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SK£AD FABRYCZNY

19 maja na ul. Francuskiej odbêdzie siê oficjalne od-
s³oniêcie pomnika Agnieszki Osieckiej. Uroczystoœæ
zwi¹zana jest ze œwiêtem Saskiej Kêpy „Vive la France!”.

Zabawy poufne

Agnieszka Osiecka
(9.10.1936–7.03.1997), poet-
ka, autorka spektakli teatral-
nych i telewizyjnych, dzienni-
karka, prozaik, re¿yser filmo-
wy, przede wszystkim jednak
autorka ponad dwóch tysiê-
cy tekstów piosenek. Jej
utwory wprowadzi³y na profe-

sjonalne estrady póŸniejsze
gwiazdy: Ewê Demarczyk,
Marylê Rodowicz, £ucjê
Prus, Wojciecha M³ynarskie-
go, zespo³y Skaldowie i Ali-
babki, Marka Grechutê, Tade-
usza WoŸniaka, Kazimierza

Grzeœkowiaka i wiele innych

Z relacji w poprzednim numerze nasi Czy-
telnicy poznali Strasburg jako siedzibê Par-
lamentu Europejskiego. To miasto, stolica
Alzacji jest najwiêksz¹ metropoli¹pó³nocno-
wschodniej Francji. Uchodzi za najbardziej
niemieckie z francuskich miast. W swej hi-
storii, kraina i miasto przechodzi³y z r¹k do
r¹k. Przegrana wojna Francji z Prusami
sprawi³a, ¿e miasto zosta³o przy³¹czone do
zwyciêskiego pañstwa. Wróci³o do Francji,
gdy Niemcy przegra³y I wojnê œwiatow¹.

Ze Strasburgiem zwi¹zanych by³o wiele wy-
bitnych postaci. Tu w latach 1434-44 Jan Guten-
berg udoskonala³ wynalazek druku. Teraz ma
plac swego imienia, z pomnikiem i urocz¹ stulet-
ni¹ karuzel¹ (na zdjêciu na str. 3). Na tutejszym
uniwersytecie studiowa³ prawo s³ynny niemiecki
poeta, powieœciopisarz i filozof Johan Wolfgang
von Goethe. Uczelnie o d³ugiej tradycji maj¹ sie-
dziby w zabytkowych budynkach: Uniwersytet Lu-
dwika Pasteura, Uniwersytet Roberta Schuma-
na, ENA-Ecole Nationale d`Administration.

Pocztówka ze Strasburga

Wiêcej informacji o tej spra-
wie udzielili nam: Krzysztof Tysz-
kiewicz – vice prezes spó³ki Ju-
venes wspó³pracuj¹cy z Fundu-
szem przy zagospodarowaniu
Konesera i Janusz Owsiany,
prezes Stowarzyszenia „Mono-
pol Warszawski”, jeden z auto-
rów opracowanej w 2001 r. kon-
cepcji zagospodarowania „Ko-
nesera” na cele kulturalne.

Krzysztof Tyszkiewicz wyja-
œnia zmianê nazwy spó³ki: akcje
NFI „Piast” kupi³a na gie³dzie
spó³ka BB Investment  i jako
podmiot kontroluj¹cy zdecydo-
wa³a o zmianie nazwy i prze-
kszta³ceniu go w fundusz zajmu-

Na dwa g³osy
4 maja 2007 roku to wa¿na data w historii Warszawskiej Wy-

twórni Wódek „Koneser”. Tego dnia nieruchomoœæ, zad³u¿onej
spó³ki Skarbu Pañstwa, za 60,5 mln z³ kupi³ BBI Development
NFI S.A. – dawny Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Piast”.

j¹cy siê dzia³alnoœci¹ develo-
persk¹ na rynku nieruchomoœci.

BBI Development naby³ w
publicznym przetargu teren,

Tak zaczyna siê list nasze-
go Czytelnika. W miejscu,
które opisuje, od lat nie ma
niezbêdnego chodnika, któ-
ry powinien prowadziæ od
przystanku ronda Bitwy Mor-

Rodem z „Alternatywy 4”
Mo¿e bylibyœcie zainteresowani dziejami g³upoty pol-

skiej w wydaniu mikro - na Tarchominie. Sytuacja parkin-
gu przy Œwiatowida, obok najwy¿szego wie¿owca na
skrzy¿owaniu z dawn¹ Topolow¹, obecnie Hanki Ordo-
nówny, przypomina trochê logikê dzia³añ z czasów „Al-
ternatywy 4”.

skiej w kierunku budynku
przy Œwiatowida róg Ksi¹¿-
kowej. - Mieszkamy w Euro-
pie, a tu chodniki buduje siê
w ten sposób - przynajmniej
w teorii - ¿e najpierw czeka
siê, gdzie ludzie wydepcz¹
œcie¿ki, a dopiero potem k³a-
dzie siê w wydeptanych miej-
scach chodnik. Ale jeœli cze-

ka siê kilka lat - sam miesz-
kam tu od ponad 2 lat - wów-
czas zamiast œcie¿ki robi siê
lej b³ota. Dla porównania
przy poczcie, po przeciwnej
stronie ulicy, taki poprzecz-
ny chodnik jest po³o¿ony.
Ostatnio zbudowano tu par-
king i wzd³u¿ parkingu du¿o
chodników - trzy, w tym trze-
ci równoleg³y do ulicy Œwia-
towida, ale zapomniano o
najwa¿niejszym fragmencie.
Mamy wiêc autostradê rów-
noleg³ych chodników, ale nie
ma jak dojœæ z przystanku do
sklepu (chyba, ¿e po kwadra-
tach, co przypomina bardziej
grê w klasy ni¿ przemiesz-
czanie siê pieszych po chod-
niku). Ponadto zbudowano
jeden chodnik prostopad³y
(sic!) od pierwszej od skrzy-
¿owania klatki schodowej w
kierunku przystanku. I za ten
chodnik nale¿y siê projektan-
towi z³ota czcionka (z³oty
sedes?). Proszê zobaczyæ,
dok¹d ten chodnik prowadzi
i gdzie siê koñczy. Niestety
nie dochodzi do przystanku i
urywa siê na pasie, chcia³o-
by siê powiedzieæ zieleni, ale
nie..., niestety, b³ota. Ocze-
kiwa³bym  zmiany sposobu
myœlenia odpowiedzialnych
za tê kwestiê i wydanie de-
cyzji, która zlikwiduje jawne
dowody g³upoty w planowa-

W grudniowym numerze No-
wej Gazety Praskiej pisaliœmy o
Annie Wieczorek, aktualnej pre-
zydent Klubu Rotary Warszawa
Józefów. Przypomnijmy, ¿e Ro-
tary to organizacja zajmuj¹ca
siê miêdzy innymi dzia³alnoœci¹
na rzecz poprawy warunków
¿ycia ludzi, niesieniem pomocy
humanitarnej, edukacyjnej oraz

Rotary dla SP 73
d¹¿eniem do tolerancji i poko-
ju. Realizuj¹c te cele Klub Ro-
tary Józefów, z inicjatywy Pani
Anny, od kilku lat aktywnie
wspiera trzy mazurskie szko³y z
terenów popegeerowkich, za-
opatruj¹c je miêdzy innymi w
sprzêt komputerowy, programy
i podrêczniki do nauki angiel-
skiego oraz organizuj¹c miêdzy-
narodowe wymiany uczniów.

Pani Ani by³o jednak ma³o.
Jako rodowita pra¿anka wpa-
d³a na pomys³, aby wspomóc
równie¿ praskie dzieci. Oczy-
wiœcie, potrzeby s¹ tak wiel-
kie, ¿e konieczny by³ nie³atwy
wybór. Przyznajemy, ¿e jako
gazeta mieliœmy w tym swój
niezbyt du¿y, ale jednak
udzia³. Zasugerowaliœmy Pani
Annie kontakt z nowo wybra-
nym, m³odym radnym Rady

W Alzacji na ka¿dym kroku „atakuj¹”
nas bociany - jej symbol
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MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis

Ceny konkurencyjne!

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

www.meblekuchenne-emilka.pl

Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

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

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

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

Mistrzowie Polski Unihokeja

Szko³a Podstawowa z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 73

og³asza nabór dzieci urodzonych w 1997r.

do klasy sportowej o profilu unihokej.

Test sprawnoœciowy odbêdzie siê

5 czerwca 2007r. o godz. 16.00

przy ul. Bia³ostockiej 10/18, tel. 022 619-55-01

Na dwa g³osy
zamkniêty ulicami: Z¹b-
kowsk¹ – Markowsk¹ – Bia³o-
stock¹ – Nieporêck¹. Wy³¹-
czono z niego naro¿ne dzia-
³ki, na których znajduj¹ siê: bu-
dynek magazynowy z ujêciem
wody oligoceñskiej, 3 kamie-
niczki (róg Z¹bkowskiej i Nie-
porêckiej), stacja redukcyjno-
pomiarowa gazu (róg Bia³o-
stockiej i Markowskiej) oraz
dzia³kê z budynkiem mieszkal-
nym z przedszkolem na par-
terze. Nie nale¿¹ one do nie-
ruchomoœci zaoferowanych w
przetargu.

Zgodnie z okreœlonymi w
regulaminie przetargu warun-
kami przez 5 lat „Koneser” bê-
dzie dzier¿awc¹ budynków
produkcyjnych i przylegaj¹ce-
go do nich terenu. Szczegó³y
tej sprawy s¹ jeszcze otwar-
te. Byæ mo¿e, produkcja zo-
stanie przeniesiona do „Po-
lmosu” Józefów.

Decyzja w tej sprawie pod-
jêta bêdzie przez zak³ad po
analizie ekonomicznej obu
wariantów. Nie jest objêty
umow¹ dzier¿awy stary budy-
nek magazynu wyrobów goto-
wych, dziêki czemu po ada-
ptacji bêdzie móg³ tu funkcjo-
nowaæ teatr. Oprócz tego, w
ofercie kulturalnej developera
znalaz³y siê: budynek rektyfi-
kacji, budynek kot³owni oraz
stary i nowy magazyn spirytu-
su. Intencj¹ BBI Development
jest stworzenie w nich we
wspó³pracy z miastem cen-
trum kultury. Oferta w tej spra-
wie jest ju¿ rozpatrywana
przez urzêdników.

„Zdajemy sobie oczywiœcie
sprawê, ¿e nieruchomoœæ jest
wpisana do rejestru zabytków
– mówi Krzysztof Tyszkiewicz
– jako ca³oœæ i jako poszcze-
gólne obiekty. Wszystkie sta-
re budynki bêd¹, w porozu-
mieniu z konserwatorem,
chronione, a nowe zagospo-
darowanie  terenu bêdzie mu-
sia³o byæ dostosowane  form¹
architektoniczn¹ do charakte-
ru ca³ego zespo³u i uzgodnio-
ne z konserwatorem. Roz-
poczniemy od szczegó³owej
inwentaryzacji konserwator-
skiej wszystkich historycznych
budynków, po³¹czonej z wa-
loryzacj¹. Nastêpnie przygotu-
jemy opracowanie historycz-
no-konserwatorskie. Konser-
wator wypowiadaæ siê bêdzie
we wszystkich postêpowa-
niach administracyjnych, doty-
cz¹cych prac budowlanych na
terenie nieruchomoœci. Nie
mamy zamiaru robiæ niczego
bez uzgodnieñ z konserwato-

rem zabytków. Taki jest stan
prawny. Byliœmy tego œwiado-
mi, decyduj¹c siê na udzia³ w
przetargu.”

 Janusz Owsiany zadowolo-
ny jest z faktu, ¿e „Koneser” ma
nowego w³aœciciela. Prawie od
siedmiu lat czyni starania, by na
terenie zabytkowej fabryki za-
istnia³o coœ, co sprawdzi³o siê
w Europie: promocja kultury na
terenach poprzemys³owych.
Dotychczas realizacji tego stra-
tegicznego celu nie u³atwia³y
kolejne zmiany na stanowisku
dyrektora firmy: ka¿dy musia³
siê uczyæ funkcji administrato-
ra, odpowiedzialnego za dzie-
dzictwo historyczne. „Teraz
Pan Bóg da³ nam nieoczekiwa-
nie dwie szanse: w³aœcicielem
ocala³ego kompleksu „Konese-
ra” sta³a siê firma, która ju¿ w
trakcie negocjacji wylegitymo-
wa³a siê wra¿liwoœci¹ na to, co
siê dzieje na tym terenie i pró-
buje godziæ racje partnerów ze
sfery sztuki, choæ to mo¿e
oznaczaæ mniejsze zyski. Dru-
ga sprawa: inwestor jest cier-
pliwym i spektakularnie przygo-
towanym partnerem w rozmo-
wach z miastem, które t¹ en-
klaw¹ zarz¹dza i powinno par-
tycypowaæ w tym, co tu siê bê-
dzie dzia³o w przysz³oœci. W³a-
dze miasta, razem z nami ucz¹
siê, w jaki sposób ¿yæ w zabyt-
kach; jak z pieniêdzy publicz-
nych finansowaæ dzia³ania, któ-
re byæ mo¿e nie s¹ w interesie
miasta, ale s¹ w interesie ca³ej
tej przestrzeni. Tu jest swoiste
schronisko dla piêknoduchów,
wszelkiej maœci artystów. Ma-
larze, galernicy, ludzie  teatru
przyszli tu, stworzyli klimat,
daj¹ tej przestrzeni szansê.
Zg³aszaj¹ siê nastêpni, którzy
chc¹ do nich do³¹czyæ. W za-
pewnieniu im bezpieczeñstwa
i perspektywy musi braæ udzia³
miasto; musi byæ sponsorem
dzia³añ artystycznych, które
s³u¿¹ miastu. To szko³a trwa-
nia w nowych warunkach;
szczêœliwie siê sk³ada, ¿e w
dosyæ wydzielonej przestrzeni.
Dwukrotnie spotykaliœmy siê z
przewodnicz¹cym Rady War-
szawy, Lechem Jaworskim,
który wczeœniej by³ szefem
Rady Nadzorczej „Konesera”,
wiêc zna ten teren i budynki.
Obieca³, ¿e bêdzie nam poma-
gaæ, zapraszaæ na posiedzenia
resortowych komisji rady.
Dobr¹ wolê, determinacjê i
¿yczliwoœæ wykazuje te¿ dyrek-
tor Biura Kultury Urzêdu Mia-
sta, Marek Kraszewski. Chodzi
nam o to, by w takich spra-
wach, jak ustalanie stawek
czynszu na cele kulturalne –
obowi¹zywa³y sta³e zasady, by
Urz¹d Miasta by³ poœrednikiem
miêdzy developerem a artysta-
mi; dalej – by miasto by³o nie
tylko promotorem, ale i ¿ywicie-
lem dzia³aj¹cych tu artystów.
Miasto chce przedstawiæ ofer-
tê swego zaanga¿owania w
dzia³alnoœæ kulturaln¹ na tere-
nie „Konesera”. Bardzo wiele
sobie po tym obiecujemy”.

