u¿y-
wany w obrzêdach Œrody
Popielcowej?

- Popió³ jest powszechnym
znakiem o g³êbokiej wymo-
wie. Jest to symbol u³omno-
œci i przemijania cz³owieka,
znak ¿a³oby i pokuty. Nie tyl-
ko u Izraelitów, ale u Egipcjan,
Arabów, Greków posypanie

g³owy popio³em zawsze wy-
ra¿a³o skargê, smutek, poku-
tê i skruchê.

Popió³ u¿ywany w czasie
Popielca uzyskiwany jest z
palm wielkanocnych, poœwiê-
conych w Niedzielê Palmow¹
ubieg³ego roku, albo ga³êzi
innych drzew.

- Od kiedy istnieje tradycja
posypywania g³owy popio-
³em w Œrodê Popielcow¹?

W³aœciwie od zawsze.
Zwyczaj ten wprowadzony
zosta³ oko³o IV wieku, ale
najpierw zarezerwowany by³
dla tych, którzy publicznie
odprawiali pokutê. Publiczna
pokuta musia³a byæ podjêta
za takie grzechy, jak morder-
stwo, nierz¹d, zaparcie siê
wiary, a wiêc bardzo powa¿-
ne wykroczenia. Osoby, któ-
re dopuœci³y siê takich prze-
winieñ posypywa³y g³owy
popio³em, przywdziewa³y
zgrzebne szaty i w³osienice i
¿y³y o chlebie i wodzie. Nie
mia³y te¿ wstêpu do koœcio³a
a¿ do Wielkiego Czwartku.
Do spowiedzi mog³y przyst¹-
piæ dopiero w Wielki Czwar-
tek, dlatego, ¿e by³ to dzieñ
odpuszczenia grzechów.

Po 600 latach, w XI w. pa-
pie¿ Urban II uczyni³ posypa-
nie g³owy popio³em obowi¹-
zuj¹cym zwyczajem w ca³ym
Koœciele. Mogli w nim uczest-
niczyæ wszyscy wierni. Zmie-
ni³a siê dyscyplina pokutna,
natomiast sama wymowa,
sens tego gestu siê nie zmie-
ni³. Posypanie g³owy popio-
³em zawsze by³o wyrazem
pokuty i ¿alu za grzechy.

- Posypuj¹c g³owy wier-
nych popio³em kap³an wy-
powiada pewne formu³y.
Sk¹d one pochodz¹?

- Pierwsza formu³a: „Pro-
chem jesteœ i w proch siê ob-
rócisz” – pochodzi ze Stare-
go Testamentu, a dok³adniej
z Ksiêgi Rodzaju, 3 rozdzia³,
19 werset. S¹ to s³owa, które
Bóg skierowa³ do cz³owieka,
kiedy ten dopuœci³ siê grze-
chu pierworodnego.

Druga formu³a: „Nawracaj-
cie siê i wierzcie w Ewange-
liê” zaczerpniêta zosta³a z

Ewangelii wg Œw. Marka, roz-
dzia³ 1, werset 15. S¹ to
pierwsze s³owa Pana Jezusa,
którymi rozpocz¹³ swoj¹ pu-
bliczn¹ dzia³alnoœæ, kiedy po
40-dniowym poœcie na pusty-
ni przyby³ do Galilei.

Jezus zawar³ w nich ca³y
sens swojego przyjœcia do
ludzi. Obie formu³y to s¹ tek-
sty biblijne. Przyjê³o siê uwa-
¿aæ, ¿e pierwsza formu³a po-
kazuje znikomoœæ ludzkiego
¿ycia i nieuchronnoœæ œmier-
ci. Ale warto sobie uœwiado-
miæ, ¿e opis stworzenia cz³o-
wieka mówi te¿ co innego.
Cz³owiek zosta³ ukszta³towa-
ny z prochu ziemi, a równo-
czeœnie „na obraz i podobieñ-
stwo Boga”. A wiêc formu³ê
„prochem jesteœ i w proch siê
obrócisz” mo¿na zrozumieæ
te¿ jako zachêtê, aby odno-
wiæ obraz Boga, powróciæ do
tej pierwotnej sytuacji, w któ-
rej sam Bóg wzi¹³ proch w
swoje rêce i ukszta³towa³ nas.
Obie te formu³y maj¹ wspól-
ny mianownik, którym jest
nadzieja i zaufanie do Boga.
W Œrodê Popielcow¹ przy
posypywaniu g³ów popio³em
kap³an wybiera jedn¹ albo
drug¹ wersjê.

Od dziecka moich znajo-
mych s³ysza³em jeszcze trze-
ci¹ formu³ê. Otó¿, wed³ug re-
lacji ma³ej dziewczynki ksi¹dz
powiedzia³: „Nie pchajcie siê
dzieci, bo nie posypiê”. Ale to
nie jest formu³a zatwierdzo-
na przez Koœció³.

- Czy ze Œrod¹ Popiel-
cow¹ wi¹¿¹ siê jeszcze
jakieœ inne zwyczaje?

- Obrzêdy koœcielne Œrody
Popielcowej wyznacza³y nie-
odwo³alnie koniec zabaw za-
pustnych, ale jeszcze w po-
cz¹tkach XX w. zabawy i pso-
ty, jak np. tzw. k³oda popiel-
cowa, czyli przyczepianie do
ubrañ panien i kawalerów
klocków, patyków, œledzi itp.
trwa³y ca³y dzieñ. Sama ce-
remonia koœcielna i popió³
sypany na g³owy bywa³y,
zw³aszcza dla m³odzie¿y,
pretekstem do ¿artów i zaba-
wy po³¹czonej z rozsypywa-
niem i wzajemnym obrzuca-
niem siê popio³em.

W Œrodê Popielcow¹ sta-
rannie myto i wyparzano
wszystkie naczynia, aby nie
pozosta³ na nich nawet œlad
t³uszczu i miêsnych wywa-
rów, a patelnie ostentacyjnie
wyrzucano przez okno do
sadu lub wynoszono je na
strych. Wyszorowane garnki,
w których gotowa³o siê rosó³
albo inne miêsa zawiesza³o
siê na ko³kach p³otu przed
domem. W ten sposób mani-
festowano gotowoœæ do wiel-
kopostnych umartwieñ. Na
Górnym Œl¹sku posypywano
popio³em ze Œrody Popielco-
wej pola i sadzonki kapusty,
co mia³o zapewniæ dobre plo-
ny. Natomiast na Podhalu
zachowa³a siê jeszcze pa-
miêæ o magicznych zaka-
zach, mówi¹cych o powstrzy-
maniu siê w œrodê popiel-
cow¹ od szycia, wykonywa-
nia prac zwi¹zanych z lnem i
owcz¹ we³n¹.

- Jak wygl¹daj¹ obrzêdy
Œrody Popielcowej w in-
nych krajach?

- Œroda Popielcowa to we
wszystkich krajach katolic-
kich dzieñ refleksji i skupie-
nia. Nie wszêdzie jednak
przebiega on tak samo jak w
Polsce. Tam, gdzie dawne
tradycje s¹ szczególnie trwa-
³e, przed obowi¹zuj¹cym
wszêdzie obrzêdem posypy-
wania g³owy popio³em kulty-
wuje siê zwyczaje dla nas
egzotyczne. Chyba najbar-
dziej popularnym z tych zwy-
czajów jest pogrzeb sardynki
w Hiszpanii – „entierro de la
sardina”. Odbywa siê on w
wielu regionach Hiszpanii.
Pogrzeb sardynki wi¹¿e siê
oczywiœcie z tym, ¿e dawniej
podczas ca³ego Wielkiego
Postu nie spo¿ywano miêsa.
Jedzono za to bardzo du¿o
ryb. „¯a³obnicy” „lituj¹ siê”
wiêc nad ich losem. Ogrom-
nej wielkoœci sardynkê ze
szmat i papieru obwozi siê
ulicami miejscowoœci w niby
¿a³obnym kondukcie. Kobie-
ty g³oœno zawodz¹ nad losem
biednej sardynki. Na koniec
kuk³ê siê podpala lub (rza-
dziej) topi w rzece. Uroczy-
stoœæ czêsto koñczy pokaz
ogni sztucznych. W krajach
pozostaj¹cych pod wp³ywem
kultury hiszpañskiej odby-
waj¹ siê podobne uroczysto-
œci. W Ica, jednym z regionów
Peru, w Œrodê Popielcow¹
organizuje siê „entierro del
violin” – pogrzeb skrzypiec.
Ma on symbolizowaæ zakoñ-
czenie karnawa³u i rozpoczê-
cie Wielkiego Postu.

W Boliwii zachowa³a siê
nieco szokuj¹ca dla Europej-
czyka tradycja mieszania ka-
tolicyzmu z dawnymi pogañ-
skimi kultami. Najbardziej wi-
doczne jest to w Andach,
zw³aszcza w najwiêkszym
górniczym oœrodku Boliwii,
Oruro. Oruro ma swoj¹
œwiêt¹ patronkê - Virgen del
Socavón, co mo¿na przet³u-
maczyæ jako Matka Bo¿a ze
Sztolni. Ale przed przyby-
ciem Hiszpanów górnicy
czcili boga o imieniu Tiw,
stwórcê i opiekuna. Misjona-
rze nie potrafili wykorzeniæ
jego kultu, choæ próbowali
uto¿samiæ go z diab³em.
Obecnie Tiw przybra³ imiê
Tio (po hiszpañsku wujek) i
uwa¿any jest przez miesz-
kañców Oruro za dobrego
diab³a, który pokutuj¹c za
swoje grzechy sta³ siê wier-
nym s³ug¹ Matki Bo¿ej – Vir-
gen del Socavón. Przed wej-
œciami do sztolni kopalnia-
nych stoj¹ figury przedsta-
wiaj¹ce Tio. Górnicy, aby za-
pewniæ sobie bezpieczn¹
pracê, sk³adaj¹ mu ofiary, np.
papierosy. Œroda Popielcowa
jest zakoñczeniem s³ynnego
karnawa³u w Oruro. Poza ob-
rzêdem posypywania g³ów
popio³em w koœciele, ludzie
spryskuj¹ alkoholem ulice,
prosz¹c Boga i poœrednicz¹-
cego w kontakcie z nim bo¿-
ka Tio o lepszy los.

- Wróæmy do polskich
warunków. W Œrodê Popiel-
cow¹ obowi¹zuje post œci-
s³y. Co to znaczy, i czy s¹
jakieœ tradycyjne potrawy
zwi¹zane z tym dniem?

- Post œcis³y obowi¹zuje
dwa dni w roku: w Wielki Pi¹-
tek i w³aœnie w Œrodê Popiel-
cow¹ i oznacza, ¿e osoby,
które ukoñczy³y 18 rok ¿ycia
a nie ukoñczy³y 60 roku ¿ycia
mog¹ spo¿yæ w ci¹gu dnia
jeden posi³ek do syta i dwa
posi³ki lekkie. Oczywiœcie,
nie spo¿ywa siê w ten dzieñ
miêsa.

Kiedyœ podstawow¹ i naj-
czêœciej jadan¹ potraw¹ wiel-
kopostn¹ by³ ¿ur na zakwa-
sie z m¹ki ¿ytniej i wody. W
Œrodê Popielcow¹ gospody-
nie ustawia³y w ciep³ym miej-
scu, na przypiecku garnki z
zaczynem na taki postny ¿ur,
œpiewaj¹c przy tym piosenki
o ¿urze, np. „Wstêpna Œroda
nastêpuje, kuchareczka ¿ur
gotuje”.

- Podobno w ¿adne inne
œwiêto nie przychodzi do
Koœcio³a tyle ludzi, co w
Œrodê Popielcow¹. Dlacze-
go? Czy religijnoœæ Pola-
ków objawia siê w uczest-
niczeniu przede wszystkim
w takich spektakularnych
obrzêdach? A mo¿e lubimy
siê umartwiaæ?

- Œroda Popielcowa jest
dziwnym dniem. Mimo ¿e nie
ma wtedy obowi¹zku uczest-
nictwa we Mszy Œwiêtej i jest
to normalny dzieñ pracy, gro-
madzi w koœcio³ach t³umy
porównywalne do najwa¿niej-
szych œwi¹t chrzeœcijañskich.
W tabeli pierwszeñstwa dni
liturgicznych, za pomoc¹ któ-
rej uk³adany jest kalendarz
zajmuje poczesne miejsce
wœród wielkich uroczystoœci,
takich jak Bo¿e Narodzenie,
Wielkanoc i Objawienie Pañ-
skie, chocia¿ nie mo¿na jej w
¿aden sposób nazwaæ uro-
czystoœci¹. Uroczystoœæ zwy-
kle jest radosna. Œroda Po-
pielcowa jest dniem jeœli nie
smutnym, to powa¿nym, w
którym obowi¹zuje œcis³y
post.

