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mówi kategorycznie Jacek Kaznowski,
burmistrz Bia³o³êki.
A na pewno nie w takim
kszta³cie, jaki jest na stadionie
dziesiêciolecia. My myœlimy o
halach targowych takich jak
pod Nadarzynem. Sprawa nie
jest ³atwa, bo chodzi tu o tereny, które s¹ w³asnoœci¹ miasta,
a nie dzielnicy. M.in. mówi³o siê
o lokalizacji na terenie po by³ej fabryce domów przy ulicy
Œwiderskiej czy Faelbecie.
Przeje¿d¿aj¹c P³ochociñsk¹
nawet z daleka widaæ, co tam
siê dzieje. Hale z wybitymi
oknami, latarnie bez ¿arówek,
rozszabrowane budynki, wysypiska, czêsto nawet niebezpiecznych odpadów… Funkcjonuje tam tak¿e kompostownia uprzykrzaj¹ca ¿ycie okolicznym mieszkañcom. Na tych
terenach nielegalnie palono
tak¿e œmieci. Od dawna przeciwko temu protestowaliœmy.
Przez 12 lat istnienia samorz¹du na Bia³o³êce walczyliœmy,
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by tereny miejskie ucywilizowaæ, by nie pozwalaæ tam na
wywo¿enie œmieci, tak¿e rzekomo czystego œniegu z warszawskich ulic, którego jednak
nie mo¿na by³o wprost wyrzuciæ do Wis³y. I nie ust¹pimy.
Dopiero teraz jednak w³adze Warszawy zda³y sobie

Szukamy
pami¹tek

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem
naszych czytelników ponownie publikujemy artyku³ o supernowoczesnym
aparacie s³uchowym
Oticon Delta.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich informuje Czytelników,
i¿ w ramach wspólnie podjêtych dzia³añ z Urzêdem Dzielnicy Praga Pó³noc i pod patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego, w ostatnich dniach lipca br. zostanie otwarta
ekspozycja, przedstawiaj¹ca dokumentalne fakty i prawdê
o heroicznej tragedii powstañczego zrywu na Pradze.
Ekspozycja zostanie usy- Z¹bkowskiej (wejœcie od
tuowana na terenie „Monopo- Markowskiej).
lu Spirytusowego” przy ul.
Zwracamy siê do mieszkañców z proœb¹ o sygnalizowanie faktu posiadania pami¹tek, zwi¹zanych z wydarzeniami okresu sierpieñ-wrzesieñ
1944, zgodnie z podan¹ ni¿ej
informacj¹.
Na stronie internetowej
www.praga1944.pl i w naszej
gazecie ukazywaæ siê bêd¹
sukcesywnie komunikaty i zaproszenie na uroczyste otwarcie ekspozycji.

Delta –
ka¿dy mo¿e
s³yszeæ lepiej
Firma Oticon, wiod¹cy
producent aparatów s³uchowych wprowadzi³a na
rynek aparat Delta, który
burzy dotychczasowe wyobra¿enia na temat wygl¹du i mo¿liwoœci aparatów
s³uchowych.

wiêcej informacji w artykule
„Powstanie Warszawskie Praga 1944” na str. 8

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 4

„Drzewko za butelkê” 2007
5 czerwca obchodzimy œwiatowy Dzieñ Ochrony Œrodowiska. W ramach obchodów tego wydarzenia, 14 maja 2007 roku
po raz trzeci na warszawskiej Bia³o³êce ruszy³a ekologiczna
akcja edukacyjna „Drzewko za butelkê”, której organizatorem
jest Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA, a inicjatorem Sekretariat Programu „Odpowiedzialnoœæ i Troska”.
Ide¹ akcji „Drzewko za bu- ska poprzez zbieranie niepotelkê” jest aktywne œwiêtowa- trzebnych i zaœmiecaj¹cych
nie Dnia Ochrony Œrodowi- otoczenie plastikowych butelek PET. W dziewiêciu szko³ach podstawowych na Bia³o³êce odbêdzie siê konkurs
na zebranie jak najwiêkszej
iloœci plastikowych butelek.
Odpady trafi¹ do recyklingu,
Czêœæ Izby poœwiêcona jest a uczestnicy akcji otrzymaj¹
historii szko³y. Wa¿ne wyda- sadzonki drzew i krzewów do
rzenia i osoby (np. d³ugoletni
dyrektor Feliks Taracha)
utrwalone zosta³y na zdjêOTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
ciach, w kronice szkolnej, gazetce, na dyplomach uzyskanych przez uczniów. S¹ te¿
poetyckie próby opisania placówki, przypominaj¹ce, ¿e to
wiêcej strona 5

Jubileusz u Gajcego
„Dzieli³ ¿o³nierz wolnoœæ i
s³awê, kocha³ swe miasto
Warszawê” – te s³owa,
umieszczone obok portretu
Tadeusz Gajcego witaj¹
uczniów i goœci, wchodz¹cych
do Szko³y Podstawowej nr 58
przy ul Mieszka I 7. 24 maja
uroczyœcie obchodzono 75lecie szko³y i 30-lecie nadania
jej imienia ¿o³nierza-poety.
Dekoracja zamieni³a czêœæ
sali gimnastycznej we frontow¹ œcianê budynku, przy
której uczniowie, s³owem mówionym i piosenk¹, przypomnieli wa¿ne wydarzenia z
historii tej placówki i Warszawy, m.in. otwarcie 4-oddzia³owej szko³y w prywatnym budynku przy ul. Siewnej, przeniesienie 7-klasowej szko³y do
nowego budynku przy Mieszka I, wybuch wojny, Powstanie Warszawskie, wyzwolenie
miasta. Wczuæ siê w rolê pomaga³y m³odym artystom rekwizyty: chor¹giewki, bia³oczerwone opaski, banda¿e,
pielêgniarskie czepki.
Poznawaniu historii s³u¿y
szkolna Izba Pamiêci, w której o bohaterach Powstania
Warszawskiego wiele mo¿na
siê dowiedzieæ ze zdjêæ, dokumentów, eksponatów: autentycznych mundurów, he³mów, butów, mena¿ek, bagnetów. Na zdjêciach jest
m.in. Tadeusz Gajcy i jego
matka.

dokoñczenie na str. 8

posadzenia w wybranym
przez siebie miejscu.
Akcja odbywa siê pod patronatem Ministra Œrodowiska
oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, a zosta³a zainicjowana w 2003 roku
przez Sekretariat Programu
„Odpowiedzialnoœæ i Troska”.
Pierwszego czerwca, w ramach obchodów Dnia Dziecka, na terenie Klubu Piknikowego „Dziki Zak¹tek” odbêdzie siê wielki fina³ tej ekologicznej zabawy. Podczas festynu dzieci wezm¹ tak¿e
udzia³ w grach i zabawach
edukacyjnych, otrzymaj¹ upominki i pami¹tkowe gad¿ety,
natomiast zwyciêzcy rywalizacji pojad¹ na wycieczki.
- W tym roku dodatkowo
przekazaliœmy nauczycielom i
pedagogom materia³y dydakdokoñczenie na str. 5

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
i Wydzia³ Kultury

zapraszaj¹

2 czerwca o godz. 12.00
na koncert „Barwy Polski”
Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieœni i Tañca

MAZOWSZE
im. Tadeusza Sygietyñskiego
do
Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu
ul. Strumykowa 21

WSTÊP WOLNY!
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Jarmarku Europa
u nas nie bêdzie!
dokoñczenie ze str. 1

sprawê z tego, ¿e bez wzglêdu na to, kto jest w³aœcicielem
terenu, nie mo¿na ot tak sobie
dzielnicy i mieszkañcom pewnych rzeczy narzuciæ. Pierwszym sukcesem jest to, ¿e po
4 miesi¹cach starañ dostaniemy z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska milion
z³otych (!) na wywiezienie
œmieci ze Œwiderskiej.
Po d³ugich dyskusjach przekonaliœmy te¿ zarz¹d miasta,
¿e nie jest mo¿liwe ulokowanie tu handlu bez poprawy skomunikowania Bia³o³êki z reszt¹
miasta. Zreszt¹ w³adze miasta
doskonale wiedz¹, jaka jest tu
sytuacja: w programie wyborczym Hanny Gronkiewicz
Waltz rozwi¹zanie komunikacyjnych problemów Bia³o³êki
by³o jednym z priorytetów.
Uzbrojeni dodatkowo w protesty mieszkañców i kategorycznie negatywne stanowiska klubów radnych, przyst¹pi³em do
rozmów z wiceprezydentem
Jakubiakiem, któremu podlega
nadzór nad mieniem miejskim.
¯eby by³a pe³na jasnoœæ:
jesteœmy przeciw takiemu
handlowi, który przynosi ze
sob¹ ba³agan, œmietnik i zagro¿enie bezpieczeñstwa
okolicznych mieszkañców.
Jesteœmy za takim handlem,
który w sposób cywilizowany przyniesie wp³ywy do
kasy dzielnicy z tytu³u op³at
targowych. Jesteœmy za
handlem, dziêki któremu
rozwi¹zane zostan¹ problemy Bia³o³êki, zw³aszcza w
zakresie skomunikowania
dzielnicy z reszt¹ miasta.
Na dziœ mo¿na mówiæ o pewnym sukcesie. Mam otrzymaæ
pe³nomocnictwa do nadzoru i
koordynacji wszelkich dzia³añ,
zwi¹zanych z ewentualnym
przeniesieniem handlu do Bia³o³êki. Wstêpnie wiadomo, ¿e
na ten cel mo¿e byæ wykorzystane nieco ponad 30 hektarów
terenu przy ul. Marywilskiej w
kierunku basenów portowych.
Stoj¹ tam zdewastowane hale
i wiadukty po rozebranych suw-

nicach. Jest to efektem m.in.
zawierania krótkoterminowych
umów dzier¿awy, które powodowa³y, ¿e najemcy nie decydowali siê nie tylko na ¿adne
inwestycje, ale bezkarnie dewastowali to, co zastali.
W tej chwili otwiera siê nam,
jako dzielnicy, mo¿e jedna na
sto szansa, by nasze problemy
w miarê kompleksowo rozwi¹zaæ. Czasu jest wprawdzie bardzo ma³o, ale mo¿e siê uda?
Koszty docelowego stworzenia w tamtym rejonie hal
targowych na wzór hal w
Nadarzynie s¹ ogromne. Na
terenie ponad 30 hektarów
konieczna jest najpierw rekultywacja i utwardzenie, co wed³ug wstêpnych szacunków
kosztowa³oby oko³o 20 mln z³.
Dalsze 10 mln poch³onie budowa parkingu i dróg wewnêtrznych. Na dziœ jest ju¿
decyzja o wpisaniu do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
modernizacji i przebudowy ulicy P³ochociñskiej. Budowa jej
drugiej nitki wraz z pe³n¹ infrastruktur¹, to koszt rzêdu 37
mln z³otych. Warto dodaæ, ¿e
Zarz¹d Dróg Miejskich planowa³ tam jedynie po³o¿enie dywanika asfaltowego za 3 mln
z³otych… Konieczna jest tak¿e przebudowa ul. Marywilskiej od osiedla do Trasy Toruñskiej, modernizacja ulicy
P³ytowej (czyli dojazdu do planowanego targowiska).
To jednak bynajmniej nie
wszystko. Z tym ruchem trzeba coœ zrobiæ dalej. Naszym
kolejnym warunkiem jest przebudowa ulicy Modliñskiej pod
k¹tem Euro 2012. Jeœli ma powstaæ lotnisko w Modlinie, to
przecie¿ ca³y ruch tranzytowy
do miasta bêdzie musia³
przejœæ ul. Modliñsk¹. W obecnej sytuacji jest to niewykonalne. Planowano obecnie jedynie
przebudowê tylko na odcinku
Jab³onna-Aluzyjna… Z kolei
obiecany nam tramwaj wzd³u¿
Modliñskiej zale¿y od jej przebudowy. Bez tego nie ma takiej
mo¿liwoœci. Niezbêdna jest te¿
trasa Mostu Pó³nocnego.

Zawiadomienie
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy informuje mieszkañców Dzielnicy Bia³o³êka, ¿e zosta³o podpisane przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarz¹dzenie Nr 373/2007 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie programu wspierania w 2007 r. i latach nastêpnych ze
œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy przedsiêwziêæ
zwi¹zanych z likwidacj¹ zbiorników bezodp³ywowych
na terenie m.st. Warszawy.
Wnioski o dofinansowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z likwidacj¹ zbiorników bezodp³ywowych na terenie m.st.
Warszawy mo¿na sk³adaæ w nastêpuj¹cych terminach:
- odnoœnie przedsiêwziêæ przewidzianych do realizacji
w 2007 roku w okresie:
od 30 kwietnia 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.
- odnoœnie przedsiêwziêæ przewidzianych do realizacji
w 2008 roku w okresie:
od dnia 1 wrzeœnia 2007 r. do dnia 30 listopada 2007 r.
Formularz wniosku oraz informacja o kolejnoœci czynnoœci przy ubieganiu siê o dofinansowanie na likwidacjê
szamba jest dostêpny:
• na stronie internetowej Urzêdu miasta
www.um.warszawa.pl, w zak³adce Aktualnoœci pod has³em Zarz¹dzenia Prezydenta, Zarz¹dzenia z kwietnia
2007, Zarz¹dzenie Nr 373/2007 z dnia 23.04.2007 r.
• na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka www.bialoleka.waw.pl
• w Biurze Ochrony Œrodowiska pok.1112 XI p. PKiN
Pl. Defilad 1
• w Urzêdach Dzielnic (poniedzia³ek 1000 – 18 00, od
wtorku do pi¹tku 800-1600)