Przedstawicielom Urzêdu
Miasta oddamy g³os w jednym
z najbli¿szych numerów NGP.

K.

Zacznijmy od kobiet i dziew-
cz¹t. Graj¹ca ca³y czas, syste-

matycznie na dobrym poziomie

Sylwia Parzych (rozegra³a
wszystkie turnieje), prowadz¹c

w klasyfikacji do ostatniego tur-
nieju, przegra³a mecz o fina³ z

Dominik¹ Rêbelsk¹. Zajmuj¹c

trzecie miejsce w turnieju zdo-
by³a tylko 6 punktów. Za ma³o

aby wygraæ klasyfikacjê gene-
raln¹, przy równej liczbie punk-

tów z Ol¹ Koz³owsk¹. Ta pora¿-

ka da³a szansê Oli Koz³owskiej
na zdobycie pierwszego miej-

sca w klasyfikacji generalnej.
Ola szansê wykorzysta³a. Wy-

grywaj¹c z Dominik¹ w finale

zdoby³a 10 punktów i z 58
punktami wyprzedzi³a Sylwiê.

Wyniki turnieju z 12 maja:
1. Ola Koz³owska, 2. Domini-

ka Rêbelska, 3. Sylwia Pa-
rzych, 4. Marta Sommer, 5.

Justyna Parzych

Koñcowa klasyfikacja GP:

1. Ola Koz³owska - 58 pkt.

2. Sylwia Parzych - 56

3. Rêbelska Dominika - 51

4. Marta Sommer - 45

5. Justyna Parzych - 27

6. Ma³gorzata Sommer - 22

7. Emilia Dominiak - 5

£¹cznie w tej kategorii skla-
syfikowanych zosta³o 17 za-

wodniczek.

Bez niespodzianek oby³o

siê w kategorii ch³opców ze
szkó³ podstawowych. Najlep-

szy tercet bia³o³êcki Pawe³ i

Damian Brylakowie oraz
£ukasz Pawlak rozdzielili miê-

dzy siebie trofea.

Po raz drugi z rzêdu GP

wygra³ Pawe³ Brylak. Tylko
trzy razy by³ drugi w oœmiu

rozegranych turniejach. By³ to

jego ostatni sukces w tej ka-
tegorii, poniewa¿ od sezonu

2007/2008 bêdzie gra³ w ka-
tegorii OPEN.

Drugi w turnieju Damian po-
twierdzi³ swoj¹ wysok¹ formê

i zaj¹³ tak¿e drugie miejsce w

generalce. Trzeci by³ £ukasz w
turnieju i w generalce.

GP Bia³o³êki w tenisie sto³owym

Z³oto dla wytrwa³ych
Mo¿na tak powiedzieæ po zakoñczonym 12 maja tur-

nieju tenisa sto³owego o Grand Prix Bia³o³êki w sezonie
2006/2007. W ostatnim turnieju w kategoriach OPEN i

dziewcz¹t dosz³o do bardzo ciekawej rywalizacji, a wyni-
ki mo¿na nazwaæ sensacyjnymi.

Wyniki turnieju:

1. Pawe³ Brylak, 2. Damian

Brylak, 3. £ukasz Pawlak, 4.
Wojtek Kamiñski, 5. Damian

Kalisz.

Koñcowa klasyfikacja GP:

1. Pawe³ Brylak - 74 pkt

2. Damian Brylak - 59

3. £ukasz Pawlak - 47

4. Wojciech Kamiñski - 27

5. Damian Kalisz - 24

6. Maciej Berêsewicz - 21

7. Mateusz Kubiak - 14

 W tej kategorii tak¿e skla-
syfikowano 17 zawodników.

Kategoria OPEN to kolejna
porcja sensacji. Zajmuj¹cy 13

miejsce Kazimierz Garwacki
w ³adnym stylu wygrywa tur-

niej i zdobywaj¹c 10 punktów

wchodzi na 7 miejsce premio-
wane nagrod¹. Zajmuj¹cy do

tej pory siódme miejsce Rafa³
Wyszyñski nie punktowa³ w

tym turnieju i spad³ w gene-

ralce na 8 miejsce.

Ambitnie i systematycznie
graj¹cy Piotr Koz³owski zaj-
muje drugie miejsce i w ten
sposób wskakuje na pud³o w

generalce wyprzedzaj¹c Wojt-
ka Kiry³o, który w tym turnieju
jest dopiero szósty.

Czwarta w turnieju Sylwia
Karliñska i trzeci Antoni PaŸ-
dziorko zachowuj¹ swoje

miejsca w generalce.

Wyniki turnieju:

1. Kazimierz Garwacki, 2.
Piotr Koz³owski, 3. Antoni
PaŸdziorko, 4. Sylwia Karliñ-
ska, 5. Igor Krupski.

Koñcowa klasyfikacja GP:

1. Antoni PaŸdziorko - 53 pkt

2. Sylwia Karliñska - 51

3. Piotr Koz³owski - 38

4. Wojciech Kiry³a - 36

5. Jaros³aw Szymañski - 22

6. W³odzimierz Brylak - 19

7. Kazimierz Garwacki - 14

W kategorii OPEN sklasyfi-
kowano 22 zawodników.

£¹cznie we wszystkich oœmiu

turniejach wyst¹pi³o a¿ 104 za-
wodniczek i zawodników.

Maj¹c na uwadze zwiêk-
szenie atrakcyjnoœci cyklu GP
Bia³o³êki planujemy zmiany
regulaminowe. O szczegó-
³ach jeszcze za wczeœnie
mówiæ. Czynimy tak¿e stara-
nia aby wspólnie z SP nr 314
zorganizowaæ od wrzeœnia
szko³ê tenisa sto³owego w
Bia³o³êce.

Dziêki fundatorowi nagród
Bia³o³êckiemu Oœrodkowi Po-
mocy Spo³ecznej rozdano na-
grody dla oœmiu zawodników
w kategoriach OPEN i ch³op-
ców SP. W kategorii kobiet i
dziewcz¹t nagrody trafi³y do
pierwszych 7 zawodniczek.

W imieniu OPS-u nagrody

wrêcza³a Edyta Mañk. Towa-

rzyszyli jej sêdzia g³ówny

Zdzis³aw Winczewski i pisz¹-
cy te s³owa.

T¹ drog¹ dziêkujemy dy-
rektor Iwonie Turowskiej za

udostêpnienie sali gimna-
stycznej, OPS-owi za nagro-

dy, uczestnikom Grand Prix

za systematyczny udzia³ w
turniejach.

Informujê, ze nadal dzia³a
sekcja tenisa sto³owego. W

poniedzia³ki i w pi¹tki od 17.30
do 19.30 mo¿na pograæ w te-

nisa sto³owego w Gimnazjum

nr 121 przy ul. P³u¿nickiej 4.

Jaros³aw Filipowicz

Sekretarz

PKS AGAPE Bia³o³êka

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. Ks.I.

K³opotowskiego 15, zaprasza na wystawê malarstwa Bar-

bary Pszczó³kowskiej-Kasten do Galerii Konferencyjnej.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 15 czerwca

Galeria czynna pon. 10-18, wt. - pt. 8-16

Zaproszenie

Barbara Pszczó³kowska-Kasten - Studiowa³a w War-
szawskiej Akademii Sztuk Piêknych. Dyplom z wyró¿nieniem
uzyska³a na Wydziale Grafiki. Uprawia malarstwo olejne i pa-
stelowe, rysunek, grafikê.

Mia³a piêtnaœcie wystaw indywidualnych oraz bra³a udzia³ w
kilkudziesiêciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranic¹ m.in.
we W³oszech, Hiszpanii, Japonii, Francji, Czechach, a ostat-
nio w wystawach wymiennych w Wilnie, Kijowie, U³an Bator,
Berlinie, Sofii w ramach Warszawskiej Kampanii Artystycznej.

Kilkakrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Prace znajduj¹ siê w zbiorach prywatnych i pañstwowych.

Zjawiska w œwiecie i przyrodzie s¹ dla niej pretekstem do
tworzenia abstrakcyjnych struktur, do zmierzenia siê z pojê-
ciem œwiat³a, materii i przestrzeni. •ród³em inspiracji autorki
s¹ odniesienia do realnoœci, do znaków istnienia oraz kontaktu
z otaczaj¹cym œwiatem. Prezentowane prace z kilku ostatnich
lat w wiêkszoœci powsta³y w bezpoœrednim kontakcie z natur¹,
po swobodnych przekszta³ceniach, z uchwyceniem atmosfery
i kolorytu rzeczywistoœci. Pejza¿e z przypomnienia ze swoja
symbolik¹, czêsto abstrakcyjnym formami s¹ dla niej wa¿nymi
elementami osobistej wypowiedzi o trwaniu i przemijaniu.
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

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

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

022 818-89-68

0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”
022 811-15-43

dokoñczenie ze str. 1

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.strona.pl

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

rtg i naprawa protez

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

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

Elastyczne
protezy nylonowe

Do g³ównych atrakcji mia-
sta nale¿y gotycka katedra
Notre Dame, zbudowana z ró-
¿owego piaskowca, z 76-me-
trow¹ wie¿¹, zakoñczona
iglic¹; z witra¿ami od XII wie-
ku; organami z XIV wieku;
czynnym zegarem z XVI wie-
ku. W nocy katedra i jej oto-
czenie s¹ wspaniale oœwietlo-
ne, podobnie jak ca³e centrum
miasta.

Z rogatki Barrage Vauban,
wybudowanej dla obrony
Strasburga od strony rzeki,
mo¿na przemieœciæ siê w ma-
lownicz¹ sceneriê krajobra-
zow¹ La Petite France, czyli
Ma³ej Francji – sieci w¹skich
uliczek z budynkami z muru
pruskiego, kana³ami, œluzami,
mostami.

Warto odwiedziæ plac „Hom-
me de Ferre”, który nazwê za-
wdziêcza figurze rycerza w ¿ela-
znej zbroi. Ten plac to jeden z
wêz³ów komunikacyjnych, gdzie
krzy¿uj¹ siê wszystkie linie tram-
wajowe. Wycieczkê mo¿na od-
byæ tak¿e statkiem, p³yn¹cym
po rzece Ill.

Bogata jest oferta miasta w
dziedzinie sztuki: Muzeum
Historyczne, Muzeum Sztuk

Piêknych, Muzeum Katedral-
ne, Muzeum Sztuki Nowocze-
snej, Muzeum Alzackie. Na
Placu Republiki mo¿na odwie-
dziæ teatr, jedn¹ z siedzib
w³adz miasta, bibliotekê uni-
wersyteck¹ i piêkny skwer.

Na jednym z placów zoba-
czymy budynek Opery i po-
mnik gen. Leclerca, bohatera
z czasów II wojny œwiatowej.
Na uboczu usytuowany jest
pomnik, na którym wyryto
pierwsze s³owa Marsylianki:
„Allons enfants de la Patrie”.

Na zmêczonych wêdrowa-
niem czekaj¹ restauracje z
daniami kuchni alzackiej, a w
„brasseries” czyli piwiarniach
– specja³y strasburskich bro-
warów. W wielu barach i klu-
bach, oprócz degustacji win –
mo¿na pos³uchaæ muzyki na
¿ywo. Miasto s³ynie tak¿e z
licznych festiwali i œwi¹t. W
czerwcu organizowany jest
Strasburski Festiwal Muzycz-
ny, jesieni¹ – festiwal muzyki
wspó³czesnej.

W tym mieœcie pami¹tki
dawnej historii s¹siaduj¹ z
symbolami wspó³czesnoœci. W
pobli¿u instytucji europejskich:
Parlamentu, Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci oraz Rady Europy

znajduje siê piêk-
ny park de l`Oran-
¿erie, gdzie mo¿-
na odbyæ spacer
lub wycieczkê ro-
werow¹. Na komi-
nie pa³acyku Jó-
zefiny  zobaczy-
my gniazda bo-
cianów – symbo-
lu Alzacji.

Strasburg – ta
nazwa w jêzyku
niemieckim ozna-
cza „miasto dróg”.
Têdy przebiegaj¹
liczne szlaki ko-
munikacyjne. Je-
œli któregoœ z na-
szych Czytelni-
ków zawiod¹ one
w ciekawe miej-
sca - zachêcamy
do opisania
swych wra¿eñ.
Miejsca dla kolejnej „Pocztów-
ki z…” nie zabraknie.          K.