Nie wiadomo, jak to zjawi-
sko wyt³umaczyæ. Mo¿e wy-
nika to po czêœci z przywi¹-
zania do tradycyjnych prak-
tyk, bardziej „widowiskowych”
obrzêdów. Rzeczywiœcie, za-
wsze kiedy w koœciele coœ siê
daje, w Niedzielê Palmow¹,
w Trzech Króli i w³aœnie w
Œrodê Popielcow¹ jest wiêcej
ludzi.

Myœlê jednak, ¿e najwa¿-
niejszy powód to chêæ zatrzy-
mania siê, odnalezienia
punktu odniesienia, refleksji
nad tym, co siê robi, przypo-
mnienia sobie o Panu Bogu,
o tym, co jest wa¿ne. To, ¿e
ludzie tak t³umnie przychodz¹
do koœcio³a, wynika po pro-
stu z potrzeby. W Œrodê Po-
pielcow¹ odczytywana jest
zawsze ta sama Ewangelia
wg Œwiêtego Mateusza,
wskazuj¹ca na pewne priory-
tety. Otrzymujemy wskazów-
ki, które mog¹ pomóc w prze-
¿yciu okresu Wielkiego Po-
stu. Zarówno post, jak i wyci-
szenie wewnêtrzne jest lu-
dziom potrzebne, ¿eby do-
brze siê przygotowaæ do
Wielkanocy. Celem jest spo-
tkanie z Bogiem i obrzêdy
Œrody Popielcowej s¹ etapem
w osi¹gniêciu tego celu.

Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

„Posypmy g³owy popio³em”

„Popielec” - obraz na szkle Edyty Marczyñskiej

marczynska.edyta@gmail.com
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Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦♦♦♦♦     Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦♦♦♦♦     Spadki
♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦♦♦♦♦     Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515

tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

Firma oferuje us³ugi

w zakresie wymiany drzwi.

Oferta zawiera:

♦♦♦♦♦ drzwi drewniane i antyw³amaniowe
♦♦♦♦♦ zamki GERDA
♦♦♦♦♦ futryny, klamki, wizjery, uszczelki

    i progi
♦♦♦♦♦ materia³y do monta¿u i demonta¿u
♦♦♦♦♦ bardzo du¿y wybór modeli
♦♦♦♦♦ fachowe doradztwo i pomiar gratis
♦♦♦♦♦ mo¿liwe raty od 39 z³ miesiêcznie

Kontakt: 0510 978 392

022 372 10 20

Micha³ Sawicki Oddzia³ Warszawa

W imieniu Osób chorych, ich Opiekunów i Rodzin oraz
Przyjació³ Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorob¹
Huntingtona w Polsce ¿yczymy Pañstwu du¿o zdrowia,
optymizmu i pozytywnej energii przez ca³y 2009 rok.

Przekazuj¹c nam 1% z podatku dochodowego
do³o¿¹ Pañstwo swoj¹ cegie³kê do budowania lepszej
rzeczywistoœci rodzin dotkniêtych nieuleczaln¹,
genetyczn¹ Chorob¹ Huntingtona.

Pieni¹dze te zostan¹ wykorzystane na cele statutowe
Stowarzyszenia, na pomoc chorym i ich rodzinom.

Stowarzyszenie dostarcza ludziom wiedzê me-
dyczn¹, przyczynia siê do budowania wiêzi osób
zwi¹zanych tym samym problemem. Daje nadziejê,
zrozumienie i przynosi uœmiech.

Pañstwa wsparcie, okazana ¿yczliwoœæ oraz zaufa-
nie przekazania nam 1% z podatku dochodowego za
2008, daje szanse udzielania szerokiej pomocy w
walce z t¹ chorob¹.

Gor¹co Pañstwu dziêkujemy.

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorob¹ Huntingtona w Polsce

Organizacja Po¿ytku Publicznego

konto bankowe: 20 1160 2202 0000 0000 7882 5845

KRS 126958; NIP 5782766338

02-267 Warszawa, ul. Rêkodzielnicza 17 A
www.huntington.pl ; e-mail: kontakt@huntington.pl

tel. 022 846-41-51; 0669-111-144 Prezes; 0669-111-133 Sekretarz

Zajêcia odbywaj¹ siê w ra-
mach dwóch pracowni: lino-
rytu i suchej ig³y oraz malar-
stwa i rysunku. Pracownia li-
norytu istnieje ju¿ od 2003 r.,
natomiast przygoda z malar-
stwem zaczê³a siê od plene-
ru w Parku Praskim w ramach
autorskiego programu Doro-
ty i Leszka Gêsiorskich
„Mistrz i uczniowie”. Ju¿ od
dwóch lat artyœci prowadz¹
na Pradze malarskie warsz-
taty wakacyjne. Zaczêli na
ulicy Brzeskiej. W zesz³ym
roku warsztaty odbywa³y siê
na prze³omie lipca i sierpnia
w muszli koncertowej w Par-
ku Praskim.

Ta wakacyjna akcja rozwi-
nê³a siê w regularne zajêcia
w pracowni. Dziêki ¿yczliwo-
œci dyrektora Domu Kultury
„Praga”, Tomasza Kaliñskiego
i wicedyrektor Ma³gorzaty
Grabnej znalaz³o siê pomiesz-
czenie po dawnej kawiarni,
które okaza³o siê idealne dla
grupy entuzjastów pragn¹-
cych malowaæ. W czasie za-
jêæ uczestnicy poznaj¹ tech-
niki malarstwa od podstaw, tj.
od przygotowania blejtramu,
poprzez podmalówki tempe-
rowe a¿ po malarstwo olejne.
Pracownia zapewnia bardzo
dobre materia³y malarskie,
bo, jak twierdzi Leszek Gê-
siorski, „dobrej rzeczy nie zro-
bi siê byle czym”. Pracownia
linorytu i suchej ig³y równie¿
dysponuje wszystkimi mate-
ria³ami i narzêdziami graficz-
nymi, papierem oraz pras¹
wklês³odrukow¹.

W technice suchej ig³y kie-
dyœ u¿ywa³o siê p³yt metalo-
wych, w których ¿³obi³o siê ry-
sunek. Obecnie wykorzystu-
je siê do tego celuloid. Do far-
by, któr¹ pokrywa siê rysunek
trzeba dodaæ szare myd³o
malarskie i pokost lniany, aby
nabra³a pó³p³ynnej konsy-
stencji i lepkoœci. Wtedy do-
brze wchodzi w wykonane w
celuloidzie ¿³obienia. Takie
tajniki technik graficznych
zg³êbiaj¹ uczestnicy pracow-
ni linorytu i suchej ig³y. ̄ mud-
na droga od pomys³u do re-
alizacji ostatecznej, jak¹ jest
gotowa odbitka, wymaga od
nich wrêcz benedyktyñskiej
cierpliwoœci.

Malarze i graficy, pomimo
swoich codziennych zajêæ,
pracy w ró¿nych zawodach,
znajduj¹ czas na spotkania
dwa razy w tygodniu w Domu
Kultury, aby rozwin¹æ swoje
talenty i pasje. Przyje¿d¿aj¹ z
ró¿nych dzielnic Warszawy,
nawet z dalekiego Ursynowa.
W obu pracowniach otrzymuj¹
solidne podstawy warsztato-
we, ale, jak zgodnie twierdz¹,
najwa¿niejsza jest wspania³a,
wrêcz rodzinna atmosfera pa-
nuj¹ca na zajêciach.

- Niczego nie narzucam –
mówi Leszek Gêsiorski. –
Szanujê indywidualnoœæ ka¿-
dego z nas, to motto mojej
pracowni.

Leszek Gêsiorski proponu-
je temat, uczniowie przedsta-
wiaj¹ go na ró¿ne sposoby.

Cerkiew malowali z foto-
grafii. Na wystawie mo¿na

zobaczyæ ró¿ne jej ujêcia, w
ró¿nych porach roku. Podob-
nie martwa natura, czy kwia-
ty – ka¿dy widzi ten sam te-
mat inaczej. Czym dla nich
jest malowanie?

- Dla mnie jest to odskocz-
nia od codziennoœci – mówi
Roma Pieñkowska. – Przy
sztalugach rewelacyjnie od-
poczywam. Kiedy przez pe-
wien czas by³am chora i nie
mog³am przychodziæ na zajê-
cia, bardzo mi ich brakowa³o.

Wystawa w galerii Domu
Kultury „Praga” prezentuje
prace uczniów Leszka Gê-
siorskiego z ostatniego se-
mestru. S¹ wœród nich bardzo
udane grafiki Pauliny £yska-
wiñskiej i Marii Kochanow-
skiej. Uwagê widzów przyci¹-
gaj¹ te¿ prace malarskie,
martwe natury Anny Granit-
M³ynarskiej, Violi Kosiñskiej,
Romy Pieñkowskiej czy Jac-
ka Horocha oraz pejza¿e

Udany eksperyment artystyczny
Co ³¹czy ludzi w ró¿nym wieku, ró¿nych profesji i ró¿-

nych temperamentów, którzy spotykaj¹ siê w Domu Kultu-
ry „Praga” przy ul. D¹browszczaków? To ogromna chêæ

malowania, wyra¿ania swoich emocji poprzez plastykê. 11
lutego w galerii praskiego Domu Kultury otwarta zosta³a

wystawa prac uczestników zajêæ z zakresu grafiki i malar-

stwa prowadzonych pod kierunkiem Leszka Gêsiorskiego.

Wymiana i uniewa¿nienie
dowodów osobistych

Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowi¹zuj¹ nowe zasady do-

tycz¹ce obowi¹zku wymiany oraz uniewa¿niania dowodów
osobistych - zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, póz. 1198).

Art. 40 ustawy o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych
w nowym brzmieniu nak³ada na posiadacza dowodu oso-
bistego obowi¹zek jego wymiany w przypadku:

• zmiany danych zamieszczonych w dowodzie - w terminie
14 dni od dnia dorêczenia dokumentu potwierdzaj¹cego zmia-
nê danych (w przypadku osób przebywaj¹cych za granic¹
termin ten wynosi 3 miesi¹ce);
• uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okolicz-
noœci utrudniaj¹cej ustalenie to¿samoœci osoby - niezw³ocznie;

• up³ywu terminu wa¿noœci dowodu osobistego - nie póŸniej
ni¿ na 30 dni przed up³ywem tego terminu.

Ponadto przepisy ustawy przewiduj¹ uniewa¿nienie do-
wodu osobistego przez organ, który go wyda³ (wójta, bur-

mistrza, prezydenta miasta):

•  z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego znisz-
czeniu lub z dniem przekazania przez osobê trzeci¹ znale-
zionego dowodu osobistego;
• z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza
dowodu;
• z dniem zgonu posiadacza dowodu;
• z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce
poprzedniego;
• z dniem up³ywu terminu wa¿noœci dowodu osobistego;
• po up³ywie 3 miesiêcy od dnia zmiany danych, które zamiesz-
cza siê w dowodzie w razie niez³o¿enia przez posiadacza do-
wodu osobistego wniosku o jego wymianê (w przypadku osób
przebywaj¹cych za granic¹ termin ten wynosi 4 miesi¹ce).

Osoby posiadaj¹ce niewa¿ny dowód osobisty bêd¹ mia³y trud-
noœci z za³atwianiem spraw w urzêdach, s¹dach czy bankach.
Bez wa¿nego dowodu to¿samoœci nie bêdzie mo¿na przekroczyæ
granicy ani zawrzeæ ma³¿eñstwa w urzêdzie stanu cywilnego.

Za oknami ciemno i zim-

no, ale w popularnym Che-
miku przy ulicy Saskiej 78

m³odzie¿ chêtnie spêdza

czas wolny wykonuj¹c pod
okiem fachowców ciekawe

doœwiadczenia chemiczne.

W nowoczesnych pracow-
niach mo¿na zapoznaæ siê z
technik¹ pracy laboratoryjnej,
dokonaæ ciekawej syntezy czy
te¿ zidentyfikowaæ nieznan¹
substancjê. Idea popularyzacji
chemii jako nauki doœwiadczal-
nej przyœwieca wszystkim im-
prezom, organizowanym dla
gimnazjalistów w Technikum
Chemicznym Nr 3 w Warszawie.

10 lutego odby³ siê tutaj Kon-
kurs Chemii Doœwiadczalnej.
Wziê³o w nim udzia³ 150
uczniów z gimnazjów warszaw-
skich i innych miejscowoœci na-
szego województwa. Jury kon-
kursu ocenia³o nie tylko uzy-
skane rezultaty, ale tak¿e po-
prawnoœæ i sposób pracy labo-
ratoryjnej. Ju¿ za kilka dni zo-
stan¹ og³oszone wyniki. Na
pocz¹tku marca na uroczystym
zakoñczeniu nast¹pi wrêczenie

dyplomów i nagród. Konkurs
Chemii Doœwiadczalnej cieszy³
siê ogromnym zainteresowa-
niem wœród m³odzie¿y.

Chemik na Saskiej jest rów-
nie¿ znany z wyk³adów cieka-
wej chemii adresowanych do
gimnazjalistów. Przekazywan¹
wiedzê uatrakcyjniaj¹ zawsze
pokazy doœwiadczeñ. Ze
wzglêdu na du¿¹ frekwencjê
wyk³ady odbywaj¹ siê w dwóch
turach. Przyje¿d¿aj¹ na nie
uczniowie z Warszawy, Miñska
Mazowieckiego, P³oñska,
Nadarzyna czy Pruszkowa.