Oddzieln¹ spraw¹ jest po³¹czenie autobusowe ul. Marywilskiej z reszt¹ dzielnicy i centrum. Dotychczas Zarz¹d
Transportu Miejskiego odmawia³ nam zwiêkszenia liczby i
czêstotliwoœci kursowania autobusów, pos³uguj¹c siê wskaŸnikiem tzw. wozokilometrów. Za
ma³o ludzi jeŸdzi³o. Tymczasem
na Marywilskiej jest przychodnia zdrowia, œwietlica terapeutyczno-pedagogiczna, a autobusy kursuj¹ œrednio co 40 minut i jest tylko jedna linia. Pierwszy efekt moich rozmów ju¿ widaæ: dosta³em informacjê, ¿e
jest zgoda na 2 dodatkowe linie autobusowe: z Trockiej do
pêtli przy Marywilskiej i z pêtli
na ¯eraniu na P³ochociñsk¹ do
pêtli przy P³ytowej lub na Brzezinach co 10 minut (z mo¿liwoœci¹ ewentualnie dalszego
przed³u¿enia do stacji metra
Marymont). Mamy te¿ obietnicê, ¿e jeœli zostanie tu uruchomiony handel, to od Legionowa
do stacji metra Gdañska co 20
minut bêdzie kursowa³a kolej.
Przypomnê, ¿e do 2010 roku
PKP ze œrodków unijnych ma
zmodernizowaæ tê liniê.
Wiadomo, ¿e wszystkie inwestycje nie powstan¹ jednak
w ci¹gu paru miesiêcy. Ma zostaæ spisana umowa z miastem
i kupcami. Wtedy bêdzie wiadomo: kto, co, za ile i kiedy.
Konieczny te¿ bêdzie tu udzia³
Rady Warszawy. Dziœ zarz¹d
miasta mo¿e przekazaæ teren
w dzier¿awê na nie d³u¿ej ni¿
3 lata. To nie daje poczucia stabilizacji nikomu, jeœli trzeba zainwestowaæ du¿e œrodki.
Po podpisaniu takiej umowy,
jako w³adze dzielnicy jesteœmy
sk³onni zgodziæ siê na przeniesienie handlu do istniej¹cych
hal i pod wiadukty po suwnicach po ich zadaszeniu. Nie
przewidujemy natomiast mo¿liwoœci stawiania bud i szczêk.
Najwa¿niejsze w ca³ej tej sprawie jest jednak odkorkowanie
Bia³o³êki i lepsze jej skomunikowanie z miastem. Wpuszczenie dodatkowych potoków
pojazdów bez przygotowania
mo¿e sprowadziæ dodatkowe
k³opoty. Trzeba jednak negocjowaæ, bowiem same protesty
nie odkorkuj¹ dzielnicy.
Jak bêdzie to wygl¹da³o w
praktyce – bêdziemy informowaæ na bie¿¹co.
Notowa³a Ewa Tucholska

Uchwa³a Nr X/60/07
Rady Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2007 roku
w sprawie: wyra¿enia przez Radê Dzielnicy Bia³o³êka stanowiska w zwi¹zku z propozycjami W³adz m.st. Warszawy dotycz¹cymi przeniesienia na teren Dzielnicy
Bia³o³êka tzw. „Jarmarku Europa”
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z póŸniejszymi zmianami) Rada Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W zwi¹zku z propozycjami przeniesienia na teren Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
tzw. „Jarmarku Europa”, Rada Dzielnicy przyjmuje stanowisko w przedmiotowej sprawie
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Uchwa³ê przekazuje siê Przewodnicz¹cemu Rady m.st. Warszawy oraz Prezydentowi
m.st. Warszawy.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
Pawe³ Tyburc

Za³¹cznik do uchwa³y Nr X/60/07
Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2007 roku
Stanowisko Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy w zwi¹zku z propozycjami
W³adz m.st. Warszawy dotycz¹cymi przeniesienia na teren Dzielnicy Bia³o³êka tzw.
Jarmarku Europa
Rada Dzielnicy Bia³o³êka stoi na stanowisku, ¿e podjêcie decyzji w sprawie ewentualnej
lokalizacji tego typu obiektów powinno byæ bezwarunkowo konsultowane z w³adzami
Dzielnicy, tj. Rad¹ i Zarz¹dem Dzielnicy.
Prowadzenie przez w³adze Warszawy rozmów w sprawie nowej lokalizacji targowiska
bez udzia³u przedstawicieli w³adz lokalnych, Rada Dzielnicy uwa¿a za niedopuszczalne.

Zbadajmy Bia³o³êkê i zróbmy muzeum!

W dniach 12-13 maja odby³y siê pierwsze zajêcia w ramach Podyplomowych Studiów Zarz¹dzania Gospodark¹
Spo³eczn¹ w Instytucie Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu
Warszawskiego, których czêœæ by³a poœwiêcona diagnozie
œrodowiska lokalnego w naszej dzielnicy. Studia s¹ czêœci¹
projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju - tu jest praca”, finansowanego z europejskiego programu EQUAL
W zajêciach uczestniczyli s³u- oraz ró¿nych ciekawostek, które
chacze studium pochodz¹cy z 15 mog¹ byæ istotne w zaplanowawojewództw oraz przedstawicie- nych na kolejne zajêcia badale mieszkañców. Uczestnicy niach. S³uchacze z Wa³brzycha,
wziêli udzia³ w warsztatach po- Pionek, £om¿y i innych miejsc w
œwiêconych diagnozie potrzeb Polsce byli ¿ywo zainteresowani nasz¹ dzielnic¹, dlatego prewspólnot lokalnych.
W ramach zajêæ zosta³em po- zentacja zosta³a wzbogacona
proszony o dokonanie prezenta- dodatkowymi pytaniami uczestcji Bia³o³êki - podstawowych da- ników i ciekawymi pomys³ami.
Jednym z pomys³ów, który
nych o dzielnicy, jej specyfiki
zrodzi³ siê podczas zajêæ, jest
inicjatywa stworzenia muzeum
BAR
Bia³o³êki. Muzeum mia³oby byæ
RESTAURACYJNY odpowiedzi¹ na zdiagnozowane
s³abe poczucie to¿samoœci lokalnej, przywi¹zania do dzielnicy, zakorzenienia w Bia³o³êce.
S³abe przywi¹zanie do Bia³o³êki skutkuje tym, ¿e nasz¹ dzielorganizuje
nicê traktuje siê jako sypialniê,
przyjêcia weselne
a nie miejsce, w którym chcia³oby siê ¿yæ, spêdzaæ wolny
0608-087-936
czas, anga¿owaæ siê na rzecz
022 811-10-85
swojej ulicy czy osiedla. Muzeum mia³oby byæ miejscem –
www.bialaroza.prv.pl
instytucj¹, która ³¹czy³oby bogat¹ historiê Bia³o³êki, korzenie,
tradycjê z nowoczesnoœci¹
obecnych dokonañ naszej dzielnicy. Muzeum mog³oby tak¿e
Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
byæ miejscem promuj¹cym Biazgodnie z § 7,8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta
³o³êkê, która ³¹czy w sobie bom.st. Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia
gactwo natury i nowoczesnoœæ
trybu i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub
rozwoju. To tylko jeden z pomydzier¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych
s³ów jaki siê zrodzi³ podczas
zajêæ w ratuszu. Mam nadziejê,
oraz zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych
¿e zainspiruje on mieszkañców
og³asza na dzieñ 4 lipca 2007 r.:
i w³adze lokalne. Zachêcam do
Konkurs ofert na najem komunalnych lokali u¿ytkodebaty na ten temat na ³amach
wych i gara¿y znajduj¹cych siê na terenie m.st. WarNowej Gazety Praskiej.
szawy Dzielnicy Praga Pó³noc (na okres do 3 lat)
Wracaj¹c do studium odbywaj¹cego siê w Bia³o³êce,
Og³oszenia z list¹ lokali, gara¿y wystawionych do konchcia³bym zaprosiæ mieszkañkursu ofert wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych:
ców do aktywnego w³¹czenia
Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. Warsiê w to, co jeszcze zosta³o
szawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15;
zaplanowane. W dniach 2-3
Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielniczerwca bêd¹ prowadzone
cy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11 Listopada 13/15 i
badania terenowe w naszej
w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie
dzielnicy. S³uchacze studium
internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl i
razem z mieszkañcami Bia³oDzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz na lo³êki stworz¹ zespo³y, które
kalach i gara¿ach wyznaczonych do najmu w dniach od 5
przeprowadz¹ badania wœród
czerwca do 2 lipca 2007 r.
wybranych œrodowisk. Bardzo
wa¿ne jest, aby do badañ w³¹Informacje dotycz¹ce Konkursu mo¿na uzyskaæ tak¿e
czyli siê liderzy i wolontariusze
telefonicznie u p. B. Skrzypek tel. 022 590-01-59 lub u p.
bia³o³eckich organizacji pozaI. Michalak tel. 022 619-88-38.
rz¹dowych, pracownicy socjal-
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ni z OPS oraz zwykli mieszkañcy. Warunkiem niezbêdnym do przeprowadzenia tych
badañ jest udzia³ bia³o³êczan.
Zachêcam do w³¹czenia siê w
ten projekt. Dziêki prof. Ewie
Leœ z Uniwersytetu Warszawskiego mamy okazjê uczestniczyæ w fascynuj¹cej przygodzie badawczej, która nie wiemy, jakimi wnioskami siê zakoñczy. Ale wiemy na pewno,
¿e po¿ytek tych badañ dla Bia³o³êki mo¿e byæ ogromny.
Ostatnia sesja studium zaplanowana jest na 30 czerwca – 1
lipca i poœwiêcona bêdzie opracowaniu wyników badañ, przygotowaniu prezentacji wyników,
wy³onieniu pomys³ów do realizacji, które zrodzi³y siê podczas
badañ oraz przedstawienie na
konferencji mieszkañcom, radnym, goœciom wniosków z badañ i rekomendacji dla przysz³ego rozwoju Bia³o³êki.
W imieniu organizatorów
studiów zapraszamy na zajêcia wszystkich mieszkañców szczególnie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych i
wolontariuszy. Zajêcia s¹ bezp³atne.
Osoby pragn¹ce uczestniczyæ
w tej spo³ecznie odpowiedzialnej
przygodzie prosimy o kontakt telefoniczny z Piotrem Oraczem,
przewodnicz¹cym komisji polityki
spo³ecznej i ochrony zdrowia tel.
0602 556 940 - lub mailowy na
adres: poracz@poczta.fm
Osobom, które zadeklaruj¹
chêæ uczestnictwa w zajêciach
przeka¿emy szczegó³owe informacje.
Piotr Oracz
Przewodnicz¹cy Komisji
Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia

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

VI sesja Rady Targówka

Czas na zmiany
23 maja do Sali Konferencyjnej Urzêdu Targówka przysz³y dwie grupy obserwatorów: mieszkañcy, zainteresowani
spraw¹ parkingów i studenci Instytutu Socjologii UW, którzy poprosili radnych o wype³nienie ankiety „Radni Warszawy 2007”.
Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy
Zbigniew Poczesny, który na wstêpie
przedstawi³ nowego skarbnika dzielnicy
– El¿bietê Mareck¹.
Radni zg³osili kilka interpelacji w
sprawach, przekazanych im przez mieszkañców, m.in. budowy k³adki nad Kana³em Bródnowskim na Zaciszu, budowy mini si³owni na otwartym powietrzu
w parkach lub ogródkach jordanowskich,
utrzymania obecnego przebiegu ul.
Ossowskiego, przejœcia dla pieszych na
ul. M³odzieñczej, zakazu zatrzymywania na ul. Krasnobrodzkiej 13. W tych
sprawach zarz¹d udzieli odpowiedzi na
piœmie. Na sesji wiceburmistrz Janusz Janik wyjaœni³ sprawê stacji transformatorowej na skrzy¿owaniu ul. Okreœlonej
(jest legalna, zbudowana zgodnie z pozwoleniem zarz¹du gminy w l. 20012002) oraz domu-ruiny na Radzymiñskiej (gestia Powiatowego Urzêdu Nadzoru Budowlanego).
Równie¿ wiceburmistrz Janusz Janik
obszernie uzasadni³ potrzebê uregulowania spraw, wynikaj¹cych z ustawy o
gospodarce nieruchomoœciami (prawo do
nieruchomoœci przyleg³ej, na rzecz w³aœcicieli lokali w budynku, w imieniu których wystêpuj¹ wspólnoty mieszkaniowe i stawek czynszu dzier¿awnego za
grunty wydzier¿awione pod parkingi)
oraz ustawy o samorz¹dzie gminnym
(uzupe³nienie liczby istniej¹cych miejsc
parkingowych do wskaŸników, wymaga-

nych przez aktualne przepisy prawa
budowlanego). Proponuje siê dobudowaæ
niezbêdn¹ liczbê miejsc parkingowych
dla budynków wielolokalowych, posadowionych na gruncie stanowi¹cym w³asnoœæ m.st. Warszawy, wybudowanych
przed 1995 r., a tam, gdzie brak dostêpnych terenów – utworzyæ jedno- lub wielopoziomowe parkingi na dzia³kach wyodrêbnionych. Proponowana jednolita
stawka czynszu dzier¿awnego za tereny, obejmuj¹ce równie¿ miejsca parkingowe to 1% wartoœci gruntu w stosunku
rocznym. Spowoduje to obni¿enie wysokoœci obowi¹zuj¹cego obecnie czynszu
dzier¿awnego za grunty pod parkingi.
Z 2 z³ stawka zmniejszy siê do 40 gr.
W uchwale Rada Targówka wyst¹pi³a
do Rady Warszawy o przyjêcie proponowanych zasad jako programu pilota¿owego dla Dzielnicy Targówek i zabezpieczenie œrodków finansowych na realizacjê uchwa³y, m.in. wykonanie opracowañ
architektoniczno-urbanistycznych, uzupe³nienie lub przebudowê istniej¹cej sieci
dróg publicznych kategorii gminnej oraz
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Witold Harasim poinformowa³, ¿e komisja rozwoju inwestycji i ochrony œrodowiska pozytywnie zaopiniowa³a projekt uchwa³y. W imieniu wspólnot miesz-

kaniowych pan Zbrojewicz podziêkowa³
radnym i burmistrzowi, ¿e zajêli siê
spraw¹. „Wszystkim nie dogodzimy, ale
warto coœ ruszyæ.”. Uchwa³ê popar³o 18
radnych, 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Mniej dyskusji, ale wiêksze zró¿nicowanie w g³osowaniu przyniós³ projekt
uchwa³y, dotycz¹cej miejsc sprzeda¿y,
podawania i spo¿ywania napojów, zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu na
imprezach na otwartym powietrzu. Dwie
merytoryczne komisje rady pozytywnie
zaopiniowa³y projekt. 13 radnych g³osowa³o „za”, 6 – „przeciw”, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. Napoje dostêpne bêd¹ w:
Klubie Pi³karskim „Targówek” ul Ko³owa
18, Parku Bródnowskim, Parku Leœnym
„Bródno” i Parku Wiecha oraz OSiR przy
ul. £abiszyñskiej 20 i Blokowej 3.
Na wniosek zarz¹du dzielnicy, rada
rozpatrywa³a sprawê zmiany tytu³u zadania inwestycyjnego „Budowa p³ywalni krytej przy ul. Remiszewskiej – prace
projektowe” (WPI na lata 2002-2012),
na zadanie inwestycyjne „Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzysz¹cymi przy ul. Ko³owej 18” oraz zwiêk-

