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Lêk przed
szczytem

Strasburg, stolica francuskiej Alzacji, co miesi¹c, przez
cztery dni, zaczyna ¿yæ w rytmie Parlamentu Europejskiego. Zgodnie bowiem z dawnym porozumieniem miêdzy
pañstwami tworz¹cymi Uniê Europejsk¹, tu w³aœnie odbywaj¹ siê jego obrady. Dzieje siê tak przez 11 miesiêcy,
gdy¿ sierpieñ jest zawsze okresem wakacji.
Na te 4 dni do 200-tysiêczne- szk³a, który wyraŸnie odró¿nia
go miasta zje¿d¿aj¹ parlamen- siê od starej, g³ównie zabytkotarzyœci i urzêdnicy, w sumie kil- wej zabudowy Strasburga.
kanaœcie tysiêcy osób. Obrady
Myli siê jednak ten, kto s¹odbywaj¹ siê w 15-piêtrowym dzi, ¿e sala obrad plenarnych
dokoñczenie na str. 5
imponuj¹cym budynku ze stali i

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Ksi¹¿ka za prawid³ow¹
odpowied¿. Nagrod¹ s¹
„Nowoœci na talerzu”

Konkurs

Wybitny polski psychiatra, prof. Antoni Kêpiñski pisa³ Ludzie, którzy przyjmuj¹ swoj¹ staroœæ, nie robi¹c z niej
problemu, s¹ m³odsi od tych, którzy chc¹ za wszelk¹ cenê
zachowaæ swoj¹ m³odoœæ. Polski model staroœci bli¿szy
jest jednak pogl¹dowi pisarki Anny Kamieñskiej - Wspinaæ siê tak mozolnie na tê górê, ¿eby dowiedzieæ siê, ¿e ta
góra nazywa siê staroœæ. Oczekiwaæ wspania³ego widoku
ze szczytu, a ten widok - to œmieræ. Lêk m³odoœci przed
staroœci¹ to lêk przed szczytem.
- Czujê siê bardzo samotna, nie mogê sobie przypomnieæ,
czujê bezbrze¿ny smutek i pa- gdzie je po³o¿y³am. Otoczenie
niczny lêk, kiedy zostajê w jest wrogie, nie potrafiê skorzydomu sama. Tracê wtedy po- staæ z telefonu, bo Ÿle widzê i
czucie rzeczywistoœci, mam zanim wykrêcê d³ug¹ sekwenwra¿enie, ¿e za chwilê umrê, cjê cyfr jest za póŸno – trzeba
czujê ból i ucisk w splocie s³o- zaczynaæ od pocz¹tku. Jestem
necznym, przenoszê przed- ca³kowicie zale¿na od innych
mioty z miejsca na miejsce i
dokoñczenie na str. 2

Zdarza siê, ¿e przechodz¹c
w sklepie obok pó³ek uginaj¹cych siê od produktów widzimy takie, których nie znamy.
Nie wiemy, co to jest i co z tym
zrobiæ. Pomocn¹ d³oñ podaje
Barbara Adamczewska, proponuj¹c „Nowoœci na talerzu”.
W ksi¹¿ce tej podpowiada,
jakich produktów u¿yæ, aby
urozmaiciæ menu i jakie wspó³gra³yby z polskim gustem.
Karambola, gorgonzola,
okra, daikon... Nie wiesz, co
to takiego i „jak to siê je”? Siêgnij do „Nowoœci na talerzu”,
a dowiesz siê jak wygl¹da persymona, a na wet znajdziesz
przepis na „Persymony w kremie”. Pancettê zna³eœ tylko z

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe
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promocyjna cena
koron porcelanowych

Si³a i zabawa
Foto Urszula Szali³ow, Moja Gazeta Regionalna
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VIII i IX sesje Bia³o³êki