Ju¿ dziœ nauczyciele i
uczniowie Technikum Che-

micznego Nr 3 zapraszaj¹
wszystkich na Festiwal Che-

mii, który odbêdzie siê w maju

na terenie szko³y. To otwarta
impreza, na której mo¿na sa-

modzielnie wykonaæ interesu-
j¹ce eksperymenty, wzi¹æ

udzia³ w zabawach chemicz-

nych, a tak¿e wygraæ ró¿ne na-
grody w konkursach chemicz-

nych. Wiêcej informacji na
stronie internetowej szko³y

www.technikumchemiczne.edu.pl

Doœwiadczaj z chemi¹

Anny Bunicz i Jadwigi Za-
wadzkiej.W kolejnym seme-
strze tematem wiod¹cym bê-
dzie twórczy rozwój wyobraŸ-
ni w oparciu o muzykê.

- Jestem szczêœliwy –
mówi Leszek Gêsiorski – ¿e
ten artystyczny eksperyment,
jakim by³ plener malarski, a
póŸniej pracownia malarstwa,
przeprowadzono na Pradze i
¿e on siê powiód³. Widocznie
jest du¿e zapotrzebowanie
na twórcze spêdzanie wolne-
go czasu. S¹dzê, ¿e ludzie
potrzebuj¹ kontaktu ze
sztuk¹, która ³¹czy, zbli¿a i
uczy wra¿liwoœci.

Pracownia malarstwa i ry-
sunku czynna jest we wtorki i
czwartki w godz. 17-20.

Pracownia linorytu i suchej
ig³y zaprasza wszystkich chêt-
nych w poniedzia³ki w godz.
16-20 do Domu Kultury „Pra-
ga”, ul. D¹browszczaków 2.

Joanna Kiwilszo

Roma Pieñkowska na tle swoich prac

Otwarcie wystawy, Leszek Gêsiorski

i wicedyrektor DK „Praga Ma³gorzata Grabna
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Zapisy odbywaj¹ siê w trybie indy-
widualnym po wczeœniejszym uzgod-
nieniu terminu z koordynatorem, tel.
022 679 84 69, 022 743 84 69.
Koordynatorzy: Taida Za³uska e-mail:
utw@zacisze.waw.pl i Bogus³aw Falic-
ki e-mail: proeta@o2.pl.

Dlaczego warto byæ studen-
tem Uniwersytetu Trzeciego
Wieku?

* Warto zdobywaæ i pog³êbiaæ wie-
dzê z ró¿nych dziedzin.

* Warto po wyk³adach braæ udzia³
w spotkaniach integracyjnych, pozna-
waæ nowe, ciekawe œwiata osoby przy
kawie i herbacie.

* Warto doskonaliæ posiadane
umiejêtnoœci, uczyæ siê nowych, roz-
wijaæ i odkrywaæ nowe talenty.

* Studenci UTW maj¹ zni¿kê przy
wstêpie na wieczorki taneczne.

* W roku akademickim 2008/
2009 planowane s¹ spotkania i wy-
jazdy integracyjne jedno-, dwu- i kil-
kudniowe.

* Wspólne wyjœcia do kin, teatrów,
na wystawy, koncerty itp. po zni¿ko-
wych cenach.

* Warto staæ siê cz³onkiem uniwer-
syteckiej spo³ecznoœci i w przyjaznej,
domowej atmosferze spêdzaæ twórczo
i mi³o czas.

* Pracownicy Domu Kultury gwa-
rantuj¹ pomoc niepe³nosprawnym stu-
dentom UTW.

Studenci powinni korzystaæ ze sta-
³ej informacji programowej dostêpnej
na stronie www.zacisze.waw.pl

Jak zostaæ studentem UTW?
Studentem staje siê osoba, która

wype³ni i z³o¿y deklaracjê, op³aci
sk³adkê, wyrazi chêæ systematyczne-
go uczestnictwa w zajêciach UTW.

Op³aty w II semestrze
* Dla Studentów UTW kontynuuj¹cych
udzia³ w wyk³adach, zajêciach i spo-
tkaniach  integracyjnych 40 z³.
* Dla nowych Studentów 60 z³.

Terminy wyk³adów i wspól-
nych wyjœæ, wyjazdów w II se-
mestrze UTW roku akademickie-
go 2008/2009

Wyk³ady odbywaj¹ siê 2 razy w
miesi¹cu w poniedzia³ki o godz. 12.00.

Wspólne wyjœcia, wyjazdy kultural-
no-integracyjne, zwiedzanie Warsza-
wy, muzeów w czwartki raz w miesi¹-
cu, godz. 11.00. 

W II semestrze (2 luty-15 czerwiec
2009 r.) planujemy nastêpuj¹ce tema-
ty wyk³adów UTW:

2 lutego (poniedzia³ek)  Spotkanie
otwarte „Zaæma i metody jej leczenia”
- dr n. med. Wojciech Ko³odziejczyk z
Kliniki Okulistyki II Wydzia³u Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego w
Warszawie.

16 lutego (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Problemy relacji miêdzypokolenio-
wych w rodzinie” - Roman Zawadzki-
psycholog.

19 lutego (czwartek) Wyjœcie do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Spo-
tkanie w Domu Kultury „Zacisze” o godz.
11.00, przed Muzeum o godz. 12.00.

23 lutego (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Gry s³owne. Palindromy” - prof. Ta-
deusz Morawski.

2 marca (poniedzia³ek) „B³êkitny
teatr” Recital Marty £awiñskiej, Sze-
miet Gienadij - akompaniament.

3 marca (wtorek) Wizyta w Sejmie
organizowana przez pos³a Micha³a
Szczerbê. Spotkanie w Domu Kultury
„Zacisze” o godz. 10.30, przed Sej-
mem o godz. 11.45. Obowi¹zuj¹ wcze-
œniejsze zapisy.

9 marca (poniedzia³ek) Wyk³ad z
okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet

„Twórcza osobowoœæ kobiety” - ¯ane-
ta Ryszawa - wiceprezes Miêdzynaro-
dowego Forum Kobiet.

16 marca (poniedzia³ek) „Œwiat
jest muzyk¹” Wyk³ad i spotkanie z
piosenkark¹  i autork¹ ksi¹¿ek - Jo-
anna Rawik.

19 marca (czwartek) Wyjœcie do
Planetarium - Muzeum Techniki NOT-
Warszawa, pl. Defilad - PKiN, (wejœcie
od Al. Jerozolimskich). Spotkanie w
Domu Kultury „Zacisze” o godz.
11.00, przed Muzeum o godz. 12.00.

30 marca (poniedzia³ek) Spotkanie
otwarte „Nasza skóra oczami derma-
tologa” - Centrum Chirurgii Plastycz-
nej w Warszawie.

1 kwietnia (œroda) godz. 16.00
„Karol Wojty³a. Medytacja o ojczyŸnie,
cierpieniu i nadziei” Program poetyc-
ko-muzyczny na podstawie m³odzieñ-
czych dramatów Karola Wojty³y „Je-
remiasz i Hiob”. S³awomir Kowalew-
ski - scenariusz, Barbara Kobrzyñska
- recytacja, Magdalena Rostworowski
- wiolonczela.

5 kwietnia (niedziela) I Miêdzyna-
rodowe Otwarte Spotkanie Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku.

6 kwietnia (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Znaczenie diety dla stanu psychofi-
zycznego osób w III wieku”. Wyk³ad
dietetyka z Instytutu ̄ ywnoœci i ̄ ywie-
nia w Warszawie.

8 kwietnia (œroda) Wielkanocne
spotkanie Ko³a Sybiraków, Przyjació³
Domu Kultury „Zacisze” oraz s³ucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

16 kwietnia (czwartek) - 19 kwiet-
nia (niedziela) Wyjazd integracyjno-
muzyczny do Wroc³awia. Obowi¹zuj¹
wczeœniejsze zapisy. Szczegó³owe in-
formacje w sekretariacie.

20 kwietnia (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Galerie jako zjawisko artystyczne w
Warszawie” - Joanna Mytkowska - dy-
rektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie.

23 kwietnia (czwartek) Wyjœcie kul-
turalno-integracyjne do Muzeum Pra-
gi, ul. Targowa 45. Spotkanie w Domu
Kultury „Zacisze” o godz. 11.00, przed
Muzeum o godz. 12.00.

27 kwietnia (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bruk-
seli” - Gisele Van de Vyver - dyrektor
UTW w Brukseli (Belgia).

29 kwietnia (œroda) - 3 maja
(niedziela) Plener malarski w Za-
moœciu. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze
zapisy. Szczegó³owe informacje w
sekretariacie.

11 maja (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Stefan Czarniecki - Hetman Rzeczy-
pospolitej” - Bart³omiej Bydoñ - Woj-
skowe Biuro Badañ Historycznych.

14 maja (czwartek) Wyjazd kultu-
ralno-integracyjny do Lasek k/War-
szawy (autobus ZTM).

17 maja (niedziela)  Majówka w
Radziejowicach. W programie m.in.
koncert Zespo³u wokalno-estradowe-
go „Zaciszañska Nuta” w Koœciele
pw. Œw. Kazimierza w Radziejowi-
cach. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapi-
sy. Szczegó³owych informacji udzie-
la koordynator.

18 maja (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Sprawy spadkowe i testamentowe” -
Ma³gorzata Morawska - adwokat.

25 maja (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Œmiech w literaturze rosyjskiej. Od
Gogola do Dow³atowa”- prof. Alicja
Wo³odŸko-Butkiewicz.

29 maja (pi¹tek) - 6 czerwca (so-
bota) „Œladami chwa³y orê¿a Rzeczy-
pospolitej” Trasa koncertowa integra-
cyjno-turystyczna dla s³uchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz Przy-
jació³ Domu Kultury „Zacisze”. Ma-

Dom Kultury „Zacisze” serdecznie zaprasza wszystkich
chêtnych do udzia³u w zajêciach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w roku akademickim 2008/2009.

riampol, Denynburg, Kircholm, Kow-
no, Ryga, Tallin. Obowi¹zuj¹ wczeœniej-
sze zapisy. Szczegó³owych informacji
udziela koordynator.

1 czerwca (poniedzia³ek) Wyk³ad
„Aktywnoœæ ruchowa osób starszych”
- prezentacja Akademii Wychowania
Fizycznego, Wydzia³ Rehabilitacji.

4 czerwca (czwartek) Wyjazd kul-
turalno-integracyjny do Ogrodu Bota-
niczny CZRB – Powsin (autobus ZTM).

8 czerwca (poniedzia³ek) Sp³yw ka-
jakowy Wkr¹. Obowi¹zuj¹ wczeœniej-
sze zapisy. Szczegó³owych informacji
udziela koordynator.

Wed³ug raportów Œwiatowej
Organizacji Zdrowia oko³o 340
milionów nowych, uleczalnych
przypadków zachorowañ doty-
ka corocznie ludzi w wieku 15-
49 lat na ca³ym œwiecie. Przy-
pominamy, ¿e nieleczone za-
ka¿enia mog¹ prowadziæ do
trwa³ej infekcji oraz powa¿-
nych konsekwencji, a nawet do
œmierci.

Trzeba wiedzieæ o tym, ¿e
najlepsz¹ ochron¹ przed cho-
robami przenoszonymi drog¹
p³ciow¹ jest unikanie przygod-
nych stosunków seksualnych i
posiadanie zaufanego partne-
ra. Wci¹¿ jednak skutecznym
œrodkiem ochrony przed wiru-
sem HIV pozostaje u¿ywanie
prezerwatyw. Œwiatowa Orga-
nizacja Zdrowia w poradniku z
2007 roku, ocenia ich skutecz-
noœæ w zapobieganiu wirusowi
HIV na oko³o 85-90%. Czêsto-
tliwoœæ u¿ywania prezerwatyw
w wiêkszoœci krajów jest poni-
¿ej 50%, przy czym mê¿czyŸni

Zaka¿enia przenoszone
drog¹ p³ciow¹

W gor¹cym miesi¹cu dla zakochanych, jakim jest luty, To-
warzystwo Rozwoju Rodziny pragnie zwróciæ uwagê na jak-
¿e ¿ywy temat zaka¿eñ przenoszonych drog¹ p³ciow¹. Jest
ponad 30 ró¿nych rodzajów bakterii i wirusów, powoduj¹-
cych choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Wœród nich
mo¿na wymieniæ choæby wirus HIV, rze¿¹czkê, ki³ê,
opryszczkê, wirusowe zapalenie w¹troby, wrzód wenerycz-
ny, lecz nie tylko. Wiedza obywateli na ich temat jest wci¹¿
pora¿aj¹co niska. Epidemiê napêdzaj¹ takie czynniki, jak
brak rzetelnych informacji, umiejêtnoœci i dostêpu do po-
trzebnych us³ug. Globalnie, 33% mê¿czyzn i 20% kobiet w
wieku pomiêdzy 15 a 24 rokiem ¿ycia, potrafi poprawnie
wskazaæ metody zapobiegania zara¿eniu wirusem HIV.

czêœciej ni¿ kobiety deklaruj¹
ich u¿ywanie podczas stosun-
ku z niesta³ym partnerem.