Fot. Adam Rosiñski

Pocztówka ze Strasburga

dokoñczenie ze str. 1

Rodem z „Alternatywy 4”
niu przestrzeni osiedla i

dzielnicy – kontynuuje Czy-
telnik. Jak pisze na jego licz-
ne proœby zareagowa³ jeden

cz³owiek – Wojciech Tu-
masz, bia³o³êcki radny PO. I

jego w³aœnie poprosiliœmy o
komentarz.

- Na podstawie maili od
Pana Jaworskiego z³o¿y³em
niezw³ocznie arkusz inter-
wencyjny, w którym podnio-
s³em sprawê wydeptanych
œcie¿ek od/do przystanków
Stefanika. Z przekazanych mi
przez wydzia³ infrastruktury
dzielnicy Bia³o³êka informacji
wynika, ¿e wydzia³ zrobi³ ju¿
wizjê lokaln¹, stwierdzaj¹c
potrzebê budowy chodnika.
Obecnie bada sprawy w³a-
snoœciowe gruntów, na któ-

rych chodnik mia³by zostaæ
u³o¿ony. Wed³ug mnie w³a-
œcicielem gruntów w rejonie
ulicy Œwiatowida powinno byæ
m.st. Warszawa, a tym sa-
mym nie powinno byæ prze-
szkód w budowie chodników.
Gdyby czêœæ gruntów by³a
prywatn¹ w³asnoœci¹, wów-
czas - to moje przypuszcze-
nie - mo¿e wyst¹piæ problem
z budow¹ do czasu pozyska-
nia gruntu. Wyst¹pienie w
sprawie chodników zbieg³o
siê w czasie z innym moim
wyst¹pieniem dotycz¹cym
ustawienia ³awek i koszów na
œmieci przy ci¹gu pieszo - ro-
werowym wzd³u¿ ulicy Œwia-
towida, na odcinku od  Me-
hoffera do  Dzierzgoñskiej. W
tej sprawie ju¿ otrzyma³em
zapewnienie z Zarz¹du

Oczyszczania Miasta, ¿e ten
postulat zostanie uwzglêdnio-
ny przy planowaniu zadañ na
rok 2008. W tym roku, ze
wzglêdu na rozdysponowa-
nie œrodków, ³aweczek i ko-
szów nie mo¿na ustawiæ na
tym odcinku ulicy Œwiatowida.

(egu)

W œrodê, 16 maja w godz. 10-15, w Bia³o³êckim Oœrod-
ku Sportu, ul. Strumykowa 21, odbêd¹ siê Targi Pracy i
Przedsiêbiorczoœci 2007, pn.: „Masz wp³yw na swoj¹ ka-
rierê! ZnajdŸ nowe perspektywy rozwoju!”

Targi Pracy i Przedsiêbiorczoœci 2007

Targi organizowane s¹ z
myœl¹ o poszukuj¹cych pra-
cy mieszkañcach Warszawy
i województwa mazowieckie-
go, a szczególnie o osobach
niepe³nosprawnych, odcho-
dz¹cych ze s³u¿by ¿o³nier-

zach zawodowych i ich rodzi-
nach. Organizatorzy zapra-
szaj¹ tak¿e wszystkich zain-
teresowanych znalezieniem
nowych œcie¿ek kariery za-
wodowej.

Uczestnicy targów bêd¹
mieli mo¿liwoœæ bezpoœred-
niego spotkania siê z praco-
dawcami, którzy zaprezen-
tuj¹ blisko 4500 ofert pracy.

Dla osób zainteresowa-
nych samozatrudnieniem cie-
kaw¹ ofertê przygotowa³ Sa-
lon Przedsiêbiorczoœci, w któ-
rym bêdzie siê mo¿na dowie-
dzieæ jak za³o¿yæ i prowadziæ
w³asn¹ firmê. Zainteresowa-
ni dowiedz¹ siê o mo¿liwo-
œciach uzyskania instytucjo-
nalnego wsparcia przysz³ych
przedsiêbiorców przez ró¿-

nych partnerów rynku pracy.
W salonie pokazane tak¿e
zostan¹ prezentacje tema-
tyczne adresowane do przy-
sz³ych w³aœcicieli firm.

Organizatorami przedsiê-
wziêcia s¹: Miasto Sto³eczne
Warszawa - Dzielnica Bia³o-
³êka, Urz¹d Pracy m.st. War-
szawy, Wojskowe Centrum
Aktywizacji Zawodowej, Pol-
skie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upoœledze-
niem Umys³owym, Stowarzy-
szenie Niepe³nosprawni dla
Œrodowiska EKON oraz Bia-
³o³êcki Oœrodek Sportu.

Wstêp na targi jest wolny.
Dojazd autobusem bezp³at-
nym oznaczonym napisem
„targi pracy” kursuj¹cym na
trasie: Dworzec Centralny -
Al. Jerozolimskie - Most Po-
niatowski - Rondo Waszyng-
tona - al. Zieleniecka - Targo-
wa - Jagielloñska - Modliñska

- Obrazkowa - Myœliborska -
Œwiatowida - Nowodwory.
Bezp³atny autobus bêdzie
kursowa³ od godziny 9 z czê-
stotliwoœci¹ co 30 minut.

Informacje dotycz¹ce Tar-
gów Pracy i Przedsiêbiorczoœci

2007 oraz szczegó³owy wykaz

przystanków bezp³atnego auto-

busu znajduj¹ siê na stronie

www.up.warszawa.pl/targi

Ta alzacka Statua Wolnoœci, mniejsza i
wczeœniejsza od amerykañskiej, wysz³a
spod tego samego d³uta: Frederica
Auguste`a Bartholdiego
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ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

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

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Zdarzy³o siê coœ z³ego Twoim okularom. Bez nich nie
mo¿esz nic robiæ, nawet poruszaæ siê po ulicy. Nie martw
siê. PrzyjedŸ na Pragê. Drogê wska¿e Ci szyld „OPTOKAN”
na rogu Kondratowicza i £abiszyñskiej. W pawilonie od
frontu znajduj¹ siê sklepy: z ubiorami i spo¿ywczy. Z dru-
giej strony, obok poczty jest wejœcie do Centrum Optyki
Okularowej „OPTOKAN”.

Od progu spogl¹daj¹ na Ciebie mi³e twarze z plakatów. Oku-
lary dodaj¹ im uroku. Otwarte drzwi na wprost zapraszaj¹ do
jasno oœwietlonego salonu, b³yszcz¹cego szk³em i lustrami.
Ca³¹ œcianê zajmuje rega³ wype³niony okularami. Przy owal-
nej ladzie wygodne krzes³a zachêcaj¹ by zasi¹œæ przed lu-
strem i przymierzyæ okulary.

- W czym mo¿emy pomóc? - pytaj¹ sprzedawcy. Ka¿dy za-
prasza do swojego stanowiska. Nie bardzo jeszcze wiesz czego
chcesz, ale ju¿ nie czujesz siê zagubiony. S³yszysz zapewnie-
nie, ¿e z ponad dwóch tysiêcy mo¿liwoœci obs³uga pomo¿e wy-
braæ to, co jest najlepsze dla konkretnej osoby. Oczywiœcie, ¿e
chodzi o skorygowanie wady wzroku, ale tak¿e o coœ jeszcze.

Od dawna wiadomo, ¿e okulary to proteza dla oczu, od nie-
dawna traktowane s¹ jako wielce atrakcyjna bi¿uteria i narzê-
dzie, dziêki któremu mo¿na nadaæ twarzy okreœlony wyraz: cie-
p³y, przyjemny, sympatyczny lub zimny odpychaj¹cy. Samemu
mo¿na próbowaæ, ale warto zaufaæ doœwiadczonemu sprzedaw-
cy: mieli przed sob¹ setki twarzy i potrafi¹ dobraæ odpowiednie
okulary do niepowtarzalnego, indywidualnego oblicza.

Szk³a dobiera siê po komputerowym badaniu wzroku. Przez
kameraln¹ poczekalniê wchodzisz do nowoczeœnie wyposa-
¿onego gabinetu. Mi³a pani doktor zaprasza na fotel, przysu-
wa ruchom¹ czêœæ stolika z aparatur¹. Wszystko ustawia na
wygodnej dla Ciebie wysokoœci. Zestaw japoñskiej firmy TOP-
CON okreœla stan oczu i wskazuje, czego im potrzeba. Re-
cepta wêdruje do warsztatu za œcian¹, gdzie na japoñskich
komputerach nowej generacji nadaje siê szk³om po¿¹dany
kszta³t z dok³adnoœci¹ do 0,05 mm. Wracasz do estetycznie
urz¹dzonej poczekalni. Czas oczekiwania skróci przejrzenie

kolorowych tygodników lub ogl¹danie telewizji. Uspakaja-

j¹co podzia³aj¹ tapety i wyk³adziny w stonowanych kolorach
oraz umieszczone wokó³ roœliny doniczkowe. Pó³ godziny mija
bardzo szybko. Okulary s¹ gotowe, mo¿na je za³o¿yæ. Widzisz
lepiej, œwiat jest piêkniejszy.

- Dysponujemy sprzêtem diagnostycznym i optycznym naj-
wy¿szej klasy, lepszym ni¿ zagraniczne firmy, które tak agre-
sywnie reklamuj¹ siê w telewizji - mówi szef COO OPTOKAN -
Mo¿emy obs³u¿yæ kilkusettysiêczne miasto. Nie ma u nas mar-
murów ani z³ota, ale zak³ad jest tak urz¹dzony by dobrze czu³
siê w nim cz³owiek nawyk³y do luksusu, a biedniejszy nie prze-
¿ywa³ stresów. W naszych okularach chodz¹ m.in. s³awny spor-
towiec, spikerka II Programu TV, osoby z lokalnej w³adzy, ¿ony
polityków (ró¿nych opcji), dziennikarze, znany na Pradze ks.
Stanis³aw i zakonnice. Popularne piosenkarki zamawia³y so-
czewki kontaktowe. Jesteœmy nastawieni na obs³ugê wszyst-
kich klientów: od dzieci, które dopiero rozró¿niaj¹ obrazki do
seniorów. Warto przyjœæ w³aœnie do nas, bo 95% okularów wy-
konujemy w pó³ godziny - NAJSZYBCIEJ W POLSCE.

Mamy najwiêkszy w stolicy wybór oprawek (ponad dwa ty-
si¹ce!). Komputerowe badanie wzroku u nas jest najtañsze w
Warszawie. Stosujemy jedyne soczewki kontaktowe, które maj¹
filtr ultrafioletowy chroni¹cy przed promieniowaniem z monito-
rów komputerowych. Codziennie, non stop, przyjmuje lekarz
okulista - nie trzeba siê zapisywaæ. Jesteœmy ca³kowicie polsk¹
firm¹, lepsz¹ od zagranicznych, które dziêki ró¿nym u³atwie-
niom maj¹ otwart¹ drogê ekspansji na rynek polski.

Rodakom postrzegaj¹cym przysz³oœæ w wymiarze globalnym
proponujê has³o: „Poruszajmy siê w Unii Europejskiej z podnie-
sion¹ g³ow¹, a jeœli w okularach to najlepiej z OPTOKANU”.

W konkurencji z Zachodem nasza firma wygrywa!

Nasze okulary nie k³ami¹

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

B E Z P £ A T N A  N A U K A

Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I

ul. Mieszka I nr 7 Warszawa Targówek Fabryczny

tel. (022) 679-16-69, 679-54-39, 677-86-29

Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹,

chcesz kontynuowaæ naukê?

Proponujemy Ci:

2-letnie LICEUM UZUPE£NIAJ¥CE w systemie

• dziennym dla m³odzie¿y

• wieczorowym (3 razy w tygodniu od godz. 16) dla doros³ych

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Grupa rowerzystów na cze-
le z Paw³em Paczkiem, preze-
sem Klubu Rowerowego „Try-
bik” przyjecha³a w asyœcie po-
licji sprzed SP na Jagielloñ-
skiej, do Wojskowego Oœrodka
Rekreacyjnego Klubu Dowódz-
twa Garnizonu Warszawa na
Wale Miedzeszyñskim. Zmien-
na pogoda i odbywaj¹ce siê w
tym samym czasie uroczysto-
œci sprawi³y, ¿e frekwencja by³a
mniejsza ni¿ na poprzednich
imprezach. Nie przeszkodzi³o
to w dobrej zabawie, poucza-
j¹cych pokazach i emocjonuj¹-
cych rozgrywkach.

Zaczê³o siê od konkursu
plastycznego. Kompozycje,
na betonowym pod³o¿u, ryso-
wa³y kredkami g³ównie dzieci
z ogniska TPD przy ul. Bia³o-
stockiej 22. Autorzy zespo³o-
wych prac otrzymali nagrody
i wyró¿nienia.

Ko³a w ruch
Na inauguracjê siódmego sezonu rowerowego „Trybi-

ka”, 11 maja, przybyli klubowicze i goœcie, z których naj-
starszy, pan W³odzimierz, ma 70 lat, najm³odsza – Matylda

– 2 miesi¹ce. Dziewczynkê w wózeczku przywioz³a mama;

jej 6-letnia siostra Kinga przyjecha³a z tat¹, na tylnym sio-
de³ku roweru, ubrana w kamizelkê odblaskow¹ i kask.

