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LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
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pe³ny zakres - równie¿ IMPLANTY

 PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA
 ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

ODPADY KOMUNALNE * GRUZ * AZBEST * BATERIE * ODPADY POBUDOWLANE

CZY WSZYSTKO GRA NA WIOSNÊ?
Bezp³atne konsultacje urologa - czytaj str.
29 maja (sobota) w godz. 9-13.

WYWÓZ ODP
ADÓW
ODPADÓW
POJEMNIKI 12-240 l * KONTENERY 4-12 m 3
ceny ju¿ od

tel./fax

AKUMULATORY * PRODUKTY PRZETERM. * ŒWIETLÓWKI * NIEBEZPIECZNE

• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
• UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
NOWA PLACÓWKA NA PRADZE!
Proponujemy ró¿ne rodzaje ubezpieczeñ dla:
• osób indywidualnych
• zak³adów produkcyjnych i us³ugowych
• wspólnot mieszkaniowych
Zapraszamy do naszego Przedstawicielstwa

03-463 Warszawa, ul. Jagielloñska 54
telefon: 619-09-39, 619-49-03
e-mail:przedstawicielstwo.warszawa2@uniqa.pl

Wygraliœmy!
powiedzia³ na ¿adne. Podobnie
zachowa³ siê prezydent. Dlatego
– po wyczerpaniu terminów administracyjnych – NGP zwróci³a
siê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego ze skarg¹ na
tzw. bezczynnoœæ prezydenta. 13
maja WSA orzek³, ¿e prezydent
ma odpowiedzieæ w ci¹gu 14 dni
na nasze pytania, uznaj¹c w ten
sposób s³usznoœæ z³o¿onej skargi. Wprawdzie wyrok nie jest prawomocny, bo prezydentowi przys³uguje odwo³anie do Naczelnego Sadu Administracyjnego, ale
po pouczeniu, którego s¹d udzieli³
radcy prawnej, reprezentuj¹cej
prezydenta, chyba raczej dadz¹
sobie spokój. Czekamy. Ciekawe,
co wymyœli w tym czasie burmistrz
Sosnowski?

Szansa na tanie mieszkanie
To ju¿ ostatnie dni mo¿liwoœci skorzystania z tej szansy.
Stwarza j¹ Habitat for Humanity - miêdzynarodowa, pozarz¹dowa organizacja chrzeœcijañska, której g³ównym celem jest
budowanie solidnych i niedrogich mieszkañ dla rodzin ¿yj¹cych w trudnych warunkach. Organizacja ta dzia³a na zasadzie non-profit w 92 krajach na ca³ym œwiecie. Od 1976 r. zbudowa³a ju¿ 150 tys. mieszkañ dla 750 tys. osób. Pierwsz¹ inwestycj¹ Habitatu w stolicy jest dwupiêtrowy dom z szeœciodokoñczenie na str. 5

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
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POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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Dwa testamenty(6)
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Brak mo¿liwoœci uzyskania odpowiedzi na jakiekolwiek pytania
pod adresem burmistrza Pragi
Pó³noc, desygnowanego przez
PiS, Roberta Sosnowskiego, zadane czy ustnie, czy pisemnie, jak
równie¿ brak odpowiedzi na powa¿ne zarzuty pod adresem jego
ojca, zwi¹zane z procedur¹ zamówieñ publicznych sk³oni³y nas
do wyst¹pienia na drogê prawn¹.
Polska jest pañstwem prawa:
obowi¹zuje Konstytucja, ustawa
o dostêpie do informacji i ustawa
Prawo prasowe. Burmistrz jest
osob¹ publiczn¹. Jego bezpoœrednim prze³o¿onym – w œwietle obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy
o ustroju Warszawy jest prezydent miasta. Burmistrz Sosnowski, mimo wielu zapytañ, nie od-
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DEMETER
E.Z. Cierpisz

DOBRY
KREDYT
gotówka ekspresowo
bez porêczycieli
szybko i wygodnie
ul. Grochowska 342
I piêtro
tel. 619-39-99

670-40-71 w godz. 9-17

SPRZEDAM DZIA£KÊ BUDOWLAN¥
Bia³o³êka Marcelin 2195 m2 pr¹d na dzia³ce,
gaz, woda w ulicy 0503-312-438

Na majowej rozprawie dotycz¹cej fa³szerstwa testamentu Florentyny Krzeszewskiej
zeznawali oskar¿ony Miros³aw
K., jego ¿ona Irena i Jolanta Kisielewska, bratanica testatorki. Przypominamy, ¿e Miros³aw K. wszed³ w posiadanie
dwóch kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40 pos³uguj¹c siê
fa³szywym dokumentem. Jolanta Kisielewska by³a w posiadaniu w³aœciwego testamentu zmar³ej, w myœl którego nieruchomoœci przy Tykociñskiej zapisa³a instytucjom
koœcielnym. Budynki nie mog³y byæ przekazane zakonom,
poniewa¿ testament zosta³
spisany w 1979, kiedy nikomu
nawet siê nie œni³o o reprywatyzacji. Budynkami administrowa³ Zarz¹d Nieruchomoœci Komunalnych Targówek.
W swoich zeznaniach oskar¿ony poinformowa³, ¿e zmar³a

by³a dla niego ¿on¹ brata jego
dziadka, ¿e utrzymuj¹ siê z ¿on¹
z niskich œwiadczeñ emerytalnych, posiadaj¹ dom i samochód. Zapytany, co zrobi³ z pieniêdzmi ze sprzeda¿y wielomieszkaniowego budynku przy
Tykociñskiej 30 odpowiedzia³, ¿e
dokoñczenie na str. 3

klimatyzacje
samochodowe
serwis monta¿ naprawy
Warszawa
ul. Leonidasa 34a
tel. (022)

497 75 30

Z¹bki, ul. Batorego 16
tel. (022)

781 40 04
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Korzenie spó³dzielczoœci
Jesieni¹ odbêdzie siê w Warszawie III Kongres Spó³dzielczoœci. Z czym kojarzy siê ta idea?
Jakie spó³dzielcze instytucje funkcjonuj¹ w naszym otoczeniu?
Chyba naj³atwiej jest odpowiedzieæ na te pytania cz³onkom 3tysiêcy spó³dzielni mieszkaniowych, 601 banków spó³dzielczych
i Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych SKOK.
Mniej dziœ osób zagl¹da do „Cepelii”, ale w stolicy wielu klientów
wci¹¿ robi zakupy w maj¹cej ponad 100-letni¹ tradycjê WSS
„Spo³em”, na prowincji - w placówkach Gminnych Spó³dzielni.
W szko³ach œrednich i podstawowych funkcjonuje ponad 6 tys.
spó³dzielni uczniowskich, które
swój pocz¹tek maj¹ w spó³dzielni powsta³ej w 1900 roku w Pszczelinie ko³oWarszawy Jak dot¹d,
nie znalaz³y siê one w systemie
regulacji ustawowej ani prawa
spó³dzielczego, ani ustawy o systemie oœwiaty.
Tematyka spó³dzielcza rzadko
goœci na ³amach prasy, poza takimi tytu³ami, jak „Spo³em”, „Spo³emowiec Warszawski”, „Rolnik
Spó³dzielca”. Najbogatszym Ÿród³em informacji o historii, dniu
dzisiejszym i perspektywach spó³dzielczoœci jest miesiêcznik „Têcza Polska”, wydawany przez
Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
W kwietniowym numerze prof.
Krzysztof Szymborski przypomina, ¿e korzenie idei samopomocy finansowej siêgaj¹ wczesnego
kapitalizmu. Rozwój kas po¿yczkowych rozpocz¹³ siê w Niemczech w po³owie XIX wieku - ich
pionierami by³o dwóch, niezale¿nie od siebie dzia³aj¹cych, reformatorów. Urodzony w 1808 roku,
pochodz¹cy z zamo¿nej rodziny

Herman Schulze-Delitzch, twórca
koncepcji przysz³ych „Banków
Ludowych”, za³o¿y³ w 1850 roku
pierwsze Stowarzyszenie Po¿yczkowe, z zebranym wœród
przyjació³ kapita³em o równowartoœci 140 dolarów. Inspiracj¹ dla
m³odszego o 19 lat Friedricha Wilhelma Raiffeisena by³ nakaz
chrzeœcijañskiej dobroczynnoœci.
Za³o¿one przez niego stowarzyszenia po¿yczkowe „Heldersdorfska Organizacja Dobroczynna”
(1849) i Stowarzyszenie Flammersfeld (1854) prowadzi³y dzia³alnoœæ, daleko wykraczaj¹c¹
poza us³ugi kredytowe.
Na kontynencie amerykañskim
idea unii kredytowych zosta³a zaszczepiona w 1900 roku przez
kanadyjskiego dziennikarza Alphonsusa Desjardin, który w czasie swej zawodowej kariery, jako
reporter parlamentarny, interesowa³ siê sprawa lichwy. W rodzinnym mieœcie Levi w prowincji Quebeck zorganizowa³ pierwsz¹
Kasê Ludow¹, która udziela³a
po¿yczek b¹dŸ w przypadkach losowych, b¹dŸ na cele produktywne. W 1909 roku Desjardin rozszerzy³ sw¹ dzia³alnoœæ na Stany Zjednoczone, zak³adaj¹c
pierwsz¹ w tym kraju Uniê Kredytow¹ w Manchester w stanie
New Hampshire. Jego banki spó³dzielcze nie mia³y byæ tradycyjnymi instytucjami finansowymi,
lecz „ucieleœnieniem wy¿szych
spo³ecznych idea³ów”.
„Spó³dzielczoœæ to nie jest pomys³, który powsta³ w czasach socjalizmu- napisa³ w numerze 6 z
ubieg³ego roku Krzysztof Czeszejko-Sochacki, szef kancelarii
sejmu RP -We wszystkich krajach
œwiata jest to bardzo dobra forma dzia³alnoœci spo³ecznej - za-

Dzieliæ radoœæ tworzenia
Rysowane maki i osty, zdjêcia,
pejza¿e Kazimierza, portret jamnika, a nawet koronkowe serwety mo¿emy ogl¹daæ do jutra w
klubie Junona. 21 maja otwarto
tam wystawê prac artystów –
amatorów.
Organizowana po raz czwarty
wystawa cieszy siê coraz wiêkszym powodzeniem. W zesz³ym
roku zg³osi³o siê 27 osób, teraz
jest ich prawie czterdzieœci. Dlatego musieliœmy, ze wzglêdu na
szczup³oœæ miejsca, ograniczyæ
liczbê prezentowanych prac. Zastanawiamy siê te¿ nad wprowadzeniem pewnej selekcji wstêpnej, jeœli przedsiêwziêcie bêdzie
siê nadal tak rozwijaæ. Bo obecnie niektóre pomieszczenia klubu przypominaj¹ malarski magazyn. Cieszymy siê, ¿e jest spora
grupa amatorów spoza Bródna.
To znaczy, ¿e s³awa naszego pokazu siê roznosi – mówi Ewa
Wittke z SM Bródno. Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e i obrazy s¹
coraz lepsze – wtóruje Marzena
Kujawa, kierowniczka klubu Junona. Udzia³ w takim corocznym
pokazie dopinguje. Wszyscy artyœci przez ca³y rok ciê¿ko pracuj¹, ¿eby zaprezentowaæ coœ
nowego. Istotnie pocz¹tkowo
prace by³y troszkê niedoskona³e, nie mia³y oprawy, dziœ jest inaczej. Jak zauwa¿y³ jeden z
uczestników, Lech Niepiek³o staramy siê dorównaæ lepszym kolegom albo nawet ich przeœcign¹æ. Czêœæ artystów prezentuje swoje prace po raz czwarty.
Ogl¹daj¹c je, zauwa¿amy, ¿e ich
warsztat jest na coraz wy¿szym
poziomie – zgadza siê Marzena
Kujawa.
W tym roku najwiêcej jest obrazów olejnych, ale mo¿emy te¿
podziwiaæ gobeliny, hafty kaszubskie i batiki. S¹ pastele, fotografie i rzeŸby. Przepiêkne koronkowe serwetki wydzierga³a
96-letnia nestorka, pani Marian-

na Smoczyñska. Pani Marianna
by³a te¿ bohaterk¹ reporta¿u fotograficznego “Bródno. Moja
ma³a ojczyzna”. Nagrodzone w
tym konkursie zdjêcia s¹ dzie³em
jej córki.
Technika jest dowolna, temat
otwarty, ka¿dy pokazuje to, co
mu w duszy gra – mówi Ewa Wittke. Warto podkreœliæ odwagê
nieprofesjonalnych artystów, którzy chc¹ siê z nami dzieliæ radoœci¹ tworzenia. Zapraszam na
nasz¹ wystawê. Mo¿emy j¹
ogl¹daæ do 27 maja od 12 do 20.
PóŸniej najprawdopodobniej w
ca³oœci zostanie przeniesiona do
klubu “Podgrodzie” na ul. Krasnobrodzk¹ 11.
Ludmi³a Milc

wodowej i gospodarczej. Przypominam o tym, bowiem du¿a grupa ludzi kojarzy sobie spó³dzielczoœæ, w tym zw³aszcza spó³dzielczoœæ mieszkaniowa, z jakimœ
pomys³em z minionej epoki.
Oczywiœcie, w tamtych czasach
nast¹pi³o pewne wypaczenie idei
spó³dzielczej. Cz³onkowie mieli
prawo decydowaæ o losach spó³dzielni, jednak zakres ich wp³ywów nie by³ pe³ny. Obecnie wiele
siê zmieni³o. Spó³dzielnie sta³y siê
organizmami, które wróci³y do
spó³dzielców. Nadal jednak oczekuj¹ oni na pewne zamkniêcie legislacyjne ich potrzeb i postulatów ...Teraz równie¿ spó³dzielnie
staj¹ przed szans¹. Na pewno
bêd¹ ni¹ równie¿ œrodki przyznawane przez Uniê. A zatem potrzebne bêd¹ ciekawe pomys³y
spó³dzielców w zakresie mo¿liwoœci wykorzystania tych pieniêdzy”

Ostatnio Krajowa Rada Spó³dzielcza opublikowa³a komunikat
Komisji Europejskiej z 23 lutego
br., dotycz¹cy „Promowania spó³dzielni w Europie”. Wskazuje on
w³adzom polskim na koniecznoœæ
powa¿nego traktowania sektora
spó³dzielczego i stworzenia mu
równoprawnych warunków dzia³ania z innymi podmiotami gospodarczymi, a nawet zapewnienia
dodatkowego wsparcia na tych
obszarach, na których pe³ni on
po¿yteczne funkcje spo³eczne.
Do koñca maja do sejmu trafi
projekt ustawy o prawie spó³dzielczym. Jak nas poinformowa³ dr
Jerzy Jankowski, prezes zarz¹du
Krajowej Rady Spó³dzielczej, w
projekcie przyjêto zasadê, by jak
najmniej zapisów wynika³o z ustawy, a maksymalna iloœæ regulacji
znalaz³a siê w statutach spó³dzielni. Cz³onkowie sami bêd¹ musieli okreœlaæ, co chc¹, by by³o realizowane. W nowej ustawie znajd¹ siê tak¿e zapisy, dotycz¹ce
miejsca i roli spó³dzielczoœci
uczniowskiej.
K.