Towarzystwo Rozwoju Ro-
dziny od wielu lat uczestniczy
w tworzeniu i realizacji progra-
mów profilaktycznych w zakre-
sie zaka¿eñ HIV. W Polsce
dzia³aj¹ równie¿ oœrodki, któ-
re poprzez anonimowe porad-
nictwo promuj¹ bezpieczne za-
chowania seksualne i eduka-
cjê w tym obszarze.

Zarz¹d G³ówny
Towarzystwa Rozwoju Rodziny

ul. Sewerynów 4
00-331 Warszawa
tel. (22) 828 61 91
e-mail:trr@trr.org.pl

Ogólnopolska Lekarska

Przychodnia Specjalistyczna

Towarzystwa Rozwoju Rodziny

Plac Trzech Krzy¿y 16
00-449 Warszawa

tel./fax (22)6216929
e-mail:olps@trr.org.pl

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo³ecznych
i Szkoleñ w Warszawie, ul. Ho¿a 88 (III p.) zaprasza na
wystawê nagrodzonych prac fotograficznych uczniów z
gimnazjów Dzielnicy Targówek w MIÊDZYSZKOLNYM
KONKURSIE „FOTOGRAFUJEMY ZJAWISKA FIZYCZNE”
zorganizowanym przez Gimnazjum nr 142 im. Roberta Schu-
mana w Warszawie pod patronatem burmistrza Dzielnicy
Targówek.

Wystawa bêdzie czynna do 30 marca (od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 10:00 – 15:00).

Zgodnie z nowelizacj¹ uchwa³y Rady Miasta, darmowe prze-
jazdy bêd¹ przys³ugiwaæ dzieciom z rodzin, w których jest czworo
i wiêcej dzieci ucz¹cych siê i bêd¹cych na utrzymaniu rodziców
lub opiekunów prawnych. Warunkiem jest,  ¿e dzieci musz¹ na
sta³e mieszkaæ w Warszawie. Uprawnienia przys³uguj¹ nie d³u-
¿ej ni¿ do ukoñczenia przez dzieci 20 roku ¿ycia. Co wa¿ne,
gdy któreœ z dzieci skoñczy 20 lat, pozosta³e nadal bêd¹ mog³y
podró¿owaæ bezp³atnie.

Uprawnieniem do przejazdów jest imienna karta wydawana
przez ZTM po przed³o¿eniu, przez rodziców lub opiekunów, do-
wodów potwierdzaj¹cych spe³nienie wszystkich warunków.

Nale¿y do nich wype³nienie specjalnego wniosku (dostêpny
w kasach biletowych ZTM przy ul. Senatorskiej, na stacjach me-
tra: Centrum, Œwiêtokrzyska, Ratusz-Arsena³, Plac Wilsona,
Metro Marymont i M³ociny, a tak¿e w Internecie) i z³o¿enie go –
tylko w siedzibie ZTM przy ul. Senatorskiej 37 wraz odpowied-
nimi dokumentami potwierdzaj¹cymi uprawnienie do ulg. Ro-
dzice i opiekunowie musz¹ okazaæ dowody osobiste lub doku-
menty potwierdzaj¹ce, ¿e s¹ opiekunami prawnymi dzieci, legi-
tymacje szkolne lub studenckie, wa¿ne na dany rok szkolny oraz
zaœwiadczenie o wspólnym zameldowaniu na pobyt sta³y lub
czasowy trwaj¹cy ponad 2 miesi¹ce na terenie miasta sto³ecz-
nego Warszawy  wydane przez urz¹d dzielnicy.

Po spe³nieniu tych wszystkich formalnoœci do wydania imien-
nej karty potrzebne bêd¹ tak¿e aktualne zdjêcia  dzieci.

Karta jest wydawana na okres wa¿noœci legitymacji szkolnej
lub studenckiej, póŸniej trzeba ponownie zg³osiæ siê na ul. Sena-
torsk¹ z aktualnymi zaœwiadczeniami i wa¿nymi legitymacjami.

Bezp³atna komunikacja
Od 20 lutego wesz³y w ¿ycie nowe przepisy, przyznaj¹ce

uprawnienia do bezp³atnych przejazdów dzieciom z rodzin
wielodzietnych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze”

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

1 marca (niedz.) godz. 15.00 - wernisa¿; godz. 16.00 – reci-
tal; wystawa czynna do koñca miesi¹ca - 199. rocznica uro-
dzin Fryderyka Chopina; POLSKA CHOPINA w fotografii MI-
CHA£A BROWARSKIEGO recital fortepianowy – JANUSZ
GRZEL¥ZKA oraz prezentacja ksi¹¿ki Marity Alban Juarez i
Ewy S³awiñskiej-Dahlig „Polska Chopina. Przewodnik po miej-
scach zwi¹zanych z pobytem kompozytora”
3 marca (wt.), godz. 18.00 - „Praskie wieczory filmowe” -
„Wielcy naszej sceny” Pamiêci ¯o³nierzy Drugiej Konspiracji
1945 - 1956; prowadzenie – Janusz Horodniczy
9 marca (pn.), godz. 17.30 - Przedstawienie teatralne dla
dzieci „Na leœnej polanie”
10 marca (wt.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów”
- Koncert Uczniów klas wiolonczeli prof. Marii Walasek oraz
prof. Danuty Stradowskiej ZPSM im. St. Moniuszki w War-
szawie oraz Uczniów klas wiolonczeli i gitary Prywatnej Szko³y
Muzycznej B. Budzyñskiego w Józefowie
16 marca (pn.), godz. 17.30 - Program edukacyjny dla dzie-
ci i m³odzie¿y z cyklu „Animal Planet na ¿ywo”, „Owady”
17 marca (wt.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹”
- ARTUR BARCIŒ; gospodarz wieczoru  – Jerzy WoŸniak
18 marca (œr.), godz. 12.00 - Dzielnicowe eliminacje konkur-
su recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
18 marca (œr.), godz. 17.30 - Pogadanka i pokaz slajdów „Meksyk”
19 marca (czw.), godz. 18.00 - „Praskie spotkania z piosenk¹”
- Dorota Lanton z towarzyszeniem zespo³u Marka Stefankie-
wicza i udzia³em Bogus³awa Nowickiego
23 marca (pn), godz. 18.00 - Spotkanie z pisarzem Markiem
Kochanem
25 marca (œr.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talentów” -
Koncert Studentów klasy kameralistyki prof. Marka Szwarca
(Uniwersytet Muzyczny im. Fr. Chopina w Warszawie)
26 marca (czw.), godz. 18.00 - „Promocja m³odych talen-
tów” - Koncert Uczniów klasy fortepianu p. Ma³gorzaty Gam-
brych (ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego oraz PSM II st. im.
J. Elsnera w Warszawie)
27 - 29 marca - Warsztaty i kiermasz wielkanocny
31 marca (wt.), godz. 18.00 - „Wieczory poetycko-muzycz-
ne” - „Fortepian i pióro” - spotkanie z Fryderykiem Chopinem;
Edward Wolanin – fortepian; Jerzy WoŸniak – s³owo

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

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

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

28 lutego (sobota) i 1 marca (niedziela) godz. 9.00-20.00  - 10.
SPOTkania Teatrów M³odych prezentacje spektakli teatralnych.
28 lutego (sobota) godz. 17.00 - „Jan M³odo¿eniec plakaty
teatralne” - Otwarcie wystawy plakatów z kolekcji  Sylwestra
Marzocha.
1 marca (niedziela) godz.19.00 - „Ksiê¿yc zgas³” - Recital piose-
nek Kaliny Jêdrusik w wykonaniu Aleksandry Utrackiej-Skoczeñ.
7 marca (sobota) godz. 16.00 - Turniej Boogie Woogie o Pu-
char Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wstêp 8 z³.
11-12 marca (œroda – czwartek) - XXXII Konkurs Recytator-
ski „Warszawska Syrenka” - Eliminacje dzielnicowe dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów.
11 marca (œroda) godz. 16.00 - Spotkanie Ko³a Sybiraków –
spektakl „Dziewczynka z zapa³kami” w wykonaniu uczniów
ze Szko³y Podstawowej nr 84 w Warszawie.
11 marca (œroda) godz. 18.00 Spotkanie Zwi¹zku Emery-
tów i Rencistów Ko³a nr 5 – Zacisze.
14 – 15 marca (sobota – niedziela) - ARTystyczna radoœæ
tworzenia z Zaciszem. Warsztaty taneczne w rytmie ibero-
amerykañskim. Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy. Dla m³odzie-
¿y zajêcia bezp³atne.
14 marca (sobota) - IV GITARERRA godz. 16.00 Gitara kla-
syczna - przegl¹d solistów i zespo³ów.
21 marca (sobota) godz. 16.30 - „W bajkowym ogrodzie”  -
Spektakl teatralny dla dzieci. Wstêp wolny.
22 marca  (niedziela) godz. 19.00 - Koncert Chóru „Zaci-
sze” i Zespo³u wokalno-estradowego „Zaciszañska Nuta” z
Domu Kultury „Zacisze”, miejsce: Koœció³ Œw. Rodziny, ul.
Rozwadowska 9/11 w Warszawie.
23 marca (poniedzia³ek) godz. 11.00 - Rozstrzygniêcie XXXII Kon-
kursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” i wrêczenie nagród.
29 marca (niedziela) godz. 17.00 - „Nitk¹ malowane” - Roz-
strzygniêcie konkursu i otwarcie wystawy prac.
31 marca ( wtorek) godz. 16.00 - Polsko-niemieckie warsz-
taty s³owa prowadzi Agnieszka Rz¹dca w ramach cyklu „Spo-
tkania z literatur¹ i muzyk¹”.

15 czerwca (poniedzia³ek) Uro-
czyste zakoñczenie roku akademic-
kiego 2008/2009. Spotkanie z ko-
ordynatorami Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku (kierunki dzia³ania, rola
uniwersytetów).

17 czerwca (œroda) Zamkniêcie se-
zonu sekcji wokalno-muzyczno-tanecz-
no-plastycznych Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Domu Kultury „Zacisze” oraz
Klubu „Poetyckie Rymowanie”.

Organizator zastrzega sobie prawo
do zmian w programie.

Szczegó³y w planach miesiêcznych
i ulotkach Domu Kultury „Zacisze”.
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Rada wielu

Ch³odnym okiem

Prosto z mostu

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

POzytywnie

Prasa lokalna
Z okazji 400. wydania NGP pragnê

z³o¿yæ Redakcji serdeczne gratulacje
a wszystkim Czytelnikom ¿yczyæ, aby
zawsze odnajdywali na ³amach swojej
lokalnej gazety przydatne informacje
i ciekaw¹ lekturê. Mam nadziejê, ¿e
tak¿e moje felietony powiêkszaj¹ ró¿-
norodnoœæ prezentowanych w NGP opi-
nii. Nawet je¿eli moje tezy czy jêzyk
wydaj¹ siê Pañstwu kontrowersyjne,
lub wrêcz budz¹ zdecydowany sprze-
ciw, wspólnie uczestniczymy w deba-
cie publicznej. I w³aœnie debata publicz-
na stanowi o wartoœci lokalnej prasy.

Prasa lokalna nie tylko relacjonuje
i recenzuje poczynania lokalnej w³adzy.
NGP jest najlepszym przyk³adem, ¿e
lokalne media s¹ tak¿e forum nieustan-
nej debaty programowej. A kiedy trze-
ba, potrafi¹ stanowczo interweniowaæ
w obronie interesu publicznego.

Niedawny raport stowarzyszenia
„Obywatele dla Warszawy” dotycz¹cy

tzw. „informatorów dzielnicowych”
odbi³ siê szerokim echem. Z punktu wi-
dzenia samorz¹du s¹ one bowiem na-
rzêdziem politycznej promocji aktual-
nych w³adz finansowanym przez po-
datników. Zaœ z punktu widzenia pra-
sy lokalnej, s¹ po prostu nieuczciw¹
konkurencj¹. To prawda, ¿e warszaw-
skie informatory wydawane przez
urzêdy dzielnic nie zbieraj¹ reklam.
Ale jak nazwaæ np. artyku³  pt. „TVN
Warszawa – ogl¹damy? Ogl¹damy!”
(autentyk z urzêdowego biuletynu
Bemowa). Gdyby artyku³ sponsorowa-
ny mia³ byæ zamieszczony w prywat-
nej gazecie, kosztowa³by kilka tysiêcy
z³otych. Ale w urzêdowym biuletynie
cen¹ mo¿e byæ kilka wizyt burmistrza
w studiu TVN.