BIURO
PORAD PRAWNYCH

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27
kom. 0601-160-938

IV i V sesja Rady Pragi Pó³noc

Dubeltowe sesje
Prascy radni jak nie obradowali tak
nie obradowali, a jak siê wreszcie siê zebrali, to po ponad siedmiu godzinach obrad, koñcz¹c posiedzenie po 23, odbyli
dwie sesje po kolei. Pierwsza z nich,
któr¹ mo¿na œmia³o nazwaæ najd³u¿sz¹
sesj¹ w dziejach samorz¹du Pragi, zaczê³a siê 21 lutego, kolejne jej etapy 15 i 22 marca, a zakoñczenie dopiero
22 maja. Ca³y urobek tej megasesji to
dwie uchwa³y. Pierwsza z nich umo¿liwia wreszcie radnym PO udzia³ w merytorycznych komisjach rady, co do tej pory
skutecznie uniemo¿liwia³a im postawa
radnych PiS i PWS. Kolejna uchwa³a rady
jednog³oœnie skierowa³a do komisji rewizyjnej kompleksowe zbadanie przebiegu inwestycji pod nazw¹ budowa hali
sportowej przy SP 127 przy ulicy Kowieñskiej 12/20. Radni PO i LiD, którzy byli
inicjatorami tej sesji, próbowali wnieœæ
pod jej obrady tak¿e projekt uchwa³y o
zmianach w bud¿ecie, aby miêdzy innymi zapewniæ œrodki na ¿ywienie dzieci w
szko³ach. Z t¹ propozycj¹ za ¿adn¹ cenê
nie chcieli siê zgodziæ radni PiS i PWS,
którzy taki sam punkt porz¹dku obrad
zaplanowali na swojej sesji, która siê
mia³a odbyæ po zakoñczeniu sesji o numerze IV. Radny Ireneusz Tondera apelowa³ o po³¹czenie wszystkich wniosków
sk³adanych przez PO, LID, PiS i PWS na
jednej wspólnej sesji, argumentuj¹c, ¿e
w chwili obecnej najwa¿niejsze jest zapewnienie œrodków na ¿ywienie dzieci.
Nie znalaz³o to jednak zrozumienia. W
kuluarach obecni na sesji radni Rady
Warszawy: Makuch - PiS, Wierzbicki -LiD
i Kierwiñski -PO wraz z szefami klubów
w praskiej radzie próbowali znaleŸæ kompromis, który móg³by rozpl¹taæ praski
wêze³ gordyjski. Wielogodzinne debaty
i poszukiwanie opcji zero nie przynios³y
jednak rezultatów. Ka¿dy bowiem widzia³ j¹ inaczej. Nie znalaz³a tak¿e akceptacji propozycja, aby rada dzielnicy
sama uchyli³a wszystkie dot¹d podjête
przez siebie uchwa³y i tak naprawdê
zaczê³a pracê od nowa.
Prawda na temat prawdziwych intencji radnych PiS i PWS wysz³a na jaw dopiero w kolejnej ods³onie praskich obrad.
V sesja rady formalnie zosta³a zwo³ana z
ich inicjatywy, a wniosek w tej sprawie
pojawi³ siê 21 maja, chocia¿ 17 maja radni LiD i PO tak¿e wyst¹pili o zwo³anie sesji, by rozpatrzyæ w trybie pilnym korek-

tê bud¿etu wraz z zawartymi w niej œrodkami na ¿ywienie dzieci. By³ to, co nale¿y przypomnieæ, kolejny wniosek radnych PO i LiD do przewodnicz¹cego Wachowicza w tej sprawie. Pierwszy z nich
nosi³ datê 19 kwietnia. Oba jednak nie
zyska³y uznania Pana Przewodnicz¹cego, co doprowadzi³o do kryzysu w praskich sto³ówkach. Pomimo tak aroganckiego ich potraktowania, radni LiD i PO
wziêli udzia³ w V sesji zwo³anej przez PiS
i PWS, wykazuj¹c przy okazji b³êdy formalne wniosku radnych PiS i PWS, jak
brak daty wp³ywu wniosku i b³¹d przewodnicz¹cego Wachowicza, który na podstawie tego wniosku zwo³a³ sesjê na... 22
lutego 2007 r. Na sesji o numerze V bez
¿adnej dyskusji, jako oczywiste, przeg³osowano korektê bud¿etu, uruchomienie
kolejnej puli mieszkañ komunalnych do
sprzeda¿y na rzecz dotychczasowych najemców i dzielnicowy program przeciwdzia³ania alkoholizmowi ... a nastêpnie
radni PiS i PWS jako inicjatorzy sesji z³o¿yli wnioski o rozszerzenie porz¹dku
obrad miêdzy innymi o odwo³anie zarz¹du dzielnicy, powo³anego przez prezydent
Warszawy Hannê Gronkiewicz - Waltz. Do
tego w³aœnie potrzebne by³y manewry z
inicjatorami sesji. Na nic siê zda³y oœwiadczenia radnego Tondery i radnej D¹browskiej, poparte cytowaniem wyroków NSA
w analogicznych sprawach, i¿ uchwa³a ta
mo¿e zostaæ podjêta z naruszeniem prawa, bowiem obecny na sali i g³osuj¹cy
radny Tadeusz Szewczyk, daj¹cy 1 g³osem przewagê koalicji PiS- PWS, z mocy
prawa jako osoba prowadz¹ca dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na mieniu gminy utraci³
mandat 12 marca i jego g³os nie mo¿e
siê liczyæ. Pomimo to rada stosunkiem
g³osów 12 do 11 prezydencki zarz¹d na
czele z burmistrz Koczorowsk¹ odwo³a³a. Radni PiS i PWS upojeni sukcesem zapomnieli, i¿ po odwo³aniu prezydenckiego zarz¹du tak de facto nikt na Pradze
w³adzy nie sprawuje i postanowili zwo³aæ
kolejn¹ sesjê rady na poniedzia³ek 28
maja, by b³¹d swój naprawiæ i zarz¹d
dzielnicy, bêd¹cy emanacj¹ koalicji PiS –
PWS powo³aæ.
Z ostatniej chwili:
Na VI sesji, w³aœnie 28 maja, radni
PiS i PWS, posi³kuj¹c siê opini¹ wojewody uznali, ¿e powo³any przez nich 27
grudnia 2006 roku zarz¹d dzielnicy na
czele z burmistrzem Marczewskim jest
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ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

nadal wa¿ny i ¿adnych wyborów w tej
materii nie bêdzie.
Hitem sesji by³a opinia radcy prawnego, która potwierdzi³a opinie radnego Tondery i radnej D¹browskiej, i¿ mandat radnego Tadeusza Szewczyka wygas³ z mocy
prawa 12 marca br. i wszystkie uchwa³y
podejmowane z jego udzia³em mog¹ byæ
obarczone wad¹ prawn¹. Nie przeszkodzi³o
to radnym PiS i PWS w forsowaniu nowych
projektów uchwa³. ¯eby nie siedzieæ bezproduktywnie, postanowili dokonaæ przegrupowañ w komisjach rady tak, aby zrównowa¿yæ w nich wejœcie radnych PO i nie
utraciæ przewagi. Skutek jest taki, ¿e praktycznie zlikwidowano dwie komisje - bezpieczeñstwa i polityki spo³ecznej - bowiem
po wycofaniu siê z nich radnych PiS i PWS
pozosta³o w nich po 1 radnym z PO i LiD.
Rozros³y siê natomiast komisje bud¿etu, infrastruktury i rewizyjna. By³o jednak coœ,
co po³¹czy³o wszystkich. Rada jednog³oœnie
postanowi³a przyj¹æ stanowisko przeciwko
lokalizacji przenoszonego targowiska ze
Stadionu Dziesiêciolecia na teren dzielnicy
Praga Pó³noc. Jednoczeœnie radni inicjatorzy VI sesji z PiS odrzucili wniosek radnego Tondery o wyst¹pienie do Rady Warszawy i wojewody o rozwi¹zanie rady dzielnicy i przeprowadzenie w tej jednostce
przedterminowych wyborów.
DCH

szenia œrodków przeznaczonych na realizacjê tego zadania, z 26 mln z³ do 60
mln z³. Nowy projekt obejmuje: budowê
p³ywalni krytej, rozbudowê stadionu pi³karskiego z trybunami, obiektu sportowego zamkniêtego (m.in. do zajêæ z
akrobatyki sportowej), zaplecza technicznego (obiekt hotelowy z us³ugami
odnowy biologicznej, parking wielopoziomowy). Kompleks ma powstaæ na
gruncie, który jest w³asnoœci¹ m.st. Warszawy; pomys³ zaakceptowa³o sto³eczne
Biuro Sportu, nie zg³asza sprzeciwu Biuro Rozwoju. Komisje rady: rozwoju inwestycji i ochrony œrodowiska oraz sportu i rekreacji zaopiniowa³y projekt pozytywnie.
Na sesji radny Maciej Jankiewicz postawi³ zarz¹dowi zarzut „pustych dzia³añ”, a Tomasz Cichocki wyrazi³ troskê o
boiska szkolne i przedszkola. Natomiast
Krzysztof Miszewski stwierdzi³: „Szkoda
by³oby nie wykorzystaæ szansy”. Za
zmian¹ g³osowa³o 15 radnych, 3 by³o
przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
W kolejnej przyjêtej uchwale rada Targówka przedstawi³a Radzie Warszawy
pozytywn¹ opiniê na temat zmiany za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st.
Warszawy na 2007 rok. Plan dochodów
zwiêkszono o 1 700 000 z³, plan wydatków zmniejszono o 190 000 z³ i zwiêkszono o 1 890 000 z³. W planie zadañ
inwestycyjnych na 2007 rok s¹ prace
przygotowawcze do budowy skansenu
„Osada na Bródnie”, klimatyzacja w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Targówek
oraz zakup sprzêtu komputerowego dla
tej biblioteki.
Prawie jednomyœlnie (18 – za, 1
wstrz.) zaopiniowany zosta³ projekt zadañ WPI na lata 2008-2012, realizowanych przez dzielnicê Targówek. Zestawienie obejmuje 231 zadañ; 34,9% dotyczy obiektów oœwiatowych, 14,4%
obiektów sportowych, 14,6% - dróg,
12,2% - budowy domów komunalnych.
19 radnych jednomyœlnie popar³o wyst¹pienie do Rady Warszawy o nadanie
imienia ks. Józefa WoŸniaka – kapelana AK na Bródnie – CII Liceum Ogólnokszta³c¹cemu z Oddzia³ami Integracyjnymi, wchodz¹cemu w sk³ad Zespo³u
Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 41
z siedzib¹ przy ul. Bartniczej 2.
Równie¿ jednomyœlnie, 17 g³osami,
rada uchwali³a plan kontroli, które w
2007 roku przeprowadzi komisja rewizyjna. Skontroluje ona inwestycje: „Budowa przedszkola przy ul. Korzona”,
„Budowa krytej p³ywalni przy ul. £abiszyñskiej”, umowy zawarte poni¿ej
6 000 euro w latach 2000 – 2006, wydatki na promocjê oraz imprezy w latach 2000 – 2006.
Zbigniew Poczesny zapowiedzia³
przerwê w pracy rady dzielnicy w okresie 15 lipca – 20 sierpnia.
Organizatorzy badania socjologicznego „Radni Warszawy 2007” terminu
og³oszenia wyników nie podali. Trzeba
wiêc cierpliwie czekaæ, by siê dowiedzieæ,
miêdzy innymi, w jakim stopniu samorz¹dowcy s¹ zadowoleni z demokracji,
jaka jest w Polsce, jaki ustrój by³by najlepszy dla Warszawy, jak radni ufaj¹ innym radnym w swojej dzielnicy; z pytañ
metryczki: jak czêsto uczestnicz¹ w
mszach i nabo¿eñstwach, jaki jest ich stosunek do wiary religijnej.
K.

nowa gazeta praska
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protezy nylonowe N
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 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 przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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)
X sesja Rady Bia³o³êki

Plany i du¿e pieni¹dze
Punkt obecny na niemal ka¿dej sesji
– zmiany w bud¿ecie na 2007 rok –
uchwa³a zosta³a przeg³osowana. A zmiany to m.in. zmniejszenie œrodków na budowê gimnazjum i przedszkola przy
Ostródzkiej w 2007 – 2008 i przeniesienie ich na rok 2009. Powód – problemy z pozyskaniem gruntów pod budowê obiektów. Zrezygnowano z przebudowy skrzy¿owania ulic Czo³owej i Bohaterów, bowiem PKP planuje kompleksow¹ przebudowê ze œrodków w³asnych
przejazdu kolejowego i stacji Warszawa
P³udy. Radni wnioskowali o zwiêkszenie
œrodków na budowê ¿³obka przy Ksi¹¿kowej, budowê ulicy Juranda ze Spychowa i modernizacjê boiska przy Œwiatowida. Wprowadzono kilka nowych zadañ
na lata 2007 – 2008 – wykup gruntów
pod ulicê Ma³ego Rycerza, modernizacjê kuchni w szko³ach przy Leszczynowej i Porajów, modernizacjê parku przy
Klasyków, dostosowanie ulicy Juranda ze
Spychowa do komunikacji autobusowej.
Po d³ugiej dyskusji pozytywnie zaopiniowano propozycje zadañ do umieszczenia w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na
lata 2008 – 2012 dla Bia³o³êki. Na inwestycje drogowe trzeba bêdzie wydaæ 88,8
mln z³. Na budynek komunalny przy Mary-

wilskiej potrzebne bêd¹ œrodki w wysokoœci
3,3 mln. Szko³y podstawowe poch³on¹ blisko 44 mln, przedszkola 41 mln z³, gimnazja blisko 36 mln, budowa liceum w osiedlu
Tarchomin 800 tys. z³. Na ¿³obki trzeba bêdzie wydaæ 8,2 mln z³. Szacowany koszt pomocy spo³ecznej w latach 2008 – 2012 to 8
mln z³. Na inwestycje sportowe trzeba zapewniæ w WPI 10 mln z³.
Radni zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy Mostu Pó³nocnego od
Marymonckiej do Modliñskiej. Zmieniono wysokoœæ zabudowy, zaplanowano
miejsca parkingowe, nowe drogi, lokalizacje dla hoteli, nowe przebiegi œcie¿ek
rowerowych i pieszych.
Radni wyrazili zaniepokojenie faktem,
i¿ bez udzia³u przedstawicieli w³adz lokalnych Bia³o³êki tocz¹ siê rozmowy w³adz
stolicy w sprawie ewentualnego zlokalizowania w dzielnicy Jarmarku Europa.
Rada Bia³o³êki uwa¿a takie praktyki za
niedopuszczalne. Nic o nas bez nas – tak
mia³o byæ. Na str. 2 publikujemy uchwa³ê
Rady Dzielnicy w tej sprawie i wypowiedŸ
burmistrza Jacka Kaznowskiego.
Miejsce Piotra Smoczyñskiego w radzie (w zwi¹zku z jego wyborem na wiceburmistrza) zajê³a Ilona £¹cka. (egu)
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Delta - ka¿dy mo¿e s³yszeæ lepiej
dokoñczenie ze str. 1