Tradycyjnie rozegrano sla-
lom rowerowy i ciesz¹cy siê
du¿ym powodzeniem konkurs
na jak najwolniejsz¹ jazdê.
Czemu s³u¿y taki konkurs?
Prowadz¹cy go Roman Taraj-
da, policjant z 25-letnim sta-
¿em, wyjaœnia: Nie sztuka roz-
pêdziæ siê, a potem hamowaæ.
Sztuk¹ jest jechaæ na rowerze
bardzo powoli. Wtedy widaæ,
jakie prowadz¹cy ma umiejêt-
noœci panowania nad rowe-
rem i utrzymania równowagi;
jest to bardzo potrzebne w nie-
których niebezpiecznych sytu-
acjach. W³aœnie g³ównie tak¹
jazdê trenowali policjanci, któ-
rzy byli na szkoleniu we fran-
cuskiej szkole motocyklowej.

Konkurs jazdy wolnej roz-
grywano etapami, w dwójkach.
W dwu edycjach zwyciê¿y³
Marcin Kowalczyk, nagrodzo-
ny tak¿e za rzut ko³em ratun-

kowym i siódme miejsce w sla-
lomie rowerowym. Zwyciêzc¹
slalomu zosta³ Adrian Makus,
kolejne miejsca zajêli: Piotr
Œledziak, Rafa³ D¹bek, £ukasz
Kostecki, Andrzej Niedbalski
(autor najcelniejszego rzutu
ko³em ratunkowym na odle-
g³oœæ), Wiktor Giera.

Mimo licznych tego dnia
zajêæ, zwi¹zanych z obs³ug¹
imprez miejskich, nie zawie-
dli policjanci z Wojewódzkie-
go Oœrodka Ruchu Drogowe-
go i komisariatu Policji Rzecz-
nej, a nawet z referatu psów
z ul. Jagielloñskiej. O swych
planach podró¿niczych opo-
wiedzia³ Wojciech Pasieczny
z WRD Komendy Sto³ecznej.
Przy rozpalonym przez niego
ognisku pieczono i spo¿ywa-
no kie³baski. Mo¿na by³o po-
siedzieæ w ³odzi patrolowej, a
tak¿e obserwowaæ, jak na
s³owne komendy i znaki opie-
kuna reaguje wyszkolony
owczarek niemiecki. Funkcjo-
nariusze z Jednostki Ratow-
nictwa Specjalistycznego po-
kazali na fantomie, a potem
na ¿ywym modelu, jakie czyn-
noœci trzeba wykonaæ, udzie-
laj¹c pierwszej pomocy.

Ró¿norodnoœci¹ programu
przyjemnie zaskoczony by³ An-

drzej Boguszewski, reprezentu-
j¹cy WORD – sponsora nagród
dla uczestników konkursów.
Zapewni³, ¿e WORD jest otwar-
ty na wspó³pracê i nadal bêdzie
wspiera³ takie inicjatywy. Niewy-
kluczone, ¿e nastêpnym razem
jego przedstawiciel bêdzie nie
tylko obserwatorem, ale tak¿e
uczestnikiem zabawy.

Udzia³ goœci na WFM-kach
z Motor Klub Wawer, z preze-
sem W³odzimierz G¹siorkiem,
mo¿e byæ zapowiedzi¹ wspó-
³pracy miêdzy klubami mi³o-
œników dwóch kó³ek.

Szef WORD, mjr rez. Stani-
s³aw Krasowski deklaruje, ¿e
nadal bêdzie udziela³ goœciny
„Trybikowi” na imprezy, wzbo-
gacaj¹ce wiedzê i umiejêtno-
œci m³odych rowerzystów.

W prowadzeniu inauguracji se-
zonu pomagali prezesowi Pacz-
kowi wypróbowani wspó³pracow-
nicy: Tomek Ciszewski, Jacek
Malczyk, Piotr Œledziak, Adrian
Makus oraz pani Zosia, pan Ka-
zio i ma³¿onka, pani Ma³gorzata.
Sponsorami nagród byli: Carrefo-
ur (poczêstunek), Wojewódzki
Oœrodek Duchu Drogowego,
Wheeler, Akademia Bezpiecznej
Jazdy (koszulki), Wydzia³ Kultury
i Sportu Pragi Pó³noc (misie od-
blaskowe)                                K.

ul. Jagielloñska 16, www.sun-line.pl
tel. (022) 818 26 95, 353 29 66

Wakacje w kraju i za granic¹:
WCZASY, OBOZY, AUTOKAR, SAMOLOT

Last minute ! non-stop
NAJTAÑSZA BU£GARIA

NAJPIÊKNIEJSZA CHORWACJA
UZDROWISKA i CHATY w S£OWACJI

Sp³ywy kajakowe, DOMKI na Mazurach
Ubezpieczenia Tramp Allianz
zapraszamy pn.-pt. w godz. 10-18

NajwyraŸniej w g³êbokim
powa¿aniu. Byæ mo¿e, dopie-
ro gdy jakiœ wkurzony kierow-
ca zrobi zdjêcia i wyst¹pi do
s¹du o odszkodowanie, urzêd-
nicy Zarz¹du Dróg Miejskich,
czyli w³aœciciele dziury, zmu-
szeni zostan¹ do dzia³ania.

Do rzeczy jednak. Wzd³u¿ ul.
Kondratowicza ci¹gn¹ siê dwa
trawniki, poœrodku których jest
chodnik. I dobrze; ale problem
w tym, ¿e trawnik bli¿szy do-
mom nale¿y do SM „Bródno”, a
bli¿szy jezdni w³aœnie do ZDM.
Pod numerem 41, gdzie nie tyl-
ko wje¿d¿aj¹ mieszkañcy, ale
tak¿e klienci s¹siaduj¹cych

Gdzie ZDM ma dziurê?
sklepów – Tesco i Rossmana –
w trawniku ZDM-owskim jest
wielka dziura. Zorientowani
mieszkañcy bior¹ zakrêt du¿ym
³ukiem, ale nieœwiadomi,
zw³aszcza wtedy, gdy z przeciw-
ka coœ jedzie, skrêcaj¹ ciasno. I
wpadaj¹ w g³êboki dó³. W naj-
lepszym przypadku trzeba tylko
samochód podlewarowaæ, w
gorszym – wgnieciony zostaje
próg lub mo¿e byæ uszkodzone
zawieszenie.

Mieszkañcy wielokrotnie
upominali siê o zasypanie
dziury. Jak widaæ, bezskutecz-
nie. Mo¿e nasza interwencja
coœ pomo¿e? Czekamy!

Warszawy Sebastianem Wierz-
bickim. Wspó³pracowaliœmy z
nim ju¿ wczeœniej, wiedz¹c, ¿e
sprawy oœwiaty s¹ mu wyj¹tko-
wo bliskie. Któr¹ szko³ê wy-
braæ? Radny bez chwili waha-
nia  zaproponowa³ Szko³ê Pod-
stawow¹ z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi nr 73 mieszcz¹c¹ siê
przy ul. Bia³ostockiej róg Brze-
skiej. Wkrótce zorganizowa³ te¿
wspólne spotkanie z dyrekto-
rem szko³y. Dyrektor placówki -
Bo¿ena Æwikliñska - z radoœci¹
przyjê³a te¿ informacjê o chêci
dodatkowego wsparcia szko³y
przez Rotary. Oprowadzi³a go-
œci po placówce, opowiadaj¹c
przede wszystkim o uczniach:
ich sukcesach – zw³aszcza
sportowych, ale równie¿ proble-
mach – nie tylko szkolnych. W
trakcie rozmowy okaza³o siê na
przyk³ad, ¿e do klasy zerowej
trafiaj¹ dzieci, które nie tylko nie
potrafi¹ policzyæ do dziesiêciu,
ale nie umiej¹ równie¿ nazywaæ
kolorów! St¹d te¿ w trakcie spo-
tkania pojawi³ siê pomys³, aby
Rotary wspar³o uczniów klas
zerowych. Pani Ania Wieczorek
zaoferowa³a bezp³atne pod-
rêczniki i programy komputero-
we do nauki angielskiego oraz
opiekê metodyczn¹ i op³acenie
etatu nauczyciela jêzyka! Usta-
lono, ¿e w najbli¿szym czasie
przedstawione zostan¹ przez
ni¹ wszystkie szczegó³y projek-
tu, a ca³y program ruszy w szko-
le ju¿ od wrzeœnia. Tym samym
kilkadziesi¹t dzieci otrzyma nie-
powtarzaln¹ szansê na szybszy

i lepszy start edukacyjny. To
wspania³a informacja nie tylko
dla nich, ale równie¿ ich rodzi-
ców, których nie staæ na finan-
sowanie dodatkowych zajêæ dla
swych pociech. Dziêki Rotary
przynajmniej ten ich problem
uda³o siê rozwi¹zaæ. A to jesz-
cze nie koniec, bowiem Pani
Ania ma g³owê pe³n¹ pomys³ów
innych dzia³añ na rzecz dzieci
ze szko³y Bia³ostockiej. O ich
realizacji bêdziemy Pañstwa in-
formowaæ na bie¿¹co, a
uczniom i kadrze ju¿ dziœ gra-
tulujemy takich przyjació³, jakich
znaleŸli w osobach Pani Ani
Wieczorek i radnego Sebastia-
na Wierzbickiego.

A na zakoñczenie: jako redak-
cja nie mogliœmy i nie chcieliœmy
niczego sugerowaæ. Ale ten wy-
bór szczególnie nas cieszy.
Przypomnijmy, ¿e to w³aœnie o
uczniach tej szko³y, chodz¹cych
do œwietlicy, pisaliœmy w roku
ubieg³ym. Na tradycyjnie tam or-
ganizowanych kiermaszach
œwi¹tecznych dzieci zebra³y pie-
ni¹dze i to niema³e: dwa razy po
400 z³otych. Zamiast wydaæ je
na zabawki, kino czy lody - z
w³asnej inicjatywy przekaza³y je
dla Oddzia³u Ginekologiczno-
Po³o¿niczego i Noworodków
szpitala Praskiego. Czy takim
dzieciakom nie warto pomagaæ?

Rotary dla SP 73
dokoñczenie ze str. 1

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654



nowa gazeta praska 5

DOBRY KREDYT to:

KREDYT GOTÓWKOWY

• nawet do 50 000 z³

• na okres do 72 miesiêcy

• tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach

• ju¿ przy dochodzie 470 z³

• z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

KREDYT KONSOLIDACYJNY

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

  Twoje raty

• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto

• ju¿ przy dochodzie 600 z³

Mo¿liwoœæ otrzymania do kredytu bezp³atnie

karty kredytowej VISA

Czekamy na Ciebie!

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

PrzyjdŸ do Dobrego Kredytu i zapytaj

o szczegó³y uzyskania kredytu

bez zbêdnych formalnoœci.

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

 - Czy s¹ jakieœ charakte-
rystyczne objawy wskazuj¹-
ce na zwyrodnienia krêgów
szyjnych?

- Choroba zwyrodnieniowa
krêgos³upa szyjnego poza do-
legliwoœciami ze strony karku
mo¿e prowadziæ do os³abienia
i zaburzeñ czucia w obrêbie
koñczyn górnych i dolnych,
czasem mo¿e nawet naœlado-
waæ choroby serca lub mózgu.
Pojawiaj¹ siê bóle g³owy,
umiejscowione w czêœci poty-
licznej, które nasilaj¹ siê przy
skrajnych ustawieniach g³owy
i mo¿e im  towarzyszyæ sztyw-
noœæ karku. Czasem mog¹
przypominaæ bóle migrenowe.
Mog¹ siê pojawiaæ bóle twa-
rzy, zawroty g³owy, nudnoœci,
wymioty, a nawet omdlenia.
Ataki zawrotów g³owy powo-
duje upoœledzenie przep³ywu
krwi przez têtnice krêgowe.

- Do jakich powik³añ
mo¿e prowadziæ zwyrodnie-
nie krêgów szyjnych?

- Powik³aniami s¹ w³aœnie
równie¿ objawy, o których mó-
wi³em wczeœniej – bóle g³owy,
twarzy, uczucie duszenia w
gardle, zawroty g³owy, nudno-
œci i omdlenia. Pojawiaj¹ siê
dolegliwoœci bólowe w obrêbie
karku nasilaj¹ce siê wskutek
napiêæ, po wyziêbieniu orga-
nizmu, po przeci¹¿eniach spo-
wodowanych np. d³ug¹ jazd¹
samochodem. Dolegliwo-
œciom bólowym towarzyszy
zwykle ograniczenie ruchów.
Dochodzi do nadmiernego
napiêcia miêœni i przeci¹¿anie
pozosta³ych struktur krêgos³u-
pa. Pojawia siê niezale¿ny od
woli odruch przymusowego
ustawienia szyi - g³owa jest
wyraŸnie skrêcona w lewo lub
w prawo. Innym powik³aniem
jest rwa ramienna, która obja-
wia siê bólem i drêtwieniem
promieniuj¹cym do barku, ra-
mienia i rêki. Bólom towarzy-
szy os³abienie miêœni, czasem
nawet ich zaniki, co skutkuje
mniejsz¹ pewnoœci¹ chwytu,
ograniczeniem sprawnoœci
precyzyjnych ruchów palców

Bardzo wa¿ne krêgi szyjne
Po raz kolejny spotykamy siê dziœ z Jackiem Twarowskim,

dyplomowanym rehabilitantem i prawdziwym mistrzem ma-
sa¿u.  Wspó³praca z kilkoma warszawskimi szpitalami i bar-
dzo liczne grono pacjentów to najlepsza rekomendacja dla
jego uzdolnieñ. Ponad dziesiêcioletni sta¿ pracy to œwia-
dectwo doœwiadczenia w walce z dolegliwoœciami bólowy-
mi. Dziœ porozmawiamy o szyjnym odcinku krêgos³upa.

lub utrat¹ kontroli nad stawem
ramiennym czy ³okciowym.
Stosunkowo rzadkim, ale po-
wa¿nym powik³aniem zwyrod-
nieñ krêgów szyjnych jest mie-
lopatia szyjna, która jest cho-
rob¹ rdzenia krêgowego.
Schorzenie pojawia siê gdy
centralna przepuklina kr¹¿ka
uciska na rdzeñ. Zaczyna siê
podstêpnie od os³abienia,
dr¿eñ lub skurczów w nogach.
Dysfunkcja mo¿e równie¿ ob-
j¹æ koñczyny górne. W za-
awansowanej fazie choroby
mog¹ nawet wyst¹piæ trudno-
œci w oddawaniu moczu. Mie-
lopatia szyjna jest stanem na
tyle powa¿nym, ¿e stanowi
wskazanie do pilnej operacji.