Wiêcej instruktorów
profilaktyki uzale¿nieñ
Uroczyœcie zakoñczy³ siê w targówkowskim ratuszu kolejny cykl
szkolenia szkolnych pedagogów,
policjantów, stra¿ników miejskich,
kuratorów s¹dowych, psychologów, w zakresie profilaktyki uzale¿nieñ. Przeprowadzili je specjaliœci z Mazowieckiego Stowarzyszenia Powrót z „U”, na zlecenie
Dzielnicowej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Kurs obejmowa³ zagadnienia
z zakresu uzale¿nieñ od narkotyków, alkoholu, a tak¿e doskonali³
umiejêtnoœci udzielania pomocy
ofiarom przemocy domowej.
Uczestnicy testem zakoñczyli
150-godzinne zajêcia. Tym samym Targówek wzbogaci³ siê o
blisko 40 instruktorów profilaktyki
uzale¿nieñ. Wielu z nich ju¿ od
dawna pracuje w punktach informacyjno-konsultacyjnych ds.
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie przy ul. Stojanowskiej 12/
14, rozwi¹zywania problemów alkoholowych przy ul. Chodeckiej 2,
dla narkomanów i ich rodzin przy
ul. Echa Leœne 2 (parafia œw. Marii
Magdaleny), czy prowadz¹c grupy wsparcia dla kobiet i m³odzie¿y. Teraz po zacieœnieniu wspó³pracy z Oddzia³em Praskim Mazowieckiego Stowarzyszenia Powrót z „U” oferta pomocy wzbogaci³a siê o punkt pierwszego
kontaktu przy ul. Wojnickiej 2.
Mo¿na tam uzyskaæ pomoc w
sprawach uzale¿nieñ od alkoholu, narkotyków, otrzymaæ wspar-

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia
¿e, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u
Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia
na budowê oœwietlenia ulicy Ostródzkiej i Mochtyñskiej
51 na odcinku od ul. Ostródzkiej 255 do ul. Mochtyñskiej
51/ w Warszawie.
pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr
tel. 676 76 70, fax : +22/ nr faxu 811 66 00.

K A N C E L A R I A R A D C Ó W P R AW N Y C H
Anna Romaniuk, Zbigniew Romaniuk S.C.
ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)
porady prawne ♦ opiniowanie umów ♦ sprawy s¹dowe
♦ nieruchomoœci
♦ prawo pracy
♦ sprawy mieszkaniowe
♦ odszkodowania
(spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne) ♦ spadki
♦ umowy cywilnoprawne
♦ inne
♦ sprawy gospodarcze
tel.fax 670-13-11, 424-56-38; www.kancelaria-romaniuk.pl
zapraszamy w godz. 10-17

 Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet
 Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe
 Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor
 Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne

PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%

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

MAR-MET

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41, 0600-925-147

Zespó³ Szkó³ nr 34
ul. Mieszka I nr 7, tel. 679-16-69, 679-54-39
zaprasza

cie psychologa i poradê prawn¹.
Osoby uzale¿nione i ich rodziny
mog¹ uczestniczyæ w grupach
wsparcia i korzystaæ z pomocy
terapeutów. Punkt œwiadczy tak¿e porady obywatelskie. Punkt
czynny jest w poniedzia³ki w godz.
15.00-19.30, we wtorki i œrody w
godz. 15-19, w czwartki w godz.
10-19, a w pi¹tki w godz. 13-17.

(A)

XV Liceum
o profilu ekonomiczno-administracyjnym 3-letnie
Liceum Uzupe³niaj¹ce
dzienne i wieczorowe dla absolwentów ZSZ (nauka bezp³atna)

Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 41
oddzia³y wielozawodowe: mechanik pojazdów samochod.,
fryzjer, kucharz ma³ej gastronomii, cukiernik, sprzedawca,
drukarz, blacharz samochodowy, elektryk, piekarz, stolarz.
Nauka w zale¿noœci od zawodu trwa 2 lub 3 lata.Po ukoñczeniu
szko³y absolwenci moga kontynuowaæ naukê w 2-letnim Liceum
Uzupe³niaj¹cym
dojazd autobusem 170, 307, 308

Pra¿anie z pasj¹
Do 11 czerwca w Domu Kultury „Praga” mo¿na ogl¹daæ wystawê „Moja pasja”. Zgromadzono
na niej 216 prac 21 twórców amatorów. Mam nadziejê, ¿e bêdzie
to pocz¹tek i zachêta dla pozosta³ych amatorów-hobbystów.
Mo¿e teraz, zachêceni odwag¹
innych, tak¿e siê nam ujawni¹.
Nasz¹ intencj¹ jest zachêciæ ludzi, by coœ tworzyli, czymœ siê
bawili - mówi Agata Rymkiewicz,
zastêpca dyrektora Domu Kultury „Praga”.
Prace malarskie prezentuj¹ na
wystawie: Ewa Siuda, Roman
Goszczyñski, Danuta Zarzycka,
Barbara Gutowska, Zofia Kulesz,
Ludmi³a Pokorska, Lucyna Kwiatkowska, Barbara Gordon-Flonc,
Pawe³ Kostarski, Ma³gorzata
Szejba, Renata Stañczykowska,
Genowefa Pog³ud, Piotr Trzebiñski, Piotr Suchecki, Anna Wieczorkiewicz, Pelagia Romanowska; malarstwo i rzeŸbê Lucjan
Adamczyk, rzeŸbê i wiersze Roman Zieliñski, szk³o malowane
Helena Dobijañska, grafikê Konrad Nizio³ek; haft - Wanda Suska
i Stanis³aw Hajduczenia. Tylko 10
dni goœci³y na wystawie wspania³e modele starych powozów, których twórc¹ jest Janusz Pyrak.
Amatorów modelarstwa ciesz¹
ju¿ tylko modele tramwajów Andrzeja Szymiczka.
Jedn¹ z sal zajmuj¹ najlepsze
prace, zg³oszone z 11 praskich
przedszkoli na konkurs „Ksi¹¿eczki z przedszkolnej biblioteczki”. Autorki 23 rêcznie wykonanych ksi¹¿eczek wykorzysta³y w
nich ró¿ne formy przestrzenne,
materia³y i pomys³y.

Na zaproszenie DK „Praga”,
podane w prasie, w internecie i
og³oszeniach w budynkach spó³dzielczych, pozytywnie odpowiedzieli g³ównie emeryci. Najstarszym z nich jest 94-letni Lucjan
Adamczyk. Malarstwem i rzeŸb¹
zajmuje siê od koñca lat 20 ubieg³ego wieku, gdy pracowa³ jako
mistrz stolarstwa artystycznego w
Zak³adach Wytwórczych Mebli
Artystycznych w Henrykowie. Pan
Lucjan nie kontynuuje ju¿ dzia³alnoœci artystycznej, ale pozostaje
pe³nym optymizmu i dobrego
zdrowia cz³owiekiem - byæ mo¿e,
dziêki wiernoœci swej artystycznej
pasji.
Helena Dobijañska uczy³a siê
fotografii, uczêszcza³a na zajêcia
z rysunku, malarstwa oraz grafiki
komputerowej. Od 2,5 roku zajmuje siê malarstwem na szkle. Na
wystawie mo¿na ogl¹daæ jej prace, wykonane na butelkach i s³oikach o bardzo wyszukanych
kszta³tach.
Od 30 lat pasj¹ Stanis³awa
Hajduczeni jest wyszywanie ig³¹
na p³ótnie. Pocz¹tkowo by³y to
krajobrazy, w stanie wojennym
powsta³ obraz Matki Boskiej w koronie. W latach 90 zaczê³y powstawaæ obrazy na kanwie, m.in.
Ostatnia Wieczerza, krajobraz
górski oraz liczne obrazy martwej
natury. Jestem szczêœliwy, gdy
moja twórczoœæ cieszy oko, budzi zmys³y i wzrusza serce - wyznaje pan Stanis³aw, emeryt.
Autorzy prac w ró¿ny sposób
zwi¹zani s¹ z Prag¹.
Urodzony w 1925 roku na
Czerniakowie Roman Zieliñski od
1938 roku mieszka³ na ul. Wileñ-

Spotkanie z pisark¹
31 maja o godz. 18.00 Dom Kultury „Praga” zaprasza na spotkanie z cyklu „Twarze i maski”. Goœciem bêdzie Krystyna Koliñska, autorka opowieœci o s³awnych ludziach, m. in. .Stanis³awie
Przybyszewskim („Stachu, jego kobiety i jego dzieci”), W³adys³awie Reymoncie („Mi³oœæ Namiêtnoœæ Zbrodnia”), Emilu Zegad³owiczu („Emil i Maryla”).

skiej, obecnie na ul. Szanajcy.
Jego ojciec pracowa³ na Dworcu
Wileñskim, on ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z FSO. W tomach:
„Ocaliæ od zapomnienia” i „Pra¿anie o starej Pradze” opisa³ wierszowan¹ historiê Pragi. Drug¹
pasj¹ pana Romana jest rzeŸba:
w grubej korze lipowej lub topolowej powstaj¹ œwi¹tki, diab³y,
królowie.
Roman Suchecki nale¿y do
czwartego pokolenia rodziny
mieszkaj¹cej na Pradze. Chodzi³
do SP nr 49, potem do LO im.
Ruy Barbosa. Od 20 lat mieszka
z ¿on¹ na Sadybie, ale czêsto odwiedza rodzinê na Pradze. Ilekroæ
przyje¿d¿am do tej dzielnicy - odczuwam jej niepowtarzalny klimat
i piêkno. S¹ tu takie magiczne
miejsca, jak wiecznie zat³oczona
i ¿ywa ulica Targowa, ciche zau³ki w rejonie ul. Stalowej. Specyficzny klimat, zapach i architektura tych miejsc, czêsto jeszcze
zaniedbanych, ale przez to bardziej autentycznych, sprawia, ¿e
odczuwa siê tu inny up³yw czasu
i dynamizm ¿ycia.
Wszystkich, których ta wystawa zachêci do prezentacji w³asnych dokonañ, Dom Kultury
„Praga” przy ul. D¹browszczaków
2 prosi o kontakt z Wand¹ Susk¹ (p. 23).
K.