Delta, aparat s³uchowy o
atrakcyjnym trójk¹tnym kszta³cie, dostêpny w 17 ¿ywych
kolorach ma wiêcej wspólnego z nowoczesnymi, miniaturowymi urz¹dzeniami hi-tech
ni¿ z tradycyjnymi wyobra¿eniami o aparatach s³uchowych.
Nowatorskie wzornictwo i
styl Delty zosta³y nagrodzone w 2006 roku presti¿ow¹
nagrod¹ œwiatowych projektantów Red Dot Design w kategorii „Best of the best”.
Unikalny wygl¹d Delty idzie
w parze z jej dzia³aniem. Wykorzystuj¹c najnowoczeœniejsz¹ technikê cyfrowego
przetwarzania dŸwiêku, aparat
w ci¹gu sekundy dokonuje tysiêcy zmian w ustawieniu, aby
st³umiæ otaczaj¹cy nas ha³as i
poprawiæ rozumienie mowy.
Jest to niezwykle wa¿ne, je¿eli
weŸmie siê pod uwagê, ¿e
obecnie nawet co druga osoba powy¿ej piêædziesi¹tego
roku ¿ycia ma problemy z rozumieniem mowy w ha³asie.
Jedyny w swoim rodzaju trójk¹tny kszta³t wzmacniacza aparatu Delta zapewnia optymalne
po³o¿enie systemu nowocze-

snych mikrofonów kierunkowych w p³aszczyŸnie poziomej
w odstêpie 9 mm, a s³uchawka
umieszczona w przewodzie s³uchowym (tzw. RITE - receiver
in the ear), zapewnia niespotykane dot¹d wzmocnienie w zakresie du¿ych czêstotliwoœci.
W Delcie zastosowano równie¿ system wielopasmowej
adaptacyjnej kierunkowoœci,
dziêki czemu nieprzerwanie dokonuje ona wyboru takiej metody przetwarzania dŸwiêku,
która zapewnia najlepszy odbiór mowy w szumie oraz potrafi st³umiæ ha³as pochodz¹cy
z kilku Ÿróde³ jednoczeœnie.
Gdy w ha³asie pojawia siê
mowa Delta wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê VoiceFinder™ (wykrywania
mowy), aby zapewniæ optymaln¹ redukcjê ha³asu w zakresie czêstotliwoœci pasma
mowy. Narzêdziem umo¿liwiaj¹cym harmonijne wspó³dzia³anie systemów redukcji ha³asu,
kompresji i kierunkowoœci jest
system Sztucznej Inteligencji
(Artificial Intelligence), w który
wyposa¿ony jest aparat Delta.
„Bez w¹tpienia Delta ma niewiele wspólnego z aparatami

s³uchowymi wykorzystywanymi
przez naszych dziadków –
mówi Andrzej Konopka, prezes
zarz¹du Oticon Polska sp. z
o.o. – To urz¹dzenie wspomagaj¹ce s³yszenie, które ³¹czy
najnowoczeœniejsze technologie i osi¹gniêcia w dziedzinie
audiologii ze wspó³czesnym,
atrakcyjnym designem. Delta
jest produktem dla osób, które
potrzebuj¹ poprawy komfortu
s³yszenia, aktywnych, dbaj¹cych o zdrowie, lecz tak¿e przywi¹zuj¹cych wagê do atrakcyjnego wygl¹du.”
Aparat Delta mo¿na dopasowaæ do ró¿nych rodzajów ubytków s³uchu do 80 dB. Dostêpny jest w trzech segmentach
cenowych, a raz na piêæ lat
zakup Delty mo¿e byæ czêœciowo refundowany przez NFZ.
Je¿eli chcesz pos³uchaæ,
jak s³yszy siê w aparacie

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

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹
refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych
Autoryzowany dystrybutor:

Wizyta u premiera
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mariusz B³aszczak zaprasza wszystkich chêtnych do odwiedzenia w niedzielê, 3 czerwca br. siedziby premiera.
Kancelaria premiera ju¿ po raz drugi otwiera swoje drzwi dla zwiedzaj¹cych. W
tym dniu w godz. od 10 do 18 bêdzie mo¿na zwiedziæ m.in: gabinet premiera, salê,
gdzie co wtorek obraduje Rada Ministrów. Goœcie zobacz¹ te¿ Salê Œwietlikow¹, gdzie
spotyka siê tzw. ma³a Rada Ministrów, czyli sta³y komitet Rady Ministrów rozpatruj¹cy projekty ustaw, zanim trafi¹ na posiedzenie rz¹du. Zwiedzaj¹cy obejrz¹ równie¿
sale Obrazow¹, Zegarow¹, Recepcyjn¹, gdzie szef rz¹du przyjmujê delegacje krajowe i zagraniczne oraz sale konferencyjne, w których spotyka siê z dziennikarzami.
Przewodnikiem pierwszej grupy po gmachu Kancelarii bêdzie Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Mariusz B³aszczak. Minister opowie o codziennej pracy urzêdników zapewniaj¹cych bie¿¹c¹ obs³ugê premiera i rz¹du, przedstawi zwiedzaj¹cym
dzieje zabytkowego budynku, a tak¿e zwi¹zane z nim wa¿ne wydarzenia.
Miejscem pracy premiera jest powsta³y na pocz¹tku XX wieku budynek, znajduj¹cy siê w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 1/3. W tym szczególnym miejscu zapadaj¹ wa¿ne i strategiczne dla naszego kraju decyzje, podpisywane s¹ umowy miêdzynarodowe. Tu szef rz¹du goœci przedstawicieli najwy¿szych w³adz z ca³ego œwiata. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e siedziba Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to tak¿e
kompleks budynków o istotnym znaczeniu architektonicznym i historycznym, wpisane do rejestru zabytków jako dobro kultury.
Uwaga! Osoby zainteresowane odwiedzeniem Kancelarii proszone s¹
o przybycie z dokumentem ze zdjêciem potwierdzaj¹cym to¿samoœæ. Dzieci
i m³odzie¿ ucz¹ce siê powinny zabraæ ze sob¹ legitymacje szkolne, a cudzoziemcy spoza UE paszporty. Prosimy te¿ o ograniczenie baga¿u.
Dodatkowe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej www.premier.gov.pl

Po radê do PIO
Komu przys³uguje wsparcie finansowe z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej i jak je uzyskaæ?
Jakie uprawnienia i ulgi maj¹ osoby niepe³nosprawne? Jak w sprawie rozwodowej zadbaæ
o alimenty? Jak upomnieæ siê u pracodawcy o nale¿ne wynagrodzenie? Z takimi problemami mieszkañcy Targówka zwracaj¹ siê do Punktu Informacji Obywatelskiej, który od
kwietnia br. dzia³a w klubie „Ko³atka” przy ul. Ko³owej 2 (tel. 022 679-75-85), naprzeciw
teatru „Rampa”. W ka¿dy poniedzia³ek w godzinach 11-13 dy¿uruj¹ tu pracownicy socjalni i studenci Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Na potrzebê istnienia takiej placówki wskazywa³y ankiety Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Sygnalizowa³y one, ¿e obywatele potrzebuj¹ pomocy prawnej przy za³atwianiu wielu spraw. Decyzje urzêdów i instytucji powo³uj¹ siê tylko na paragrafy
przepisów. Aby móc dochodziæ swoich praw, ludzie potrzebuj¹ rozmowy ze specjalist¹ np. prawa rodzinnego, prawa pracy czy ubezpieczeñ. Tak¹ szansê daje im
Punkt Informacji Obywatelskiej. Tu otrzymaj¹ wskazówki, jak¹ drog¹ prawn¹ trzeba
iœæ w danej sprawie, jak napisaæ podanie, odwo³anie czy za¿alenie. Na rozmowê
warto przynieœæ dokumenty sprawy. Czasem wystarczy jedno spotkanie, czasem
trzeba siê ponownie umówiæ z tym samym doradc¹.
„Mamy du¿¹ dozê cierpliwoœci i wyrozumia³oœci” – zapewniaj¹ osoby dy¿uruj¹ce w PIO. Mo¿e ta deklaracja zachêci wiêcej mê¿czyzn do zg³oszenia siê tu z w³asn¹
spraw¹. Dotychczas przychodz¹ prawie same kobiety.
K.

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Delta, skontaktuj siê z oddzia³ami firmy FONIKON,
która œwiadczy us³ugi dla
osób s³abos³ysz¹cych. Zapraszamy tak¿e na bezp³atne badania s³uchu i porady specjalisty protetyka
s³uchu.

Oddzia³ Praga Pó³noc
ul. Brzeska 12,
tel. 022 499 69 40
pn.-pt. 9-16
Oddzia³ Bródno
ul. Kondratowicza 37
tel. 022 353-06-20
pn.-pt. 10-17.30
Oddzia³ Wawer
ul. Br. Czecha 39
tel. 022 353-42-50
pn.-pt. 10-17.30
Oddzia³ Mokotów
ul. J. D¹browskiego 16
tel. 022 498-75-40
pn.-pt. 9-17.30
Oddzia³ Wola
ul. Leszno 17
tel. 022 862-99-90
pn.-pt. 8.30-16.30
Oddzia³ Œródmieœcie
ul. Nowowiejska 31
tel. 0514-922-227
po godz. 16-tej
Warszawa - Bemowo
ul. Cio³ka 11
tel. 022 877-07-63
pn.-pt. 8.30-16.30
Oddzia³ Bielany
ul. ¯eromskiego 33
tel. 022 499-66-30
pn.-pt. 8.30-16.30

Zaproszenie na turniej
Dom Kultury ŒWIT na Bródnie i Pierwsze Stowarzyszenie Turniejowe LIGA BARONÓW serdecznie zapraszaj¹ 3 czerwca do Parku Bródnowskiego na XII Warszawski
Turniej Rycerski o szablê króla Zygmunta III Wazy - Bródno 2007. Impreza organizowana jest przy wspó³udziale (finansowym) Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Jest to pierwsza impreza plenerowa o tematyce historycznej w Warszawie.
Czêœæ I - Turniej ³uczniczy i rycerski Inter-Miedeval
godz. 10 - Praska Orkiestra Dêta pod dyr. Jerzego Zab³ockiego
godz. 10.30 - Oficjalne otwarcie turnieju prezentacja uczestnicz¹cych dru¿yn i GRH
godz. 10.45 - Bojowy Turniej £uczniczy
godz. 11 - Turniej Rycerskich Walk Pieszych Inter-Medieval Bia³oruœ - Polska
godz. 13 - Wrêczenie nagród zwyciêzcom turnieju Inter-Medievalu i turnieju ³uczniczego
godz. 13.15 - Gry rycersko-plebejskie dla dzieci - (ciêcie jab³ka toporem, ko³ek
krêcio³ek, ³apanie Tatarzyna na arkan, rzut „zapa³k¹”). Konkurs z nagrodami. Koncert biesiadny kapeli z ORLICZKA.
Czêœæ II - Prezentacje Grup Rekonstrukcji Historycznych:
godz. 13.45 - Rycerski Turniej Konny, Bractwo Rycerskie Zamku Ogrodzieniec (XV w.)
godz. 14.15 - Pokaz rycerski Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dêba ( XVII w.)
godz. 14.45 - pokaz rycerskich walk pieszych Konfederacji Rycerzy Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego (Bia³oruœ; XV w.)
godz. 15.15 - Koncert bia³oruskiego zespo³u tañca i muzyki dawnej - TESTAMENT
godz. 15.45 - Kieleckie Bractwo Artyleryjskie
godz. 16.30 - pokaz rycerskich walk pieszych Konfederacji Rycerzy Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego (Bia³oruœ; XV w.)
godz. 17 - Musztra i exercunek - 4 Pu³k Piechoty Ksiêstwa Warszawskiego (XIX w.)
godz. 17.30 - Bitwa polowa rycerstwa œredniowiecznego z udzia³em artylerii
godz. 18.30 - Konny pokaz Stow. Mi³oœników Kawalerii im. I Pu³ku U³anów Krechowieckich (XX w).
godz. 19 - pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej Stowarzyszenia Studenckiego
CAMPUS - II Wojna Œwiatowa
godz. 19.15 - Koncert Big Bandu Jazzowego z ulubion¹ muzyk¹ armii alianckich
z rep. Glenna Millera
godz. 20 - Zakoñczenie Turnieju Rycerskiego o szablê Króla Zygmunta III Wazy

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A
tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Za pó³ godziny lepiej widzisz
Jakie s¹ k³opoty z okulistami – ka¿dy wie. Ale nie
wszêdzie. Bez skierowania i bez czekania w d³ugiej
kolejce mo¿na zbadaæ wzrok w zak³adzie firmy „OPTOKAN” przy ul. Kondratowicza 23, na warszawskim
Bródnie.
Aparat japoñskiej firmy „TOPCON” umo¿liwia bardzo
dok³adn¹ diagnozê oka, a na koniec pacjent otrzymuje wydruk okreœlaj¹cy wadê i wskazuj¹cy, jakie s¹ potrzebne
szk³a korekcyjne. Zak³ad sprowadza je z Belgii i Niemiec.
Komputerowe badanie wzroku przeprowadzone przez
lekarza wykrywa tak¿e inne ewentualne schorzenia, wymagaj¹ce interwencji klinicznej.
Kiedy ju¿ wiadomo, jakie s¹ potrzebne okulary,
Klient „Optokanu” mo¿e spokojnie udaæ siê po zakupy do najbli¿szych sklepów, a po pó³ godzinie odebraæ zamówione „szk³a”. Ich oprawianie dokonuje siê
w sposób nadzwyczaj precyzyjny (z dok³adnoœci¹ do
0,05 mm). Jest za to „odpowiedzialna” unikalna szlifierka komputerowa.
Personel „Optokanu” ma du¿o czasu dla klienta. Wyboru oprawek dokonuje siê bez nerwowego poœpiechu, spokojnie; mo¿na liczyæ na wskazanie, które s¹ najbardziej twarzowe. A jest w czym wybieraæ. Na pó³kach wystawionych
jest ponad 2.500 wzorów. Okulary – to przecie¿ element
urody. Kobiety mog¹ w nich wygl¹daæ ³adniej, mê¿czyŸni –
bardziej wiarygodnie.