Tydzieñ po tygodniu
Tego jeszcze nie by³o, by
bia³o³êckie sesje dzieli³ tydzieñ. VIII by³a niezwykle
burzliwa i trwa³a wiele godzin,
ale i temat g³ówny by³ niezwykle istotny – kontynuacja dyskusji nad planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin. Konkluzje – 34
uwagi merytoryczne i 5 uwag
technicznych - zosta³y zawarte w stanowisku rady. Uwagi
dotyczy³y m.in. usuniêcia zapisu o mo¿liwoœci lokalizacji
stacji auto-gazu, wprowadze-

nie ograniczeñ wysokoœci zabudowy dla wielu obszarów
Tarchomina, zmianê zapisów
dotycz¹cych nowych miejsc
parkingowych, ograniczenia
stref ogólnodostêpnych, zmianê zapisów dotycz¹cych przeznaczenia okreœlonych obszarów.
Rada i zarz¹d widz¹ wielk¹
szansê na rozwój Warszawy i
Bia³o³êki w zwi¹zku z powierzeniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w
pi³ce no¿nej w 2012 roku.
Zg³aszaj¹ gotowoœæ Bia³o³êki
do uczestniczenia w organizacji imprezy, s³u¿¹c terenami
pod budowê zaplecza treningowego i bazy hotelowej. Przy
tej okazji radni zwrócili siê z
apelem do prezydenta stolicy
o przyspieszenie prac nad

Has³a propaguj¹ce si³ê, pewnoœæ siebie i lekkie, rozrywkowe ¿ycie czêsto pojawiaj¹ siê w reklamach. To wrêcz
wzorzec ¿ycia kreowany przez media. „Si³a i zabawa” to
równie¿ motto wystawy plakatów Ally Georgievy pt. „Happy Birthday to You!”, otwartej 27 kwietnia w galerii Stowarzyszenia Artystów fabs, przy ul. Brzeskiej 7.
Alla Georgieva urodzi³a siê we figurki le¿¹ce w ka³u¿y luna Ukrainie. Absolwentka krowej krwi. Na innym torcie,
Akademii Sztuki w Charkowie, niew¹tpliwie zamo¿ne towaobecnie mieszka i pracuje w rzystwo siedzi przy basenie.
Bu³garii, w Sofii. Jest jedn¹ z Pó³nagie kobiety wygrzewaj¹
za³o¿ycielek kobiecej grupy siê na le¿akach.
artystycznej „8 marca”. Ma na
Plakaty s¹ bardzo koloroOTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
swoim koncie udzia³ w licz- we, o wrêcz cukierkowych
nych wystawach miêdzynaro- barwach. Dzieci na nich s¹
dowych, takich jak: „Wa¿ne piêkne, uœmiechniête. Dobra
obwieszczenie” w Sofijskiej reklama musi przecie¿ przyGalerii Sztuki, „Wild girls”, dla
ci¹gaæ wzrok, namawiaæ do
wiêcej strona 5
uczczenia nowego pokolenia
dokoñczenie na str. 8
dokoñczenie na str. 3
artystek w Galerii Exit Art w
Nowym Jorku, „Play Sofia” w
Kunsthalle w Wiedniu oraz
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
„Cosmopolis 1”, „Mikrokosmos X Makrokosmos” w PañWydzia³ Kultury, Bia³o³êki Oœrodek Sportu
stwowym Muzeum Sztuki
Wspó³czesnej w Salonikach w
Grecji. Ze stowarzyszeniem
fabs wspó³pracuje od 2003
roku. Prezentowa³a swoje prace w wystawach „Fantomy” i
„Bez objêtoœci”. „Happy Birthday to You!” to jej pierwszy indywidualny pokaz w Polsce.
„Happy Birthday to You!” jest
instalacj¹ fotograficzn¹, sk³adaj¹c¹ siê z 12 plakatów, redo
klamuj¹cych zabawki dla dzieci oraz torty urodzinowe. 6 koBia³o³êckiego Oœrodka Sportu ul. Strumykowa 21
lorowych plakatów przedstawia ch³opców w wieku od 5 do
W Paradzie wyst¹pi¹:
15 lat z zabawkami imituj¹cymi ró¿ne rodzaje i marki broni
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta „Akord” z Sulejówka
palnej, karabiny, pistolety i reM³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Gozdowo
wolwery. Na 6 kolejnych plakatach Alla Georgieva prezenM³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP P³oñsk
tuje torty urodzinowe, ozdobione scenkami „z ¿ycia”. Jest tam
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta OSP Sierpc
mê¿czyzna bij¹cy kobietê, s¹
M³odzie¿owa Orkiestra OSP Wyszków
dzieci chowaj¹ce siê pod sto³em. Widzimy te¿ marcepano-