Posiadaj¹ca status organizacji
po¿ytku publicznego Fundacja
PATRIA
(Fundacja Pomocy
Repatriantom i Polakom ze
Wschodu), adres siedziby:
ul.Nowowarszawska 15
15-205 Bia³ystok
NIP 966-15-85-143
Nr KRS 0000049932
przyjmie w darze u¿ywany
samochód.
Tel.: (0-85) 7-431-521
e-mail: fundacja@patria.uni.cc
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Jestem fachowcem, nie politykiem
Rozmowa z Januszem Cieœlakiem, kandydatem do Parlamentu Europejskiego
Czy zna Pan problemy Pragi?
S¹dzê, ¿e tak. Prawobrze¿na
Warszawa to przede wszystkim
bardzo zró¿nicowana zabudowa, w du¿ej czêœci wymagaj¹ca
ogromnych nak³adów na remonty, docieplanie czy te¿ wymianê
instalacji sanitarnych i wodoci¹gowych. Ulica Targowa czy Z¹bkowska to przyk³ad, ¿e Praga
mo¿e upodobniæ siê do architektury Wiednia.
Bardzo istotna jest poprawa
komunikacji zarówno tej naziemnej, jak i tej podziemnej. Prawobrze¿na Warszawa powinna zostaæ umiejêtnie w³¹czona w system obwodnic wokó³ stolicy.
Funkcjonuj¹ca w Warszawie kolej podmiejska, musi staæ siê integralnym elementem komunikacji wewn¹trz Warszawy.
Wiele emocji stale wywo³uje
dziel¹cy dwie Pragi Stadion Xlecia. Osobiœcie uwa¿am, ¿e nie
mo¿na likwidowaæ tylu miejsc
pracy bez stworzenia alternatywy.
Dlaczego zdecydowa³ siê
Pan wystartowaæ w wyborach
do Parlamentu Europejskiego?
Kandydujê z listy nr 4, z ostatniego miejsca, co by³o moim
osobistym wyborem, w okrêgu
czwartym - warszawskim. Znam
mechanizmy dzia³ania Parlamentu Europejskiego. Od ukoñczenia studiów specjalizujê siê
we wspó³pracy gospodarczej z
zagranic¹. Poprzez pracê w Zarz¹dzie Polskiej Fundacji Olimpijskiej oraz dzia³alnoœæ w Club
of Europe dobrze pozna³em œrodowiska europejskich przedsiêbiorców, nawi¹za³em wspó³pracê z politykami z ca³ej Europy.
Biegle w³adam dwoma jêzykami,
angielskim i rosyjskim.
Posiadane kontakty, umiejêtnoœci negocjacyjne i dyplomatyczne pragnê wykorzystaæ dla
zapewnienia przyjmowania korzystnych dla Polski rozwi¹zañ
prawnych, efektywnej promocji
Warszawy i Mazowsza, a tak¿e
dla pozyskiwania œrodków pomocowych z Unii Europejskiej.
Szczególnie bliskie s¹ mi problemy rodzimych firm, ma³ych i
œrednich przedsiêbiorstw, chcê
byæ ich przedstawicielem w Parlamencie Europejskim.
Jakie s¹ g³ówne punkty
Pañskiego programu wyborczego?
W przypadku powierzenia mi
przez wyborców mandatu eurodeputowanego, chcia³bym dzia³aæ na rzecz postêpowej Unii Europejskiej, która stawia na pierw-

szym miejscu potrzeby i oczekiwania obywateli. Rozumiem to
jako walkê o ukierunkowanie
funduszy unijnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez inwestowanie w badania i
technologie oraz wspieranie nowych sektorów rozwojowych.
Poprzez lobbing na rzecz krajowych przedsiêbiorców, bêdê
próbowa³ u³atwiaæ im konkurowanie na europejskich rynkach.
Pragnê pomagaæ im w zdobywaniu zagranicznych kontaktów, a
przez to zwiêkszaæ portfel zamówieñ.
Bêdê d¹¿y³ do skrócenia dyskryminuj¹cego naszych rodaków
okresu przejœciowego, zamykaj¹cego dla nas rynki pracy w
wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej. W latach 1993-1995 pracowa³em w Polskim Centrum
Handlu i Promocji w Londynie.
Obecnie tam najczêœciej wybieraj¹ siê m³odzi Polacy, którzy
szukaj¹ dla siebie nowej szansy. Chcia³bym dla nich otworzyæ
takie szanse w ca³ej Europie,
podkreœlaj¹c jednak, ¿e celem
m³odej generacji nie mo¿e byæ
emigracja.
Wyborcy cierpi¹ na g³ód informacji dotycz¹cych Parlamentu Europejskiego, jakie s¹
podstawowe funkcje tej instytucji, na jakich zasadach funkcjonuje?
Szczegó³owe informacje o
Parlamencie Europejskim znajduj¹ siê na m.in. mojej stronie
internetowej www.janusz-cieslak.pl. Instytucja ta to najwiêkszy wielonarodowy parlament na
œwiecie. Po rozszerzeniu UE,
swoich reprezentantów bêdzie w
nim mia³o a¿ 450 mln obywateli
z wiêkszoœci pañstw Europy. Posiada dwie g³ówne funkcje –
ustawodawcz¹ i kontroln¹, jego
kadencja trwa 5 lat. Uchwa³y podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w przypadku spraw wa¿nych, np. bud¿et, wotum nieufnoœci wobec Komisji Europejskiej i zapadaj¹ kwalifikowan¹
wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów. Wymagane quorum wynosi 1/3 sk³adu
Parlamentu.
Przyzna Pan, ¿e zaufanie do
klasy politycznej w naszym
kraju jest nik³e.
Podobnie jak wielu rodaków
mam dosyæ niekompetentnych
przedstawicieli klasy politycznej,
pe³nych arogancji i koncentruj¹cych siê na swoich prywatnych
sprawach. Nie jestem politykiem,
ale profesjonalist¹ w dziedzinie
miêdzynarodowej wspó³pracy
gospodarczej. Moja kandydatu-

Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc
Stowarzyszenie Zdrowa Praga Pó³noc
zaprasza na

bezp³atne badania
densytometryczne

2 czerwca w godz. 9-18

ra zosta³a poparta przez Polski
Klub Biznesu, przedsiêbiorcy nie
poparliby osoby nie posiadaj¹cej
odpowiednich kwalifikacji i poczucia odpowiedzialnoœci. Nie
mam nic do ukrycia. Na stronie
internetowej www.sld-up.pl opublikowa³em swoje oœwiadczenie
maj¹tkowe.
Od¿egnuje siê Pan od zwi¹zków z polityk¹, ale w pracy eurodeputowanego doœwiadczenia z funkcjonowania w parlamencie bêd¹ bardzo przydatne.
Od 3 lat z ramienia Polskiego
Klubu Biznesu pracuje w Komisji Gospodarki Sejmu RP, a tak¿e jestem przedstawicielem Klubu w Polsko-Brytyjskiej Grupie
Parlamentarnej, od 1998 roku
funkcjonujê w Zwi¹zku Pracodawców Handlu Zagranicznego.
Te wszystkie doœwiadczenia powoduj¹, ¿e praca w parlamencie
nie jest dla mnie niczym nowym,
znam mechanizmy dzia³ania
tego typu instytucji.
Du¿o rozmawialiœmy o kompetencjach, wsparciu dla
przedsiêbiorców, na jak¹ pomoc ju¿ dziœ mog¹ liczyæ mali
i œredni przedsiêbiorcy?
Obecnie przedsiêbiorcy mog¹
uzyskaæ pomoc finansow¹ ze
œrodków PHARE 2002, to blisko
58 mln euro dla ma³ych i œrednich firm. W poprzednich edycjach PHARE maksymalna dotacja inwestycyjna wynosi³a
25%. Natomiast teraz wysokoœæ
dotacji inwestycyjnych zosta³a
dostosowana do zasad obowi¹zuj¹cych w funduszach strukturalnych i bêdzie wynosiæ od 30
do 50% kosztów inwestycji, a
kredyt bankowy, który do tej pory
by³ obowi¹zkowy nie jest ju¿ wymagany. Kolejna zmiana wynika
z dostosowania programu PHARE 2002 do wymogów udzielania pomocy publicznej w krajach
cz³onkowskich Unii Europejskiej.
Poprzednio wysokoœæ dofinansowania w programach doradczych, wynosi³a 60 %, a obecnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
Na co mo¿na przeznaczyæ
oferowane œrodki?
Pomoc przeznaczona jest na
inwestycje i us³ugi doradcze dla
przedsiêbiorców. W ramach
PHARE 2002 dostêpne s¹ dwa
ogólnokrajowe programy i jeden
regionalny.

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

w Katedrze œw. Floriana przy ul. Floriañskiej 3
Po wykonaniu badania zapewniona konsultacja lekarska
SPRAWD• CZY ZAGRA¯A CI OSTEOPOROZA
- chorobê stwierdza siê u co 3 kobiety po 50 roku ¿ycia;
- dotyczy równie¿ mê¿czyzn po 60 roku ¿ycia;
- choroba powoduje spadek masy kostnej, zwiêkszaj¹c podatnoœæ koœci na z³amania;
- wykryciu choroby s³u¿y DENSYTOMETRIA, czyli badanie
gêstoœci koœci - ca³kowicie bezpieczne i bezbolesne.
Zapisy w niedziele po mszy œw. oraz codziennie
w kancelarii koœcielnej.

PRACOWNIA
GRAWERSKA
pe³ny
zakres
grawerstwa

PIECZ¥TKI
WIZYTÓWKI
Jan Pilarczyk
ul. Z¹bkowska 28
tel. 818-73-48

Co to za programy?
Dla wszystkich województw
powsta³y: Sektorowy Program
Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa
i Innowacyjnoœæ oraz Program
Bezpieczeñstwo i Higiena Pracy
w sektorze MSP. Natomiast ten
regionalny adresowany jest do
13 województw. Niestety, Mazowsze nie zosta³o nim objête,
zreszt¹ tak samo Œl¹sk i Wielkopolska.
Przypominam, ¿e projekty
przedsiêbiorcy mog¹ sk³adaæ w
Regionalnych Instytucjach Finansuj¹cych w³aœciwych dla siedziby przedsiêbiorcy. Tak zwane
RIF-y znajduj¹ siê w ka¿dym
województwie. Wyj¹tkowo wnioski o dotacje w ramach programu BHP bêdzie mo¿na sk³adaæ
w Regionalnych Instytucjach Finansuj¹cych. Dla województwa
mazowieckiego jest ni¹ Fundacja Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw.
rozmawia³a
Danuta Chmielewska

SUPERDENTYSTA
Elastyczne
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³
zastosowanie w latach 50. W
moim gabinecie jest co najmniej od piêciu lat , a w Polsce uchodzi za technologiê
now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie - bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza
wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹
przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ
wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które

S

NEW

przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak to co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - to brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹
cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Zinteresowanych zapraszam do mojego gabinetu.
Jeœli Pañstwo chc¹ wiedzieæ wiêcej, to równie¿ na
moj¹ stronê www.superdentysta.com.pl
Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka,
chirurgia, ortodoncja, rtg
i naprawa protez.
codziennie 10-13 i 15-20
676 59 56, 0608 519 073
Myœliborska 104
(z ty³u apteki)

Dwa testamenty(6)
dokoñczenie ze str. 1

dom sprzeda³ ziêciowi za 120
tys. z³! To doœæ horrendalne
stwierdzenie zwa¿ywszy, ¿e tyle
jest warte ma³e mieszkanie w
stolicy, a mieszkañ przy Tykociñskiej 30 jest wiele. Jak twierdzi³,
pieni¹dze przeznaczy³ na leczenie i remont drugiej kamienicy
(Tykociñska 40, wspó³w³asnoœæ
oskar¿onego, jego siostry i brata - podstawa nabycia, ten sam
sfa³szowany testament), która notabene - jest w doskona³ym
stanie, po remoncie kapitalnym
wykonanym przez ZNK i remontach lokali wykonanych przez
samych mieszkañców. Opowiedzia³, w jakich okolicznoœciach
otrzyma³ testament w 1982 roku,
¿e mia³ doñ stosunek wy³¹cznie
emocjonalny, bowiem rzekomo
uwa¿a³ wówczas, ¿e nie bêdzie
móg³ zrobiæ z niego u¿ytku. Testament schowa³ do szuflady i
przechowywa³ jako cenn¹ pami¹tkê, choæ ¿ona doradza³a
mu, by wyrzuci³ dokument. Zapewnia³, ¿e odwiedza³ ciotkê Florentynê kilka razy w roku, ale nie
umia³ dok³adnie opisaæ gdzie i
jakie sprzêty znajdowa³y siê w jej
mieszkaniu, nie umia³ powiedzieæ czy ciotka by³a wierz¹ca
(by³a wyj¹tkowo bogobojna), nigdy nie widzia³ nikogo w jej
domu, choæ bratanica Jolanta
Kisielewska regularnie odwiedza³a ciotkê. Nie wiedzia³ o istnieniu bratanicy zmar³ej. Twierdzi³, ¿e nigdy nie pisa³ listów do
ciotki, za to goœci³ kilkakrotnie j¹
i jej mê¿a Rocha w swoim domu,
w czasie wakacji. Jak mówi³ - kiedy ciotka wrêczy³a mu testament
w 1982 roku powiedzia³a, ¿e planuje zamieszkaæ w domu opieki
w Radoœci, by nie obci¹¿aæ nikogo swoj¹ staroœci¹. Bêd¹c rzekomo tak blisko z ciotk¹ Miros³aw
K. nie by³ na jej pogrzebie! Twierdzi³, ¿e przyjecha³ do domu opieki w Radoœci dzieñ po tej ceremonii i dowiedzia³ siê, ¿e pochówku dokona³a Jolanta Kisielewska - to wówczas dowiedzia³
siê o jej istnieniu. Gdyby to nie
by³o tak ¿a³osne, mo¿e by³oby
œmieszne. Miros³aw K. powiedzia³ s¹dowi, ¿e ciotka mia³a pretensjê do ksiêdza, ¿e pochowa³
j¹ na Cmentarzu Pow¹zkowskim, nie zaœ na Bródzieñskim!
Zapytany, dlaczego dopiero w
roku 1996 rozpocz¹³ starania o
spadek po Florentynie Krzeszewskiej (testament le¿a³ prze-