Samorz¹dowcy t³umacz¹ czêsto,
¿e biuletyny dzielnicowe s³u¿¹ prze-
kazywaniu mieszkañcom wa¿nych in-
formacji. Ale przecie¿ niezale¿na pra-

Wizyta na moim dy¿urze radnego
jednego z przewodnicz¹cych praskich
wspólnot mieszkaniowych uœwiadomi-
³a mi, ¿e to ju¿ w³aœnie sezon na co-
roczne zebrania wspólnot. Zgodnie z
ustaw¹ o w³asnoœci lokali (Dz. U. Nr 80
z 2000 r. z póŸn. zm.) winny siê one
odbywaæ, co najmniej raz w roku, do
koñca pierwszego kwarta³u. Tym
wszystkim, którzy mniej obcuj¹ z pro-
blematyk¹ wspólnot, kilka s³ów przy-
pomnienia, wszak na corocznych ze-
braniach decydujemy o w³asnych pie-
ni¹dzach. Dlatego, miêdzy innymi,
warto braæ w nich udzia³. Ka¿de zebra-
nie winno mieæ swojego przewodnicz¹-
cego, protokolanta oraz komisjê skru-
tacyjn¹, która potwierdzi wa¿noœæ ze-
brania i ka¿dorazowo poinformuje nas
o prawid³owoœci podjêtych uchwa³. Co
winno znaleŸæ siê w porz¹dku obrad
standardowego rocznego zebrania
ogó³u w³aœcicieli? Obowi¹zkowo spra-
wozdanie zarz¹du w zakresie zarz¹-

dzania nieruchomoœci¹ za rok ubieg³y
i wystawienie mu oceny w postaci
udzielenia mu (lub nie) absolutorium.
Obowi¹zkowo uchwalenie rocznego
planu gospodarczego nieruchomoœci¹
wspóln¹, w tym zaliczek na op³aty za
us³ugi komunalne (zaliczka A) i wyod-
rêbniony fundusz remontowy (zalicz-
ka B). Oczywiœcie, oba te punkty win-
ny byæ poprzedzone dyskusj¹ nad tym,
jakie sprawy s¹ dla mieszkañców nie-
ruchomoœci najwa¿niejsze. Szczególnie
warto pochyliæ g³owê nad planem re-
montów i robiæ je z przemyœleniem, po-
szukuj¹c takich rozwi¹zañ, które w
przysz³oœci mog¹ przynieœæ nam
oszczêdnoœci w eksploatacji mieszka-
nia. Z doœwiadczenia, jako przewodni-
cz¹cy wspólnoty, wiem, ¿e najwiêksze
rachunki na wspólnotê przychodz¹ za
wodê i kanalizacjê oraz w sezonie zi-
mowym za centralne ogrzewanie. War-
to wiêc podejmowaæ wysi³ek, który w
przysz³oœci ograniczy nam koszty. W

budynku, w którym mieszkam, zain-
stalowanie kilka lat temu liczników
wody spowodowa³o raptowne zmniej-
szenie wysokoœci kwot na fakturach,
które wystawia nam MPWiK, a tym sa-
mym ni¿sze op³aty z naszej strony, jako
mieszkañców. Dziœ walczymy o obni-
¿enie kosztów, które ponosimy na rzecz
SPEC. Ociepliliœmy strop, wymieniliœmy
okna w czêœciach wspólnych, drzwi na
klatkach schodowych i przymierzamy
siê do wymiany centralnego ogrzewa-
nia. Koszty tych zadañ s¹ du¿e i na ich
ponoszenie niezbêdna jest wysoka
stawka zaliczki B - w naszym przypad-
ku od lat - 4z³ za m2. Wracaj¹c jednak
do zebrañ, nie trzeba siê zamykaæ w
obrêbie spraw swojej nieruchomoœci.
Takie zebrania mog¹ i powinny formu-
³owaæ postulaty do w³adz miasta i dziel-
nicy w sprawach uznanych przez Pañ-
stwa za ¿ywotne dla waszej nierucho-
moœci, dotycz¹ce najbli¿szego otocze-
nia. Mo¿na wystêpowaæ o dofinanso-
wanie z funduszy ochrony œrodowiska,
dzia³añ proekologicznych (trawniki,
nasadzenia zieleni, usuwanie azbestu
itd.), domagaæ siê pojemników do re-
cyklingu, remontu chodników itp. Wy-
stêpowaæ do wyspecjalizowanych insty-
tucji o fundusze unijne i rz¹dowe na
dofinansowanie niektórych rodzajów
remontów termomodernizacyjnych. Na
zebraniach niekiedy trzeba tak¿e po-
dejmowaæ trudne decyzje, m.in. w spra-
wach s¹siadów, którzy nie wywi¹zuj¹
siê z zobowi¹zañ finansowych, dewa-
stuj¹ nieruchomoœæ itp. Mo¿na i czasa-
mi warto w wyj¹tkowych okoliczno-
œciach (z odpowiednim wyprzedze-
niem) zaprosiæ dzielnicowego na zebra-
nie wspólnoty. Obowi¹zkowo winien na
nim byæ przedstawiciel miasta, jako
jeden z udzia³owców we wspólnocie.
Owocnych obrad.

PS. Redakcji NGP wszelkiej pomyœl-
noœci z okazji 400 numeru Gazety oraz
wielu kolejnych udanych wydañ.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Sezon na wspólnoty

W ubieg³ym tygodniu Donald Tusk
zosta³ ukarany przez s¹d grzywn¹
dziesiêciu tysiêcy z³otych za odmowê
ujawnienia raportu Julii Pitery o CBA.
Tak? Nie. Grzywn¹ zosta³a ukarana
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
czyli nikt. Kara zostanie zap³acona z
bud¿etu pañstwowego urzêdu na rzecz
Skarbu Pañstwa.

Niestrudzony interpretator œwiata,
pose³ Zbigniew Chlebowski wskaza³, i¿
grzywna dla premiera jest dowodem
na to, ¿e w Polsce wyroki s¹dów do-
tycz¹ wszystkich, nawet Donalda Tuska.
Tak? Nie. Kara grzywny nie zosta³a wy-
mierzona za odmowê ujawnienia ra-
portu, lecz za odmowê wykonania
przez premiera wyroku s¹du, który pó³
roku wczeœniej nakaza³ premierowi ten
raport ujawniæ. Z zap³aceniem grzyw-
ny premier te¿ siê zreszt¹ nie spieszy,
jego szef kancelarii zapowiada odwo-
³anie do s¹du drugiej instancji.

Dzia³acze Prawa i Sprawiedliwoœci
wytykaj¹, ¿e to pierwszy taki wyrok
dla premiera RP. To prawda. Podobne
jednak wyroki masowo otrzymywa³
Lech Kaczyñski, gdy by³ prezydentem

miasta. Pierwsz¹ grzywnê w kwocie
dziesiêciu tysiêcy z³otych za opiesza-
³oœæ w wydawaniu decyzji administra-
cyjnych Kaczyñski otrzyma³ ju¿ w
czerwcu 2004 r. Potem by³o ju¿ tylko
gorzej.

Polityk, który odpowiada za zanie-
dbanie, nie ponosi ¿adnej odpowie-
dzialnoœci. Mo¿na ukaraæ finansowo
szeregowego urzêdnika, który jest
bezpoœrednim sprawc¹ zaniedbania.
Wiadomo jednak, ¿e w przytoczonych
przypadkach odpowiedzialnoœæ po-
nosz¹ polityczni prze³o¿eni urzêdni-
ków. Donald Tusk chcia³ ukryæ nieudol-
noœæ swojej faworyty, a Lech Kaczyñ-
ski, wêsz¹c spisek w ka¿dym pozwo-
leniu na budowê, doprowadzi³ do ob-
strukcji w funkcjonowaniu sto³eczne-
go ratusza.

Inaczej ni¿ w przypadku premiera,
grzywny wymierzone prezydentowi
Warszawy spowodowa³y uszczerbek
dla bud¿etu miasta. W obu przypad-
kach pieni¹dze podatników wydano
te¿ na odwo³ania, apelacje i wynagro-
dzenia prawników prowadz¹cych spra-
wy zawinione przez polityków.

Takie mia³em przemyœlenia pod
wp³ywem informacji, ¿e w³adze War-
szawy zaniedba³y dochodzenia od fir-
my buduj¹cej halê sportow¹ na Ursy-
nowie wierzytelnoœci wartej 73,9 mln
z³. Prawdopodobnie szkodê spowodo-
wa³a niefrasobliwoœæ urzêdników w do-
starczaniu dokumentów do s¹du. To
inna sprawa ni¿ wy¿ej opisane. Tu
mog¹ zostaæ ukarani konkretni ludzie,
nie urz¹d. Dziœ twierdz¹ oni, ¿e s¹ nie-
winni, i odwo³uj¹ siê do s¹du drugiej
instancji. Warszawscy podatnicy za-
p³ac¹ tylko koszty tych odwo³añ i
prawników. No, i nikt im nie zwróci
73,9 mln z³.

Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie

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

www.bialecki.net.pl

Pieni¹dze za karê

W po³owie 2007 r. Rada Dzielnicy
Bia³o³êka skierowa³a do odpowiednich
organów m.st. Warszawy wniosek do-
tycz¹cy przyst¹pienia do sporz¹dza-
nia miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego na terenach
Dzielnicy Bia³o³êka, nie objêtych pla-
nami zagospodarowania. Stwierdzili-
œmy wtedy, ¿e rozpoczêcie prac nad
przyst¹pieniem do opracowywania
planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszarów dzielnicy, do tej
pory nie objêtych stosownymi plana-
mi, spowoduje zapewnienie dzielnicy
po¿¹danego ³adu urbanistycznego,
ukierunkuje jej charakter w taki spo-
sób, aby tereny zielone harmonizowa-
³y z istniej¹c¹ i planowan¹ zabudow¹.

Od tego czasu Rada m.st. Warsza-
wy nie podjê³a ¿adnej uchwa³y o przy-
st¹pieniu do sporz¹dzenia jakiegokol-
wiek nowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na Bia³o³êce, czyli
na terenie dzielnicy, w której wydaje
siê najwiêcej pozwoleñ na budowê w
Warszawie.

Zupe³nie zlekcewa¿ona zosta³a tak-
¿e uchwa³a z 23 listopada 2008 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru osiedla
Henryków – na terenie objêtym
uchwa³¹ toczy siê obecnie postêpowa-
nie administracyjne o wydanie wz i zt
dla zabudowy Parku Wiœniewo - pro-
blem jest bardzo wra¿liwy spo³ecznie
(http://www.zm.org.pl/?a=park_wisniewo-079).

Z tworzonych na podstawie decyzji
z poprzedniej kadencji planów doty-
cz¹cych Bia³o³êki (m.in. mpzp Tarcho-
mina, Brzezin, Bia³o³êki Wsi, Trasy
Olszynki Grochowskiej), nie uchwalo-
no do chwili obecnej ¿adnego.

Co interesuj¹ce, wed³ug harmono-
gramu prac przes³anego 10 sierpnia
2007 r. do Rady Dzielnicy, przez dy-
rektora Biura Architektury i Planowa-
nia Przestrzennego – p. Marka Miko-
sa, terminy uchwalenia tych planów
miejscowych zosta³y okreœlone na I po³.
2008 roku. W ¿adnym z tych  przypad-
ków plan nie zosta³ jeszcze uchwalony.

Usprawiedliwieniem tej sytuacji nie
mo¿e byæ fakt uchwalenia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. ustawy o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochro-

nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. z 2008 r.
Nr 199, poz.1227), która nak³ada
nowe, czasoch³onne obowi¹zki przy
tworzeniu mpzp, bowiem procedurê
zmierzaj¹c¹ do sporz¹dzanych tych
planów rozpoczêto co najmniej cztery
lata temu. Procedura ta nie powinna
trwaæ d³u¿ej ni¿ 2-3 lata.

Mam  tak¿e pytanie do Szanownych
Radnych m.st. Warszawy, mi³ych s¹-
siadów gazetowej strony, jak¹ decy-
zjê bêdziecie podejmowaæ w sprawie
planów maj¹c na uwadze, ¿e znaczna
czêœæ uwag, przygotowanych przez
Radê Dzielnicy, nie zosta³a uwzglêd-
niona w przygotowanych projektach
planów.

Uwa¿am jednak, ¿e problem jest
gdzie indziej i nie dotyczy samych rad-
nych, ale konkretnych urzêdników,
którzy odpowiedzialni s¹ za nadzór na
przygotowaniem planów oraz za przy-
gotowanie wniosków w sprawie tworze-
nia nowych. Na pocz¹tku lutego br.,
zosta³em poproszony przez cz³onka
Zarz¹du Dzielnicy, jako Przewodnicz¹-
cy Komisji Inwestycyjnej, o udzia³ w
roboczym spotkaniu z Markiem Miko-
sem, dyrektorem Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego w sprawie
czterech nowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego, które dotycz¹c¹
gêsto zabudowanego terenu Bia³o³êki
– jakim s¹ Nowodwory i Winnica. Ja-
kie¿ by³o moje zaskoczenie, gdy przed
spotkaniem otrzyma³em informacjê, ¿e
urzêdnik miasta, Pan Marek Mikos nie
¿yczy sobie udzia³u w takim spotkaniu
jakichkolwiek radnych.