- Jak leczyæ zwyrodnienia
krêgów szyjnych?

- Nie ma jednej, uniwersalnej
metody, wszystko zale¿y od ro-
dzaju powik³ania zwyrodnieñ
krêgów szyjnych. W bólach kar-
ku stosuje siê   wzglêdne unie-
ruchomieniu szyjnego odcinka
krêgos³upa, przez za³o¿enie na
kilka dni g¹bkowego ko³nierza
ortopedycznego. Skuteczne
jest równie¿ podawanie leków
znosz¹cych nadmierne napiê-
cie miêœniowe. Œrodki te ³¹czy
siê zazwyczaj ze standardowy-
mi niesterydowymi lekami prze-
ciwzapalnymi. W leczeniu
ostrego zespo³u bólowego do-
brze robi miejscowe stosowanie
ciep³a i  spoczynkowa pozycja
cia³a – na plecach, na p³ask.
Ogromn¹ ulgê przynosz¹ ma-

sa¿e. Rwa ramienna wymaga
stosowania zabiegów fizykote-
rapeutycznych m.in. delikat-
nych wyci¹gów, ulgê przynosz¹
równie¿ masa¿e.

Pos³uchajmy co mówi¹ pa-
cjenci Jacka Twarowskiego. –
Od lat opiekujê siê moim nie-

pe³nosprawnym dzieckiem.

Wi¹¿e siê to z du¿ym wysi-
³kiem fizycznym. DŸwigam,

podnoszê, ale te¿ ¿yjê w ci¹-
g³ym stresie. Zaczê³o siê od

napiêcia miêœni karku i szyi.

Stopniowo zaczê³am odczu-
waæ bóle karku, drêtwienia

r¹k, os³abienie si³y miêœni.
Masa¿e Jacka Twarowskiego

postawi³y mnie na nogi, a ra-

czej przywróci³y sprawnoœæ
moim rêkom. Z ca³¹ odpowie-

dzialnoœci¹ mogê poleciæ
wszystkim – mówi Janina Za-
torska. – Bywa³o, ¿e rwa ra-

mienna wy³¹cza³a mnie z

¿ycia na tygodnie. W koñcu
wyl¹dowa³em w szpitalu. Leki
dawa³y poprawê, ale na krót-

ko. Dopiero masa¿e Jacka
Twarowskiego sprawi³y, ¿e do-

legliwoœæ jest coraz rzadsza,
a jeœli siê pojawia to szybko
znika w³aœnie po masa¿ach.

Ten cz³owiek ma z³ote rêce –
mówi Andrzej Mi³kowski.

Rozmawia³a

El¿bieta Gutowska

Masa¿e i æwiczenia reha-
bilitacyjne Jacka Twarow-
skiego to  znakomite wspar-
cie dla leczenia farmakolo-
gicznego, niezawodna pro-
filaktyka chorób - m.in. po-
wodowanych przez dys-
funkcje krêgów szyjnych.
Ze szczegó³ami terapii mo¿-
na siê zapoznaæ na stronie
www.gabinet.strona.pl

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Salon

Fryzjersko-Kosmetyczny

„Carla i Eva”

W naszym salonie oferujemy Pañstwu:

• Strzy¿enie mêskie od 10z³
• Strzy¿enie damskie+modelowanie od 20z³

• Trwa³a od 60 z³

• Farba od 60 z³

• Baleyage od 80 z³

• trwa³a ¿elowa

ul. Darwina 15
tel. (022) 818 98 46

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy do Gabinetu „Zdrowie”

Jacka Twarowskiego

przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79

pod nr telefonu - 022 610 06 73

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej Nr 257

przy ul. Podró¿niczej 11 zaprasza Absolwentów

i wszystkich sympatyków naszej placówki

na FESTYN z okazji 90-lecia szko³y,
który odbêdzie siê 2 czerwca

w godz. 11-15 na boisku szkolnym.

W programie: spotkanie Absolwentów z pracownikami
szko³y, wystêpy artystyczne, grill, konkursy, loteria,

zawody sportowe.

Wreszcie drgnê³o – mówi¹
mieszkañcy bloków przy Ma-
jowej i Nieszawskiej. Strach
by³o patrzeæ na obskurny bu-
dynek piekarni. Nieremonto-
wany, brudny, osmalony pawi-
lon straszy³ od pocz¹tku 70. lat
ubieg³ego wieku. Na balkonie
od frontu, tu¿ nad wejœciem do
sklepu, poniewiera³ siê gruz i
stara muszla klozetowa.

Przed  kilkoma dniami roz-
poczê³y siê prace remonto-
we. Budynek jest w³aœnie

Piekarnia straszyd³o
ocieplany i zapewne za kilka
dni pojawi¹ siê tynki. – Re-
mont mo¿e tylko cieszyæ.
Budynek piekarni wyraŸnie
odstawa³ od reszty pawilo-
nów przy Nieszawskiej. Ro-
biê zakupy w sklepie przy pie-
karni, ale szczerze mówi¹c
zniechêca³ mnie ma³o este-
tyczny wygl¹d pawilonu. To
wstyd, ¿e przez tyle lat w³a-
œcicielom nie uda³o siê zro-
biæ z nim porz¹dku – mówi
klientka sklepu.            (egu)

Hospicjum Domowe ul. Tykociñska 27/35 zaprasza 20 maja
(niedziela) na Hospicyjny Piknik Praski do Parku Praskiego:

godz. 15 - 16 - Program poetycko-muzyczny poœwiêcony
Ojcu œwiêtemu Janowi Paw³owi II „Do koñca nas umi³owa³.”, 
wykonawcy: Sylwia Knap - sopran, Tomasz Chmielarz - tr¹b-
ka, Monika Przestrzelska - piano, Jerzy WoŸniak - s³owo

godz. 16 - 16.45 - Reprezentacyjna Orkiestra Wojska Polskiego

godz. 17 - Zespó³ „Bia³o³êczanie” Gimnazjum nr 121; Cherle-
eders „Stet dance” 99 LO im. Herberta; Cherleeders AXEL ZS nr

45 Gimnazjum nr 57 i Szko³a Podstawowa ul. Jagielloñska 7;
wystêpy Szko³y Podstawowej nr 275, ul. Hieronima 2; Przedsta-

wienie VIII LO im. W³adys³awa IV, Warszawa, ul. Jagielloñska 58

godz. 20 - M³odzie¿owa Grupa Uwielbienia
Wiêcej informacji - e-mail:Hospicjum@marianie.pol.pl;

www.hospicjum-domowe.waw.pl  tel. (0-22) 679-67-00.

Hospicyjny Piknik Praski

19, 26 maja, godz. 17-21.30 - Zabawy taneczne dla doros³ych

27 maja, godz. 12 - z okazji Dnia Dziecka poranek teatral-
ny „Bajka o Ani zwanej Czerwonym Kapturkiem”
31 maja, godz. 17-19 - Bal z okazji Dnia Dziecka.
3 czerwca, godz. 10-20 - XII Warszawski Turniej Rycerski o sza-
blê Króla Zygmunta III Wazy - Bródno’2007 (Park Bródnowski)

6 czerwca, godz. 12 - Uroczyste zakoñczenie roku akade-
mickiego w Bródnowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Koncert jazz bandu RIFF.
8, 15, 22, 29 czerwca, godz. 17-21 - Otwarte Turnieje sza-
chowe w systemie szwajcarskim.
9, 16, 23, 30 czerwca, godz. 17-21.30 - Sobotnie zabawy
taneczne dla doros³ych
10 czerwca, godz. 11 - Seans bioenergoterapeutyczny Je-
rzego Mruga³y
14 czerwca, godz. 17 - Koncert uczestników zespo³ów za-
interesowañ i kursów dzia³aj¹cych w Domu Kultury Œwit
15 czerwca, godz. 20.15 - Scena estradowo-kabaretowa:
Kabaret Jerzego Kryszaka
16 czerwca, godz. 15 - Wernisa¿ wystawy Pracowni Cera-
miki i Witra¿u Magenta  oraz Pracowni  Rysunku i Malarstwa

20 czerwca, godz. 18 - Koncert uczestników Ogniska mu-
zycznego w klasie instrumentów klawiszowych (keyboard,
pianino) na zakoñczenie sezonu kulturalnego 2006/2007

Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Seminaria:
21 maja, godz. 11 - „Wiedeñ i Requiem” prowadzone przez
Cz³onka Miêdzynarodowego Towarzystwa Mozartowskiego
p. Ireneusza Dembowskiego
28 maja, godz. 11 - „Niedokrwistoœæ i inne schorzenia uk³a-
du krwiotwórczego” prowadzone przez adiunkta Katedry Die-
tetyki SGGW  p. Dariusza W³odarka
Wyk³ady:
23 maja, godz. 12 - Psychologia: Iwona Majewska-Opie³ka
- „Psychologiczne prawa ¿ycia” cz.VII
30 maja, godz. 12 - Teatr: dr Danuta KuŸnicka - „Teatr w
cieniu polityki”
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mini og³oszenia
NAUKA

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

ANGIELSKI doœwiadczony
lektor, matura, jêzyk potoczny
(wyjazdy), tel. 022 676-73-65
(Tarchomin)
ANGIELSKI: nauka, kursy,
0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³oski,
rosyjski, grupy, indywidualnie
0606-744-724

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

ZDROWIE I URODA
BIOTERAPIA, masa¿, re-
fleksologia 0605-655-379,
022 813-96-58

MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, interni-
sta - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,
Amica, Polar, Whirpoll, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257

ARCHIWIZACJA - porz¹dko-
wanie na zlecenie dokumen-
tacji przedsiebiorstw, firm i
instytucji tel. 0509-629-213
DACHY, us³ugi blacharsko-
dekarskie, hydroizolacje
0604-321-201
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16

ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Gro-
chowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
OPIEKA nad grobami w
Warszawie, tanio, solidnie
0500-336-607

POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

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

STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
022 614-97-57

US£UGI krawieckie, sprze-
da¿ detaliczna odzie¿y, wy-
roby z dzianiny, ul. Skoczy-
lasa 10/12 lok. 82

ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

SPRZEDAM
KANAPA z fotelami, ¿yrandol
œwiecowy (nowy) kryszta³y,
komplet mebli do salonu inkru-
stowany, tel. 022 818-74-31

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0603-134-462

MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

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
na Tarchominie 36m2 miesz-
kanie bardzo ³adne, widne,
rozk³adowe tel. 0887-788-116

MIESZKANIE do wynajêcia,
2 pokoje z kuchni¹, ul. Kawê-
czyñska, tel. 0602-403-180
POSZUKUJÊ pokoju do wyna-
jêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0500-239-678

DAM PRACÊ
PIEKARNIA „Szwedka” za-
trudni osoby do sprz¹tania. Ul.
Rzepichy 3, tel. 0606-876-821

PIEKARNIA „Szwedka”
zatrudni piekarzy. Wyna-
grodzenie 7,5 z³/h netto,
tel. 0606-876-821

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

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

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

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

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

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

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

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 16, 17, 18, 20,
22, 23, 24, 25, 29, 30 i 31 maja,

1, 3, 5, 8 czerwca

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

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

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

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, jako cz³owiek ciê¿ko i d³u-
go pracuj¹cy czasu osobistego
mam ma³o. PóŸn¹ noc¹ mogê
przez chwilkê obejrzeæ coœ w
telewizji. Ale te póŸnonocne fil-
my i audycje jako jedyne nadaj¹
siê do ogl¹dania. Sejm i rz¹d
przestrzegam przed niewyspa-
niem czekaj¹cego na ambitn¹
TV spo³eczeñstwa i p³yn¹cymi
z tego powodu konsekwencja-
mi. Co do Sejmu, to mamy no-
wego Marsza³ka. Marsza³ek
chcia³ zyskaæ natychmiastow¹
popularnoœæ wœród pos³ów,
czyli byæ trendy albo pop i za-
rz¹dzi³ podwy¿kê wyp³at na biu-
ra poselskie. O realiach pomy-
s³u i prowadzeniu jego 3 siedzib
uœwiadomili nas w nocy autorzy
programu „Teraz My” oraz jako
goœcie: pose³ Kalisz i pos³anka
Pitera. I bardzo dobrze. Czu³em
siê wreszcie obroniony przez IV
w³adzê demokracji i przejrzyste,
zasadne i uczciwe rozliczenie
przed wyborcami pani Julii. Jak
reszta Polaków nie chcê mieæ
„pop” ani „disco polo” w Sejmie
i rz¹dzie w - jeœli ³aska -  niepo-
numerowanej RP i o przystêp-
nej porze dostêp do normalnej
telewizji.