cie¿ w szufladzie od 1982 roku)
t³umaczy³ mêtnie, ¿e dopiero w
1983 czy 1988 (nie umia³ dok³adnie powiedzieæ) zacz¹³ bywaæ na
zebraniach Zwi¹zku Kamieniczników i tam dowiedzia³ siê, jak
rozpocz¹æ dzia³ania w kierunku
nabycia spadku. Powiedzia³ te¿,
¿e nie dysponuje ¿adnymi pami¹tkami po ciotce.
¯ona oskar¿onego poda³a zupe³nie inne okolicznoœci (bardzo
dramatyczne i romantyczne mroŸna noc, pusta ulica i testament odczytywany w œwietle latarni ulicznej), w których m¹¿ zaprezentowa³ jej testament Florentyny Krzeszewskiej, choæ ciotkê mê¿a widzia³a raz, z daleka,
twierdzi³a, ¿e by³a bardzo wierz¹ca, modli³a siê z ró¿añcem. Na
pytanie s¹du, sk¹d o tym wie wypali³a, ¿e mówi³ jej o tym oskar¿ony! Twierdzi³a równie¿, ¿e m¹¿
wysy³a³ do ciotki karty œwi¹teczne. Spotkania w Zwi¹zku Kamieniczników datowa³a inaczej ni¿
m¹¿ - na rok 1985 lub 1987. Zapytana, jakie pieni¹dze m¹¿
otrzyma³ ze sprzeda¿y kamienicy odpowiedzia³a - ma³e. Na pytanie s¹du co mo¿na za te œrodki nabyæ odpowiedzia³a - niedu¿o. Oboje z oskar¿onym twierdzili, ¿e budynki to ruiny, ¿e mieszkaj¹ w nich starzy i ubodzy ludzie, którzy nie p³ac¹ czynszów.
Na zakoñczenie zeznawa³a
Jolanta Kisielewska, bratanica
zmar³ej. To by³ prawdziwy odpoczynek. Spokojne, konkretne i
pewne odpowiedzi. Powiedzia³a,
¿e ciotka by³a osob¹ bardzo wierz¹c¹ i dobr¹. Wychowywa³a j¹

w³aœciwie, bo jej rodzice byli niezasobni, a mia³a jeszcze dwie
siostry. Jolanta Kisielewska nigdy nie widzia³a w domu ciotki
oskar¿onego i nie s³ysza³a o
nim. By³ tylko jeden testament
Florentyny Krzeszewskiej - ten
z 1979 roku. Gdyby by³o inaczej
ciotka powiedzia³aby jej o tym,
bowiem mia³y ze sob¹ niemal
codzienny kontakt. Z pewnoœci¹
nie zmieni³aby testamentu, w
którym przekazywa³a swój maj¹tek instytucjom koœcielnym.
Jolanta Kisielewska bardzo dok³adnie opisa³a mieszkanie ciotki
- ten opis zupe³nie siê nie zgadza³ z opisem oskar¿onego.
Powiedzia³a, ¿e podpis na rzekomym testamencie ciotki z
1982 roku jest ewidentnie sfa³szowany. Pisany jest rêk¹ m³odej osoby i jest wzorowany na
podpisie ciotki z lat dwudziestych. W latach osiemdziesi¹tych podpis Florentyny by³ dr¿¹cy i rozchwiany, charakterystyczny dla sêdziwego wieku. Nie widzia³a nigdy u ciotki ¿adnej korespondencji od oskar¿onego,
ciotka nie wyje¿d¿a³a z Warszawy, wiêc nie mog³a równie¿ goœciæ u oskar¿onego. Miros³aw K.
nie odwiedza³ Florentyny w
domu opieki w Radoœci, dyrektor placówki informowa³ Jolantê
Kisielewsk¹ o wszystkich wizytach goœci.
Przes³uchanie kolejnych
œwiadków na rozprawie 6 czerwca. Ci¹g dalszy historii wkrótce
na ³amach NGP.
(egu)

CZY WSZYSTKO GRA NA WIOSNÊ?
Zapraszamy
wszystkich mê¿czyzn, którzy chc¹ zbadaæ prostatê
i inne mêskie schorzenia
np. zaburzenia wzwodu (erekcji) potencji.

na bezp³atn¹,
nie wymagaj¹c¹ skierowania
wizytê u UROLOGA
PRZYJD• I KONIECZNIE SIÊ ZBADAJ!!!

29 maja (sobota) w godz. 9-13
LECZNICA DEMETER ul. Bia³ostocka7
zapisy na telefon: 6198194 lub 6196898
Liczba pacjentów ograniczona
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Artyœci z prawego brzegu

Têsknota za czyst¹ sztuk¹
Marta Gutowska - Matulka,
rocznik 1961, artysta malarz,
absolwentka Akademii Sztuk
Piêknych w Warszawie, cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków, od ponad trzydziestu lat mieszkanka Targówka.
Artystyczne zainteresowania
przejawia³a ju¿ we wczesnym
dzieciñstwie. Rysowa³a, malowa³a, startowa³a z powodzeniem w
niezliczonych konkursach rysun-

kowych. Edukacjê artystyczn¹
rozpoczê³a w Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Choæ
studiowa³a na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP pracê
dyplomow¹ robi³a w pracowni
tkaniny prof. Zbigniewa Gostomskiego. Studia zakoñczy³a z wyró¿nieniem.
Jej praca teoretyczna „Nowe
malarstwo” by³a prekursorskim w
kraju zarysem nowego pr¹du w
sztuce europejskiej - Neue Wilde i jego odpowiednikiem w Polsce, reprezentowanym przez
Gruppê - m³odych artystów, absolwentów warszawskiej ASP.
Owa praca zosta³a wydana jako
skrypt akademicki. Marta Gutowska - Matulka otrzyma³a roczne
stypendium ministra kultury i
sztuki. Jej dyplomowe monochromatyczne tkaniny charakteryzowa³y siê ascetycznoœci¹ formy i
wysublimowaniem treœci. Pozostawa³y w kontraœcie do pracy
teoretycznej, w której artystka
analizowa³a dzikie i ¿ywio³owe
malarstwo, nowy ekspresjonizm
Neue Wilde i Gruppy zupe³nie
nieograniczony w formie i kolorystyce. Jej dyplomowe prace
by³y eksponowane w sopockiej
Galerii BWA na wystawie „Dyplom 85” wiosn¹ 1986 roku. Rok
póŸniej zaprezentowa³a swój dorobek artystyczny na wystawie w
Akademii Sztuk Piêknych. Ulotne, niemal koronkowe, oszczêdne aplikacje - obrazy tworzone z
ró¿nego rodzaju tkanin. Rok 1987
przyniós³ bardzo dobrze przyjêt¹
indywidualn¹ wystawê w warszawskiej galerii „Kineo” prowadzonej przez Krzysztofa Hy¿ego.
Jej obraz zatytu³owany „Odlot”
otrzyma³ pierwsz¹ nagrodê ministra ochrony œrodowiska na wy-

stawie „Sztuka w obronie œrodowiska” w Muzeum £owiectwa i
JeŸdziectwa w Starej Kordegardzie. Uczestniczy³a w licznych
plenerach malarskich i kilku wystawach organizowanych przez
Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków. Artystka zamilk³a na kilka lat w czasie prze³omu ustrojowego w Polsce. - Wszyscy, a
szczególnie artyœci mieli wielkie
oczekiwania, jeœli chodzi o upa-

dek starego porz¹dku. Liczyliœmy, ¿e otwarcie siê Polski na
Europê i œwiat zaowocuje pozytywnym impulsem w sztuce. Tak
siê nie sta³o. Czysta sztuka przesta³a byæ wartoœci¹. Zmaterializowanie ¿ycia i komercjalizacja
sztuki spowodowa³y rozczarowanie wœród artystów, pojawi³ siê
pesymizm, któremu najlepszy
wyraz da³ Tadeusz Kantor w inscenizacji „Niech sczezn¹ artyœci”. Ju¿ sam tytu³ œmia³o móg³by
pos³u¿yæ jako credo artystyczne
tamtych czasów. Ja z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ podpisywa³am
siê pod nim. Drugi powód mojego milczenia by³ bardziej prozaiczny. Za³o¿y³am rodzinê, pojawi³y siê dzieci. To wówczas sta³o siê
dla mnie priorytetem - mówi Marta Gutowska - Matulka.
Rozczarowanie pewn¹ s³u¿al-

czoœci¹ sztuki wobec nowych potrzeb nowego spo³eczeñstwa choæby reklama - sprawi³o, ¿e artystka zwróci³a siê w stronê edukacji m³odego pokolenia. Rozpoczê³a zajêcia z podstaw malarstwa, technik graficznych i ma³ych form rzeŸbiarskich w pracowni plastycznej WSM ¯oliborz,
równolegle pracowa³a w œródmiejskiej szkole podstawowej
jako nauczyciel plastyki i równie¿
jako nauczyciel w Zespole Szkó³
Muzycznych im. Gra¿yny Bacewicz. - Praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ jest dla mnie niezwykle satysfakcjonuj¹ca. Takie otwarcie siê
na ró¿ne formy plastyczne i odwaga w stosowaniu koloru charakteryzuj¹ jedynie dzieci i bardzo m³odych ludzi. Ich nieograniczona inwencja jest nie do powtórzenia nigdy potem. St¹d ten
dreszczyk emocji, który czuje
nauczyciel widz¹c efekty pracy
swoich uczniów. Szczególnie in-

spiruj¹ce i dla mnie i dla moich
uczniów by³y doœwiadczenia pracy w szkole muzycznej. Dzieci
uzdolnione muzycznie maj¹
szczególnie rozbudzon¹ wra¿liwoœæ, ich otwarcie na sztukê jest
pe³ne - ocenia Marta Gutowska Matulka. Krótki epizod pracy dla
agencji artystycznej by³ wy³omem
w nonkonformistycznym podejœciu artystki do sztuki. Wykonywa³a prace na zamówienie agencji, scenariusze plastycznych
aran¿acji. Ten wy³om obejmowa³
równie¿ obrazy tworzone na zamówienie prywatnych osób. - Nikt
nie jest do koñca czysty, trzeba
przecie¿ z czegoœ ¿yæ (uœmiech).
Jednak têsknota za czyst¹ sztuk¹ by³a wiêksza. Inspiracj¹ sta³a
siê dla mnie przyroda. Setki szkiców do obrazów, miniaturowych
rysunków, grafik powsta³o w otoczeniu mojego letniego siedliska.
Szkicowa³am i portretowa³am
moich bliskich. Z natury bardziej
chyba jestem grafikiem, nawet
moje obrazy s¹ monochroma-

tyczne. Znacznie bardziej interesuje mnie aspekt walorowy obrazu. Zdecydowanie nie jestem kolorystk¹, choæ zapewne jest we
mnie rodzaj têsknoty za kolorem,
st¹d zapewne fascynacja twórczoœci¹ Vincenta van Gogha mówi artystka.
Od kilku lat Marta Gutowska Matulka wykonuje rysunki satyryczne. Pracuje dla Naszego
Dziennika, od pewnego czasu dla
¯ycia i dla Nowej Gazety Praskiej. Po dramatycznych prze¿yciach zwi¹zanych z powa¿nym
wypadkiem z przyjemnoœci¹ powróci³a do tego zajêcia. - W pe³ni realizuje siê tu moje zaciêcie
grafika. I mogê wykorzystaæ
warsztat, który szlifowa³am pod
okiem swojego promotora, prof.
Zbigniewa Gostomskiego. Rysunkowe komentarze satyryczne
wymagaj¹ wyczulenia na politykê. Bardzo inspiruj¹ce s¹ dla
mnie obrady parlamentu i poli-

tyczne komentarze telewizji
TVN24. Oczywiœcie muszê te¿
czytaæ sporo dzienników. Zawsze
powstaje kilka wariantów rysunków, weryfikujê przekaz pokazuj¹c je swoim najbli¿szym. To oni
s¹ pierwszymi recenzentami tych
prac. Korzystam czêsto z pomocy komputera stosuj¹c kompilacjê rysunków z walorowym ich
dope³nieniem przy u¿yciu specjalistycznych programów komputerowych. Zabrzmi to pewnie typowo, ale mistrzem rysunku satyrycznego jest dla mnie Andrzej
Mleczko - zapewnia artystka.
Skromnie milczy, ¿e rysunki satyryczne wymagaj¹ od ich autora inteligentnego poczucia humoru. Z pewnoœci¹ jest nim obdarzona.
Prywatnie lubi czytaæ, interesuje siê polityk¹, trochê fotografuje, bywa na wszystkich wa¿niejszych wystawach malarskich, lubi
dobre kino. M¹¿ Waldemar jest
in¿ynierem, syn Micha³ koñczy
w³aœnie gimnazjum, córka Kasia
jest uczennic¹ podstawowej
szko³y muzycznej w Zespole
Szkó³ Muzycznych im. Gra¿yny
Bacewicz w klasie gitary klasycznej. W rodzinie pañstwa Matulków jest sporo czworono¿nych i
dwuno¿nych cz³onków - suczka
Sonia przygarniêta ze schroniska
dla zwierz¹t, szczurzyca Czesia,
dwie bezimienne papu¿ki i ca³kiem pokaŸna iloœæ rybek. W planach jest kot.
- Moim wielkim pragnieniem i
nadziej¹ jest powrót do prawdziwej sztuki. Chcia³abym by wstêpem i inspiracj¹ do tego by³a indywidualna wystawa moich prac.
Marzenie artystki spe³ni siê jesieni¹. Dziêki zainteresowaniu i wielkiej uprzejmoœci Wydzia³u Kultury Urzêdu Dzielnicy Warszawa
Targówek mo¿na bêdzie zapoznaæ siê z jej twórczoœci¹ w sali
konferencyjnej ratusza.
(joel)

• sprzêt gaœniczy (gaœnice, koce) wê¿e,
• armatura po¿arnicza, szafki hydrantowe,
• szafki na klucze, apteczki, szafy ubraniowe bhp
• ochrony wzroku, s³uchu, g³owy
• zabezpieczenia przeciwupadkowe
• artyku³y elektroizolacyjne
• ubrania i obuwie robocze
P.H.U. SUPON-HANDEL Punkt sprzeda¿y
ul. Ma³a 14, tel./fax 818-45-71 czynne 9-17