Twoje dziecko ma k³opoty ze wzrokiem? W „Optokanie”
ca³y czas przyjmuje okulista dzieciêcy.
W „Optokanie” znajd¹ dla siebie ciekaw¹ propozycjê
osoby je¿d¿¹ce samochodem. Tu mog¹ kupiæ (dobieraj¹c odpowiedni¹ oprawkê) okulary korekcyjne lub zwyk³e, przez które lepiej widaæ, gdy jest mg³a, pada deszcz
lub œnieg. Przez nie nie razi odbijaj¹ce siê w mokrej jezdni
s³oñce i reflektory innych samochodów. Te okulary daj¹
efekt rozjaœniaj¹cy, wskutek czego kierowcy nie przeszkadza nawet brudna szyba.
I jeszcze wa¿na informacja dla osób pracuj¹cych przy
komputerze. W „Optokanie” przy ul. Kondratowicza 23
mo¿na kupiæ specjalne okulary zatrzymuj¹ce niekorzystne dla wzroku promieniowanie z monitorów. Mog¹ to byæ
tak¿e okulary korekcyjne.
Bródnowski „Optokan” poleca równie¿ soczewki kontaktowe. Jest to amerykañski wyrób o najlepszych parametrach. S¹ to jedyne soczewki, które chroni¹ oczy przed
ultrafioletem i mo¿na ich nie zdejmowaæ przez kilka dni
gdy¿ w swojej budowie zawieraj¹ a¿ 74% wody.

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

Seniorzy wœród seniorów

nych dniach, orkiestrach dêtych. Zachêca³a do wspólnego
œpiewania przebojów, które najpiêkniej brzmi¹ przy ognisku.
Zbiorowym œpiewaniem „Na
Bródnie fajnie jest” zakoñczy³
siê równie¿ wystêp kabaretu
„Retro”. Panie: Anna, Halina i
Nina oraz pan Ireneusz w³asnymi tekstami zachwalali uroki
Bródna i Pelcowizny oraz trzeciego wieku, a tak¿e doli babci
i dziadka. Choæ kabaret dzia³a
dopiero dwa miesi¹ce, zaprezentowa³ bogaty repertuar, z

Tort z iskrz¹cymi siê œwieczkami, laurki, serdeczne ¿yczenia, koncerty Haliny
Kunickiej i kabaretu „Retro” – takie atrakcje Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przygotowa³ dla 150
ODDZIA£ REJONOWY
osób, które ukoñczy³y 80 lat i wiêcej. Za- WARSZAWA
TARGÓWEK
proszono je 22 maja do sali konferencyjnej ratusza Targówka, zapewniaj¹c dowóz mikrobusem tym,
którzy mieli trudnoœci z dotarciem na spotkanie.
Jubilatom z kó³ Targówka cowaæ. „M³odzie¿ mia³a impuls,
laurki wrêcza³ burmistrz Grze- by chodziæ do szko³y, teraz –
gorz Zawistowski, z Bia³o³êki chyba nie?” Za sw¹ pracê Mieczys³aw Morliñski uhonorowany
– Jacek Kaznowski..
Wœród goœci z ko³a nr 1 byli: zosta³ wieloma odznaczeniami,
Michalina Bielicka i Mieczy- m.in. Krzy¿em Kawalerskim Ors³aw Morliñski, którzy maj¹ ra- deru Odrodzenia Polski, Z³ot¹
zem prawie 200 lat. Dodatko- Odznak¹ Tajnego Nauczania,
wo otrzymali pami¹tkowe sta- Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Medalem
Honorowym KEN.
tuetki i kwiaty.
Starszym kole¿ankom i kole„Mama urodzi³a siê w Rosji,
w dobrobycie; dziêki temu nie gom seniorzy z Oddzia³u Rejochoruje” – powiedzia³a nam nowego zaprezentowali swe
córka pani Michaliny, Izabela wiersze, a Halina Kunicka – bli(obie panie na zdjêciu). Do skie sercu piosenki z ich m³oubieg³ego roku jeŸdzi³y razem dych lat, np. o kwitn¹cych jab³odo sanatorium w Solcu Zdro- niach, gwieŸdzie mi³oœci, piêkju, gdzie s¹ najlepsze na œwiecie k¹piele siarkowe. Na co
dzieñ seniorka na wózku odbywa z córk¹ spacery po ulicy
10 maja zmar³a pani Janina Englert, najstarsza mieszkanka DzielKrasnobrodzkiej.
Pan Mieczys³aw, magister nicy Praga Pó³noc, wieloletnia dyrektorka Biblioteki Publicznej Dzielpedagogiki, chêtnie wspomina nicy Praga Pó³noc. W paŸdzierniku ub. roku skoñczy³a 103 lata.
sw¹ pracê jako wizytatora i naPani Janina by³a wielk¹ spo³eczniczk¹, ca³ym sercem by³a
uczyciela. Dobrze pamiêta oddana swojej pracy i ¿yciu kulturalnemu dzielnicy. Jej recept¹
dzieñ, gdy z³o¿y³ podanie o pra- na d³ugowiecznoœæ by³a wiernoœæ prawdzie, prostolinijnoœæ i
cê, a wojewoda podpisa³ dekret ¿yczliwoœæ dla ludzi. Nie maj¹c w³asnych dzieci, wychowa³a
w tej sprawie w ci¹gu dwóch gromadkê bratanków i siostrzeñców, wspomagaj¹c ich mategodzin; wie, ¿e teraz na za³arialnie i opiekuj¹c siê nimi. Jeden z nich, Juliusz Englert powietwienie takiej sprawy trzeba czedzia³, ¿e Biblioteka (obchodz¹ca niedawno 100-lecie istnienia)
kaæ o wiele d³u¿ej. Wspó³czuje
nauczycielom, którzy ma³o za- zawsze by³a wielk¹ mi³oœci¹ Pani Janiny – w czasie okupacji
rabiaj¹, choæ chc¹ dobrze pra- ratowa³a nie tylko ludzi, ale i ksi¹¿ki.
Rodzina Englertów jest od pokoleñ zwi¹zana z prawobrze¿n¹
Warszaw¹. Pan Juliusz, mieszkaj¹cy od piêædziesiêciu lat w LondySalon
nie jest kronikarzem emigracji londyñskiej, a z zami³owania fotograFryzjersko-Kosmetyczny fem i orêdownikiem za³o¿enia Muzeum Historycznego Pragi Pó³noc.

PZ
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Zmar³a najstarsza mieszkanka Pragi Pó³noc

„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!

Z.P.U.H. EDYTA

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.strona.pl

Z nami najlepiej
Pod takim has³em odby³ siê
w niedzielê 20 maja Festyn
Rodzinny w Gimnazjum nr 145
im. Jana Paw³a II przy ul. Krasiczyñskiej 4/6. Impreza, nad
któr¹ patronat obj¹³ burmistrz
Dzielnicy Warszawa-Targówek, Grzegorz Zawistowski,
zorganizowana zosta³a z okazji otwarcia nowego kompleksu boisk szkolnych oraz rocznicy urodzin Patrona szko³y.
Festyn poprzedzi³a o godz.
11.30 Msza Œwiêta w koœciele
p.w. Marii Magdaleny. O godz.
13, uroczystego przeciêcia wstêgi, a tym samym otwarcia boisk
sportowych dokona³a dyrektor
szko³y, Maria Jolanta Nawrocka.
M³odzie¿ szkolna oraz licznie zgromadzeni mieszkañcy
Targówka mogli od razu wypróbowaæ jakoœæ nowych
obiektów, bior¹c udzia³ w rozgrywkach sportowych. Roze-

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

grano mecze pi³ki siatkowej,
siatkówki pla¿owej i koszykówki. Wiele emocji wyzwoli³ turniej pi³karski, rozegrany systemem pucharowym, zakoñczony rzutami karnymi. Wygra³a
dru¿yna LO im. Stefana Czarnieckiego z ul. ¯uromiñskiej.
Organizatorzy przygotowali
równie¿ konkursy sportowe dla
ca³ej rodziny oraz zawody na
weso³o, np. rzut butem na odleg³oœæ czy rzut do kosza z po³owy
boiska. We wszystkich konkurencjach wrêczono liczne nagrody.
Festyn mia³ bardzo ciekaw¹
oprawê artystyczn¹. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
wystêpy szkolnych zespo³ów
muzycznych i wokalnych oraz
teatru szkolnego „Bêdzie dobrze”, który zaprezentowa³
spektakl „Mi³oœæ bliŸniego”. Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ wystêp zespo³u tañca irlandzkiego

„Realtai”, chluby szko³y, prowadzonego przez Annê Zawadzk¹.
Zespó³ prezentuje ju¿ naprawdê profesjonalny poziom, tancerze s¹ niesamowicie zgrani.
Œwietnie dobrana muzyka dope³nia obrazu ca³oœci.
Dodatkowym punktem programu festynu by³y pokazy
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Routiers”. Zaprezentowano walki rycerzy, pokazy
bicia monet œredniowiecznych,
broni palnej. Chêtni mogli nauczyæ siê strzelaæ z ³uku. By³y
te¿ wystrza³y armatnie.
Imprezê uœwietni³ wystêp
artystów krakowskiego kabaretu „Piwnica pod Baranami”.
Przygotowali oni spektakl dla
dzieci na podstawie wierszy
Juliana Tuwima, a póŸniej krótkie obrazki sceniczne Wies³awa Dymnego, ju¿ dla doros³ych widzów. Festyn prowadzi³a Aleksandra Szwed, aktorka znana z serialu „Rodzina Zastêpcza”, absolwentka
Gimnazjum nr 145.
Przez ca³y czas trwania festynu, w ramach tzw. bia³ej niedzieli mo¿na by³o skorzystaæ z
bezp³atnych porad i badañ lekarskich, zorganizowanych
przez SZPZLO Targówek.
Stra¿ po¿arna zaprezentowa³a
pokaz sprzêtu gaœniczego i ratowniczego. Organizatorzy zapewnili zaplecze gastronomiczne, liczne nagrody, a przede
wszystkim dobr¹ zabawê.
Joanna Kiwilszo

poczuciem humoru, pogod¹
ducha i uœmiechem. Autorzy
tekstów nie uciekaj¹ od trudnych prawd, np., ¿e emeryci to
marna inwestycja i ¿e œwiêty
Piotr nie puœci bez forsy do nieba – ale umiej¹ doradziæ i pocieszyæ: wyrzucona z domu
babcia idzie do klubu; przyszed³
emeryt do klubu seniora – i tam
trafi³a go strza³a Amora.
„Dziêkujemy za ju¿, prosimy
o jeszcze” – tymi s³owami, w
imieniu seniorów, po¿egna³
burmistrza Grzegorza Zawi-
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Wszystko, czego potrzebujesz,
aby dobrze wypocz¹æ...
KREDYT GOTÓWKOWY

•
•
•
•
•

nawet do 60 000 z³
na okres do 72 miesiêcy
tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach
ju¿ przy dochodzie 470 z³
z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

Kredyt bez zaœwiadczeñ
o zarobkach do 6000 z³
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.
stowskiego przewodnicz¹cy
oddzia³u Remigiusz Sikora. Za
poczêstunek i upominki serdeczne podziêkowania otrzyma³a Liliana Palmowska, dyrektor „Auchan”.
K.

Czekamy na Ciebie!

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

„Drzewko za butelkê” 2007
dokoñczenie ze str. 1

tyczne, które powsta³y z myœl¹
o zajêciach lekcyjnych dla
uczniów. Materia³y edukacyjne
w formie zabawy maj¹ zachêciæ
uczniów do poznawania istoty
recyklingu opakowañ jak i szerzej celów ochrony œrodowiska
– mówi Krzysztof Kawczyñski,
prezes Zarz¹du Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji
Odzysku SA. Pakiety edukacyjne pozwol¹ nauczycielom na
przeprowadzenie zajêæ lekcyjnych, które dobrze uzupe³ni¹ to,
co bêdzie siê dzia³o w ramach
zbiórki butelek. Liczymy na to,
¿e akcja bêdzie udanym po³¹czeniem zabawy ekologicznej z
edukacj¹ „recyklingow¹” w pe-

³nym tego s³owa znaczeniu –
dodaje Kawczyñski.
Tê ekologiczn¹ zabawê edukacyjn¹, z elementami rywalizacji organizuj¹ w naszym mieœcie Polski System Recyklingu
Organizacja Odzysku SA, AG
Complex Sp. z o.o., Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka oraz przedsiêbiorcy - sponsorzy nagród.