Jak pisa³em w poprzednim
numerze, odpornoœæ bierna
chroni, nas ssaki, przed naj-
czêœciej wystêpuj¹cymi choro-
bami. U szczeni¹t i koci¹t ca-
³kowity zanik przeciwcia³ sia-
rowych obserwujemy po skoñ-
czonych 12 tygodniach ¿ycia.
Lekarze weterynarii oferuj¹ dla
tych gatunków zwierz¹t bardzo
skuteczny program szczepieñ
ochronnych i dziœ, poniewa¿
mamy miesi¹c maj, poœwiêcê
kilka s³ów wœciekliznie. Jest to
choroba,  któr¹ mog¹ zaraziæ
siê wy³¹cznie ssaki, w tym
cz³owiek. Nie choruj¹ ani ryby,
ani ptaki. Wœcieklizna jest cho-
rob¹ nieobliczaln¹ w swoim
przebiegu, miejscach wystêpo-
wania i sposobie zaka¿enia.
Przyzwyczailiœmy siê, ¿e za-
gro¿enie t¹ chorob¹ wynika z

kontaktu ze zwierzêtami leœny-
mi, najczêœciej z  lisami. Znam
wiele osób, posiadaj¹cych psy
i koty, dumnych ze swych so-
lidnych p³otów, którzy twierdz¹,
¿e nie ma mo¿liwoœci, aby ja-
kiekolwiek zwierzê dzikie prze-
dosta³o siê na teren posesji.

Ups! A nietoperze? W³aœnie
ten gatunek przenosi³ w ze-
sz³ym roku wœciekliznê na ̄ oli-
borzu i pod £odzi¹. Intencj¹
dobrze pojêtej weterynarii jest
to, aby chroniæ ludzi. Tak na-
prawdê obowi¹zkowe szcze-
pienie przeciwko wœciekliŸnie
nie jest wy³¹cznie dla zwierz¹t.
Jest dla nas. Bardzo proszê
pamiêtaæ o swoim bezpieczeñ-
stwie i rokrocznie zabezpie-
czaæ swojego pupila przed
jedn¹ z najgroŸniejszych cho-
rób na œwiecie. Kliniki wetery-
naryjne, w przeciwieñstwie do
biur poselskich, s¹ otwarte
ca³¹ dobê przez ca³y rok. Koszt
szczepienia nie jest wysoki.

Pop Dorn

26 maja w Hali DOSiR Praga Pó³noc ul. Szanajcy 17/19
organizowany jest „DZIEÑ WSPOMNIEÑ” z okazji X le-
cia DOSiR Praga Pó³noc
13.15 – 13.30 Zjazd uczestników i zaproszonych goœci
13.45 Rozgrzewka + mecz koszykówki dziewcz¹t (2 x 30 min.)

15.00 Rozgrzewka + mecz siatkówki dziewcz¹t (3 sety)
16.15 Rozgrzewka + mecz koszykówki ch³opców (3 x 25 min.)

18.00 Zakoñczenie gier, wrêczenie odznaczeñ i wyró¿nieñ
18.30 Spotkanie towarzyskie na terenie Gimnazjum nr 30

16 maja (œroda) godz. 16 - Imieniny Zosi – ¿yczenia w wyk.
Solo Senior oraz wieczorek taneczny. Bilety: 8 z³.

20 maja (niedziela) godz. 11-18 - „Dzieciêca Stolica” - VIII
Plenerowe spotkanie dzieciêcych twórców ruchu amatorskie-
go na Starym Mieœcie: prezentacje taneczne na scenie, hap-
pening plastyczny i teatralny oraz bezp³atne zajêcia manual-
ne dla dzieci. DK „Zacisze” zaprasza do swojego stoiska i wziê-
cia udzia³u ró¿norodnych warsztatach plastycznych.

22 maja (wtorek) godz.17 - „Czar mi³oœci” – wieczór poetyc-
ko-muzyczny przygotowany przez grupê Poetyckie Rymowa-
nie. Wstêp wolny.

23 maja (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Sybiraków i Zwi¹z-
ku ERiI Ko³o nr 5.

23 maja (œroda) godz. 17.30 - „Warszawa da siê lubiæ” – kon-
cert jazzowy zespo³u The Swingers prezentuj¹cy szlagiery
okresu miêdzywojennego i powojennego po³¹czony z fragmen-
tami tekstów oraz znanych skeczy i monologów kabaretów war-
szawskich w wyk. El¿biety Jêkot-Orzechowskiej i Zdzis³awa
Sobociñskiego. Wstêp wolny.

 26 maja (sobota) godz. 9.30-18.00 - Sobota Artystyczna w
Wyszogrodzie dla dzieci i m³odzie¿y - wycieczka autokarowa.
W progr. zajêcia plastyczne, integracyjne. Op³ata tylko za po-
czêstunek: 10 z³. Info i zapisy: sekretariat DK „Zacisze”.

26 maja (sobota) godz. 17 - Wystawa prac doros³ych arty-
stów-amatorów z Pracowni Rysunku i Malarstwa Domu Kultu-
ry „Zacisze”, Galeria ORLA, Z¹bki. Wstêp wolny.

30 maja (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Bilety: 8 z³.

31 maja (czwartek) godz. 19 - Sztuka dzieci – wystawa prac
dzieci i m³odzie¿y z Pracowni Rysunku i Malarstwa oraz form
plastycznych powsta³ych na zajêciach w Domu Kultury „Zaci-
sze”, Salon Sztuki 49, Warszawa. Wystawê mo¿na ogl¹daæ
do 10 czerwca.

19 maja, o godz. 19 roz-
pocznie siê „Noc Muzeów w
Warszawie”. Trwaæ bêdzie do
pierwszej w nocy dnia nastêp-
nego. W czwartej edycji wyda-
rzenia weŸmie udzia³ rekordo-
wa liczba placówek kultural-
nych. Otwarcia Nocy Muzeów,
na dziedziñcu Muzeum Naro-
dowego, dokona Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz – Waltz. Uroczystoœci
bêdzie towarzyszy³ koncert
Kwartetu Tytusa Wojnowicza.

Dla zwiedzaj¹cych swoje
podwoje otworzy ponad 80

muzeów, galerii, pracowni
artystycznych, ale tak¿e in-
nych miejsc zwi¹zanych z
kultur¹. Tej nocy odbywaæ
siê tak¿e bêdzie wiele im-
prez towarzysz¹cych, m.in.
koncerty, spektakle teatral-
ne, pokazy filmowe, spotka-
nia z artystami, happeningi i
konkursy.

Od zesz³ego roku to wyda-
rzenie kulturalne jest czêœci¹
„Europejskiej Nocy Muzeów”.
W przedsiêwziêciu uczestni-
czy³y 42 pañstwa europejskie
udostêpniaj¹c oko³o 2 tys.
muzeów i galerii. W Warsza-
wie do akcji przy³¹czy³o siê
blisko 60 placówek kultural-
nych, które odwiedzi³o ponad
100 tysiêcy goœci.

Sta³ym elementem war-
szawskiej nocy jest bezp³atny
transport, którego czêœci¹ – i
jednoczeœnie najwiêksz¹
atrakcj¹ – s¹ zabytkowe au-
tobusy. 19 maja na ulice stoli-
cy wyjedzie tak¿e zabytkowy
tramwaj, który bêdzie kurso-
wa³ miêdzy Muzeum Narodo-
wym i Prag¹ – gdzie na zwie-
dzaj¹cych czekaj¹ galerie i
pracownie artystyczne.

Na wystawy oraz wydarze-
nia Nocy Muzeów w Warsza-
wie WSTÊP jest WOLNY.

Na Noc Muzeów, zorgani-
zowan¹ przez Biuro Promocji
Miasta, zapraszaj¹ Miasto
Sto³eczne Warszawa oraz
wszystkie otwarte tej nocy pla-
cówki kulturalne.

Zaproszenie na Noc Muzeów

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

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

Prosto z mostu

Rada wielu

Szanowni Czytelnicy, je¿eli
ktoœ z Was potrzebuje gotów-
ki, to proszê udaæ siê do Pana
wiceprezydenta m.st. Warsza-
wy Andrzeja Jakubiaka. On
rozdaje pieni¹dze. Nie wierzy-
cie Pañstwo? I s³usznie, bo to
nieprawda. Nie mogê Pañ-
stwu obiecaæ pieniêdzy Pana
Jakubiaka, bo po prostu nie
mogê nimi dysponowaæ.

Tym bardziej zdziwi³o mnie,
¿e w³aœnie wiceprezydent Ja-
kubiak przedstawi³ kupcom ze
Stadionu X-lecia 7 nowych
propozycji lokalizacji bazaru.
Problem w tym, ¿e 5 z zapro-
ponowanych dzia³ek nie nale-
¿a³o do miasta i wiceprezy-
dent nie mia³ prawa nimi dys-
ponowaæ. Mimo to, obieca³
kupcom cudz¹ w³asnoœæ.

Handluj¹cym obecnie na
Stadionie najbardziej spodoba-
³a siê proponowana lokalizacja
przy ul. Kijowskiej, w pobli¿u
Dworca Wschodniego. Miesz-
kañcy Pragi, przynajmniej w
wiêkszoœci, wcale nie chc¹
przeniesienia tam handlu ze
Stadionu. Najbardziej jednak
bazaru w tym miejscu nie chce
w³aœciciel terenu, czyli PKP. Ma

Obiecanek ci¹g dalszy
bowiem w stosunku do niego
zupe³nie inne plany zwi¹zane
z modernizacj¹ linii kolejowych.

Jednak obecni w³odarze sto-
licy umywaj¹ rêce. Maj¹ w tzw.
g³êbokim powa¿aniu zarówno
zdanie polskich drobnych
przedsiêbiorców, jak i miesz-
kañców Pragi. Nie pierwszy to
zreszt¹ raz. Mieszkañcy Pragi
w wyborach poparli przecie¿
PiS i Prask¹ Wspólnotê Samo-
rz¹dow¹, a Hanna Gronkie-
wicz-Waltz wbrew demokra-
tycznemu werdyktowi wybor-
ców rz¹dzi dzielnic¹ przez swo-
ich komisarzy.

Czerwono – liberalna koali-
cja nie radzi sobie z inwestycja-
mi. Ca³¹ odpowiedzialnoœæ za
przygotowanie stolicy do pi³kar-
skich mistrzostw Europy w 2012
r. chce wiêc przerzuciæ na barki
rz¹du. Ale niestety, to na pre-
zydencie miasta spoczywa ciê-
¿ar realizacji inwestycji. Nawet,

je¿eli jest to prezydent skrajnie
niekompetentny i nieudolny.

Chcia³bym zakoñczyæ ten fe-
lieton jakimœ optymistycznym
akcentem, ale nic nie przycho-
dzi mi do g³owy. Chyba, ¿e w
stolicy zostanie powo³any komi-
sarz, który nie bêdzie walczy³ z
rz¹dem, tylko budowa³ drogi.

Maciej Maciejowski

Radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

Praskie dzieci nie maj¹ co jeœæ

KANCELARIA

PRAWNA WM&Z
PORADY   OBRONA   REPREZENTACJA

OBS£UGA PRAWNA FIRM

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

www.kancelariawmz.pl

• •

a zawdziêczaj¹ to g³ównie
dzia³aniom radnego Jacka
Wachowicza z Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej,
koalicjanta Prawa i Sprawie-
dliwoœci. To przez niego Pra-
ga Pó³noc straci³a ponad dwa
miliony z³otych dodatkowych
œrodków z bud¿etu miasta. To
skandal.

Gdy w³adzom Warszawy
uda³o siê uzyskaæ w pierw-
szym pó³roczu dochody wiêk-
sze od zak³adanych o 88 mln
z³, ratusz zaproponowa³, aby
nadwy¿kê podzieliæ pomiêdzy
poszczególne dzielnice. Pie-
ni¹dze mia³y byæ przeznaczo-
ne na najpilniejsze potrzeby, a
okreœliæ je mia³y rady wszyst-
kich dzielnic. Ówczesny za-
rz¹d Pragi Pó³noc (notabene z
PiS) zaproponowa³ cele, na
jakie powinno siê wydatkowaæ
dodatkowe œrodki i skierowa³
do Jacka Wachowicza odpo-
wiednie projekty uchwa³ do
wprowadzenia na sesjê rady
dzielnicy. Ten jednak sesji nie
zwo³a³. Nie zrobi³ tego równie¿
na wniosek radnych Lewicy i
Demokratów oraz Platformy
Obywatelskiej, czym zreszt¹
po raz kolejny z³ama³ prawo -
wniosek w tej sprawie ju¿  tra-
fi³ do prokuratury. Bez opinii
rady dzielnicy radni Warszawy
nie mogli zrobiæ nic i w efekcie
na sesji 10 maja pieni¹dze
przyznali wszystkim, tylko nie
Pradze Pó³noc.

Co to oznacza? ¯e nie bê-
dzie dodatkowych œrodków
miêdzy innymi na do¿ywianie
dzieci w praskich szko³ach, bo
dotychczasowe skoñczy³y siê
ju¿ w pierwszym kwartale tego

roku. Tak radny Wachowicz,
który w czasie kampanii wybor-
czej wystêpowa³ pod has³em
„Nie jestem z partii, jestem z
Pragi” dba o interesy miesz-
kañców tej dzielnicy, w tym
równie¿ tych najm³odszych.
Dba jednak o w³asn¹ skórê!
Chodzi o to, i¿ boi siê, ¿e pod-
czas zwo³anej sesji rady dziel-
nicy za z³amanie prawa man-
dat radnego mo¿e straciæ za-
równo on, jaki i jego klubowy
kolega Tadeusz Szewczyk,
który odmówi³ z³o¿enia
oœwiadczenia maj¹tkowego i
prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ na mieniu gminy, mimo
¿e jako radny nie mo¿e. Sta-
wiaj¹c dobro w³asne ponad in-
teres mieszkañców i nara¿aj¹c
dzielnicê na milionowe straty,
radny Wachowicz ju¿ przekro-
czy³ wszelkie granice przyzwo-
itoœci. Dlatego nie mo¿e pozo-
staæ bez kary i mam nadziejê,
¿e nie pozostanie.