zapraszaj¹ 13 maja w godz. 14.00 – 18.00
na
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Lêk przed szczytem
dokoñczenie ze str. 1

– od dzieci i opiekunek. Czujê
siê jak w niewoli. Nie mogê
sama wyjœæ z domu, nie mogê
robiæ tego, co zawsze tak lubi³am – jeŸdziæ na dzia³kê, spotykaæ siê z ludŸmi, czytaæ. Rozumiem, ¿e moje dzieci maj¹
swoje ¿ycie i swoje sprawy, ale
buntujê siê przeciwko temu, ¿e
tak niewiele mog¹ dla mnie
zrobiæ, choæ rozs¹dek mówi
mi, ¿e robi¹ wiêcej ni¿ inne
dzieci – mówi chora na depresjê i na jaskrê, 83-letnia Klara.
– Ca³e ¿ycie by³am niezwykle
aktywna, otoczona gromadk¹
dzieci – urodzi³am ich piêcioro, a potem gromadk¹ wnuków
i prawnuków. Nie pracowa³am
zawodowo. Zawsze by³am pogodna, wrêcz weso³a. Od kilku lat sytuacja siê zmieni³a.
Coraz czêœciej czujê smutek i
nie widzê przed sob¹ przysz³oœci. Zwyrodnienia kolan unieruchomi³y mnie, ale naprawdê
okropnie poczu³am siê, kiedy
kardiolog po wykonaniu EKG
poinformowa³ mnie, ¿e przesz³am zawa³. Przychodz¹ myœli o œmierci, która wydaje siê
zimna i przera¿aj¹ca. Czêsto
siê denerwujê, czujê potrzebê
spokoju, dra¿ni¹ mnie dzieci i
wnuki. A tak kiedyœ lubi³am, jak
wszyscy zje¿d¿ali siê do mojego domu, ale teraz, kiedy
przychodz¹ do mnie z jakimiœ
problemami, wobec moich, te
ich wydaj¹ mi siê œmieszne –
mówi 85-letnia Krystyna. – Odczuwam dolegliwoœci zwi¹zane ze starzeniem siê, ale staram siê nie myœleæ o nich. Nie
za³o¿y³am rodziny, ale nie narzeka³am na brak towarzystwa, pracowa³am zawodowo,
opiekowa³am siê chor¹ matk¹,
zajmowa³am siê dzieæmi sio-

stry, a potem jej wnukami. Od
wielu lat mam nadczynnoœæ
tarczycy i rozrusznik serca,
reumatoidalne, zesztywniaj¹ce zapalenie stawów. Od niedawna do³¹czy³a siê jaskra i
zaæma, poruszam siê z balkonikiem. Staram siê nie poddawaæ, odwiedzaj¹ mnie przyjaciele. Nie jest mi ³atwo, ale nie
narzekam, bo có¿ mi to da –
mówi 87-letnia Zofia.
Wedle jednej z definicji starzenia siê ten proces polega
na zmniejszeniu zdolnoœci organizmu do odpowiedzi na
stres œrodowiskowy i pojawia
siê wraz z up³ywem czasu.
Nastêpuje wówczas naturalne
i nieodwracalne nagromadzenie siê uszkodzeñ wewn¹trzkomórkowych, przerastaj¹cych zdolnoœci organizmu do
samonaprawy. Starzenie siê
powoduje utratê równowagi
wewnêtrznej organizmu, co
zwiêksza ryzyko wyst¹pienia
chorób. Prowadzi do upoœledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narz¹dów i uk³adów, zwiêksza podatnoœæ na
choroby m.in. na choroby kr¹¿enia, choroby neurologiczne
i psychiczne, uk³adu kostnego, choroby oczu, nowotwory, wreszcie prowadzi do
œmierci. Charakterystyczne i
spektakularne objawy starzenia to utrata masy miêœni
(zwiotczenie) i koœci (osteoporoza), zmniejszenie elastycznoœci skóry (zmarszczki), pogorszenie ostroœci wzroku i
s³uchu, problemy z pamiêci¹,
wyd³u¿ony czas reakcji. Proces starzenia jest niezwykle
z³o¿ony, dotyczy wszystkich
organizmów wielokomórkowych i ma swoje Ÿród³a w
skomplikowanych i ró¿norod-