Mam wra¿enie, ¿e podobny stosu-
nek jest do uwag zg³aszanych do pro-
jektów mpzp przez Radê Dzielnicy, w
toku opiniowania tych projektów.
Mo¿e zmieñmy Statut m.st. Warsza-
wy i zabierzmy dzielnicom uprawnie-
nia w tej sprawie. Po co radni dzielnic
maj¹ siê pa³êtaæ po urzêdach i intere-
sowaæ tworzonymi planami zagospo-
darowania.

Swego czasu, Pan Marek Mikos,
p.o. dyrektora biura architektury i pla-
nowania przestrzennego w piœmie z 24
sierpnia ub. r. postawi³ w³adzom dziel-
nicy Bia³o³êka zarzut, ¿e konsultacja

z mieszkañcami przez radnych projek-
tów planów zagospodarowania, które
zosta³y przes³ane do zaopiniowania
przez radê dzielnicy, mo¿e byæ trak-
towane jako naruszenie procedury
zmierzaj¹cej do uchwalenia planu. Ci-
œnie siê na usta coœ, co nie powinno
mieæ miejsca w tak szacownych czaso-
piœmie, wiêc na tym zakoñczê.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka

piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

sa lokalna w³aœnie z tego ¿yje, wiêc
robi to lepiej. Wa¿na jest te¿ kwestia
braku obiektywizmu. W prywatnej
gazecie, za prywatne pieni¹dze ka¿-
dy mo¿e prezentowaæ dowolne pogl¹-
dy. Nie ma co siê na to z¿ymaæ, od-
mawiaæ reklam czy wyrzucaæ redak-
cjê z lokalu. Na tym polega wolnoœæ
s³owa. Ale nie spotka³em jeszcze
urzêdowego biuletynu, który kryty-
kowa³by burmistrza...

Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Nie ¿yczê sobie …

Ufff… przyznam, ¿e trochê ode-
tchn¹³em z ulg¹ po otwarciu ofert na
budowê centralnego odcinka drugiej
linii metra, która prowadziæ ma na
Pragê. Wprawdzie najtañsza oferta
wynosi 4,1 mld z³otych i jest o 500
mln wy¿sza ni¿ œrodki zarezerwowa-
ne w bud¿ecie, to jednak nic w porów-
naniu z 6 miliardami z³otych, jakich
¿¹dano w poprzednim, ostatecznie
uniewa¿nionym przetargu. Dziœ kry-
tycy ówczesnej decyzji ratusza nie
mog¹ powiedzieæ ju¿ s³owa, bo choæ
metra na EURO 2012 nie bêdzie, to
jednak miasto zaoszczêdzi³o kupê pie-
niêdzy, co w dobie kryzysu jest nie-
zmiernie wa¿ne. Mam nadziejê, ¿e ko-
misja przetargowa szybko upora siê z
wyborem wykonawcy, a Rada Warsza-
wy przyzna na ten cel dodatkowe œrod-
ki. I ¿e za chwilê na Pragê pojedzie w
koñcu metro - i to w czasie krótszym
ni¿ trwa³a budowa linii pierwszej. Dla
rozwoju prawobrze¿nej Warszawy to
ogromny krok naprzód i, chc¹c nie
chc¹c, w³adzom miasta nale¿y siê za
to pochwa³a. Prawdziwym dla nich

Za chwilê…
sprawdzianem bêdzie jednak dopiero
sprawne przeprowadzenie tej budowy,
a zw³aszcza kwestia organizacji ruchu.
I tu zaczynaj¹ siê schody, bo zgodnie
z planem zamkniête do jazdy ma byæ
praktycznie ca³e centrum Pragi. Dla-
tego tym, którzy ciesz¹ siê z udro¿-
nionego po moich interwencjach skrzy-
¿owania przy Czterech Œpi¹cych radzê,
aby do tego stanu siê zbytnio nie przy-
zwyczajali, zw³aszcza, ¿e przygotowy-
wanie objazdów nie jest, niestety, naj-
mocniejsz¹ stron¹ Miejskiego In¿ynie-
ra Ruchu.

Do rozpoczêcia budowy metra jest
jednak jeszcze trochê czasu, a tym-
czasem za chwilê warszawiaków do-
padnie to, co w czasach kryzysu staje
siê norm¹, a mianowicie podwy¿ki –
i to niestety nie wynagrodzeñ. Ju¿
wkrótce kilkaset tysiêcy mieszkañców
stolicy odczuje wprowadzone g³osami
radnych Platformy Obywatelskiej
nowe stawki czynszów za lokale ko-
munalne. Podwy¿ki - nawet o 300% -
zaczn¹ obowi¹zywaæ ju¿ w maju. Naj-
mniej zamo¿ni mog¹ siê broniæ przed

nimi jedynie korzystaj¹c z rozbudo-
wanego systemu ulg, które przewi-
dziano ze wzglêdu na niskie dochody
lub kiepski standard mieszkania. O
szczegó³y naprawdê warto zapytaæ w
swoim urzêdzie dzielnicy, administra-
cji lub na dy¿urach radnych SLD, bo
tym sposobem byæ mo¿e uda siê za-
oszczêdziæ wiele. Zw³aszcza, ¿e port-
fele staj¹ siê nam coraz chudsze, a
has³o, „by ¿y³o siê lepiej” - coraz bar-
dziej nierealne.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

Klub Radnych LEWICA (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl
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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
CHEMIA, matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
J.POLSKI - nauczycielka
022 322-60-32
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
NIEMIECKI - egzaminator
naturalny, autor ksi¹¿ek, 21
lat praktyki, 0603-881-419,
www.naukaniemieckiego.pl

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, 1,5 z³/km,
0512-139-430
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, profe-
sjonalnie, dojazd gratis, tel.
022 619-40-13, 0502-928-147

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

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

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.

D

R

Z

W

I

O

K

N

A

DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
DRZWI - naturalne drewno -
produkcja, pomiar, monta¿,
tel. 0508-202-051
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
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
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
REMONTY, glazura, solidnie,
uczciwie 0506-482-345
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD
firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tar-
chomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 18-21, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
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 - abisynki, g³êbi-
nowe. Deszczownie, pod³¹-
czenia, tel. 022 789-33-89,
0506-938-201
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876

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
ANTYKWARIAT kupi ksi¹¿ki
0501-285-268
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, od-
znaczenia antykwariat ul.
Andersa 18, 022 831-36-48

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
BEZPOŒREDNIO sprzedam
mieszkanie - 2 pok. 49 m2

na I piêtrze, osiedle za-
mkniête, strze¿one z 2000 r.
na ul. Wyspowej, cena
410 000 z³, tel. 0602-316-151

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, jak pisa³em w poprzed-
nich odcinkach, zjawisko stre-
su zosta³o skonstruowane po
to, aby mobilizowaæ si³y drze-
mi¹ce w ka¿dym z nas w ob-
liczu zagro¿enia.

Jednym z najwa¿niejszych
hormonów stresu jest korty-
zol, odpowiedzialny za pod-
wy¿szenie poziomu glukozy
we krwi, daj¹cej energiê do
szybszej pracy serca i zwiêk-
szonej si³y miêœni. Zatem
najkrótsza definicja nag³ego
stresu sytuacyjnego zawiera
siê trzech s³owach - walcz lub
uciekaj.

Aliœci, s¹ sytuacje, w któ-
rych zwierzêta i ludzie nie
maj¹ mo¿liwoœci ucieczki
przed stresem. Zostaje wal-
ka o przetrwanie.

Najczêstsze przyczyny
przewlek³ego stresu to akty
agresji: bestialstwo psychicz-
ne i fizyczne, intensywny tucz
oraz … sport wyczynowy.

Zwierzêta s¹ zmuszane do
uprawiania sportu w ró¿nych
ludzkich dyscyplinach. Jak
s¹dzicie, Szanowni Pañ-

stwo? Czy dziki mustang,
wraz z innymi konikami, wy-
myœli³by konkurs skoków
przez przeszkody?

Sk¹d wziê³o siê powiedze-
nie „zaje¿d¿ony koñ”? Nie od
koni, jak znam konie.

Przewlek³y stres w sferze
biochemicznej, przypomina
d³ugotrwa³e branie sterydów
anabolicznych przez kultury-
stów i ambitnych sportowców.
Uboczne ich dzia³anie to
zmiany w funkcjach i struktu-
rze w¹troby, nadciœnienie têt-
nicze, rozkojarzenie pracy
przysadki mózgowej, wtórnie
objawiaj¹ce siê niep³odno-
œci¹, zaburzeniami popêdu
p³ciowego, zw³aszcza u sam-
ców - zwierz¹t i mê¿czyzn.
Budowa sterydów anabolicz-
nych jest bliska testosterono-
wi. Zatem osobniki poddane
d³ugotrwa³emu ich dzia³aniu
bêd¹ wykazywa³y tendencjê
do zachowañ agresywnych,

Objawem czêsto spotyka-
nym i widocznym jest powiêk-
szenie tarczki sutek. Stale
podwy¿szony poziom stê¿e-
nia insuliny wp³ywa na prze-

rost, stwardnienie miêœni i
narz¹dów wewnêtrznych, w
tym naczyñ krwionoœnych,
skutkuj¹cym powstawaniem
têtniaków.

Spowolnienie przez korty-
zol migracji komórek wp³ywa
na os³abienie uk³adu ³¹czno-
tkankowego i odpornoœciowe-
go. Zwierzê i cz³owiek ³atwiej
bêdzie zapada³ na infekcje
wirusowe i bakteryjne, a jego
miêœnie i stawy bêd¹ przypo-
mina³y w swojej budowie roz-
dmuchan¹ watê. Taki stan
sprzyja zwiêkszonej zatoro-
woœci naczyñ krwionoœnych.

Podsumujmy wszystkie ar-
gumenty dobrego i z³ego
dzia³ania stresu na organi-
zmy ssaków.

Mobilizacja i chêæ do dzia-
³ania wydaj¹ siê pozytywne.
W d³ugiej perspektywie cza-
sowej trwania stresu ca³a
gama objawów ubocznych z
ca³¹ pewnoœci¹ niszczy w
równym stopniu zwierzêta jak
i ludzi.

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, odesz³a od nas Kamila
Skolimowska. Mistrzyni rzu-
tu m³otem, Kobieta i sporto-
wiec. Chcia³a, aby barwy na-
szej nacji by³y rozpoznawal-
ne na ca³ym œwiecie. By³a
wybitn¹ Polk¹ - tak¹ j¹ zapa-
miêtamy, ale...?

Negatywne aspekty stresu

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

Organizacje po¿ytku pu-
blicznego dzia³aj¹ w prawie
ka¿dej dziedzinie naszego
¿ycia. Przewa¿nie kojarz¹ siê
one z podmiotami zaanga¿o-
wanymi w pomoc ubogim,
chorym czy niepe³nospraw-
nym. Jednak tak naprawdê
najwiêcej organizacji pozarz¹-
dowych dzia³a w obszarze
sportu, turystyki, rekreacji i
hobby, co stanowi oko³o 40%.
Inne obszary dzia³añ to: kul-
tura i sztuka (oko³o 12%), edu-
kacja i wychowanie (oko³o
10%), us³ugi socjalne i pomoc
spo³eczna (oko³o 9%), oraz
ochrona zdrowia (oko³o 8%).

Aby pomóc, potrzebuj¹ wsparcia
W Polsce zarejestrowanych jest ponad 50 tysiêcy orga-

nizacji non-profit. Dzia³aj¹ one na rzecz dobra publicznego
oraz osób prywatnych. To w³aœnie dziêki takim organiza-

cjom wiele potrzebuj¹cych osób mo¿e uzyskaæ niezbêdn¹

pomoc, ca³kowicie za darmo. One same jednak równie¿
borykaj¹ siê z wieloma problemami i potrzebuj¹ wsparcia.

Organizacje pozarz¹dowe
ca³¹ sw¹ dzia³alnoœæ podpo-
rz¹dkowuj¹ wspieraniu in-
nych. Jednak one same rów-
nie¿ niezwykle czêsto potrze-
buj¹ pomocy, szczególnie fi-
nansowej. Ich g³ównym Ÿró-
d³em finansowania  s¹ sk³ad-
ki cz³onkowskie, fundusze
samorz¹dowe i rz¹dowe, da-
rowizny od osób fizycznych
oraz instytucji i firm. Dodatko-
we pieni¹dze mog¹ uzyskaæ
z projektów, dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz sponsoringu.
Jest to niestety kropla w mo-
rzu potrzeb. Roczne docho-
dy wielu organizacji bardzo

czêsto nie przekraczaj¹ 10
tysiêcy z³otych, natomiast co
10. organizacja nie ma ¿ad-
nych przychodów. Organiza-
cje non-profit mo¿na wes-
przeæ nie tylko finansowo, ale
równie¿ bior¹c udzia³ w kam-
panii spo³ecznej „Daj rze-
czom drugie ¿ycie”. Wystar-
czy za poœrednictwem serwi-
su www.daryrzeczowe.pl
przekazaæ im sprawne, u¿y-
wane  przedmioty wielkogaba-

rytowe i sprzêt komputerowy.
W województwie mazowiec-
kim wiêksz¹ iloœæ sprzêtu mo¿-
na oddaæ bezpoœrednio do za-
³o¿yciela serwisu - Banku Dru-
giej Rêki. Z takiej mo¿liwoœci
skorzysta³o ju¿ wiele przedsiê-
biorstw, m.in. MARS Polska,
Microsoft, Dr Irena Eris. Taka
pomoc na pewno poprawi
trudn¹ sytuacjê finansow¹ wie-
lu organizacji, umo¿liwiaj¹c im
dalsz¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹.