Sytuacja na Pradze Pó³noc
komplikuje siê coraz bardziej.
Tak jak siê spodziewa³em,
Wojewoda Mazowiecki z
nadania Prawa i Sprawiedli-
woœci uniewa¿ni³ uchwa³y
Rady Miasta Warszawy doty-
cz¹ce Pragi Pó³noc. Jego de-
cyzjê Rada Miasta zaskar¿y-
³a z kolei do Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego i te-

raz pozostaje nam czekaæ na
werdykt. Na szczêœcie, powo-
³any dwa tygodnie temu przez
Pani¹ Prezydent nowy zarz¹d
dzielnicy sk³adaj¹cy siê z
przedstawicieli Platformy Oby-
watelskiej oraz Lewicy i De-
mokratów pracuje pe³n¹ par¹
i nadrabia wszystkie zaleg³o-
œci po poprzednikach. Has³o
lewicy: „Przywróæmy normal-
noœæ” zaczê³o na Pradze
wchodziæ w ¿ycie i mam na-
dziejê, ¿e nie przerwie tego
kolejny, jak zawsze godz¹cy
g³ównie w mieszkañców, po-
mys³ dzia³aczy Prawa i Spra-
wiedliwoœci oraz Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej.

Sebastian Wierzbicki

Radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)

¯ycie polityczne IV RP to-
czy siê w takim tempie, ¿e
biednemu felietoniœcie pra-
skiego dwutygodnika czêsto
trudno jest nad¹¿yæ za bie¿¹-
cymi wydarzeniami polityczny-
mi. W naszym praskim grajdo-
³ku te¿ wiele nowoœci, ale
wszystko powolutku, po kolei.

Dorn marsza³kiem Sejmu,
Gosiewski wicepremierem, Ma-
zowiecki, Geremek, Barto-
szewski poza Kapitu³¹ Orderu
Or³a Bia³ego, Kwaœniewski z
Wa³ês¹ we wspólnym froncie
na rzecz obrony demokracji,
lekarze i nauczyciele szykuj¹
siê do strajku, Trybuna³ Konsty-
tucyjny z wniosku pos³ów SLD
praktycznie obala ustawê lu-
stracyjn¹ - to ostatnie nowinki
z du¿ej sceny politycznej.
Szczególnie to ostatnie zabo-
la³o PiS i partie z nim wspó³rz¹-
dz¹ce, a mia³o byæ tak piêknie
- wszyscy zlustrowani, kraj
oczyszczony, IPN moralnym
nadzorc¹ narodu, droga do IV
RP otwarta a tu …. Kilku mê-
drców zasiadaj¹cych w Trybu-
nale Konstytucyjnym, ostatniej
chyba niezale¿nej od aktualnej
w³adzy instytucji, pomimo ol-
brzymiej presji wywieranej w
trakcie podejmowania decyzji
na ten organ zniweczy³o olbrzy-
mi wysi³ek „intelektualny” ca³ej
formacji. Mnie osobiœcie ta
sprawa ani ziêbi ani grzeje.
Dwukrotnie bowiem poddawa-
³em siê procedurze lustracji,
ubiegaj¹c siê o mandat posel-
ski w latach 2001 i 2005, wpi-
suj¹c w odpowiednie rubryki nie
by³em, nie pracowa³em i nie
wspó³pracowa³em. Rozumiem
jednak setki tysiêcy ludzi, któ-
rzy nie ubiegaj¹c siê o tak wa¿-
ny urz¹d publiczny, a wykonu-
j¹c swoj¹ pracê z dala od poli-
tyki, musieliby udowadniaæ, ¿e
nie s¹ wielb³¹dami. Igrzyska
jednak trwaæ musz¹ i PiS ju¿
zapowiedzia³ kolejn¹ lustracjê,
tym razem maj¹tkow¹. Szyko-
wane s¹ tak¿e kolejne ustawy
na „de”. Prace na tymi kolejny-
mi wiekopomnymi pomnikami
legislacji PiS tocz¹ siê na razie
w skrytoœci gabinetów, bowiem
panowie w³adza nie wiedz¹
pewnie, jak siê do tego zabraæ,
nie naruszaj¹c po raz kolejny
Konstytucji i nie pogarszaj¹c i
tak ju¿ z³ych stosunków miê-

Nasz grajdo³ek
dzynarodowych ze wschod-
nim s¹siadem. Czego by nie
zrobili wyjdzie, tak¿e zapew-
ne do „de”.

Awanturka na Pradze, nie-
stety, rozwija siê zgodnie z
moimi przewidywaniami. Nie
obsech³ jeszcze atrament na
podpisie przewodnicz¹cego
Rady Warszawy Lecha Jawor-
skiego w sprawie uniewa¿nie-
nia uchwa³ Rady Dzielnicy
Praga Pó³noc, a ju¿ wojewo-
da mazowiecki wyda³ w tej
sprawie rozstrzygniêcia nad-
zorcze, wstrzymuj¹c ich wyko-
nanie, a nastêpnie je uniewa¿-
niaj¹c. Rada Warszawy nie
pozosta³a mu d³u¿na i 10 maja
zaskar¿y³a decyzje wojewody
do Wojewódzkiego S¹du Ad-
ministracyjnego. Wojewoda
zadzia³a³ wiêc b³yskawicznie.
Szkoda, ¿e nie jest taki spraw-
ny, jeœli chodzi o inne dzia³a-
nia, które winien podj¹æ z mocy
prawa. Do dziœ wojewoda nie
odpowiedzia³ na pisma kiero-
wane do niego jeszcze w mar-
cu i kwietniu odnoœnie wa¿no-
œci mandatów Panów Wacho-
wicza i Szewczyka. W pierw-
szym przypadku mijaj¹ ju¿ pra-
wie dwa miesi¹ce, w drugim  -
miesi¹c. Pan wojewoda nie od-
powiedzia³ tak¿e na pisma z
pocz¹tku kwietnia, adresowa-
ne do niego przez Pana Wa-
chowicza, czy w trakcie prze-
rwy w obradach jednej sesji
mo¿na zwo³aæ kolejn¹. No có¿,
tak¿e w tym przypadku odpo-
wiedŸ jest politycznie trudna.
Jeœli Pan wojewoda s¹dzi, ¿e
jako reprezentant PiS-owskie-
go rz¹du w terenie stoi ponad
prawem, to siê g³êboko myli.

Jak wiec prawdopodobnie
wygl¹da stan prawny na Pra-
dze w drugiej dekadzie maja?
Po decyzjach wojewody, do
czasu rozstrzygniêæ s¹dowych
lub innych rozstrzygniêæ praw-
nych, przewodnicz¹cym rady
jest Jacek Wachowicz, w mocy
pozostaj¹ decyzje o powo³aniu
komisji rady i ich przewodni-
cz¹cych. Inaczej wygl¹da
sprawa zarz¹du dzielnicy. Po
decyzji Rady Warszawy, a
przed rozstrzygniêciem woje-
wody swój zarz¹d powo³a³a
Pani Prezydent i ten na dzieñ
dzisiejszy jest prawomocny.
Trochê to skomplikowane, ale

nic w polskim prawodawstwie
nie jest proste. Prawnicy maj¹
to do siebie, ¿e ka¿dy z nich
po swojemu prawo interpretu-
je. Przypomina mi siê dowcip,
zas³yszany w którymœ z ame-
rykañskich filmów. Co to jest
tysi¹c prawników powi¹zanych
kajdanami na dnie morza - do-
bry pocz¹tek - brzmi odpo-
wiedŸ. Ostateczne decyzje
nale¿¹ jednak do s¹dów i ca³e
szczêœcie, oby tylko procedu-
ry nie by³y tak przewlek³e.

Wracaj¹c jednak do spraw
praskich, rada dzielnicy z woli
radnych PWS i PiS jest w trak-
cie przerwy do 13 czerwca. W
tym czasie przesz³o Pradze
ko³o nosa dodatkowe 2,4 milio-
na z³otych, które mog³a uzy-
skaæ z miasta na sprawy oœwia-
ty i polityki spo³ecznej, koñcz¹
siê pieni¹dze przeznaczone na
¿ywienie uczniów w placów-
kach oœwiatowych, brak opinii
rady blokuje mo¿liwoœæ sprze-
da¿y mieszkañ w niektórych
budynkach komunalnych, nie
wypowiadamy siê w wielu spra-
wach wa¿nych dla Pragi. Rad-
ni PO i LiD trzykrotnie ju¿ wno-
sili o zwo³anie sesji rady, za
ka¿dym razem bez efektów.
Radni PWS i PiS tkwi¹ nadal w
bezsensownym uporze. Pra-
ska prokuratura ma i bez na-
szych spraw rêce pe³ne robo-
ty. Po raz kolejny apelujê wiêc
o jak najszybsze przerwanie
tego chocholego tañca i powrót
do merytorycznej pracy. Nie po
to bowiem g³osowali na nas
wyborcy, abyœmy toczyli niezro-
zumia³e dla wielu spory, lecz
byœmy pracowali na rzecz tej
dzielnicy i jej mieszkañców.

PS. Szanowne praskie
s³u¿by. Fakt posadzenia po-
nad 350 nowych drzew jest
wielce chwalebny, nie zapomi-
najcie jednak o koszeniu traw.
Jamniki ju¿ siê w nich gubi¹.

 Ireneusz Tondera

Radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

Czy to jest wa¿ne, kogo wy-
brali mieszkañcy Pragi Pó³noc
do w³adz samorz¹du dzielnicy
jesieni¹ ubieg³ego roku? Nie, i
nikt nawet siê na wynik tych
wyborów nie powo³uje. Czêœæ
radnych dzielnicy wybra³a za-
rz¹d, z czym nie chcia³a zgo-
dziæ siê pozostali radni, którzy
udali siê na skargê do prezy-
denta i rady miasta. W radzie
miasta wiêkszoœæ ma opcja
przeciwna, wiêc uchwa³a o
wyborze zarz¹du dzielnicy zo-
sta³a z ³atwoœci¹ uchylona.
Uchylony burmistrz odwo³a³ siê
w zamian do s¹du administra-
cyjnego. S¹downictwo admini-
stracyjne jest dwuinstancyjne,
wiêc epopeja wyboru w³adz
dzielnicy daleka jest od koñca...

Nie rozumiem tego. Je¿eli kon-
flikt sta³ siê nierozwi¹zywalny,
dlaczego obie strony nie mog¹
si¹œæ do sto³u i przyj¹æ opcji ze-
rowej, to znaczy uchyliæ wszyst-
kie uchwa³y o wyborze w³adz
dzielnicy i wybraæ jeszcze raz?

Podobno trwa dyskusja, kto
ma prawo uchyliæ uchwa³ê
rady dzielnicy, wojewoda czy
rada miasta. Niezale¿nie od
tego, która strona ma racjê,
NA PEWNO swoje uchwa³y
mo¿e uchyliæ sama rada dziel-

Kilka prostych pytañ
nicy. Niech wiêc szanowna
rada - je¿eli zale¿y jej na dziel-
nicy - uchyli wszystkie kolej-
ne uchwa³y o wyborze w³adz.
G³osami radnych wszystkich
partii i klubów. Nastêpnie,
niech szanowna rada pozo-
staj¹c w pe³nym sk³adzie jesz-
cze raz wybierze przewodni-
cz¹cego (b¹dŸ - nie przes¹-
dzaj¹c - przewodnicz¹c¹) rady
oraz burmistrza. Proste? Nie-
wykonalne? Dlaczego?

Czytelnicy znaj¹ odpowiedŸ
i ja znam odpowiedŸ. Jesteœmy
jednak bezradni. Co gorsza, to
samo, co na Pradze Pó³noc,
ma miejsce w ca³ym pañstwie.

Debatê o wa¿nych sprawach
zast¹pi³y zapiek³oœæ, obelgi i
oskar¿enia, a w najlepszym
razie niezrozumia³e dla opinii
publicznej dyskusje o paragra-
fach, którymi strony konfliktu
wzajemnie sobie dokuczaj¹.
Merytoryczn¹ dyskusjê o celo-
woœci rozwi¹zañ prawnych za-
st¹pi³a szermierka ju¿ nawet
nie na paragrafy, lecz na tecz-
ki wyci¹gane z IPN-u i na ter-
miny druku Dziennika Ustaw.

Prezesa Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, który ludzkim jêzykiem
próbowa³ przedstawiæ racje sto-
j¹ce za wyrokiem Trybuna³u w

sprawie lustracji, spotka³y same
obelgi. Zbigniew Romaszewski,
dr nauk fizycznych, okreœli³ go
pogardliwie „magistrem Stêp-
niem”. Przypomnia³ mi siê inny
dzia³acz z doktoratem, naœmie-
waj¹cy siê w latach osiemdzie-
si¹tych z Lecha Wa³êsy, który
wtedy otrzyma³ tytu³ doktora
honoris causa.

Je¿eli senator Rzeczypo-
spolitej traktuje w ten sposób
osobê reprezentuj¹c¹ na ze-
wn¹trz jeden z najwy¿szych
organów w³adzy w Polsce, to
jak mo¿na z kultury politycz-
nej rozliczaæ zwyk³ych pra-
skich radnych?