nych mechanizmach. Jest
uzale¿niony przede wszystkim od dzia³ania genów i wp³ywu otoczenia na organizm.
Wœród mnogoœci teorii starzenia mo¿na wydzieliæ dwie
grupy. Teorie zaprogramowanej œmierci zak³adaj¹, ¿e czas
¿ycia organizmu jest odliczany przez zegar biologiczny.
Kiedy zegar odliczy zaprogramowany czas ¿ycia komórek,
w³¹cza siê proces samobójczej œmierci organizmu. Teorie kumulacji b³êdów upatruj¹
przyczyn starzenia siê w negatywnym wp³ywie œrodowiska na organizm. Dzia³aj¹ce
nañ w tym procesie czynniki
mutagenne powoduj¹ b³êdy w
kopiowaniu genów. Zmutowane geny kumuluj¹ siê podczas
przenoszenia do kolejnych
pokoleñ komórek. Po pewnym
czasie iloœæ b³êdów przekracza dopuszczalny poziom. Organizm nie potrafi sobie poradziæ z ich nagromadzeniem i
nastêpuje jego œmieræ. Tak
w³aœnie – z punktu widzenia
nauki – wygl¹da proces opisany przez nasze rozmówczynie. Jednak dotkliwoœæ ograniczeñ zwi¹zanych z podesz³ym wiekiem mo¿na oceniæ
dopiero s³uchaj¹c ich samych.
– Cz³owiekowi m³odemu i
sprawnemu trudno jest zrozumieæ dramat cz³owieka starego. Dramat codziennych zmagañ ze sob¹ i z nieprzyjaznym
otoczeniem. Rani poczucie
bycia na marginesie ¿ycia,
rani zniecierpliwienie osób bliskich. Zniecierpliwienie po
czêœci zrozumia³e. Wy, m³odzi, zawsze siê spieszycie.
My, starzy, mamy problemy z
podstawowymi czynnoœciami.
Ubieramy siê wolno, jemy

wolno i myœlimy niespiesznie.
Boli nas to, ¿e tak czêsto jesteœmy bezradni i zdani na
³askê innych. Przecie¿ mamy
poczucie godnoœci i dumê, a
te s¹ czêsto wystawiane na
ciê¿k¹ próbê. Patrz¹c na m³odych myœlê, ¿e oni pewnie
gardz¹ moj¹ nieporadnoœci¹ i
brzydot¹ staroœci i chorób –
mówi Klara. – Widzê, jak mój
wiek i choroby stopniowo wy³¹czaj¹ mnie z ¿ycia rodziny.
Dzieci i wnuki rozmawiaj¹ o
swoich sprawach, œmiej¹ siê i
tak w³aœciwie wcale mnie nie
zauwa¿aj¹. Podsuwaj¹ herbatê, coœ do jedzenia, tak jakby
tylko to mia³o znaczenie. Martwi¹ siê o mnie, ale czasem
myœlê, ¿e martwi¹ siê tylko o
to, ¿eby nie mieæ ze mn¹ k³opotów – mówi Krystyna. – Staram siê w³¹czaæ w ¿ycie swoich bliskich, pytam, rozmawiam, ale oni nie zawsze siê
odwzajemniaj¹ zainteresowaniem moim ¿yciem. Chyba tro-