Warto wiedzieæ, ¿e ...
W akcjê anga¿uj¹ siê nie
tylko dzieci, ale i nauczyciele,
rodzice, samorz¹dowcy, szefowie firm i instytucji – po prostu
doroœli. Trudno równie¿ wyobraziæ sobie to „wielkie zbieranie” bez pomocy mediów lokalnych, œrodowiskowych i

Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 2 STO
i Spo³eczne Gimnazjum nr 333 STO
przy ul. Dziatwy 6 (tel. 022 614-46-92)
og³asza, ¿e dysponuje jeszcze wolnymi miejscami
w klasach 3, 4 i 6 szko³y podstawowej
oraz 1 i 3 gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008.
Pañstwa dzieci mog¹ chodziæ do dobrej,
bezpiecznej i przyjaznej szko³y,
w której liczebnoœæ klas wynosi 16 lub 18 uczniów.
Zapraszamy na nasz¹ stronê www.sto2.pl

ogólnopolskich. To zadziwiaj¹co pozytywna wspólnota idei i
chêci po¿ytecznego dzia³ania.
Dzia³ania „W Trosce o Naturê”.
Zapytaj jednego ze szkolnych koordynatorów o akcjê i
wartoœci jakie dziêki niej przekazujemy uczniom. Kontakt
do jednej z 9 uczestnicz¹cych
w akcji szkó³: Bo¿ena Szymczak, koordynator akcji
„Drzewko za Butelkê” w SP nr
257 (tel. 022 811 24 40).
Szacuje siê, ¿e w Polsce rocznie wytwarza siê 130 tys. ton butelek PET, czyli oko³o 5 mld butelek. Zaledwie co 10 butelka jest
selektywnie zbierana i poddawana procesom recyklingu. Pozosta³e butelki zape³niaj¹ sk³adowiska odpadów i zalegaj¹ tam
200-300 lat. Dlatego zorganizowanie dzia³añ maj¹cych na celu
podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej i prostych zasad odzyskiwania butelek PET, ma
ogromne znaczenie dla ochrony
œrodowiska. Akcja „Drzewko za
butelkê” jest prostym, konkretnym i atrakcyjnym sposobem na
edukacjê w tym zakresie.
Akcja jest elementem rozwoju i budowy programu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych „W Trosce o Naturê”.
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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¿, refleksologia 0605-655-379,
022 813-96-58
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - 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
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Grochowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
STUDNIE 022 789-33-89
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

O Transport i obmiar gratis!
K MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
N tel./fax 022 679-23-41,
0600-925-147
A www.drzwiokna.waw.pl

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.
022 614-97-57
US£UGI krawieckie, sprzeda¿ detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

POSZUKUJÊ pokoju do wynajêcia za niewygórowan¹ op³at¹
dla dwojga oferuj¹c pomoc
0500-239-678
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
DAM PRACÊ
MANIKIURZYSTKÊ i fryzjerkê
zatrudniê tel. 0511-274-242,
mczernia@wp.pl

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

Wœciek³e zmiany
Proszê Szanownych Czytelników,
wchodzimy w coroczny okres szczepieñ
naszych zwierz¹t przeciwko wœciekliŸnie.
Jestem w stanie zrozumieæ ten monotonny cykl, którego zrealizowania musi dopilnowaæ w³aœciciel zwierzêcia. Niezaszczepienie zwierzêcia przeciwko wœciekliŸnie jest ob³o¿one sankcjami od mandatu
do pozbawienia wolnoœci. W poprzednich
odcinkach naszego cyklu w sposób bardzo szczegó³owy opisywa³em objawy i
przebieg choroby. Na dzisiejszy dzieñ
chcê podkreœliæ, ¿e szczepienie zwierz¹t
przeciwko wœciekliŸnie jest tak naprawdê dla nas – bo po zara¿eniu cz³owieka
trudno wœciekliznê zdiagnozowaæ, a potem leczyæ. Wœcieklizna jest chorob¹
œmierteln¹. •ród³o zara¿enia najczêœciej
ukryte jest w nosicielach wœród zwierz¹t
wolno ¿yj¹cych i bezpañskich o cechach
udomowienia - czyli psach i kotach. Nasza okolica poprzez obfitoœæ lasów i ³¹k
potencjalnie sprzyja zara¿eniu. Tu¿ za
Wis³¹, w Puszczy Kampinoskiej, mamy do
czynienia ze sta³ym zagro¿eniem ze strony tej choroby. W zimê po lodzie i w okresach letniego obni¿onego poziomu wody,
³osie, lisy, sarny i inne zwierzaki bez problemu przechodz¹ na nasz¹ stronê i

potencjalnie zagra¿aj¹ naszemu zdrowiu i ¿yciu. Wiêc nie bêdê przekonywa³
dalej. By³em raz szczepiony. W ci¹gu 21
lat praktyki mia³em do czynienia ze
wœcieklizn¹ trzykrotnie, wiêc zapewniam,
¿e ta choroba rzadko, ale siê zdarza i
jest wielce sensowne jej zapobieganie.
Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej mamy nowe akty wykonawcze
zmieniaj¹ce relacje szczepi¹cych do
szczepionych. Obecnie prawo nakazuje
w³aœcicielom zwierz¹t doprowadzenie
zwierzêcia do gabinetu, przychodni, lecznicy czy kliniki weterynaryjnej, likwidu-

„Kucharz doskona³y”

z Miêdzyzdrojów – Jan Koch oraz przedstawicielka Stowarzyszenia „Otwarte
Drzwi” - Iwona Wojtczak-Grzesiñska.
I miejsce jednog³oœnie przyznano
uczestnikom projektu rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej „Partner”, którzy
wykonali sa³atkê z krewetek grenlandzkich z awokado i sosem koktajlowym, II
miejsce – przedstawicielom Oœrodka
Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Spo³ecznej Osób Niepe³nosprawnych za przygotowanie filetów z matiasa ze œwie¿ym
melonem, ananasem i sosem balsami-

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
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

21 maja ju¿ po raz trzeci odby³ siê Ogólnowarszawski Konkurs Umiejêtnoœci Kulinarnych Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ „Kucharz
Doskona³y” tym razem w Hotelu Jan III Sobieski.
W Konkursie wziê³o udzia³ 42 uczest- Terapii Zajêciowej Stowarzyszenia
ników z 14 placówek rehabilitacyjnych i „Otwarte Drzwi”, które jednoczeœnie
edukacyjnych z terenu ca³ej Warszawy by³y organizatorem ca³ego przedsiêwziêw tym z terenu Pragi, Targówka i Bia³o- cia (Praga Pó³noc), Uczestnicy projektu
³êki: Œrodowiskowy Dom Samopomocy rehabilitacji spo³ecznej i zawodowej
z ul. Suwalskiej (Targówek), Warsztaty „Partner” (Praga Pó³noc).
Trzyosobowe dru¿yny, po kilkutygodniowym przygotowaniu, podczas Konkursu wykonywa³y sa³atki wed³ug przepisów Roberta Sowy.
Jury obradowa³o w sk³adzie: Szef
Kuchni Hotelu Jan III Sobieski – Robert
Sowa, Szef Kuchni Hotelu Amber Baltic

j¹c zwyczaj bardzo wygodnego szczepienia w terenowych punktach szczepieñ,
umiejscowionych w osiedlach i wsiach.
Przestaje obowi¹zywaæ rejonizacja.
Czyli ka¿dy mo¿e wybraæ weterynaryjny zak³ad leczniczy, pod warunkiem
udania siê do jego siedziby.
Zmiana wiêc ma polegaæ na tym, ¿e nie
wolno, aby przys³owiowy Mahomet udawa³
siê do góry, ale góra do Mahometa. Mamy
wiêc prawo wyboru lekarza weterynarii. S¹
tacy, których lubimy, s¹ tacy, których nie.
Czasami kolor krawata ma decyduj¹ce znaczenie. Ale nie rozwi¹zana jest prawnie
kwestia zwierz¹t do których lekarz wet.
musi dojechaæ, bo nie da siê inaczej. Nowe
prawo stanowi wyraŸnie „góra do Mahometa” a jak bêdzie - ¿ycie poka¿e.

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
no, a III miejsce – uczestnikom Warsztatów Terapii Zajêciowej przy ul. Deotymy za wykonanie sa³atki z bobem, anchois i suszonymi pomidorami.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pami¹tkowe upominki – m.in. ksi¹¿kê autorstwa Roberta Sowy „Esencja smaku”, a zwyciêzcy atrakcyjne nagrody.
Impreza by³a mo¿liwa dziêki wsparciu i pomocy ze strony: Hotelu Jan III
Sobieski, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz firm: TEDMAR, GORT
i STALGAST.

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS
Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu MERIDIAN w Baguio City oraz Azjatyckiego Instytutu Fundacji Paramedycznej w Pasay na Filipinach. Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych healerów na Filipinach. Po raz

pierwszy odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swojego ucznia i przyjaciela CONSTANCIA MANGLANA. Podobne te¿ ma metody leczenia.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na
wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c
ca³e spectrum choroby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ godziny, ale zale¿y to
od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki.
Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek.
Tak zwane bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 31 maja,
1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
19, 20, 21 i 22 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”

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
IMPREZY W SIEDZIBIE DOMU KULTURY:
1 czerwca (pt.), godz. 12 - „Poetyckie Dzieciaki” - Impreza
dla m³odzie¿y
5 czerwca (wt.), godz. 18 - „Recitale Praskie” - Joanna Citkowicz – wiolonczela, przy fortepianie – prof. Maria Sterczyñska
do 6 czerwca - Wystawa fotograficzna - „BARWY MONGOLII” autorstwa Agnieszki i Leszka Wachników
8 czerwca (pt.), godz. 17 - Wystêp grupy teatralnej m³odzie¿y niepe³nosprawnej „Ballada o kamieniarzu” - Podsumowanie ca³orocznej pracy
11 czerwca (pn.), godz. 18 - „FAUST” - Przedstawienie Teatru Eksperymentalnego
12 czerwca (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹”
Anna Chodakowska, Roman Ziemlañski – gitara, Gospodarz
wieczoru – Jerzy WoŸniak
IMPREZY W MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM:
2 czerwca (sob.), godz. 15-19 - Dzieñ Dziecka na Pradze Impreza artystyczna dla dzieci, a w niej m.in.: Bajkowe przygody Pani Ewy i Krasnoludka Piksela, mnóstwo piosenek, zabawy, konkursy, malowanie buzi
3 czerwca (niedz.), godz. 16 - „Niedzielne Koncerty w Parku
Praskim” - Koncert „W lekkim rytmie jazzu” w wykonaniu: Izy Zaj¹c - wokal, Jaros³awa Ma³ysa - piano, Maciej Strzelczyk, Adama
Lewandowskiego - perkusja, Zespó³ „Warsaw of Dixiland”
9 czerwca (sob.), godz. 15-20 - „Artyœci dzieciom – dzieci
artystom” - Impreza pó³nocnopraskiego oddzia³u Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci, poœwiêcona wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy pomagaj¹ trwaæ i nieœæ pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna
10 czerwca (niedz.), godz.10 - Inauguracja Turnieju Szachowego o Puchar Parku Praskiego, Tereny przy Muszli Koncertowej Parku Praskiego
godz. 16 - Koncert z cyklu „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim”
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Rada wielu

No i PO Koperniku?
Ka¿dy z radnych pobiera z pieniêdzy
publicznych wynagrodzenie w formie
diety, czyli rekompensaty za czas poœwiêcony na pracê spo³eczn¹. Praca radnego
polega na uczestniczeniu i g³osowaniu
na sesjach rady, komisjach oraz na spotkaniach z mieszkañcami. Niestety, nie
wszyscy radni przyk³adaj¹ siê do tych
obowi¹zków.
W poprzedniej kadencji, opozycyjny
wówczas SLD notorycznie wychodzi³ z sali
obrad. Trzeba przyznaæ, ¿e w obecnej
kadencji radni lewicy zrozumieli, ¿e sprawuj¹c w³adzê ponosz¹ wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ za prace rady.

Lewa strona medalu

Zgoda buduje?
Powiedzenie, ¿e zgoda buduje, a niezgoda rujnuje zna chyba ka¿dy. S³owa
te wydaj¹ siê byæ szczególnie wa¿ne teraz, w zwi¹zku z decyzj¹ przyznaj¹c¹
Polsce i Ukrainie organizacjê mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej. Wprawdzie zawody te odbêd¹ siê dopiero w 2012 roku,
ale wbrew pozorom czasu jest bardzo
ma³o. Dlatego aby zd¹¿yæ, niezbêdna
jest bliska wspó³praca pomiêdzy stron¹
rz¹dow¹ a w³adzami miasta. Tej jednak,
mimo p³omiennych deklaracji premiera
Kaczyñskiego, niestety nie ma. Gorzej,
¿e z lidera swojej partii przyk³ad bior¹
warszawscy dzia³acze Prawa i Sprawiedliwoœci. Ich g³ównym celem wydaje siê
byæ prowokowanie konfliktów z Platform¹ Obywatelsk¹ oraz Lewic¹ i Demokratami. St¹d te¿ na sesjach rady miasta coraz czêœciej dochodzi do k³ótni, których powodem s¹ sprawy polityczne, a
nie merytoryczne. Pod koniec kwietnia
mieliœmy awanturê podczas uniewa¿niania uchwa³ rady dzielnicy Praga Pó³noc.
Potem przy powo³ywaniu komisji Rady
Warszawy ds. Euro 2012 przedstawiciele PiS i PO pok³ócili siê o to, kto pierwszy wpad³ na pomys³ powo³ania takiej
komisji. Z kolei na ostatniej sesji radni
Prawa i Sprawiedliwoœci z³amali elegancki zwyczaj jednomyœlnoœci i zag³osowali
przeciw nadaniu honorowego obywatelstwa Warszawy Lechowi Wa³êsie. Ostatecznie by³y prezydent otrzyma³ tê godnoœæ dziêki g³osom Platformy oraz Lewicy i Demokratów, jednak niesmak po-

zosta³. Jakby tego by³o ma³o, radni PiS
opuœcili salê, zrywaj¹c tym samym obrady i to przed g³osowaniem uchwa³y
przekazuj¹cej wyposa¿enie dla Centrum
Nauki Kopernik, o które to niby walczyli. Tak w³aœnie wygl¹da ich rzeczywiste dzia³anie na rzecz Warszawy i dlatego pozostaje siê cieszyæ, ¿e to nie Prawo
i Sprawiedliwoœæ rz¹dzi stolic¹. Choæ nie
jest tak, niestety, do koñca. Na Pradze
Pó³noc PiS chce w³adzê odzyskaæ. Wspólnie z Prask¹ Wspólnot¹ Samorz¹dow¹
odwo³a³ zarz¹d dzielnicy powo³any przez
Pani¹ Prezydent Hannê Gronkiewicz.
Gdy ten artyku³ siê uka¿e, powo³aj¹ ju¿
pewnie nowego burmistrza i jego zastêpców. Mam tylko nadziejê, ¿e nie bêd¹ to
ci sami, którzy ostatnio kierowali Prag¹
i doprowadzili do zapaœci tej dzielnicy.
Nie wyobra¿am bowiem sobie, by zmar-

nowano tak¹ szansê, jak¹ niesie s¹siedztwo z planowanym Stadionem Narodowym, gdzie rozegraj¹ siê najwa¿niejsze
wydarzenia Euro 2012. Chocia¿… patrz¹c na to, co Prawo i Sprawiedliwoœæ
wyczynia w kraju, jestem ju¿ chyba w
stanie wyobraziæ sobie wszystko.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci)

ROLETY MATERIA£OWE ♦ ROLETY ZEWNÊTRZNE
MOSKITIERY ♦ ¯ALUZJE ♦ VERTICALE ♦ MARKIZY

SZYBKO, SOLIDNIE!
Dojazd, pomiar i wycena - gratis! Ceny negocjowane!
tel. 0516-769-831, 022 614-02-81
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe i Oœrodek Hospicjum Domowe w Warszawie,
ul. Tykociñska 27/35 zorganizowa³y pierwsz¹ z serii wiosennych zbiórek w ramach
akcji „Pola Nadziei”. Podczas œwiêta ulicy Francuskiej na Saskiej Kêpie oko³o 20 wolontariuszy z LO im. B. Prusa, 2 z LO im. Herberta oraz kilku wolontariuszy Stowarzyszenia i Oœrodka zebra³o ok. 1.700 z³. Tegoroczne zbiórki przeznaczone s¹ na zakup
pomp infuzyjnych przeznaczonych do podawania leków chorym, którzy nie s¹ w stanie po³ykaæ tabletki z powody zaawansowanej choroby albo np. du¿ych wymiotów.
Serdeczne dziêkujemy wszystkim ofiarodawcom, a szczególnie m³odzie¿y.