Szansa na tanie mieszkanie
dokoñczenie ze str. 1

ma mieszkaniami w Warszawie/Józefos³awiu przy ul.
Ogrodowej, którego budowa
zostanie zakoñczona we
wrzeœniu tego roku. W tym
roku rozpoczyna siê budowa
nastêpnego budynku. Jeszcze mo¿na do³¹czyæ do grona jego przysz³ych mieszkañców.
W tym roku ustalono, ¿e
mog¹ z tego skorzystaæ rodziny, które maj¹ okreœlone niskie dochody w przeliczeniu
na osobê: 4-osobowa rodzina
minimum 550 z³ - maksimum
685 z³; 5-osob. min. 490 maks. 685 z³; 6 - osobowa
min. 430 - maks. 685 z³, ¿yj¹
w trudnych warunkach, s¹
gotowe wspó³uczestniczyæ w
budowie domów.
Oferta skierowana jest do
rodzin które co najmniej od 3
lat mieszkaj¹ b¹dŸ pracuj¹ w
Warszawie lub powiecie war-

Fundacja
Academia Iuris
oferuje bezp³atne
porady prawne
dla osób, które
NIE
prowadz¹
dzia³alnoœci
gospodarczej
pomoc mo¿na
otrzymaæ w:
Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi”, ul. Targowa 82
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek 17.00-18.30; œroda 15.00-16.30
Fundacji: ul. Hozjusza 2
godziny pracy: poniedzia³ekpi¹tek 9.00-16.00
telefon/faks: 839-32-08
506-188-847

szawskim. Rodziny wp³acaj¹
10 proc. wartoœci mieszkania,
resztê (bez odsetek) sp³acaj¹ przez 20 lat. Oferta skierowana jest tylko do rodzin.
Warszawska Fundacja Habitat for Humanity chce pomagaæ rodzinom wielodzietnym
z co najmniej dwojgiem dzieci. Habitat for Humanity buduje domy za pieni¹dze z darowizn oferowanych przez
sponsorów. Tworz¹ one tzw.
Fundusz dla Ludzkoœci, zasilany równie¿ przez sp³aty od
rodzin ju¿ zaanga¿owanych w
budowanie w³asnych domów.
Oto niektóre firmy, które
wspieraj¹ warszawski afiliat:
Citibank Handlowy, Ytong, Lafarge, Jolstar, Ebejot. Firmy te
nie tylko przekazuj¹ darowizny, materia³y na budowê, ale
równie¿ aktywnie uczestnicz¹
w budowaniu.
Do 4 czerwca rodziny
mog¹ sk³adaæ wnioski (decyduje data stempla pocztowego). Siedziba Fundacji Habitat for Humanity mieœci siê
w Warszawie (kod pocztowy
00-716), ul. Bartycka 20 lok.
27, tel. 497-91-11, e.mail: hfhw@habitat.pl
Formularze wniosków mo¿na pobraæ ze strony internetowej fundacji: www.warszawa.habitat.pl lub osobiœcie z
siedziby: w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 13-19, a we
wtorki i czwartki 11-17.

ZAK£AD
SZKLARSKO
RAMIARSKI

♦ oprawa obrazów
♦ lustra
♦ szlifowanie szk³a
♦ szklenie okien

ul. Brechta 9
przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18, sob. 9-13
faktury VAT

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”
♦ bezp³atne badanie s³uchu
♦ zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦ indywidualne wk³adki do uszu
♦ baterie i œrodki pielêgnacyjne
ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84
poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16
tel.

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

nowa gazeta praska
ADMINISTRACJA OSIEDLA „GENERALSKA”
og³asza konkurs ofert
na wydzier¿awienie terenu przy ul. Trockiej 12
o powierzchni 4.600 m2 na parking strze¿ony.
Wadium wynosi 1.000,-z³
Szczegó³owe informacje
tel. 678-11-07 Cecylia Grzelak.
Oferty nale¿y sk³adaæ do 9 czerwca 2004 r.
w biurze administracji,
ul. Zamiejska 3 kl.IV sekretariat.

Uczniowski Klub Sportowy „LA BASKET”
zaprasza dziewczêta i ch³opców urodzonych w roku 1991 do
pierwszej gimnazjum. W klasach oferujemy dodatkowe zajêcia sportowe z zakresu koszykówki i lekkiej atletyki. Na obozach zajêcia z
jazdy konnej, naukê jazdy na nartach, p³ywania i korzystania ze
sprzêtu p³ywaj¹cego. Klub wspó³pracuje z Oakland University i University of Michigan w USA. Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom pomaga w uzyskaniu stypendium sportowego. Dodatkowe
informacje pod numerami telefonów Marek Ruciñski 0505-0644-33 lub 811-96-20

Czy ma³y zawsze musi byæ pokrzywdzony?
Doœwiadczenia ostatnich lat
naszej rzeczywistoœci gospodarczej ukaza³y brutaln¹ prawdê nierównoœci ma³ych podmiotów gospodarczych w kszta³towaniu zasad wspó³pracy z du¿ymi skorporowanymi firmami.
Doprowadzi³o to do wielu bankructw ma³ych i œrednich firm,
które nie by³y w stanie wyegzekwowaæ nale¿nych im zap³at za
dostarczony towar lub wykonane us³ugi. Jest to prawda oczywista, ale czêsto skrzêtnie ukrywana przed szersz¹ opini¹ publiczn¹. Podstawowym problemem tej patologii gospodarczej
jest brak dostatecznej wiedzy i
obs³ugi prawnej po stronie ma³ych i œrednich firm. Jest to zbieranie doœwiadczeñ gospodarczych na ¿ywym organizmie
nieraz kosztem dorobku ca³ego
¿ycia w³aœciciela firmy. A przecie¿ w rozwiniêtych gospodarkach rynkowych wiêksza czêœæ
dochodu narodowego jest wytwarzana w sektorze ma³ych i
œrednich firm, które tworz¹ najwiêcej stanowisk pracy i najbardziej elastycznie reaguj¹ na
zmieniaj¹ce siê warunki gospodarowania. Dziwnym trafem w
istniej¹cej rzeczywistoœci brak
jest systemowej ochrony tego
sektora gospodarki, który w
znacznej mierze wp³ywa na sytuacjê spo³eczno - gospodarcz¹.
Tymczasem zasada skutecznej ochrony prawnej i zabezpieczenia interesów sektora ma³ych i œrednich firm w relacjach
z du¿ymi korporacjami gospodarczymi istnieje we wszystkich
rozwiniêtych gospodarkach rynkowych. W Polsce natomiast
dostêpnoœæ ochrony prawnej
dla tego sektora gospodarczego jest niemal¿e ¿adna przede
wszystkim z uwagi na wysokie
koszty us³ug prawniczych. Nie
bez znaczenia jest tu tak¿e niedostateczna œwiadomoœæ i wiedza menad¿erów ma³ych i œrednich firm. To spowodowa³o, ¿e
wyedukowane w sztuce prawniczej du¿e korporacje gospodarcze z ³atwoœci¹ nadu¿ywaj¹ interesów tych firm.
Liczne przyk³ady tego zjawiska mamy w grupie bran¿y budownictwa, gdzie du¿y deweloper systemowo wykorzystuje
ma³e firmy podwykonawcze,
które de facto ponosz¹ g³ówny
ciê¿ar realizacji zadania budowlanego i w wielu wypadkach kre-

dytowania budowy. Niezale¿nie
od tego, ¿e przyjmuj¹ tak ciê¿kie warunki, to w wielu wypadkach nigdy nie otrzymuj¹ pe³nej
nale¿nej zap³aty za wykonan¹
pracê. Kiedy dochodzi do konfrontacji nale¿noœci finansowych, przegrywaj¹ z uwagi na
brak mo¿liwoœci zapewnienia
sobie obs³ugi prawnej. Mo¿na
mno¿yæ bran¿e, gdzie ten proceder wystêpuje.
Szczególnie dzisiaj, kiedy nasza gospodarka otworzy³a siê w
skali wspólnoty unijnej, zapewnienie sobie pe³nej, profesjonalnej obs³ugi prawnej przy podejmowaniu dzia³añ gospodarczych, staje siê nakazem chwili. Powstaje pytanie, czy nadal
rzetelny menad¿er ma³ej lub
œredniej firmy musi godziæ siê z
tym, ¿e jest wykorzystywany?
NIE! Wiemy jak ten problem
skutecznie rozwi¹zaæ. Nasza
gazeta chce tak¿e w³¹czyæ siê
w rozwi¹zywanie tego problemu
na naszym lokalnym rynku gospodarczym. Dlatego ta tematyka na sta³e znajdzie miejsce
na naszych ³amach.
Wspó³pracowaæ bêdziemy z
Korporacj¹ Prawników i Brokerów Finansowych „SIG”, która
jako pierwsza na rynku polskim
zaoferowa³a pe³n¹ obs³ugê
prawn¹ dla sektora ma³ych i
œrednich firm w formie sta³ego
abonamentu. Jest to sprawdzona metoda œwiadczenia us³ug
ochrony prawnej dla firm, któ-

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Bielizna
dzienna i nocna
50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

Budynek mieszkalno-us³ugowy ul. Bogumiñska 12
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zacisze, luksus wœród willi
kameralny, chroniony budynek
gara¿ podziemny + parking
w³asnoœæ hipoteczna
mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz gratis
udzia³ w gruncie gratis
balkony gratis
cena tylko 3250 z³/m 2

Sprzeda¿ POL-TOP
ul. Radzymiñska 211 tel. 678-14-14, fax 678-04-04

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

rych nie staæ na zatrudnienie
prawnika lub korzystanie z doraŸnych us³ug prawniczych z
uwagi na ich wysok¹ cenê. Forma abonamentu daje mo¿liwoœæ sta³ej wspó³pracy z wyspecjalizowan¹ agend¹ obs³ugi prawnej. Niesie to za sob¹ obni¿kê kosztów oraz sta³¹ edukacjê i podnoszenie kultury
prawnej w dzia³aniach biznesowych grupie menad¿erów ma³ych i œrednich firm.
Zapraszamy przedstawicieli
ma³ych i œrednich firm do wspó³pracy z nasz¹ gazet¹. Chêtnie
udostêpnimy ³amy naszego pisma do omawiania typowych
sytuacji nadu¿ywania przewagi
prawnej. Nasz adres e-mailowy:
nowapraska@zigzag.pl jest do
Pañstwa dyspozycji.

Opublikujemy ciekawe teksty
ukazuj¹ce to zjawisko. Specjaliœci z Korporacji Prawników i
Brokerów Finansowych „SIG”
ustosunkuj¹ siê do przedk³adanych problemów.
Dla osób chc¹cych siê bli¿ej zapoznaæ z mo¿liwoœci¹
korzystania z systemu abonamentowej obs³ugi prawnej
udostêpniamy nasze redakcyjne telefony: 618-00-80,
618-24-38 oraz bezpoœrednio
do konsultanta 0-504-008424.
Nie zapominajmy, ¿e dzia³alnoœæ gospodarcza jest zwi¹zana z koniecznoœci¹ dostêpu do
profesjonalnej obs³ugi prawnej
tak¿e po to, by nie sprawdza³o
siê stare porzekad³o, ¿e „Polak
m¹dry po szkodzie”.
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mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - nauka, matury
0609-631-186
ANGIELSKI, doœwiadczony
lektor skutecznie metod¹
konwersacji, literacki, potoczny 676-73-65
CHEMIA, fizyka, matematyka
0698-402-521
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
PRYWATNA Szko³a Muzyczna
I i II stopnia im. L. Ró¿yckiego w Warszawie og³asza nabór na rok szkolny 2004/2005,
tel. 0603-924-606 ul. Brechta
14
ZDROWIE I URODA
ANALIZY lekarskie, badania do
pracy, zaœwiadczenia lekarskie,
ksi¹¿eczki zdrowia, badania na
prawo jazdy oraz zaœwiadczenia kwalifikacyjne, okresowe
badania pracowników w firmach
z dojazdem tel. 619-59-50, Targowa 15 lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26, 0602105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, laryngolog, chirurg,
ortopeda, dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe,
bioenergoterapeuta. Panieñska
4, 619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu - pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul. Trocka 10A,
tel. 679-30-60, 0502-813-252
PRODUKTY, suplementy Herbalife bezp³atna dostawa 61498-12 lub 0692-410-824
US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel.
618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie suwaków ul. Targowa 59/42 w podwórzu, 0501-821-811

CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie okien i verticale 670-08-56,
0605-726-258
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
ELEKTROINSTALACJE 0502148-467
ELEKTRYCZNE i hydrauliczne
solidnie 24 h Janusz Niedzió³ka 0506-313-694, 337-62-68
EKSPRESOWE dorabianie kluczy, kodowanie kluczy z immobilizerem, monta¿ zamków
drzwiowych, awaryjne otwieranie zamków, sprzeda¿ zamków,
k³ódek, akcesoriów do kluczy.
Wyrób piecz¹tek w ci¹gu 1
godz. Targowa 71A. lok. 11, tel.
618-31-21, 0506-179-661
KLIMATYZACJA, monta¿, konserwacja 0508-160-907, 81181-29
KUŒNIERSKIE, krawieckie
679-30-64
MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,
drobne roboty remontowe 67834-12, 0507-981-399
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ mebli
i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.
Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502253-670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy 614-83-83. Codziennie.
Rachunki
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA pralek szybko, tanio, dojazd gratis 670-31-87,
0502-383-213
NAPRAWY RTV, telewizory,
magnetowidy. Gwarancja 74400-00, 619-31-99
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17 tel.
619-10-67
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin ul.
Pancera 12 czynne 11-19 tel.
0600-793-375
TEKSANA - krawieckie poprawki, skracanie, zwê¿anie,
wszywanie suwaków Tarchomin, ul. Œwiatowida 49 (pasa¿,
paw. 33)
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki, przewozy dostawczymi 67660-69

NIERUCHOMOŒCI
KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 81471-04 po 17
DO wynajêcia dom 110 m2 ul.
Modliñska - 614-44-35
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoœci gospodarczej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.
870-27-83, 810-10-01 do 9
wew. 433
Oddam 2-miesiêczne kotki 81417-26
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 67881-48.
ZARZ¥DZANIE i administrowanie nieruchomoœciami, licencja
tel./fax 678-64-44, 0693-08-0207 e-mail: artmiko@wp.pl
DAM PRACÊ
ZAPRASZAMY do wspó³pracy
(konsultantka Avonu) 0501102-921, 679-72-68 po 20
POSZUKUJÊ PRACY
ROZNIOSÊ ulotki, rozklejê plakaty 0693-363-352
NIERUCHOMOŒCI
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy o
pow. 52m2 przy ul.Modliñskiej
tel.811 15 52
GARA¯ murowany Œwiatowida
róg Mehoffera 614-82-36, 0603124-148
WYNAJMÊ 2-pokojowe 47 m2
I piêtro na osiedlu strze¿onym
Tarchomin 0600-93-89-47
KUPIÊ
MEBLE, obrazy, porcelanê, platery, zegary, medale, monety,
pocztówki i znaczki 610-33-84,
0601-235-118
SPRZEDAM
DZIA£KÊ budowlan¹ Bia³o³êka
Marcelin 2195 m2 pr¹d na dzia³ce, gaz, woda w ulicy 0503312-438
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0603616-682
Sprzedam lokal 185 m2 po APTECE na Tarchominie 0604 351
014.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st.Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o³êka Urzêdu m.st. Warszawy w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy D³ugorzecznej na odcinku od ulicy P³ochocinskiej do ulicy Kobia³ka.
Pouczenie:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie
14 dni od dnia og³oszenia niniejszego zawiadomienia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul.
Modliñska 197, pok.306 03-122 Warszawa, tel. +22/6767670
fax. +22/6767670 wew. 231.

Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11
tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

mycie nadwozia
mycie i konserwacja silników
kosmetyka wnêtrz
konserwacja skóry
pranie tapicerki i dywanów
przygotowanie samochodu do
sprzeda¿y

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18
Faktury VAT

Nowe obyczaje
Coraz trudniej nie tylko mieszkañcom Warszawy zorientowaæ
siê w jakim kierunku pod¹¿a polityka prezydenta Kaczyñskiego
i jego wiernych pretorian w dzielnicach. Nowe hula, ¿e a¿ strach.
Niedawno rozdzwoni³y siê do
mnie telefony ze œrodowisk kupieckich. “Prezydent ¿¹da od
nas dodatkowego podatku od
nieruchomoœci za ten i ubieg³y
rok. Co robiæ?”.
Zag³êbi³em siê w problem.
Otó¿ okaza³o siê ¿e od ubieg³ego roku funkcjonuje nowy podatek od nieruchomoœci, który winni p³aciæ tak¿e najemcy lokali
u¿ytkowych na wezwanie urzêdu dzielnicy. W roku ubieg³ym
wielu z nich takiego wezwania
nie otrzyma³o, za to otrzymali je
w roku bie¿¹cym wraz z wezwaniem do uiszczenia owego podatku tak¿e za rok ubieg³y. Skala zjawiska w wymiarze finansowym to prawie 2 miliony zaleg³ego podatku w roku ubieg³ym. Jakoœ dziwnie wybitni nowi finansiœci urzêdu przy K³opotowskiego w roku ubieg³ym problemu nie
dostrzegli. Niewiele mogê poradziæ najemcom lokali u¿ytkowych. Po pierwsze za ten rok
trzeba zap³aciæ, bo bêd¹ naliczane karne odsetki. Po drugie wyst¹piæ do zarz¹du dzielnicy o obni¿enie stawki czynszu za ten rok
tak, aby skompensowa³o to kwotê podatku. W przypadku ¿¹dania zaleg³ego podatku za ubieg³y rok negocjowaæ z zarz¹dem
dzielnicy lub wyst¹piæ na drogê
s¹dow¹. Prawo podobno nie
dzia³a wstecz.
Z tymi w³adzami tak¿e mo¿na
wygraæ w s¹dzie czego przyk³adem jest NGP uzyskuj¹c dla siebie korzystny wyrok w Wojewódzkim S¹dzie Administracyjnym w sprawie o bezczynnoœæ
urzêdu.
Nowe obyczaje obowi¹zuj¹
tak¿e w radzie dzielnicy. Coroczne na sesjach rady omawiano
wykonanie bud¿etu za rok ubieg³y. Ja wiem, ¿e burmistrz Sosnowski nie ma siê czym pochwaliæ. O swoich odczuciach w
tej sprawie pisa³em na ³amach
NGP. S¹dzi³em, ¿e moim wrednym kalumniom zostanie dany
jedynie s³uszny odpór na sesji
rady, omawiaj¹cej wykonanie
bud¿etu za 2003 rok, a tu niespodzianka: mija maj, prezydent
Kaczyñski w oparciu o now¹ koalicjê z Lig¹ Polskich Rodzin uzyska³ polityczne b³ogos³awieñstwo Rady Warszawy, a na Pradze Pó³noc o wykonaniu bud¿etu cicho sza. Rada wiêc
pozbawia siê swoich kolejnych
kompetencji. Wolno jej zaopiniowaæ projekt bud¿etu dzielnicy (
przy czym ta opinia nie ma dla
prezydenta ¿adnego znaczenia)
lecz wara jej od ocen jego wykonania. Rewelacja - ka¿dy chcia³by byæ w sytuacji burmistrza,
którego nikt z wykonanych wydatków nie rozlicza, a mówimy
tu o kwotach rzêdu 110 milionów z³otych.
Nowe idzie tak¿e polityce. Koalicjant PiS w radzie miasta, czyli
LPR za¿¹da³ stanowisk dla swoich w dzielnicach. Na pierwszy
ogieñ poszed³ ¯oliborz, gdzie w
zarz¹dzie dzielnicy zasiad³ importowany ze Œl¹ska radny województwa niejaki Paprota. Blady strach pad³ na Pragê i miejscow¹ Platformê Obywatelsk¹,
poniewa¿ tê dzielnicê tak¿e maj¹
wesprzeæ kadrowo dzia³acze
LPR. Wiceburmistrz Trociñski do
granic wytrzyma³oœci eksploatuje niszczarkê do dokumentów w
swoim gabinecie, a jedyny radny LPR na Pradze Pó³noc po¿¹dliwym okiem spogl¹da na gabinet aktualnej przewodnicz¹cej
rady, sympatycznej sk¹din¹d
Hani Jarzêbskiej. Podobne zakusy maj¹ ponoæ inni radni. Burmistrz Sosnowski chudnie w
oczach myœl¹c, jak poradzi sobie bez Trociñskiego, gdy pada-

j¹ pierwsze propozycje kadrowe.
Radni SLD twierdz¹ - bêdzie groza.
Kochani, gorzej ju¿ byæ chyba nie mo¿e. W zesz³ym roku nie
zrobiono praktycznie nic, wiêc
mniej ni¿ nic zrobiæ nie mo¿na.
Uwaga! Teraz bêdzie optymistyczniej. Po trzech latach wysi³ku i tylko z rocznym opóŸnieniem zostanie oddana do u¿ytku hala sportowa przy SP 30 na
ulicy Kawêczyñskiej. To wiekopomne wydarzenie nast¹pi 27
maja br. Czujê siê jako inicjator
tej inwestycji zaproszony.
Z ciekawostek. Radny Jakubowski po raz kolejny utar³ nosa
radnemu Wachowiczowi przedstawiaj¹c ekspertyzê specjalistów w sprawie rzekomo krzywego gzymsu w kamienicy przy
Z¹bkowskiej 13. Krótko mówi¹c
gzyms jest krzywy, bo zawsze
by³ krzywy, a ¿e jest to zabytek,
to tak ma zostaæ. Tym samym
leg³a w gruzach przez wiele miesiêcy wypracowywana w komisji
rewizyjnej i przyjêta przez radê
opinia w sprawie jej remontu, a
tak swoj¹ drog¹ to w Pizie maj¹
szczêœcie, ¿e nie ma tam radnego W., bo jeszcze by kaza³ krzyw¹ wie¿ê wyprostowaæ.
Teraz trochê o oœwiacie. Ukaza³y siê pierwsze wyniki testów
szóstoklasistów. Œredni wynik
dla uczniów Pragi Pó³noc wyniós³ 25,89 i by³ gorszy od ubieg³orocznego, który wynosi³ 27,62.
S¹ to najgorsze wyniki w ca³ej
Warszawie, której œrednia wynosi 29,43. Byæ mo¿e nie warto

oszczêdzaæ na oœwiacie, a w
roku ubieg³ym nie wydatkowano kwoty prawie trzech milionów z³otych przeznaczonych
na ten cel. W ca³ym systemie
oœwiatowym na Pradze Pó³noc
nie dzieje siê najlepiej, nowa naczelnik oœwiaty Pani Bazañska
skutecznie ukrywa siê przed dyrektorami placówek. Do granic
absurdu posuwa siê centralizacja zarz¹dzania oœwiat¹. Obecnie rozbudowany ZEAS Praga
Pó³noc zajmuje ca³e 5 piêtro w
budynku urzêdu przy K³opotowskiego.
Tak a propos, panie burmistrzu Sipiera, ktoœ na pocz¹tku
kadencji mówi³ o decentralizacji
i upodmiotowieniu dyrektorów
placówek oœwiatowych i tylko
moja zaawansowana skleroza
nie pozwala mi przypomnieæ sobie kto.
PS I. Nieœmia³o przypominam
siê w sprawie siedziby stra¿y
miejskiej na Pradze.
PS II. Kiedy wreszcie zakoñczy siê remont kamienicy przy
Z¹bkowskiej 11?
PS III. Czy w tym roku zostan¹ oddane do u¿ytku nowe studnie oligoceñskie których powstania by³em inicjatorem?
PS IV. Z niecierpliwoœci¹ czekam na kolejny Festyn Praski.
PS V. Kto zgubi³ dwa miliony
z³otych w roku ubieg³ym z tytu³u
podatków.
Ireneusz Tondera
Radny
Województwa Mazowieckiego

nowa gazeta praska

Stracone pieni¹dze
XIX sesja rady dzielnicy Praga Pó³noc zapowiada³a siê
standardowo. Na wniosek zarz¹du rada mia³a rozpatrzyæ kilka punktów dotycz¹cych zmiany nazewnictwa szkó³ na Pradze Pó³noc w zwi¹zku z pomys³ami o rozszerzeniu zakresu
ich dzia³ania. Zarz¹d zaproponowa³ przekszta³cenie Gimnazjum Nr 57 przy Jagielloñskiej
7 w gimnazjum sportowe, powo³anie oddzia³ów integracyjnych przy SP 30 przy Kawêczyñskiej 2 w zwi¹zku z zamiarem oddania do u¿ytku hali
sportowej przy tej szkole (jej
konstrukcja umo¿liwia poruszanie siê po tej placówce uczniów
niepe³nosprawnych) a tak¿e
przy SP 73 Bia³ostocka 10/18 i
Przedszkolu Nr 11 przy ulicy
Wo³omiñskiej 56.
Standardowo zaproponowano tak¿e kolejne zmiany w niedawno uchwalonym przez
Radê Miasta dzielnicowym za³¹czniku do bud¿etu. Zaproponowan¹ sielankê zburzy³
wniosek radnych SLD o wprowadzenie do porz¹dku obrad
informacji zarz¹du o wykonaniu
dzielnicowego za³¹cznika do
bud¿etu za 2003 rok.
W imieniu klubu SLD radny
Jan Kisiel powiedzia³: Nieomawianie wykonania wydatków z
roku ubieg³ego by³oby pierwszym przypadkiem na Pradze
Pó³noc od pocz¹tku istnienia
nowo odrodzonego po 1990
roku samorz¹du w Rzeczypospolitej, gdy w burmistrz b¹dŸ
dyrektor zarz¹du dzielnicy nie
sprawozdawa³by siê przed rad¹
z wykonanych wydatków w roku
ubieg³ym. Mówimy tu o kwotach
przewy¿szaj¹cych 100 milionów z³otych. To nie jest wniosek polityczny, lecz merytoryczny. Nasi wyborcy s¹ zdziwieni,
¿e takiej dyskusji na sesji rady
do tej pory nie by³o. To my zostaliœmy wybrani przez mieszkañców dzielnicy, a zarz¹d jest
nasz¹ emanacj¹. W naszym
imieniu i z naszego nadania administruj¹cym t¹ dzielnic¹. To
nas, a nie zarz¹d dzielnicy czyni¹ mieszkañcy odpowiedzialnymi za wszystko, co siê u nas
dzieje. Przek³adaj¹c to na jêzyk
gospodarki jesteœmy swoistego
rodzaju rad¹ nadzorcz¹ wybieraj¹c¹ i kontroluj¹c¹ zarz¹d
spó³ki i powinniœmy wymagaæ,
aby ten zarz¹d wyt³umaczy³ siê
przed nami z dokonanych wydatków. W przeciwnym wypadku nasz akcjonariusz, czyli
mieszkañcy tej dzielnicy, rozlicz¹ nas w najbli¿szych wyborach.
Wniosek radnych SLD zosta³
bez ¿adnej dyskusji odrzucony.
Zaowocowa³o to szeregiem zapytañ w koñcowej czêœci rady
o przyczyny niewykonania zaplanowanych pozycji w bud¿ecie w zakresie remontów i inwestycji w roku ubieg³ym, które
radni opozycji ocenili na ponad
9 mln z³otych.
Oto niektóre z nich:
Dlaczego w ubieg³ym roku
nie wykonano zaplanowanych
remontów:
- w liceach ogólnokszta³c¹cych w tym remontu VIII LO im
W³adys³awa IV na kwotê 600
tys. z³otych?
- w szko³ach podstawowych
na kwotê 100 tys. z³ i przedszkolach na kwotê 30 tys. z³otych?
- dróg gminnych na kwotê
500 tys. z³otych?
Dlaczego w ubieg³ym roku
nie wykonano wydatków:
- w dziale 600 Transport i
³¹cznoœæ na kwotê prawie 700
tys. z³otych?
- w dziale 700 Gospodarka
mieszkaniowa na kwotê prawie
800 tys. z³otych?