XX wieku powszechna by³a
mocno krzywdz¹ca opinia o
staroœci, k³ad¹ca nacisk na
zwi¹zany z wiekiem spadek inteligencji i zdolnoœci myœlenia
abstrakcyjnego.
Ju¿ jednak w latach 70., wyodrêbniona z psychologii gerontopsychologia, obali³a pogl¹d o ograniczeniach intelektualnych ludzi starych. Badania udowodni³y, ¿e ró¿nice intelektów ludzi m³odych i starych s¹ natury iloœciowej, nie
zaœ jakoœciowej. Wszystko zale¿y od wykszta³cenia, wykonywanego zawodu i ogólnej
aktywnoœci. Osoby sêdziwe –
mówi¹c potocznie – u¿ywaj¹ce g³owy starzej¹ siê znacznie
wolniej. Postêpy cywilizacji
sprawi¹, ¿e g³ów u¿ywaæ bêd¹
coraz intensywniej i coraz d³u¿ej.
Do problematyki wieku podesz³ego bêdziemy powracaæ
w kolejnych wydaniach NGP.
El¿bieta Gutowska

III Praska Wiosna Muzyczna
13 maja o godz.13.30 w koœciele przy ul. Wileñskiej 69 wyst¹pi¹: Magdalena Aparta –
mezzosopran, Alessandro Travaglini - klarnet, Roberto de Thierry – organy, (wszyscy z
Mediolanu/W³ochy)
Program koncertu: Luigi Cherubini (1760-1842) - Ave Maria, Simone Mayer - Mottetto
Vincenzo Bellini (1801-1835) - Angiol di Pace, Antonio V. Petrali (1832-1889) - Preludio do
Mszy F-dur, Gioacchino Rossini (1792-1868) - Crucificsus z “Pettie Messe Solennelle”
Gaetano Donizetti (1797-1848) - Andante sostenuto b-moll, Giuseppe Verdi (1813-1901) Ave Maria tekst Dante Alighieri, Seviero Mercadante (1795-1870) - Salve Maria, Federico Chiesa - “Elevazione” (Podniesienie), Giacomo Puccini (1858-1924) - Salve Regina, Giacomo Puccini (1858-1924) - “Bimbo mio”- ko³ysanka, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Adagio
dal concerto K622, Schubert Franz (1797-1828) - Serenata tekst polski Magdalena Aparta, Max
Reger (1873-1916) - Maria Wiegenlied tekst polski M. Aparta

Innowacyjna i spo³ecznie odpowiedzialna Bia³o³êka

Studia podyplomowe w ratuszu
Zajêcia odbywaj¹ siê w ramach nowo utworzonych
przez prof. Ewê Leœ Podyplomowych Studiów Zarz¹dzania
Gospodark¹ Spo³eczn¹ w

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

Lepiej widzieæ, to wiêcej wiedzieæ
Du¿o wiedzieæ chc¹ wszyscy, nie ka¿dy jednak ma wystarczaj¹co dobre oczy ani du¿o czasu na wyczekiwanie w
poczekalniach okulistów czy optyków. Gdy ktoœ ma s³aby
wzrok, gdy brakuje mu czasu, wystarczy, by odwiedzi³ Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza
23 w Warszawie. Tam okulary lub soczewki kontaktowe za³atwi na poczekaniu!
Przychodz¹c do „Optokanu” nie trzeba ¿adnych recept
ani skierowañ. Bo firma dysponuje jedn¹ z najnowoczeœniejszych stacji diagnostycznych w Polsce.
Klient siada wygodnie na skórzanym fotelu i oddaje siê w
rêce jednego z szeœciu doœwiadczonych lekarzy okulistów.
Nie ruszaj¹c siê z fotela klient ma kontakt ze wszystkimi
niezbêdnymi urz¹dzeniami komputerowymi s³u¿¹cymi do
postawienia diagnozy, gdy¿ w tej firmie ka¿de komputerowe badanie ostroœci widzenia potwierdzone jest dodatkowo
badaniem optycznym. Natychmiast po otrzymaniu wyników
badañ klient oddaje je optykowi, by zrobi³ odpowiednie okulary lub przygotowa³ soczewki kontaktowe. Nim optyk przyst¹pi do pracy, czy szlifowania soczewki, trzeba wybraæ
oprawkê do okularów. Okazuje siê, ¿e to bardzo wa¿na czynnoœæ. Dewiz¹ zak³adu jest:
Ka¿dy kto wychodzi w naszych okularach jest ³adniejszy ni¿ by³ w momencie wejœcia do nas.
W „Optokanie” twierdz¹, ¿e okulary to nie z³o konieczne,
a raczej rodzaj bi¿uterii, ozdoby. Firma ma zdecydowanie
najwiêkszy w stolicy wybór wzorów oprawek okularowych.
Na pó³kach rega³ów le¿y ich ponad dwa i pó³ tysi¹ca. S¹
tam okulary dla niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów,
jak równie¿ ma³e dzie³a sztuki z tytanu, nieraz pokryte