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl



8  nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949

oraz biura og³oszeñ:

„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

Nastêpna gazeta - 30 maja

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-

ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-
róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y
p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³o-

szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2 tel./faks 022 618-00-80, 022 618-24-38 poniedzia³ek

w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

strona internetowa - www.ngp.pl

           e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                    dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                           redakcja: redakcja@ngp.pl

 nowa gazeta praska

dokoñczenie ze str. 1

znanych postaci estrady i sce-
ny. Muzykê do jej piosenek
tworzyli wybitni kompozytorzy
muzyki rozrywkowej: Seweryn
Krajewski, Adam S³awiñski,
Krzysztof Komeda, Andrzej
Zieliñski, Jacek Miku³a, Kata-
rzyna Gaertner, Zygmunt Ko-
nieczny i wielu innych. O jej
teksty zabiegali licz¹cy siê w
Polsce piosenkarze i aktorzy.
Zazwyczaj nikomu nie odma-
wia³a. Do swoich ulubionych
wykonawców zalicza³a: Kalinê
Jêdrusik, Marylê Rodowicz,
Magdê Umer, Seweryna Kra-
jewskiego, Annê Sza³apak,
Krystynê Jandê, zespó³ Skal-
dowie. Pierwszy zbiór piose-
nek „Kolory” wyda³a w 1962
roku.

Ciekawa ¿ycia, nieustannie
poszukuj¹ca inspiracji twór-
czej, du¿o podró¿owa³a, pro-
wadzi³a bogat¹ koresponden-
cjê, fotografowa³a.

Nêkana chorob¹ nowotwo-
row¹, zmar³a 7 marca 1997
roku. Grób Agnieszki Osiec-
kiej znajduje siê na Starych
Pow¹zkach.

W dziesi¹t¹ rocznicê œmier-
ci autorki nak³adem Wydaw-
nictwa Nowy Œwiat ukaza³a siê
ksi¹¿ka „Zabawy poufne”.

Jest to zbiór kilkudziesiêciu
miniatur, w których autorka z
humorem, ale niezwykle traf-
nie, z du¿¹ spostrzegawczo-
œci¹ i b³yskotliwie opisuje od-
wieczne problemy par. Któ¿ z
nas nie spotka³ Mêczennic
cierpi¹cych z powodu Wiecz-
nych Ch³opców? – te i inne
typy ludzkie opisane w ksi¹¿-
ce wystêpuj¹ wœród nas. S¹ to
historyjki mocno przejaskra-

wione, przeœmieszne, ale jak-
¿e prawdziwe ¿yciowo. Felie-
tony zawieraj¹ równie¿ zabaw-
ne omówienia zaburzeñ wystê-
puj¹cych w relacjach damsko-
mêskich: „wyszed³ na chwilê
po papierosy i wróci³ po dwu-
dziestu latach”, syndrom „mija
mu” albo choroba „po co?”.
Ksi¹¿ka „Zabawy poufne” to
krzywe zwierciad³o, w którym
odbijaj¹ siê nasze zwi¹zki.

Oto, co o ksi¹¿ce napisali:
AGATA PASSENT: Wielbicie-

le Agnieszki Osieckiej dziel¹ siê,
w przybli¿eniu, na dwie katego-
rie: zafascynowanych jej ¿yciem
i osobowoœci¹ oraz zafascyno-
wanych jej twórczoœci¹. (...) Z
radoœci¹ stwierdzam, ¿e niniej-
sza ksi¹¿ka ucieszy obie kate-
gorie wielbicieli Agnieszki
Osieckiej.

RAFA£ BRYNDAL: Teksty
Agnieszki Osieckiej, przemy-
œlenia i m¹droœci ¿yciowe ci¹-
gle trwaj¹ poœród nas i nigdy
siê nie zdezaktualizuj¹, czego
najlepszym przyk³adem s¹
„Zabawy poufne”.

Sprzeda¿ prowadz¹ m.in.
ksiêgarnie: „Matras” (ul. Tar-
gowa 72 – Centrum Handlo-
we Wileñska) oraz „Eureka”
(ul. Francuska 15).

Konkurs!

Zabawy poufne

Pytanie konkursowe:
Czy tekst piosenki „Oku-
larnicy” wyszed³ spod pió-
ra Agnieszki Osieckiej?

Wœród osób, które pra-
wid³owo odpowiedz¹ na
to pytanie rozlosujemy
ksi¹¿ki „Zabawy poufne”.
Na odpowiedzi czekamy
pod numerem telefonu:
(022) 618-00-80.

Anna Trochim ukoñczy³a  w
1977 roku warszawsk¹ ASP,
dyplom  z wyró¿nieniem otrzy-
ma³a za „Fakturê ziemi”. „By-
³am bli¿ej abstrakcji” – wspo-
mina. Teraz twórcze inspiracje
czerpie podczas rannych spa-
cerów piechot¹ przez most,
patrz¹c na wschód s³oñca,
wodê, mg³y, przestrzeñ.

Gdy tworzy, zamyka siê w
pracowni, nikogo nie wpusz-
cza, zapomina o codziennych
sprawach. Maluje przy natu-
ralnym œwietle „Jestem z  p³ót-
nem. Musi byæ te¿ przestrzeñ
duchowa”.

Ma za sob¹ trochê podró¿y
po œwiecie, by³a m.in. w Ar-
gentynie. To, co zobaczy³a –
prze³o¿y³o siê na pejza¿e.

„Myœla³yœmy, ¿e zobaczymy
tradycyjne pejza¿e, a te  oka-
za³y siê nietypowe”; „Ja od-
twarzam, a autorka przesz³a
na sztukê wy¿sz¹”; „Piêkne,
piêkne” – takimi s³owami od-
da³y swe wra¿enia z wystawy
panie, amatorsko uprawiaj¹ce
malarstwo.

Bardziej fachowo ujê³a to
Helena Sienkiewicz: „Pejza¿e
zewnêtrzne i wewnêtrzne
splataj¹ siê w jeden TAKI
PEJZA¯, spójny, chocia¿ czê-
sto widaæ granice ich styczno-
œci, pokazane poprzez zdecy-
dowane, pe³ne impulsów i

konkretnych napiêæ kolory-
stycznych linie; akcent barw-
ny, zmianê kierunku prowa-
dzenia pêdzla… Jest burza i
s³oñce. S¹ delikatne, pastelo-
we nastroje wiosny, lata, jesie-
ni i zimy prezentowane na ob-
razach z niekoñcz¹cego siê
cyklu „Pory roku”. Czasem wi-
dzimy zapis wa¿nych dla ma-
larki chwil – wydarzeñ w desz-
czu, po których zosta³ wra¿e-
niowy obraz uderzeñ kropli…
Piêkne malarstwo, bêd¹ce
dojrza³ym spojrzeniem na bar-
wy i duchowoœæ œwiata.”

Przestrzeñ malowana œwia-
t³em – tak obrazy Anny Tro-
chim charakteryzuje Zbigniew
Nowosadzki, zwracaj¹c uwa-
gê, ¿e radoœæ œwiat³a jest

wszechobecna we wszystkich
pracach. „Przebywanie wœród
tych p³ócien daje radoœæ od-
dychania przestrzeni¹ koloru,
bez zbêdnego gadulstwa i ko-
jarzy siê ze sjest¹ poobiedni¹
w piêknym ogrodzie.”

Artystka przyznaje, ¿e
deszcz by³ inspiracj¹ wielu jej
prac. Mówi, ¿e obrazy to œlady
czasu, zapisy faktów z kon-
kretnych dni, oddaj¹ce rów-
nie¿ duchowy pejza¿. W ob-
razie musi byæ zawarty
dŸwiêk. Gdy patrzy siê na

deszcz czy niebo – potrzebna
jest harmonia, tak jak w ¿yciu.
W sytuacjach nerwowych nie
mo¿na malowaæ. Tak uwa¿a
malarka, która chce, by przez
obrazy przekazywana by³a
pozytywna energia.

Czy warto byæ artyst¹? S³y-
sz¹c to pytanie, uœmiecha siê
i stwierdza, ¿e to rodzaj uza-
le¿nienia. Jak nie maluje – jest
zestresowana. Gdy trochê
pomaluje (choæby Ÿle), uspo-
kaja siê. Prowadzi³a zajêcia
tkactwa, ale wtedy nie mog³a
nic zrobiæ dla siebie. Próbowa-
³a te¿ malowaæ portrety; prze-
sta³a pod wp³ywem przepo-
wiedni, ¿e osoba portretowa-
na … umiera.

Z Ann¹ Alicj¹ Trochim mo¿-
na siê spotkaæ w Galerii Delfi-
ny, ul. Smulikowskiego 10/22,
tel. 22 826 94 05.                K.

W maju okazji do œwiêtowa-
nia nie zabraknie. 26 V to
oczywiœcie Dzieñ Matki, a 31
V – Dzieñ bez Papierosa. Na-
tomiast ju¿ pojutrze Miêdzyna-
rodowy Dzieñ Muzeów.

Pierwsze muzeum w Polsce
otwarto w Pu³awach w XIX wie-
ku. Mo¿na byæ pewnym, ¿e dzi-
siejsze ekspozycje ró¿ni¹ siê

Majowy Kalejdoskop
znacznie od tych z przesz³oœci.
Bo wspó³czeœnie, oprócz dzie³
sztuki, podziwiaæ mo¿emy rów-
nie¿ muzeum pierników w To-
runiu, zapa³ek w Czêstochowie
czy fajek w Przemyœlu. Ma swo-
je sale wystawowe rzeka Wis³a
w Tczewie; istnieje w naszym
kraju tak¿e galeria figur wosko-
wych w Poznaniu.

Rodziny zastêpcze - Widzieæ, wiedzieæ, wspieraæ

Konkurs na reporta¿ prasowy!

Fundacja Laboratorium Reporta¿u, Fundacja Ernst &
Young oraz Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa,
og³asza konkurs na reporta¿ prasowy o sytuacji i problemach
rodzin zastêpczych w Polsce.

Propozycja kierowana jest do dziennikarzy zawodowych
oraz studentów szkó³ dziennikarskich. Spoœród wszystkich
prac, 3 najlepsze, zostan¹ nagrodzone (nagrody pieniê¿ne:
3000z³, 2000z³,1000z³). Efektem konkursu bêdzie publikacja
ksi¹¿kowa z najlepszymi reporta¿ami.

Zg³oszenia i pytania dotycz¹ce konkursu prosimy kiero-
waæ na adres: konkurswww@reporter.org.pl

Szczegó³owe informacje o konkursie + regulamin znaj-
dziecie na stronach Fundacji Laboratorium Reporta¿u:
www.reporter.org.pl oraz Fundacji Ernst&Young:
www.ey.com/pl/fundacja

„Wszystko toczy siê w pejza¿u” – mówi o swoim malar-
stwie Anna Alicja Trochim, artystka od dawna zwi¹zana z
Prag¹. W latach 1980-90 mia³a pracowniê przy ul. Z¹bkow-
skiej. Obecnie tworzy w pracowni przy ul. Lubelskiej 30/32,
wynajmowanej od miasta przez stowarzyszenie twórcze. Nie-
dawno w Praskim Centrum Wystawowym w Domu Kultury
„Praga” mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê jej prac, zatytu³owan¹
„Taki pejza¿”.

Jaki pejza¿?

Urz¹d m.st. Warszawy dla Dzielnicy Targówek infor-
muje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ ubiegania siê o dofinanso-
wanie likwidacji szamba ze œrodków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska na podstawie Zarz¹dzenia Pre-
zydenta m.st. Warszawy nr 373/2007.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Dzielnico-
wym Wydziale Ochrony Œrodowiska ul. Kondratowicza
20 pok.413 i 414, na stronie internetowej www.targo-
wek.waw.pl lub pod nr tel. 33 –89- 304.

24 maja obchodziæ bêdzie-
my Dzieñ Parków Narodo-
wych. Najstarszy na œwiecie
taki park mieœci siê w USA. To
Yellowstone, gdzie ”mieszka”
rysunkowy miœ Yogi. W Polsce
istniej¹ 23 parki narodowe,
czyli obszary pod ochron¹, na
których ogranicza siê dzia³al-
noœæ cz³owieka. S³ynny z
¿ubrów jest park bia³owieski.
Rosn¹ tam sosny, jesiony i
oko³o 3 tysiêcy gatunków
grzybów. W Nawieñskim, po-
³o¿onym na rozlewiskach, ¿yje
dwudziestocentymetrowy pta-
szek batalion. Pieniñski po-
wsta³ na pocz¹tku XX wieku
wokó³ ruin zamku w Czorsz-
tynie. Warszawiakom najbli¿-
szy jest Kampinos, w którym
zobaczyæ mo¿na ³osie i bobry.

Dzieñ Mleka odbywa siê 25
maja. Choæ niektórzy go nie
toleruj¹, mleko zawiera wapñ,
fosfor oraz witaminy A i D.
Mieszkañcy naszego globu pij¹
w wiêkszoœci mleko krowie. Ale
jest równie¿ kozie, owcze i ba-
wole. Ze sfermentowanego ko-
bylego zaœ robi siê w Mongolii
napój alkoholowy – kumys.

Ostatni dzieñ miesi¹ca po-
œwiêcony jest bocianowi bia-
³emu. Ten ptak z czerwonym
dziobem i nogami jest u nas
pod ochron¹. Powstaj¹ nawet
ca³e bocianie wsie, gdzie bo-
cianów jest wiêcej ni¿ ludzi.
Bocian bia³y wa¿y do 4 kilo i
chêtnie podjada myszy,
chrz¹szcze i jaszczurki.

Ludmi³a Milc

Nowo powsta³y Punkt Informacji Obywatelskiej
zaprasza do korzystania z bezp³atnych porad ro-
dzinnych, urzêdowych, prawnych itp.

Porad udzielamy: w ka¿dy poniedzia³ek, w go-
dzinach 11-13 w Klubie „Ko³atka” ul. Ko³owa 2 (na-
przeciwko Teatru „Rampa”).