- w dziale 801 Oœwiata i wychowanie na kwotê prawie 3
mln z³otych?
- w dziale 853 Opieka spo³eczna na kwotê prawie 500 tys.
z³otych?
- w dziale 854 Edukacyjna
opieka wychowawcza na kwotê prawie 500 tys. z³otych?
- w dziale 900 Gospodarka
komunalna i ochrona œrodowiska na kwotê prawie 150 tys.
z³otych?
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport na kwotê prawie 100
tys. z³otych?
Kto jest odpowiedzialny za
fakt, i¿ w roku ubieg³ym nie wystawiono najemcom lokali u¿ytkowych wezwañ do zap³acenia
podatku od nieruchomoœci,

przez co dzielnicowy za³¹cznik
do bud¿etu m.st. Warszawy zosta³ zubo¿ony na Pradze Pó³noc o kwotê prawie dwa miliony z³otych?
Dlaczego w tym roku wystawia siê najemcom lokali u¿ytkowych wezwania do zap³acenia
podatku od nieruchomoœci za
rok ubieg³y i kto odpowiada za
zaistnia³¹ sytuacjê?
Taka beztroska w marnowaniu pieniêdzy jest wrêcz przera¿aj¹ca. Z ciekawoœci¹ poczekamy na odpowiedzi.
Wszystkie wniesione na sesjê rady projekty uchwa³ zosta³y przyjête z dwoma wyj¹tkami
wniesionego w ostatniej chwili
na wniosek zarz¹du projektu
uchwa³y w sprawie zaopiniowa-

Najlepsi w Debiutach
Krótki wystêp ka¿dego z laureatów przed wrêczeniem mu
nagrody - taka formu³a wyd³u¿a
czas trwania imprezy, ale daje
wykonawcom okazjê do wystêpu na prawdziwej scenie, przed
rodzina i kolegami. Podczas uroczystoœci og³oszenia wyników X
Miêdzyszkolnego Konkursu Wokalno-Muzycznego „Debiuty
2004”. 10 maja sala kinowa
Domu Kultury „Œwit” wci¹¿ by³a
wype³niona, choæ widzowie siê
zmieniali.
W grupie „Przedszkolaki i klasy 0” rywalizowa³y zespo³y z 8
placówek - 170 dzieci. Jury pod
przewodnictwem Ewy Leniewskiej najwy¿ej oceni³o, w kategorii wokalnej zespó³ „Smerfy”
z przedszkola nr 16 (opiekun artystyczny - Izabella Jurkowska),
w kategorii wokalno-instrumentalnej zespó³ „Pi¹tka” z przedszkola nr 5 ( Alina Mia³ko, Katarzyna Siwik, Jolanta Dobrowolska). II miejsce przyzna³o,
odpowiednio:”Pere³kom” z
przedszkola nr 117 ( Anna Borowska, Ewa Kamionek,Urszula Górecka) oraz zespo³owi z
przedszkola nr 1 (Katarzyna
Kosiñska, Bo¿ena Luba); III
„Kolorowym nutkom” z przedszkola nr 11 (Agnieszka WoŸniak, Marzena Jantas) oraz „Bemolkom” z przedszkola nr 7
(Agata Soœnia).
Drug¹ czêœæ uroczystoœci
rozpoczê³a piosenka, zmar³ego
niedawno Jacka Kaczmarskiego, „Mury”. Zaœpiewa³ j¹ laureat I nagrody dla klas gimnazjalnych , w kategorii wokalno-instrumentalnej.- zespó³ z gimnazjum nr 3 (opiekun artystyczny
Gra¿yna Soko³owska-Lewicka).
II nagroda przypad³a zespo³owi „Gimblack Music” z gimnazjum nr 5 (Agnieszka Drzewska), III - zespo³owi „Pinezka
Band” z gimnazjum nr 2 (Iwona
Grêda), Wyró¿nienie indywidualne otrzyma³a Karolina Abramowska.
W kategorii wokalnej klas
gimnazjalnych najlepiej wypad³y: Emilia Gabryjel (I miejsce)
i Katarzyna Ró¿ycka (II miejsce). Obie laureatki z gimnazjum nr 4 s¹ pod opiek¹ artystyczn¹ Iwony Kubiak. Na III
miejsce zas³u¿y³ chór szkolny
gimnazjum nr 1 (opiekun artystyczny Magdalena Habza), na
wyró¿nienie indywidualne Ania Makowska.
Równie¿ w kategorii wokalnej
klas licealnych jury najwy¿ej

oceni³o solistów z jednej szko³y - XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego: Martê Kazimierczuk
(I miejsce) i Mariusza Podbielskiego (II miejsce) - oboje pod
artystyczn¹ opiek¹ Ma³gorzaty
Rudeckiej. III miejsce wyœpiewa³a Ma³gorzata Kanigowska z
XIII LO im. p³k. Lisa-Kuli (opieka artystyczna Doroty Go³aszewskiej). Uczniami tego liceum s¹ tak¿e: Micha³ Fircha³ i
Micha³ Krukowski, którzy otrzymali wyró¿nienia w kategorii
wokalno-instrumentalnej.
W kategorii wokalnej dzieci z
klas I -III jury najwy¿ej oceni³o
zespó³ „Sylaba” z SP nr 42
(opieka artystyczna El¿biety
Cyrych i Ma³gorzaty Zdunek),
wyró¿nienie indywidualne przyznaj¹c Markowi W³udarskiemu.
Na II miejsce zas³u¿y³a „Kapela z naszego podwórka” z SP
nr 277 (opiekunki artystyczne
Magdalena Maciejewska i Anna
Kwiatkowska), na wyró¿nienia:
Zuzanna Grodzka i Adrian ¯erko; na III miejsce „Zielone nutki” z SP nr 114 (Mariola Klatowicz), na wyró¿nienie Ada Laszuk. Wyró¿nienia indywidualne otrzymali uczniowie SP 275:
Ania Skory i Piotr Gawroñski.
W kategorii wokalno-instrumentalnej klas I - III najlepsza
by³a „Karuzela” z SP 277 pod
opiek¹ artystyczn¹ Sabiny Ma³êczyñskiej i Anny Szulim. Wyró¿nienia indywidualne przypad³y Amelii Szczekockiej i Monice Grzybowskiej ze Spo³ecznego Ogniska Domowego w
klasie instrumentów klawiszowych „Tonika”. Wyró¿nienie indywidualne w kategorii instrumentalnej otrzyma³ £ukasz Jankowski z SP 52.
I miejsce w kategorii wokalnej wœród dzieci starszych (kl.
IV - VI) zdoby³ zespó³ muzyczny SP 114 pod opiek¹ artystyczn¹ Anny Mareckiej i ¯anety Miazek; II - Anna Gorzelak z tej samej szko³y. Jury przyzna³o dwa
III miejsca: Ani Zubrzyckiej i Urszuli Baranowskiej wraz z zespo³em SP 58 (Bo¿enna ¯ubrowska) oraz zespo³owi „Sylaba” z SP 42 (El¿bieta Cyrych i
Ma³gorzata Zdunek).Wyró¿nienie indywidualne w kategorii
wokalnej otrzyma³y: Marta Kasim i Natalia Chmielarz z SP
275, w kategorii instrumentalnej
zespó³ muzyczny z SP nr 1 w
Markach pod artystyczn¹ opiek¹ Tadeusza Wdziêkowskiego.

Szko³y podstawowe nr 42 i
275 dosta³y wyró¿nienia za promocjê i reklamê.
Laureatami dwóch I miejsc w
kategorii wokalno-instrumentalnej klas IV - VI zostali wykonawcy z SP nr 42: Jakub Krukowski
(Anna Bruzik) i zespó³ „Gama”
(Barbara Sufronowicz). Wyró¿nienie otrzyma³ Olek Stachnik.
II miejsce zdoby³ zespó³ „Czerwone jagody” z SP 277 (Barbara Tomczak), III - szkolny zespó³
muzyczny SP 285 (Tomasz
Str¹k). Za promocjê i reklamê
wyró¿niono SP 277.
W jubileuszowych „Debiutach” wziê³o udzia³ 590 wykonawców z 10 szkó³ podstawowych, 5 gimnazjów, 2 liceów,
Domu Kultury „Œwit” oraz 12
osób indywidualnie.
Przygotowanie do kolejnych
wystêpów u³atwi¹ nagrody zdobyte przez laureatów a wybrane przez szko³y: instrumenty,
sprzêt nag³aœniaj¹cy i odtwarzaj¹cy.
Wrêczali je: burmistrzowie
Maciej Danko i Romuald Gronkiewicz, dyrektor DK „Œwit” Jacek Bia³ek, El¿bieta Kawêcka naczelnik wydzia³u oœwiaty oraz
znany muzyk Janusz Tylman.
Najwa¿niejsza impresja zaprzyjaŸnionego z Targówkiem artysty o laureatach „Debiutów”: bawi¹ siê wystêpami, nie czuje siê
wymuszenia.
K
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Mamy czworono¿nych
przyjació³
Podobno jeden ch³opiec kupi³
psi¹ miskê, ale tak dobrze mu siê
z niej jad³o, ¿e postanowi³ zostawiæ j¹ sobie w domu. Mimo tych
przeszkód zbiórka darów dla bezdomnych zwierz¹t z przytuliska
“Psi anio³” w Falenicy uda³a siê.
Ja przynios³am jedzenie i miseczkê dla kotka”, a ja kaszê przekrzykiwali siê zerówkowicze ze
Szko³y Podstawowej nr 114 im.
Jêdrzeja Cierniaka na Targówku.
By³y kocyki, puszki z karm¹, miêciutkie legowisko w kratkê dla
kota i... zabawki. Oprócz chrupek
da³em pi³kê z domu, bo mam znajomego pieska i wiem, ¿e on lubi
siê bawiæ. Takim pieskom w
schronisku jest smutno i dlatego
trzeba im kupiæ piszcza³ki z powag¹ objaœnia³ 6-letni Krzyœ. Na
te piszcz¹ce gumowe figurki rzucili siê natychmiast najm³odsi
mieszkañcy przytuliska: malutka
bia³a suczka z rudym uchem i
czarny kundelek imieniem ¯uk.
Gumow¹ pi³eczkê zabra³a do
swojego kojca Dona – mama
dwóch t³uœciutkich, szaroburych
kulek, które ca³e zamieszanie
przespa³y snem sprawiedliwych,
wtulone w siebie nawzajem.
Dzieci rzeczywiœcie przejê³y
siê zbiórk¹ – mówi wychowawczyni pani Maria Kwaœkiewicz.
Niektóre wyda³y na karmê w³asne oszczêdnoœci. Podzieli³am

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52
równie¿

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9
tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

Okna
PCV

pro
mo
-30 cja
%

Praga Pó³noc

nia projektu uchwa³y Rady Miasta w sprawie przekszta³cenia
Zarz¹du Nieruchomoœci Komunalnych (jednostki obs³uguj¹cej
wiêkszoœæ budynków komunalnych) z formu³y zak³adu bud¿etowego w jednostkê bud¿etow¹. Projekt tej uchwa³y opiniowa³o wiele rad dzielnic. S¹siedni Targówek zaopiniowa³ j¹ negatywnie. Radni rz¹dz¹cej koalicji na Pradze Pó³noc po raz
pierwszy sprzeciwili siê woli
prezydenta Kaczyñskiego i zaopiniowali wniosek negatywnie,
tak samo jak radni opozycji.
Obrady rady przerwano w
momencie rozpatrywania kolejnego projektu uchwa³y w sprawie sprzeda¿y lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych z racji zg³oszenia projektu przez zarz¹d na sesji bez
uprzedniego rozpatrzenia go
przez w³aœciw¹ komisjê rady. Z
tego te¿ powodu sesja zosta³a
przerwana do wtorku 25 maja.
Danuta Chmielewska