Prosto z mostu

Pó³ roku

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

storii wraz z Kongresem Wiedeñskim. By³
prezydent i oœmioosobowe kolegium, ale
wszystkich ich mianowa³ rz¹d zale¿ny od
carskiego namiestnika.
Po wybuchu powstania Radê b³yskawicznie odtworzono. Ju¿ w styczniu zreformowano j¹ tak, by zapewnia³a przedstawicielstwo szlachcie i mieszczañstwu.
W marcu odby³y siê wybory (pierwsza
data zosta³a wyznaczona na 25 lutego,
czyli dzieñ bitwy grochowskiej). W oœmiu
okrêgach wyborczych, zwanych cyrku³ami, wybrano 32 radców. W cyrkule nr
VIII, obejmuj¹cym Pragê, najwiêcej g³osów otrzyma³ sêdzia Ludwik Lutostañski.
Przygotowano projekt pierwszej w historii Warszawy nowoczesnej administracji dwuszczeblowej. Obok Rady Municypalnej mia³o powstaæ osiem niezale¿nych
od niej rad dzielnic, zwanych Radami
Cyrku³owymi, których kompetencje obejmowa³y m. in. „utrzymanie porz¹dku,
higieny oraz opiekê nad w³asnoœci¹ osób
nieobecnych.” Reorganizacja Ratusza
by³a tak g³êboka, ¿e zwalniani prorosyjscy urzêdnicy próbowali zbieraæ wœród

Recytuj ks. Twardowskiego!
Jeszcze do 6 czerwca mo¿na zg³aszaæ swój udzia³ w II KONKURSIE RECYTATORSKIM TWÓRCZOŒCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO, adresowanym do dzieci,
m³odzie¿y, doros³ych i seniorów. W tym roku organizatorzy - Fundacja AVE przy
wsparciu Wojewody Mazowieckiego, m.st.Warszawy oraz Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury i Domu Kultury „Praga” – w szczególny sposób zachêcaj¹ do przygotowania utworów o tematyce przyrodniczej. Uczestnicy winni przygotowaæ 3 wiersze lub 1 wiersz i fragment prozy ks. Twardowskiego. Przewidziana jest te¿
kategoria poezji œpiewanej dla zespo³ów muzycznych i solistów, œpiewaj¹cych
poezjê Ksiêdza Jana od Biedronki. Prezentacje oceniaæ bêdzie jury, z³o¿one z
aktorów i przyjació³ Ksiêdza-Poety. Najlepsi recytatorzy otrzymaj¹ nagrody rzeczowe. Gala fina³owa konkursu 20 czerwca o godz. 19 w BOK. Szczegó³y i
regulamin: www.avetki.alleluja.pl, avetki@wp.pl, 0600-495-790, 022 61487-53, Fundacja AVE, ul. Podgórna 1c, 03-157 Warszawa

instytucji, w której ka¿dy zwiedzaj¹cy
móg³by samodzielnie przeprowadzaæ
eksperymenty naukowe i poznawaæ tajniki technologii. O tym, jak wielkie jest
zainteresowanie powstaniem Centrum,
œwiadcz¹ t³umy odwiedzaj¹ce co roku
Piknik Naukowy.
Pisa³em ju¿ kiedyœ, ¿e PO nie interesuje wola i zdanie wyborców. Prowadz¹
wojnê z warszawsk¹ kultur¹. Wojna ta
rozpoczê³a siê atakiem na Instytut Kresowy. Teraz chodzi o interes firm deweloperskich, a nie potrzeby warszawiaków.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

 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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Bêdzie siê dzia³o

Basi

W listopadzie 1830 roku wybuch³o w
Warszawie powstanie. Tak uwa¿amy dziœ
- wówczas nikt nie postrzega³ warszawskich zamieszek jako insurekcji, a¿ do
dnia, w którym Sejm uchwali³ detronizacjê cara Miko³aja. Szczególnie, ¿e „powstañczym” rz¹dem kierowali zwolennicy utrzymania dobrych kontaktów z Rosj¹.
Wczeœniej, w czasach Królestwa Kongresowego Warszawa nie mia³a samorz¹du. Rada Municypalna odesz³a do hi-

Niestety, odpowiedzialnoœci tej nie
czuj¹ radni Platformy. A przecie¿ jako
opcja rz¹dz¹ca ponosz¹ odpowiedzialnoœæ podwójn¹. Nagminnie ju¿ powtarza siê ta sama sytuacja. W po³owie sesji
okazuje siê, ¿e tak wielu radnych PO ma
wa¿niejsze sprawy, ¿e odpowiedzialnoœæ
za utrzymanie kworum spada na opozycjê. I tylko dziêki radnym PiS mo¿na
kontynuowaæ obrady. Podczas ostatniej
sesji próbowaliœmy sk³oniæ klub Platformy do uczestniczenia w obradach i wziêcia odpowiedzialnoœci za sprawowan¹
przez nich w³adzê. Niestety, trzeba by³o
przerwaæ sesjê, bo nie by³o wystarczaj¹cej liczby radnych koalicji na sali.
Szkoda, bo wczeœniej PO ods³oni³a po
raz kolejny swoje prawdziwe oblicze.
Radni tzw. p³etwy og³osili mianowicie, ¿e
przeznaczony pod Centrum Nauki Kopernik grunt nad tunelem Wis³ostrady
trzeba sprzedaæ pod biurowce lub apartamentowce. A samo Centrum, jedn¹ z
czterech podobnych instytucji na œwiecie, nale¿y zlikwidowaæ. Na nic zda³y siê
t³umaczenia, ¿e taka instytucja nie tylko cieszy siê poparciem i uznaniem warszawiaków, ale tak¿e podniesie renomê
naszego miasta na skalê miêdzynarodow¹. W Polsce nie ma multimedialnej

obywateli podpisy w obronie swojego zatrudnienia. W ci¹gu pó³ roku Rada i
Urz¹d Municypalny przygotowa³y stolicê do oblê¿enia, zbudowa³y fortyfikacje
oraz wystawi³y kilka oddzia³ów wojska.
Lech Kaczyñski obj¹³ w³adzê w Warszawie w listopadzie 2002 roku. W ci¹gu
pó³ roku scentralizowa³ zarz¹dzanie miastem do granic wytrzyma³oœci, ubezw³asnowolni³ rady dzielnic i wybranych przez
nie burmistrzów, wyrzuci³ z pracy urzêdników, których podejrzewa³ o zwi¹zki z
mitycznym uk³adem, a na ich miejsce
pozatrudnia³ dzia³aczy PiS z ca³ego kraju (nigdy doœæ przyk³adów: dzia³acz PiS
z Tczewa Andrzej Jaworski, dzisiejszy
prezes Stoczni Gdañskiej, zosta³ prezesem miejskiej spó³ki Przedsiêbiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa, a jego brat etatowym doradc¹
dyrektora basenu na ¯oliborzu). Spad³y
dochody i wydatki bud¿etowe miasta, zamar³y inwestycje, dramatycznie wyd³u¿y³ siê czas oczekiwania na decyzje administracyjne, przedsiêbiorcy zaczêli uciekaæ poza Warszawê. Miasto stanê³o.
W listopadzie 2006 roku rz¹dy PiS w
stolicy wreszcie siê skoñczy³y. Nowa pani
prezydent w ci¹gu pó³ roku urzêdowania zmieni³a nazwy kilku wydzia³ów w
ratuszu. Pozatrudnia³a te¿ dzia³aczy, w
tym pos³ów PO, w radach nadzorczych
kilku miejskich spó³ek.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

Nareszcie, po blisko dwóch miesi¹cach, uda³o siê nam odbyæ sesje rady i to
od razu dwie jednego dnia. Sesje IV i V
wnios³y w praskie prawodawstwo uchwa³y, których czêœæ w ka¿dej chwili mo¿e
zostaæ zakwestionowana. W g³osowaniach bra³ bowiem udzia³ radny Tadeusz
Szewczyk, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie dzielnicy. Przepisy
mówi¹ wyraŸnie, i¿ taki radny albo w
ci¹gu trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia
œlubowania wygasza swoj¹ dzia³alnoœæ,
albo jego mandat wygasa z mocy prawa. Pan Tadeusz swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kontynuuje. Mandat jego wygas³ wiêc 12 marca. Potwierdzi³ to tak¿e
wojewoda, wprawdzie z du¿ymi oporami, po wezwaniach do zajêcia stanowiska w tej sprawie. Pomimo to Pan Tadeusz g³osuje i jest przys³owiowym jêzyczkiem u wagi w sytuacji podzia³u g³osów
12 do 11. Nie u³atwia to rozwi¹zania
konfliktu w radzie. Posi³kuj¹c siê m¹droœci¹ s¹siada ze strony w NGP, Maæka Bia³eckiego wnosi³em w trakcie obrad o rozpoczêcie prac praskiej legislatywy od pocz¹tku, uchylenie wszystkich do chwili
obecnej podjêtych uchwa³ przez radê
dzielnicy i rozpoczêcie wszystkiego od
nowa. Z ró¿nych przyczyn propozycja ta
nie zyska³a akceptacji. Pomimo szumnych deklaracji, rozmów w kuluarach,
mediacji radnych Warszawy PiS i PWS
nie chcia³y tak na prawdê na powa¿nie
tej propozycji rozwa¿yæ. W interesie tych
ugrupowañ, a szczególnie PiS, nie le¿y
za³agodzenie sporu na Pradze, a wrêcz
jego eskalacja, o czym przekonaliœmy siê
na V sesji rady. Wniosek o rozszerzenie
porz¹dku obrad sesji i odwo³anie zarz¹du powo³anego przez Pani¹ Prezydent
jest tego najdobitniejszym przyk³adem.
Nasuwa siê pytanie, dlaczego PiS d¹¿y
do dalszej eskalacji awantury na Pradze.

OdpowiedŸ nie jest zbyt skomplikowana. Dzia³anie PiS to zaplanowane i wyrachowane poszukiwanie pól konfliktów
pomiêdzy PiS a partiami parlamentarnej opozycji. Odbywa siê to zarówno na
szczeblu centralnym, jak i szczeblach samorz¹dowych (przyk³adem mo¿e byæ
województwo podlaskie), wszêdzie tam,
gdzie wystêpuj¹ ku temu warunki. Warszawa jako stolica RP jest poligonem bardzo eksponowanym. Dodatkowo w tym
mieœcie dotychczasowy bastion PiS pêk³,
a w³adzê przejê³a PO wspólnie z LiD. Na
Pradze dla PiS pojawi³a siê szansa okopania siê na szañcach. Postanowiono
wiêc, nie bacz¹c na interes mieszkañców,
wykorzystaæ tê mo¿liwoœæ a¿ do bólu. I
mamy dziœ ból braku decyzyjnoœci rady,
wadliwych uchwa³, naigrywania siê z prawa. PiS ma bardzo silne oparcie u Wojewody Mazowieckiego, który jak mo¿e
przewleka wydawanie decyzji, które
mog¹ byæ nieprzychylne dla politycznych
dzia³añ PiS, natomiast z szybkoœci¹ karabinu maszynowego reaguje na ka¿dy
- jego zdaniem - b³¹d PO i LiD.
Wiele osób, w tym tak¿e ja, zastanawia siê, kiedy i jak to siê skoñczy. Dzia³am na ró¿nych szczeblach samorz¹du

od 13 lat, nigdy siê z tak¹ sytuacj¹ jeszcze nie spotka³em. Najlepszym rozwi¹zaniem, o ile wkrótce nie dojdzie do konstruktywnych rozwi¹zañ, by³oby, co ju¿
sugerowa³em we wczeœniejszych felietonach, rozwi¹zanie praskiej rady i przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Mog³oby siê to skoñczyæ podobnie
jak w województwie podlaskim, gdzie
nowe wybory nie da³y ¿adnych radykalnych rozstrzygniêæ, lecz próbê warto
podj¹æ. Decyzja, jak siê wydaje, jest w
rêkach wojewody, lecz w¹tpiê, by j¹
podj¹³. Nowe rozdanie mog³oby zmieniæ
prask¹ scenê polityczn¹, nie le¿y to jednak w interesie PiS, igrzyska bowiem
trwaæ musz¹.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
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
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Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

NFZ

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

gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30

022

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

ul. D¹browszczaków 5A

Y!
T
A
R

www.fonem.waw.pl

KUPON
R A B AT O W Y

Powstanie Warszawskie Praga 1944
Zbli¿a siê kolejna, 63. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, którego zasiêg obejmowa³ równie¿ Pragê,
jako VI Obwód Armii Krajowej. 1 sierpnia 1944 roku w godzinie W na terenie
Pragi ok. 6000 ¿o³nierzy Armii Krajowej, wspomaganych czynnie przez
mieszkañców, podjê³o walkê z przygniataj¹c¹ przewag¹ wojsk niemieckich.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e dotychczasowe
obchody rocznicowe w marginalny sposób
wspomina³y wysi³ek powstañców na Pradze,

pragniemy podnieœæ rangê tego heroicznego, a zarazem tragicznego wydarzenia w
pe³nym kontekœcie historycznej prawdy.
Pojêliœmy intensywne dzia³ania w celu
zorganizowania na terenie „Monopolu” przy
ul. Z¹bkowskiej trwaj¹cej dwa miesi¹ce ekspozycji prezentuj¹cej Powstanie Warszawskie na Pradze. Pragniemy w równoprawnej formule ukazaæ zarówno najistotniejsze
fakty czynu zbrojnego ¿o³nierzy Powstania,
jak równie¿ poœwiêcenie i ofiary ponad stutysiêcznej ludnoœci cywilnej Pragi.