Bank Drugiej Rêki

Organizacja Po¿ytku Publicznego

ul. Ksiêcia Ziemowita 51a, 03-885 Warszawa

tel. 022 678-86-70, fax: 022 433-51-22

dgoluch@bdr.org.pl ; www.daryrzeczowe.pl

Kredyt Bank 69 1500 1777 1217 7007 2476 0000

Przekaz nam 1% swojego podatku

nr konta: 69 1500 1777 1217 7007 2476 0000
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� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

� biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

WYPRZEDA¯ EKSPOZYCJI - TANIEJ 10%, 30%, 50%

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

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

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

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

OKNA PCV

DRZWI
WEJŒCIOWE

rolety ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ¿aluzje

verticale ♦♦♦♦♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3

022 675-05-03

0501-108-297

Inicjator organizowanych
od 1992 roku forów, Stefan
Bratkowski, otworzy³ jubile-
uszowe spotkanie zapowie-
dzi¹ z tygodnika „Polityka”:
„Koniec wiadomoœci. Po¿e-
gnamy papierowe media.”

Zanim ta wizja siê spe³ni,
uczestnicy forum zajêli siê
tym, co na polskim rynku pra-
sowym nast¹pi³o po 1989 roku
– eksplozj¹ prasy lokalnej.

Z badañ, jakie od 2001
roku  prowadzi Marcin JóŸko
z firmy Lokalne Badania Spo-
³eczne, wynika, ¿e obecnie
ukazuje siê w Polsce ok.
2000 lokalnych tytu³ów pra-
sowych; najwiêcej na Gór-
nym i Dolnym Œl¹sku oraz w
Wielkopolsce; w Polsce cen-
tralnej wydawnictwa maj¹
charakter „wyspowy”; naj-
s³absza jest wschodnia stro-
na kraju.

Wed³ug badañ SMG/KRC,
gazety lokalne docieraj¹ do 4
milionów Polaków (poza du-
¿ymi aglomeracjami), czytel-
nictwo tych tytu³ów osi¹ga
70% („du¿ej” prasy – 34-
35%). Badania wykaza³y, ¿e
ma³e gazety czêœciej podda-
wane s¹ naciskom w³adz lo-
kalnych, poprzez t³umienie
krytyki i nieudzielanie infor-
macji; w skrajnych przypad-
kach s¹ to personalne naci-
ski. Plag¹ po stronie mediów
s¹ aspiracje do kreowania
lokalnej polityki.

20 lat na rynku prasowym
W styczniu impuls do refleksji na temat prasy lokalnej

da³o Stowarzyszenie „Obywatele dla Warszawy” (relacja
w 2. numerze NGP). 4 lutego Biblioteka Publiczna m.st.
Warszawy oraz Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokal-
nej zorganizowa³y XX Forum Prasy Lokalnej i Œrodowi-
skowej „Samorz¹dna Rzeczpospolita a media lokalne”.
Do dyskusji zaproszono przedstawicieli w³adz samorz¹-
dowych  miasta i aglomeracji oraz dziennikarzy mediów
regionalnych i lokalnych.

Jeden z uczestników  spo-
tkania zauwa¿y³ te¿ ni¿szy
poziom zawodowy dziennika-
rzy, ale zarazem ich wiêksz¹
odpowiedzialnoœæ.

Olga Johan wspomnia³a na
forum, ¿e po objêciu funkcji
wiceprzewodnicz¹cej Rady
Warszawy zg³osi³a gotowoœæ
udzielania informacji prasie
lokalnej. Przegl¹daj¹c gaze-
ty lokalne zauwa¿y³a, ¿e
du¿o artyku³ów powtarza siê
w ró¿nych tytu³ach, natomiast
brak tam informacji o tym, co
dokucza ludziom.

W dyskusji pojawi³ siê te-
mat gazet samorz¹dowych.
Zdaniem Henryka Linowskie-
go („Ursus”) nale¿y mówiæ nie
o „gazetach samorz¹do-
wych”, lecz o „gazetach urzê-
dowych”; powinny one byæ
informatorami, bez polityki.
Reklama w takiej gazecie jest
niezgodna z prawem. We-
d³ug Stefana Bratkowskiego
wydawanie takich gazet ob-
raca siê przeciw samorz¹-
dom. Grzegorz Wysocki („In-
formator Ochoty i W³och”) wy-
razi³ opiniê, ¿e samorz¹d nie
powinien wydawaæ gazet, na-
tomiast powinien wspieraæ
wydawnictwa, takie jak „Pa-
troni ulic ¿oliborskich” czy
ksi¹¿ki o Powstaniu War-
szawskim. Mateusz Baj („Nad
Wis³¹”) zwróci³ uwagê na sy-
tuacje, gdy samorz¹dy wyko-
rzystuj¹ œrodki nacisku w kon-

kurencji na rynku reklam.
Podobne zdanie wyrazi³a
Magdalena Lewandowska
(„Kronika Mazowiecka”).

Oprócz wymienionych osób
g³os zabrali przedstawiciele:
„Nowego Dzwonu” z Miñska
Mazowieckiego, „Celestynki”,
„Na Kêpie”, „Przegl¹du Prusz-
kowskiego”, „Gazety Babic-
kiej” i „Kroniki Mazowieckiej”.

- Jak wygl¹da prasa lokal-
na w œwietle specjalistycz-
nych badañ? - zapytaliœmy
Marcina JóŸko, w³aœciciela
Lokalnych Badañ Spo³ecz-
nych, po zakoñczeniu forum.

- Polska prasa lokalna jest
niezmiernie zró¿nicowana. W
du¿ych aglomeracjach funk-
cjonuje zupe³nie inny model
ni¿ na prowincji, gdzie gaze-
ty te bywaj¹ unikalnymi, naj-
wa¿niejszymi noœnikami in-
formacji. W takich aglomera-
cjach jak Warszawa gazety
lokalne spe³niaj¹, oczywiœcie,
bardzo istotn¹ rolê, ale s¹ ra-
czej niszowym medium, funk-
cjonuj¹ pod du¿ym naciskiem
konkurencyjnym w œrodowi-
sku, gdzie istnieje du¿e na-
sycenie gazetami ogólnopol-
skimi oraz mediami elektro-
nicznymi, jak radio i telewizja.
W Polsce lokalnej s¹ takie po-
wiaty i takie gazety, które na-
sycaj¹ rynek np. w 90% - czyli
90% mieszkañców miasta
czy powiatu siêga po gazetê
lokaln¹. S¹ takie gospodar-
stwa domowe, w których nie
czyta siê niczego poza pras¹
lokaln¹; ona jest unikalnym i
istotnym noœnikiem informa-
cji w Polsce powiatowej.

- Co odró¿nia gazetê lo-
kaln¹ od prasy o szerszym
zasiêgu?

- Gazety lokalne s¹ zwi¹za-
ne z poczuciem patriotyzmu
lokalnego. Mo¿e to banalne z
socjologicznego punktu widze-
nia, ale z ca³¹ pewnoœci¹ te
gazety buduj¹ wiêzi lokalne,
lokaln¹ wspólnotê, co ma prze-
³o¿enie na dzia³alnoœæ samo-
rz¹du terytorialnego, na funk-
cjonowanie lokalnej gospodar-
ki, póŸniej – na frekwencjê wy-
borcz¹. Gazety te maj¹
ogromn¹ funkcjê obywatelsk¹.
W du¿ych miastach prasa lo-
kalna najczêœciej dzia³a w oto-
czeniu konkurencyjnym. Czy-
telnicy przyzwyczaili siê do
tego, ¿e te gazety s¹ bezp³at-
ne, utrzymuj¹ siê z reklam. Ich
format, zawartoœæ jest zupe³nie
inna – ale funkcje s¹ uniwer-
salne: gazety dzia³aj¹ na rzecz
lokalnej wspólnoty. Podaj¹ in-
formacje, których czytelnik nie
znajdzie w mediach ogólnopol-
skich czy regionalnych, np. re-
lacje z sesji rady dzielnicy czy
informacje, gdzie mo¿na spê-
dziæ czas wolny, gdzie ma po-
wstaæ droga, co na tym tere-
nie zamierza zbudowaæ inwe-
stor. Jest to jedyne medium,
które spe³nia unikalne potrze-
by ludzi - czytania o miejscach,
w których bywaj¹ na co dzieñ,
o ludziach, których znaj¹ oso-
biœcie. Stawiam tezê, ¿e pra-
sa lokalna, byæ mo¿e, zmieni
swoj¹ formê, ale wbrew czar-
nym przepowiedniom - nie
zniknie nigdy.

- Jak zmieni³a siê prasa lo-
kalna ci¹gu 20 lat?

- Mogê potwierdziæ, ¿e hi-
storia prasy lokalnej jest zwi¹-
zana z eksplozj¹ polskiej de-
mokracji i prze³omem 1989
roku. Pierwsze inicjatywy by³y
tworzone w poczuciu pewnej
misji; czêsto by³y to gazety,
wywodz¹ce siê z drugiego
obiegu, prasy podziemnej,
„bibu³y”. W latach 90. i obec-
nie mamy do czynienia z ci¹-
g³ym powstawaniem nowych
inicjatyw wydawniczych, rów-
nie¿ prywatnych. Wydaje siê,
¿e to gazety powstaj¹ce w la-
tach póŸniejszych, a wiêc po
wygaœniêciu fali entuzjazmu z
pocz¹tku lat 90., czêœciej pod-
daj¹ siê  czynnikom komercyj-
nym. S¹ to przedsiêwziêcia
biznesowe. W œrodowisku
prasowym czêsto pojawia siê
dyskusja, ile w tym misji, ile
komercji. Wydaje mi siê, ¿e te
elementy mo¿na znakomicie
pogodziæ. Ponadto warto za-
uwa¿yæ, ¿e polska prasa lo-
kalna rozwija siê: zmienia siê
jej wygl¹d i szata graficzna,
format, a tak¿e zwiêksza siê
poziom profesjonalizmu
dziennikarzy, choæ nadal jest
to jeden z istotnych proble-
mów œrodowiska.

- „Prasa ma tyle wolnoœci,
ile daje jej w³aœciciel” – czy
ta zasada potwierdza siê w
prasie lokalnej?

- Gazeta prywatna jest za-
le¿na od swego w³aœciciela i
jego polityki. To samo zastrze-
¿enie dotyczy prasy samorz¹-
dowej, wydawanej przez jed-
nostki podleg³e samorz¹dowi,
powo³ywanej po to, by w jakiœ
sposób informowaæ o dzia³al-
noœci samorz¹du. Nie znaczy
to, ¿e wszystkie gazety samo-
rz¹dowe s¹ z natury z³e i na-
le¿y je zlikwidowaæ. Jest jed-
nak wiele gazet samorz¹do-
wych, które nie s¹ bezstron-
ne i s³u¿¹ wy³¹cznie realiza-
cji celów swego w³aœciciela,
burmistrza czy prezydenta
miasta. Ta kwestia budzi kon-
trowersje w œrodowisku. W³a-
œciciele gazet prywatnych
twierdz¹, ¿e jest to przejaw
niezdrowej konkurencji, jeœli
na danym lokalnym rynku
funkcjonuje i gazeta prywat-
na i samorz¹dowa; jeœli na
przyk³ad samorz¹dowa jest
tytu³em p³atnym – dochodzi
do naruszenia zasad zdrowej
konkurencji. Jeœli gazeta sa-
morz¹dowa zbiera reklamy
prywatne, równie¿ mamy do
czynienia z naruszeniem tej

wolnoœci. Uwa¿am jednak, ¿e
nie nale¿y ustawowo likwido-
waæ gazet samorz¹dowych;
s¹ takie miejsca w Polsce,
gdzie nie ma prasy lokalnej
innej ni¿ samorz¹dowa. Jej li-
kwidacja mog³aby spowodo-
waæ „wylanie dziecka z k¹-
piel¹”, choæ ewidentnie samo-
rz¹d nie powinien zarabiaæ na
sprzeda¿y egzemplarzowej
swoich tytu³ów czy na rekla-
mie. W³adza nie powinna rów-
nie¿ wydawaæ gazet, które
wykraczaj¹ poza formu³ê
urzêdowego biuletynu i w ja-
kis sposób „udaj¹” regularn¹
prasê opiniotwórcz¹. Mam
wra¿enie, ¿e wydawanie lo-
kalnej prasy przez samorz¹-
dy jest raczej kwesti¹ obycza-
ju, pewnej kultury politycznej.
Ludzie zwi¹zani z samorz¹-
dami czêsto nie maj¹ œwiado-
moœci, czym s¹ wolne media
i ¿e powinny one byæ w nie-
zale¿ne od w³adzy. Jedn¹ z
funkcji prasy lokalnej jest
przecie¿ kontrolowanie polity-
ków. Trudno przypuszczaæ, ¿e
gazeta podleg³a i op³acana
przez samorz¹d bêdzie kon-
trolowaæ ten samorz¹d czy
jak¹kolwiek w³adzê. Powinni-
œmy siê zastanowiæ nie nad
zakazem wydawania prasy
samorz¹dowej czy innymi re-
gulacjami; raczej nad uczynie-
niem tych relacji bardziej cy-
wilizowanymi, mniej destruk-
cyjnymi dla lokalnych spo-
³ecznoœci, nad stworzeniem
takich mechanizmów wspó-
³pracy, które pozwoli³yby im
funkcjonowaæ na zdrowych
zasadach.