„KING PLAST”

tel. 818-07-11
0609-439-233
ul. 11 Listopada 62

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st.Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³ Infrastruktury Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 01.04.2004r. w sprawie zatwierdzenia
projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego w ulicy Parcelacyjnej w Warszawie
Dzielnicy Bia³o³êka.
pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa, tel.: +22/6767670

klasê na grupy, które rywalizowa³y ze sob¹ w iloœci przyniesionych
rzeczy. Przy okazji odbyliœmy
naukê liczenia, bo za ka¿dy dar
przyznawane by³y punkty. Zerówka wziê³a te¿ udzia³ w konkursie
rysunkowym zorganizowanym
przez Fundacjê “Psi anio³”.
W przytulisku znajduje siê teraz blisko setka czworonogów.
Do wziêcia s¹ równie¿ kociaki i
kilkutygodniowe szczeniaczki.
Nie trzymamy tego drobiazgu tutaj – opowiada opiekunka “Psiego anio³a”, pani Agnieszka Brzeziñska. S¹ u zaprzyjaŸnionych
ludzi i do nich bezpoœrednio kierujemy osoby zainteresowane
adopcj¹ takich maluchów. To jednoczeœnie nasz nowy pomys³.
Staramy siê rozszerzyæ swoj¹
dzia³alnoœæ o pomocników, którzy mogliby przetrzymywaæ u siebie psy czy koty czekaj¹ce na
nowych w³aœcicieli. Zdecydowaliœmy siê na to rozwi¹zanie, bo
niestety zwierz¹t ci¹gle przybywa, a azyl nie jest z gumy. Mimo
to staramy siê rozwi¹zaæ ka¿dy
zwierzêcy problem, choæ niekoniecznie tu, na miejscu.
Ale najwiêkszy k³opot to jak
zwykle pieni¹dze. Ci¹gle ich za
ma³o. Jesteœmy wdziêczni za
wszelk¹ pomoc. Przyjmujemy
makarony i kasze, które potem
razem z wolontariuszami gotujemy i mieszamy z such¹ karm¹.
Dziêkujemy te¿ dzieciakom za
kocyki i plastikowe miseczki. Liczy siê ka¿dy dar – mówi pani
Brzeziñska. Wolontariuszy jest
sporo i s¹ to zazwyczaj bardzo
m³odzi ludzie. Gotowania maj¹
du¿o, bo dla zwierzaków na diecie posi³ki przyrz¹dza siê osobno. Oprócz tego ochotnicy karmi¹
czworonogi, sprz¹taj¹ po nich i
wychodz¹ z psami na spacery. Za
to brakuje osób z samochodami,
które mog³yby pomóc w transporcie zwierz¹t lub jedzenia.
Najwiêkszym szczêœciarzem w
Falenicy jest bia³o-czarny szczeniak w ³aty, choæ on jeszcze o tym
nie wie. Jest ju¿ “zaklepany”. Po
kwarantannie, która koñczy siê w
czerwcu bêdzie mieszka³ w niedu¿ym domku z ogródkiem, razem ze swoim nowym panem i
wyj¹tkowo mi³¹ kotk¹. Czy do innych bezpañskich zwierzaków z
przytuliska te¿ los siê uœmiechnie? Czy ktoœ przygarnie czarnego, spokojnego kotka? Albo przera¿onego niedu¿ego rudo-bia³ego psiaka o smutnych oczach?
Przyjazn¹ suniê z mokrym noskiem? Donê albo ¯uka? Ja
chcia³bym mieæ owczarka niemieckiego odwa¿nie wyst¹pi³ jeden z zerówkowiczów. Mo¿e taki
wymarzony piesek czeka na niego w³aœnie w Falenicy?
Ludmi³a Milc

pieski i kotki
DO WZIÊCIA
ZA DARMO
Falenica
„Psi anio³”
tel. 612-62-97
(póŸno wieczorem)
lub 0605-99-12-77

e-mail
fundacja@psianiol.org.pl

Zdjêcia na stronie
www.psianiol.org.pl
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Zdrowy prezent
dla wszystkich dzieci

Apel do rodziców
i wychowawców
Ju¿ niebawem dzieñ dziecka.
Proponujemy abyœcie Pañstwo wspomogli te dzieci,
które nie bêd¹ cieszyæ siê wspólnym wypoczynkiem.
Ksi¹¿eczki wydane przez
Fundacjê Dzieciom „Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
mog¹ byæ piêknym prezentem, nagrod¹.
Kupuj¹c j¹ przyczynicie siê Pañstwo
tak¿e do niesienia pomocy chorym,
niepe³nosprawnym, osamotnionym,
smutnym, bo pokrzywdzonym
przez los dzieciom.
Ka¿da pomoc mo¿e przynieœæ
postêpy w ich leczeniu,
przywróciæ im zdrowie, uratowaæ ¿ycie.
Mo¿esz je zamówiæ pisemnie,
przez internet
www.fundacja.dzieciom.pl
b¹dŸ kupiæ bezpoœrednio w siedzibie
Fundacji Dzieciom
„Zd¹¿yæ z Pomoc¹”
ul. £omiañska 5, 01-685 Warszawa
tel. 833 88 88, fax 833 31 00
e-mail: fundacja@dzieciom.pl

Du¿ymi krokami zbli¿aj¹ siê
Dzieñ Dziecka i letnie wakacje. To czas wyjazdów, kolonii, a co za tym idzie, spo¿ywanie przez nasze pociechy
du¿ej iloœci lodów, s³odyczy,
gazowanych napojów. Taka
sytuacja nie jest obojêtna dla
kondycji i zdrowia zêbów naszych dzieci. Nadmierne iloœci cukru tworz¹ p³ytkê nazêbn¹, ta zaœ jest bezpoœredni¹ przyczyn¹ powstawania
próchnicy. W tej sytuacji niezwykle istotna jest profilaktyka i wspó³praca rodziców ze
stomatologiem.
W trosce o zdrowy uœmiech
wszystkich dzieci personel
Kliniki Stomatologicznej DENTIS postanowi³ podarowaæ
ka¿demu dziecku, które siê
do nas zg³osi do koñca czerwca BEZP£ATN¥ FLUORYZA-

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy
zapraszaj¹ na „Festyn Rodzinny” z okazji Dnia Dziecka

Coœ dla ducha

pod has³em

Zielone Œwi¹tki
Okres wielkanocny w Koœciele koñczy siê dniem Piêædziesi¹tnicy, czyli uroczystoœci¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego. W tym dniu Aposto³owie
razem z Matk¹ Jezusa, Maryj¹, zebrali siê w Wieczerniku,
aby zgodnie z ¿ydowskim
zwyczajem uczciæ œwiêto
¿niw, przypadaj¹ce 50 dni po
œwiêcie Paschy.
Nagle us³yszeli szum z nieba, a ca³y dom wype³ni³ wicher.
Zobaczyli te¿ p³omyki ognia
(symbol obecnoœci i potêgi
Boga), którego jêzyki rozdzieli³y siê i nad ka¿dym z uczniów
zatrzyma³ siê jeden. Wszyscy
poczuli w sobie moc i ogromn¹
potrzebê g³oszenia Ewangelii
innym ludziom. Zrozumieli, ¿e
w tej chwili spe³ni³a siê obietnica Mistrza o “Pocieszycielu”.
Zostali nape³nieni Duchem
Œwiêtym (zob. Dz 2, 1-4).
Kolejnym przejawem niezwyk³oœci omawianego wydarzenia
by³a dana Aposto³om mo¿liwoœæ oznajmienia Zmartwychwstania Jezusa we wszystkich
jêzykach ówczesnego œwiata.
Uczniów zrozumieli przybyli do
Jerozolimy ¯ydzi i poganie
(m.in. Partowie, Medowie, Elamici – Dz 2, 9-11).
Nazwê uroczystoœci, obchodzonej ju¿ w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa, zapo¿yczono z historii Izraela. Dniem
Piêædziesi¹tnicy nazywano tam
pami¹tkê zawarcia przymierza
z Bogiem na Górze Synaj
(otrzymanie Dziesiêciu Przykazañ piêædziesi¹tego dnia po
wyjœciu Izraelitów z Egiptu), a
równoczeœnie œwiêto dziêkczynienia za zbiory p³odów rolnych.
By³o to tzw. Œwiêto Tygodni
(Szawuoth). Nie dziwi wiêc, ¿e
chrzeœcijanie zachowali to okreœlenie dla uroczystoœci upamiêtniaj¹cej Zes³anie Ducha Œwiêtego, do którego dosz³o w³aœnie
w piêædziesi¹tym dniu od Zmartwychwstania Chrystusa.
W tym dniu Koœció³ Chrystusowy rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ. Aposto³owie umocnieni darami Ducha Œwiêtego odwa¿nie nauczali o Chrystusie
Odkupicielu. Uwierzy³o im oko³o trzech tysiêcy ludzi, których
ochrzczono (Dz 2, 41). W ten
sposób powsta³a pierwsza gmina chrzeœcijañska, która z czasem rozwinê³a siê w Koœció³ katolicki, czyli powszechny. W³a-

CJÊ. Zabieg ten pomaga w
zapobieganiu próchnicy i
wzmacnia szkliwo zêbów.
¯yczliwi i profesjonalni lekarze Kliniki DENTIS zapraszaj¹ po zdrowy uœmiech wszystkie dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

œnie opis wydarzeñ Piêædziesi¹tnicy podkreœla, ¿e Koœció³
powsta³ jako powszechny, taki
sens ma dok³adne wymienienie
ludów – Partowie, Medowie,
Elamici..., które s³ucha³y pierwszego przemówienia Piotra.
Duch Œwiêty zosta³ dany ludziom wszystkich ras i narodowoœci, buduj¹c w nich jednoœæ
mistycznego Cia³a Chrystusa.
Od tamtego dnia Duch Œwiêty mieszka w Koœciele i troszczy siê o niego, hojnie udzielaj¹c swoich darów. Ka¿dy cz³owiek, przyjmuj¹c chrzest i inne
sakramenty, zostaje nape³niony
Duchem Œwiêtym i przez Niego obdarowany. Staje siê cz³onkiem Koœcio³a.

Oko³o II wieku upowszechni³a siê nauka o siedmiu darach
Ducha Œwiêtego. Liczba siedem w jêzyku biblijnym oznacza
pe³niê – siedem darów wyra¿a
zatem w sposób symboliczny
pe³niê darów Ducha Œwiêtego.
Piêædziesi¹tnicê zawsze opisywano jako œwiêto Zes³ania
Ducha Œwiêtego na Aposto³ów
i pocz¹tek pos³ugi misyjnej Koœcio³a. Mówili o tym m.in. œw.
Augustyn, œw. Leon Wielki oraz
œw. Jan Chryzostom. Warto
równie¿ przypomnieæ, ¿e od
czasów papie¿a Innocentego III
(XIII w.) zaczêto u¿ywaæ szat
koloru czerwonego podczas liturgii w uroczystoœæ Zes³ania
Ducha Œwiêtego.
m.j.g.

Dzieñ Dziecka - dniem bez alkoholu
który odbêdzie siê

29 maja w godz.11-17
na terenie Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu
przy ul. Strumykowej 21.
W programie imprezy s¹: wystêpy artystyczne dla
dzieci: Majka Je¿owska; muzyka dla doros³ych;
gry i zabawy sportowe; konkursy plastyczne
oraz wiele innych atrakcji.
W programie imprezy s¹ równie¿ konsultacje lekarskie
i mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnych badañ.

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06
04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38
Informacje o wspó³pracy: 0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

TRESURA PSÓW
rasowych i nierasowych
”GRANICA”
szko³a z licencj¹
szkolenie typu wojskowego

0507-292-311, 0504-649-287, 424-26-95
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W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
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Przed wakacjami warto pomyœleæ o konsultacji stomatologicznej i profilaktyce. Klinika DENTIS s³u¿y Pañstwu
pomoc¹.
Zapisy pod numerem
telefonu 332 02 24
oraz 743 48 23.

Rycerskie
Bródno
W niedzielê 30 maja rozegrany zostanie IX
Ogólnopolski Warszawski Turniej Rycerski o
szablê króla Zygmunta III
wazy.
O godz.10.30 bractwa rycerskie uroczyœcie przemaszeruj¹ z Domu Kultury „Œwit” (ulicami: Wysockiego, Bartnicz¹,
Wyszogrodzk¹) do Parku Bródnowskiego, gdzie o godz. 11.00
nast¹pi oficjalne otwarcie turnieju i prezentacja dru¿yn.
W programie imprezy: 11.30
Bojowy turniej ³uczniczy, pokaz
tañców, 12.30 pó³fina³ i fina³ turnieju TJOST, 13.00 pó³fina³ i fina³ turnieju CZTERY ¯ELAZNE
M£OTY, 13.30 pó³fina³ i fina³
turnieju INTER-MEDIVAL,
14.30 Koncert ukraiñskiego
zespo³u folklorystycznego
ZWIERCIAD£O, 15.30 Konny
pokaz chor¹gwi pancernej J.O.
ks. Wojewody Ruskiego Jeremiego Wiœniowieckiego, 16.10
rozpoczêcie turnieju walk pieszych GRUPOWY TRAWERS,
16.40 rozpoczêcie turnieju walk
pieszych BOHURT, 17.10 turniej artyleryjski (Liga Baronów,
Draby Piesze z Pruszkowa,
Chor¹giew Rycerska Ziemi Lubelskiej, Puszkarze ze Szczecina), 18.10 bitwa grupowa
MELE, 18.40 gry plebejskie,
strza³ z trebusza, sporty rycerskie, konkurs bractw, 19.10
konkurs na najpiêkniejsz¹
damê oraz na najbardziej rycerskiego m³odzieñca, 20.00 uroczyste zakoñczenie turniej,
wrêczenie nagród.
Tradycyjnie, turniejowi towarzyszyæ bêdzie jarmark rzemios³
dawnych. w wiosce archeologicznej mo¿na bêdzie obejrzeæ
warsztaty i wyroby z wielu dziedzin, takich jak: szewstwo i kaletnictwo pradziejowe; stanowisko katowskie; obróbka ¿elaza i
wyrób broni; kuŸnia kowala p³atnerza; wytop br¹zu i wyrabianie
broni ozdobnej; pokaz tkania i
przêdzenia; p³atnerstwo i wyrób
broni; wyrób bi¿uterii, zielarstwo,
hafciarstwo, stroje pradziejowe;
bednarstwo; zielarstwo; potrawy
pradziejowe; warsztat kowalskohutniczy; warsztat szklarski, paciorki ze szk³a, witra¿e; obróbka,
wyrób, wystawa ozdób z bursztynu.
K.