Za rzek¹ jest Argentyna
Pod tym doœæ przewrotnym tytu³em otwarta zosta³a 19 maja w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs, przy ul. Brzeskiej 7 wystawa fotografii dwóch czeskich artystów, Jana Freiberga i Tomáša Hrùzy. Tytu³ nazwa³am przewrotnym,
poniewa¿ prezentowane zdjêcia nie maj¹ nic wspólnego z Argentyn¹. Rzeka
przedstawiona na jednym z nich to £aba. W czasach, kiedy zdjêcie by³o robione,
czyli w latach 60., za £ab¹ by³ inny, lepszy œwiat, dostatni i zwykle nieosi¹galny
Zachód. A jeszcze dalej egzotyczne kraje, jak przys³owiowa Argentyna.
„Za rzek¹ jest Argentyna” – ten tytu³ wyra¿a têsknotê za podró¿ami, marzeniami, jak¹œ tajemnicê. Z tymi zdjêciami naprawdê zwi¹zana jest tajemnica,
o której powiemy póŸniej.
Jan Freiberg, ur. w 1976, studiowa³ na Wydziale Sztuki i Projektowania Uniwersytetu im. J.E Purkyne w Usti nad £ab¹ oraz w Akademii Sztuki i Projektowania w Pradze. Pracuje jako fotograf i kurator Galerii Klatovy / Klenova. Bra³
udzia³ w licznych wystawach fotograficznych w Czechach.
Tomáš Hrùza, ur. w 1979r., ukoñczy³ studia artystyczne na Uniwersytecie w
Usti nad £ab¹ oraz na Wydziale Sztuki, Projektowania i Technologii w University
of Derby, w University at Albany a póŸniej w State University of New York.
Swoje prace wystawia³ w Pradze i Regensburgu.
Obaj interesuj¹ siê fotografi¹ turystyczn¹ i pejza¿ow¹. Tomáš Hrùza zaprezentowa³ widoki Chorwacji i Mo³dawii. Ciekawa jest historia zdjêæ prezentowanych przez Jana Freiberga. Otó¿ znalaz³ on kilkaset starych fotografii z lat 60.
By³a na nich nieznana kobieta na tle górskiego krajobrazu. Kilka z tych zdjêæ
Freiberg pokaza³ na wystawie. Po pewnym czasie odezwa³ siê cz³owiek, który w
kobiecie ze zdjêcia rozpozna³ swoj¹ matkê. Nie wiedzia³ o istnieniu tych fotografii. Okaza³o siê, ¿e matka ukrywa³a zdjêcia, poniewa¿ by³y dowodem jej
sekretnego romansu, wielkiej mi³oœci. Nie wiemy, jak nazywa³a siê ta kobieta.
Zdjêcia nie s¹ podpisane. Niech pozostan¹ pewn¹ tajemnic¹, tak jak tytu³owa
Argentyna.
Wystawa fotografii Jana Freiberga i Tomáša Hrùzy w galerii fabs przy ul.
Brzeskiej 7 czynna bêdzie do 12 czerwca w pi¹tki godz. 15–18 oraz w soboty i
niedziele w godz. 13–15, a w pozosta³e dni po uzgodnieniu telefonicznym; tel.:
0505-121-417.
Joanna Kiwilszo

618-88-84

W celu nadania ekspozycji maksymalnie dokumentalnego charakteru, zwracamy siê do spo³eczeñstwa
Pragi o przekazywania posiadanych
pami¹tek, zwi¹zanych z tym okresem (równie¿ jako zwrotnych depozytów). Jesteœmy zainteresowani wszelkimi militariami, dokumentami, zdjêciami, jak równie¿ przedmiotami domowego u¿ytku, takimi,
jak „karbidówki”, lampy naftowe
lub przedmioty wykonane prymitywnym, domowym sposobem.
Osobnym Ÿród³em mog¹ byæ tez
indywidualne opisy zdarzeñ, autoryzowane dowodowo legitymacja
kombatancka lub legitymacja innej
organizacji formalnej. Zg³oszenia

listowne z krótkim opisem proponowanego dla ekspozycji eksponatu prosimy kierowaæ na adres:
Towarzystwo Przyjació³ Pragi
Dom Kultury „Praga”
Ul. D¹browszczaków 2
03-474 Warszawa
Z osobami sygnalizuj¹cymi gotowoœæ
udostêpnienia eksponatów zostanie nawi¹zany kontakt z mo¿liwoœci¹ przeprowadzenia wywiadów. Zbiórka praskich
pami¹tek bêdzie trwaæ do 15 lipca.
O terminie uroczystego otwarcia ekspozycji darczyñców i zainteresowanych
mieszkañców Stolicy poinformujemy w
osobnym komunikacie.
Z up. Zwi¹zku Stowarzyszeñ Praskich
rcd. Hubert Kossowski
Cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej
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Jubileusz u Gajcego
dokoñczenie ze str. 1

weso³a szko³a, do której przed laty chodzi³y mamy i ojcowie obecnych uczniów.
Z zainteresowaniem ogl¹dali ten dorobek goœcie jubileuszowej uroczystoœci: przewodnicz¹cy rady Targówka Zbigniew Poczesny, burmistrz Krzysztof Bugla, przewodnicz¹cy komisji oœwiaty Tomasz Cichocki, burmistrz Z¹bek, ksi¹dz proboszcz Tomasz Gil oraz cz³onkowie rady osiedla,
przedstawiciele urzêdu dzielnicy, OPS, a
tak¿e firmy Procter&Gamble: Ma³gorzata
D¹browska i Jacek Major.
Dyrektor SP 58 Danuta Jeziorkowska
podkreœla, ¿e placówka ta pe³ni tak¿e

funkcjê oœrodka kultury i wychowania.
Od dwóch lat wspieraj¹ j¹ wolontariusze
Procter&Gamble, którzy prowadz¹ tu
warsztaty. Do godzin wieczornych otwarta
jest œwietlica opiekuñcza. Wspólnym dzie³em nauczycieli, rodziców oraz firmy
Procter&Gamble jest pomalowanie œcian
w ca³ym budynku szkolnym.
W rozwijaniu ró¿nych form aktywnoœci pomocny bêdzie jubileuszowy prezent
od w³adz dzielnicy: kolumny, mikrofon,
statyw. Wrêczaj¹c dar, burmistrz Bugla
obieca³, ¿e w przysz³ym roku uczniowie
bêd¹ mogli korzystaæ z nowych boisk
szkolnych.
K.

Brzeska – ulica artystów
Brzeska, jedna z najbardziej „zakazanych” ulic na Pradze ma byæ
miejscem, gdzie króluj¹ sztuki piêkne? To chyba niemo¿liwe. A jednak
tak w³aœnie siê sta³o. 19 maja nast¹pi³o uroczyste otwarcie jedenastu
nowych pracowni artystycznych na Brzeskiej. By³ to mega – wernisa¿,
zorganizowany przez Fundacjê Artbarbakan w ramach programu „O¿ywienia kulturalnego ulicy Brzeskiej”. Impreza na Brzeskiej zbieg³a siê z
europejsk¹ „Noc¹ muzeów” i trwa³a od godz. 14 do 1 w nocy.
Program artystyczny obejmowa³ wy- ulicy Brzeskiej: obrazy, reprodukcje, pastawy w galeriach i pracowniach, kon- mi¹tki i portrety rodzinne.
certy, happeningi, pokazy i inne akcje
Ciekawe fotografie wystawi³a w praartystyczne.
cowni ZUPART przy Brzeskiej 21 para
Wszystko zaczê³o siê we wrzeœniu m³odych artystów – Joanna Bernat i Jaubieg³ego roku. Prascy artyœci uczestni- cek Majewski. Wystawa ich prac nosi³a
czyli w spotkaniu z w³adzami dzielnicy tytu³ „Stara Praga – Nowa Praga”.
Praga - Pó³noc na temat rewitalizacji uliPrzed galeri¹ „Mellina Sztuki” moglicy Brzeskiej. Wtedy to pad³a propozy- œmy zobaczyæ przyk³ady malarstwa na
cja, aby puste lokale na Brzeskiej oddaæ szkle Zbigniewa Nasiorowskiego z pracowartystom za symboliczn¹ z³otówkê. Po- ni „Sk³ad Rycin” przy Targowej 62. Natomys³ chwyci³.
miast domen¹ galerii i pracowni StanowOd strony formalnej w imieniu po- ski przy Brzeskiej 6 s¹ stare meble, antyszczególnych artystów o lokale i o obni- ki oraz dekoracja wnêtrz. W imprezie go¿enie czynszu wyst¹pi³a Fundacja Artbar- œcinnie uczestniczy³y takie Galerie Atelier
bakan. Podczas jednego z wernisa¿y w Fotograficzne „Klitka” z Z¹bkowskiej 12
galerii N’69 na ul. Tarchomiñskiej rzeŸ- oraz Artystyczna Pracownia Plastyczna
biarze Zofia i Jan Kubiccy rzucili has³o, Andrzeja Kordziñskiego z Z¹bkowskiej 3,
¿eby zorganizowaæ wspólne otwarcie specjalizuj¹ca siê w konserwacji zabytków.
wszystkich pracowni. Ustalono termin na
Poza wystawami w galeriach, odby19 maja. Do tego czasu ka¿dy mia³ wy- wa³y siê ró¿ne ciekawe akcje artystyczremontowaæ swój lokal. I tak dosz³o do ne i pokazy, np. plener malarski pod
mega-wernisa¿u – otwarcia ca³kiem ju¿ has³em „3xC” – czyli Cabanowski,
innej ulicy Brzeskiej.
Cwieczkowski, Cabak. Artyœci malowali

O godzinie 14 mieszkañców Brzeskiej
i goœci przywita³a Kapela Praska. Oficjalnego otwarcia dokona³ prezes Fundacji
Artbarbakan Jerzy Lassota. Burmistrz
Dzielnicy Praga – Pó³noc, Jolanta Koczorowska, gratuluj¹c twórcom wspania³ego pomys³u ulokowania siê na Brzeskiej, jednoczeœnie zwróci³a siê do mieszkañców tej ulicy z apelem, aby przyjêli
artystów, jak swoich.
- Na Pradze zawsze tak by³o – powiedzia³a- ¿e jak siê ju¿ kogoœ uzna za
swojego, to mu siê pomaga.
W sobotê, 19 maja wszystkie galerie
i pracownie by³y otwarte dla wszystkich.
W Galerii Fundacji Artbarbakan „Mellina sztuki” przy Brzeskiej 11 mo¿na by³o
zobaczyæ wystawê prac Jerzego Lassoty
i Miros³awa D³ugosza – Mirona, wspó³twórców grupy „Niezale¿ni 69”. W Galerii „Ani – Ani”, przy Brzeskiej 5 mia³a
miejsce wystawa obrazów Anny Wachaczyk oraz fotografii Katarzyny So³tan i
Joanny Olekszyk. Przy Brzeskiej 6, w
Galerii „Magiel” swoje malarstwo prezentowa³ Stefan S³awiñski. Trochê dalej,
przy Brzeskiej 14 mogliœmy zapoznaæ
siê z dzie³ami Ma³gorzaty Widomskiej.
Malarka zaprezentowa³a swoje obrazy
olejne, akwarele grafiki.
Otwarta Pracownia Twórcza przy Brzeskiej 17a zorganizowa³a wystawê prac
grupy artystycznej ARHEART, na któr¹
sk³ada³y siê instalacje przestrzenne, rzeŸby, linoryty, malarstwo i pastele.
Wielkim powodzeniem cieszy³a siê
maleñka Galeria Dominiki Ma³gowskiej
„Ma³y Format” przy Brzeskiej 5, a w niej
wystawa, „Co mi wisi na œcianie”. Tym
razem artystka nie zaprezentowa³a swoich dzie³. Uzna³a, ¿e warto zaanga¿owaæ
samych mieszkañców ulicy Brzeskiej w
proces powstawania galerii i na pierwszej wystawie pokazaæ prace, które zdobi¹ œciany ich mieszkañ. Tak powsta³a
niecodzienna ekspozycja zatytu³owana
„Co mi wisi na œcianie”, prezentuj¹ca eksponaty wypo¿yczone od mieszkañców

pejza¿ ulicy Brzeskiej. Przed galeri¹ przy
Brzeskiej 17a rzeŸbiarz Jan Kubicki
montowa³ na wyci¹gniku instalacjê pt.
„Oko cyklonu”.
Bardzo du¿o uwagi artyœci poœwiêcili
dzieciom. Zorganizowali dla nich liczne
happeningi i zabawy. Happeningi „Moja
w³asna koszulka” i „Malowanie na dywanie” prowadzili Dorota i Leszek Gêsiorscy, natomiast na akcjê artystyczn¹
„Jaskinie”, polegaj¹c¹ na malowaniu na
murach w bramie zaprosi³a dzieci Zofia
Biziuk Kubicka. Wielu artystów planuje
zorganizowaæ dla dzieci z Brzeskiej
warsztaty plastyczne, fotograficzne i
rzeŸbiarskie w czasie wakacji.
Mega-wernisa¿ „Brzeska – ulica artystów” uœwietni³ wystêp Ma³gorzaty Godlewskiej (mezzosopran) i Katarzyny Soko³owskiej (fortepian) w galerii Fundacji Artbarbakan „Mellina Sztuki”. By³ to
niew¹tpliwie pierwszy koncert operowy
na Brzeskiej. Ma³gorzata Godlewska, tu¿
przed wyjazdem na studia wokalne do
Londynu znalaz³a czas, aby wyst¹piæ
przed prask¹ publicznoœci¹. Zaœpiewa³a
m. in. ariê Jadwigi ze „Strasznego Dworu” Moniuszki i ariê Rozyny z opery „Cyrulik Sewilski” Rossiniego. Artystka by³a
bardzo zadowolona z wystêpu i powiedzia³a, ¿e przyjemnie jest œpiewaæ dla
publicznoœci, która chce s³uchaæ.
Goœcie galerii Fundacji Artbarbakan
pozostali jeszcze w krêgu zainteresowañ
muzycznych i zobaczyli inscenizacjê sztuki „Dzieñ œmierci Mozarta” Niny Czerkies.
Tak wiêc w sobotê, 19 maja na Brzeskiej przenika³y siê ró¿ne dziedziny sztuki, by³o ciekawie i odœwiêtnie. A wszystko to dziêki grupie zapaleñców, którzy
nie bali siê tu przyjœæ i za³o¿yæ swoje pracownie. Jak powiedzia³ na wstêpie megawernisa¿u „Brzeska – ulica artystów”
Miros³aw D³ugosz- Miron, nie ma drugiej takiej ulicy, gdzie znajduje siê tak
du¿o galerii, prezentuj¹cych sztukê
wspó³czesn¹ na europejskim poziomie.
Joanna Kiwilszo

Rada Osiedla Zacisze zaprasza mieszkañców osiedla do
udzia³u w IX edycji konkursu „Ogród - moje hobby”, w którym zostan¹ wy³onione naj³adniejsze ogrody Zacisza. Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Burmistrz Dzielnicy
Targówek. Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ do 15 lipca telefonicznie u pañ Jolanty Szymczak (0602-822-378) i Danuty Kubat
(0663-494-318) lub osobiœcie na dy¿urach Rady w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach 18-19 przy ul. Blokowej 3.