- Które gazety s¹ chêtniej
czytane?

- Ze wszystkich badañ wy-
nika, ¿e prasa samorz¹dowa
cieszy siê znacznie mniejsz¹
poczytnoœci¹ ni¿ prasa pry-
watna – jest to regu³a ogól-
nopolska. Jeœli na danym ryn-
ku gazeta samorz¹dowa kon-
kuruje z  prywatn¹ – zazwy-
czaj ta druga ma wiêcej czy-
telników, wiêksz¹ si³ê ra¿e-
nia, ale równie¿ inny wizeru-
nek – gazety opiniotwórczej i
niezale¿nej. Z wielu badañ
wynika, ¿e gazety samorz¹-
dowe postrzegane s¹ jako
bardziej spolegliwe wobec
w³adzy, jako mniej niezale¿-
ne, a przez to  mniej czytelne
i wiarygodne w oczach czy-
telników.

- Na jakie trudnoœci napo-
tykaj¹ wydawcy gazet pry-
watnych?

- Wydawanie gazet przez
urzêdy miejskie nie jest jedyn¹
form¹ „konkurowania” z nieza-
le¿n¹ pras¹ b¹dŸ form¹ d¹¿e-
nia do pacyfikacji lokalnych

mediów. Z ró¿nych stron kra-
ju znane mi s¹ przypadki, ¿e
na lokalnym rynku prasowym
funkcjonuje prywatna gazeta,
a urz¹d czy ludzie z nim zwi¹-
zani w ró¿ny sposób próbuj¹
odci¹æ tej gazecie Ÿród³o przy-
chodów, np. poprzez odbiera-
nie reklamodawców lub przez
powo³ywanie tytu³ów, powsta-
j¹cych tylko i wy³¹cznie na
czas wyborów. Znane s¹ przy-
k³ady, ¿e gazetom, które s¹
postrzegane jako niepokorne
lub niechêtnie nastawione do
lokalnej w³adzy, utrudnia siê
dostêp do informacji, w prze-
ciwieñstwie do „swoich” dzien-
nikarzy. Tak siê dzieje, mimo
funkcjonowania ustawy o do-
stêpie do informacji publicz-
nej. Skrajne, drastyczne przy-
padki to zastraszanie rekla-
modawców, wykorzystywanie
przez samorz¹dowców swo-
ich kontaktów do nasy³ania na
niezale¿ne gazety kontroli
skarbowych, kontroli Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy czy
innych instytucji. Takie dzia³a-
nia maj¹ utrudniæ ¿ycie i nor-
malne funkcjonowanie niepo-
kornym mediom.

- Jak pod tym wzglêdem sy-
tuacja wygl¹da w Warszawie?

- Rynek lokalny jest znako-
micie przebadany, natomiast
warszawska prasa nigdy nie
by³a tematem autonomicz-
nych badañ, cyklicznych i po-
równywalnych.

- Dziêkujê za rozmowê.
Zofia Kochan

Nie trac¹c nadziei na rze-
telne badania, musimy na ra-
zie zadowoliæ siê danymi,
zawartymi w Informatorze
„Warszawska prasa lokalna i
œrodowiskowa”, wydanym
przez Bibliotekê Publiczn¹
m.st. Warszawy w 2008 roku.
Zawiera on informacje o 142
tytu³ach gazet z Warszawy i
okolic, wydawanych przez
samorz¹dy dzielnic i woje-
wództwa, parafie, stowarzy-
szenia, biblioteki, oœrodki kul-
tury oraz wydawców prywat-
nych. W tej ostatniej grupie,
pod pozycj¹ nr 86, prezentu-
je siê „Nowa Gazeta Praska”.

16 lutego zosta³y otwarte oferty w przetargu na projekt i
budowê centralnego odcinka II linii metra.

Do walki o kontrakt stanê³o 5 miêdzynarodowych konsor-
cjów (szczegó³y w ramce). Najni¿sza oferta wynios³a ok. 4,1
mld z³ (brutto), najdro¿sza – ok. 6,1 mld z³. Na wykonanie
przedsiêwziêcia Inwestor – Miasto Sto³eczne Warszawa –
przeznaczy³ kwotê ok. 3,7 mld z³. Teraz komisja przetargowa
sprawdzi dok³adnie wszystkie oferty.

Przetarg zosta³ og³oszony 15 paŸdziernika. Cieszy³ siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem. W czasie postêpowania
udzielono odpowiedzi na 742 pytania, które wp³ynê³y od oko-
³o 40 firm. Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówieñ po-
bra³o od zamawiaj¹cego 19 firm.

Odcinek centralny II linii metra bêdzie mia³ d³ugoœæ 6,1 km.
Zostanie wydr¹¿ony pomiêdzy Rondem Daszyñskiego a
Dworcem Wileñskim. Bêdzie siê sk³ada³ z siedmiu stacji:
Rondo Daszyñskiego, Rondo ONZ, Œwiêtokrzyska, Nowy
Œwiat, Powiœle, Stadion i Dworzec Wileñski. II linia przetnie
siê z pierwsz¹ na wysokoœci stacji Œwiêtokrzyska, która bê-
dzie pe³ni³a funkcjê stacji przesiadkowej. Kolejnym punktem
podziemnych przesiadek bêdzie przystanek Stadion, który
po³¹czy ze sob¹ II liniê, z jej po³udniowym odga³êzieniem w
kierunku Goc³awia. Centralny odcinek II linii metra pasa¿e-
rom umo¿liwi, nie tylko szybkie pokonanie Wis³y, lecz tak¿e
wygodne przesiadki do innych œrodków komunikacji szyno-
wej. Stacje Dworzec Wileñski i Stadion zostan¹ skomuniko-
wane z kolej¹. Dodatkowo ze stacji przy popularnym „Wile-
niaku” bêdzie mo¿na przesi¹œæ siê do szybkiego tramwaju,
kursuj¹cego Tras¹ W-Z.

Metro bli¿ej
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Jak powiedzia³ prowadz¹-
cy imprezê Andrzej Krusie-
wicz, do serca kochanej oso-
by mo¿na trafiæ w ró¿ny spo-
sób, równie¿ poprzez grê na
skrzypcach. Do serc zgroma-
dzonej w BOK-u publicznoœci
na pewno trafi³ bohater sobot-
niego koncertu, prawdziwy
wirtuoz skrzypiec, Artur Ba-
naszkiewicz. Soliœcie towa-
rzyszy³a Bia³o³êcka Orkiestra

Romantica w kameralnym
sk³adzie.

Artur Banaszkiewicz jest
jednoczeœnie skrzypkiem,
kompozytorem i aran¿erem.
Wystêpuje od pi¹tego roku
¿ycia. W 1985 roku zdoby³ I
nagrodê w Konkursie M³o-
dych Skrzypków w Koszali-
nie. W latach 1988-1990,
jako stypendysta Minister-
stwa Kultury i Sztuki studio-

wa³ w Konserwatorium im.
Piotra Czajkowskiego w Mo-
skwie. W tym czasie bra³ te¿
udzia³ w mistrzowskich kur-
sach interpretacji gry skrzyp-
cowej w £añcucie i w Byd-
goszczy. Obecnie artysta in-
tensywnie koncertuje w kra-
ju i za granic¹, wystêpuje w
wielu programach radiowych
i telewizyjnych.

Artur Banaszkiewicz do-
brze czuje siê zarówno w kla-
sycznym repertuarze skrzyp-
cowym, jak i w opracowanych
na skrzypce popularnych
standardach musicalowych.
Mogliœmy siê o tym przeko-
naæ w pierwszej czêœci sobot-
niego koncertu, w której Ar-
tur Banaszkiewicz zaprezen-
towa³ w³asne parafrazy zna-
nych utworów operetkowych
i musicalowych.

Fantazja zatytu³owana
„Viva Strauss!”, oparta na
motywach kompozycji Johan-
na Straussa przenios³a nas
do roztañczonego XIX-
wiecznego Wiednia. S³ucha-
j¹c mistrzowskiej gry Artura
Banaszkiewicza mogliœmy
rozpoznaæ fragmenty takich
utworów, jak walc „Nad piêk-
nym modrym Dunajem” i
„Wielka s³awa to ¿art”.

Druga fantazja, „My Fair
Lady”, na motywach musica-
lu Frederica Loewe’go przy-
pomnia³a nam historiê pro-
fesora Higginsa i uroczej
kwiaciarki Elizy Doolittle.
Ostatnia fantazja, parafraza
najpiêkniejszych fragmen-
tów „Skrzypka na dachu”
Jerrego Bocka, œwietnie od-
da³a atmosferê ma³ego
¿ydowskiego miasteczka.

W drugiej czêœci koncertu
królowa³a muzyka cygañska.
Cyganie przywêdrowali do
Europy z Indii i szybko roz-
przestrzenili siê po ca³ym
kontynencie. Artur Banasz-
kiewicz zabra³ nas w mu-
zyczn¹ podró¿ œladami cy-
gañskich taborów.

Najpierw, za spraw¹ „Czar-
dasza” z operetki „Hrabina
Mariza” Imre Kalmana goœci-
liœmy na Wêgrzech. Z Monar-
chii Austro-Wêgierskiej prze-
nieœliœmy siê do Rosji, gdzie
Cyganie œpiewali niezapo-
mniane romanse. Artur Ba-
naszkiewicz wykona³ brawu-
rowo jeden z nich, „Oczy czar-
ne”. Natomiast wykonanie
fantazji rosyjskiej „Kalinka”
przesz³o najœmielsze oczeki-
wania publicznoœci. Artysta
zaprezentowa³ tê ludow¹ pio-
senkê w ró¿nych stylach: w
stylu klasycznym, á la Jan
Sebastian Bach, w stylu wir-
tuozerskim, á la Niccolo Pa-

ganini i w stylu jazzowym, á
la Stéphane Grappelli.

Wielki aplauz publicznoœci
wywo³a³o te¿ wykonanie wi¹-
zanki melodii cygañskich z
Rumunii, „Rumanisch” Jo
Knumanna. I jeszcze raz po-
wróci³o do nas magiczne s³o-
wo „czardasz”. Choæ jest to
narodowy taniec wêgierski, to
najbardziej znany czardasz
wyszed³ spod pióra W³ocha,
Vittorio Montiego. Zarówno
interpretacja tego czardasza,
jak i wykonanie „Skowronka”
(„Pacsirta”) Grigorasa Dinicu
by³y tak wspania³e, ¿e artysta
musia³ kilkakrotnie bisowaæ.

Na bis Artur Banaszkiewicz
zagra³ parafrazê hebrajskiej
pieœni Havah Nagilah, a na-
stêpnie tango „Graj piêkny

Muzyczne Walentynki
W sobotnie popo³udnie 14 lutego, w dzieñ Œwiêtego

Walentego, burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka Jacek Kaznow-
ski oraz Wydzia³ Kultury przygotowali dla mieszkañców
niezwyk³y upominek. Na scenie Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury odby³ siê wspania³y koncert zatytu³owany „Ro-
mantyczne show skrzypcowe”.

Cyganie”, spopularyzowane
przez Irenê Santor. Wszyst-
kie utwory wykonywane pod-
czas sobotniego koncertu
by³y niezwykle efektownie
zagrane i zaaran¿owane, a w
drugiej czêœci artysta sam
oprowadza³ nas po krainie
czardasza i cygañskich szla-
gierów, ujawniaj¹c tym sa-
mym jeszcze jeden talent -
showmena.

Natomiast prowadz¹cy
koncert Andrzej Krusiewicz
tym razem zaskoczy³ wszyst-
kich, tañcz¹c tango argentyñ-
skie z wybran¹ z widowni
partnerk¹.

Sobotni Koncert Walentyn-
kowy, zorganizowany przez
burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka,
Wydzia³ Kultury oraz Impresa-

riat Artystyczny Proscenium
by³ wspania³ym prze¿yciem i
dowiód³, ¿e nic nie zast¹pi bez-
poœredniego kontaktu z nie-
zwyk³ymi artystami i muzyk¹
wykonywan¹ na ¿ywo.

Joanna Kiwilszo