chê siê oszukujê i schlebiam
m³odym, ¿eby zas³u¿yæ na trochê zainteresowania z ich
strony. Z drugiej strony to chyba pomaga mnie samej, przynajmniej nie myœlê tyle o swoich problemach – mówi Zofia.
Dziœ co szósty mieszkaniec
naszego kraju ma 60 i wiêcej
lat, za trzydzieœci lat osób w
podesz³ym wieku bêdzie dwa
razy wiêcej. Szacuje siê, ¿e w
2020 roku œrednia d³ugoœæ
¿ycia mê¿czyzn wyniesie 78
lat, zaœ kobiet – ponad 90.
Ludzkie ¿ycie znacz¹co siê
wyd³u¿a, przyrost naturalny
spada. Mo¿e to sprawi, ¿e na
problemy staroœci lekarze, psychologowie i socjolodzy
spojrz¹ ³askawszym okiem.
Problemu nie da siê zignorowaæ. W minionych wiekach
starcy byli osobami prominentnymi - wodzami klanów i plemion, doradcami ksi¹¿¹t i królów, przekaŸnikami obyczajów,
tradycji i wiedzy. Na pocz¹tku

platyn¹ lub z³otem. S¹ tu okulary dla ka¿dego. Dla starych i
m³odych, kobiet i mê¿czyzn, dzieci i ludzi o wysublimowanym smaku.
W „Optokanie” mo¿na kupiæ te¿ soczewki kontaktowe znanej firmy Barneshind. W firmowym magazynie jest ich bardzo du¿o dla prawie ka¿dych oczu. S¹ to soczewki najnowszej generacji z filtrem UV, zawieraj¹ce a¿ 74 proc. wody.
Nic dziwnego, ¿e soczewki takie bardzo ³atwo przystosowuj¹ siê do oka.
- Twierdzê, ¿e „Optokan” to obecnie numer 1 w Warszawie - mówi Witold Ko³odziejski, szef firmy. - Mamy wielkie
moce przerobowe, mo¿emy obs³u¿yæ ka¿dego, kto nas odwiedzi. Dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem oraz
urz¹dzeniami diagnostycznymi i wykonuj¹cymi okulary. W
naszych magazynach s¹ szk³a sferyczne od minus do plus
10 dioptrii, szk³a z cylindrem do 3,5 dioptrii, ze sfer¹ do 7
dioptrii.
Oczywiœcie, gdy ktoœ bêdzie potrzebowa³ szkie³ o wiêkszej liczbie dioptrii, udzielimy mu pomocy. Tylko wtedy nie
zrobimy tego w ci¹gu pó³ godziny.
„Optokan” odwiedzaj¹ klienci nie tylko ze stolicy. Nikt nie
musi zamawiaæ telefonicznie wizyty. Wystarczy wejœæ do
centrum i po wybraniu oprawek, po pó³ godzinie wyjœæ w
nowych, piêknych okularach.

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

Instytucie Polityki Spo³ecznej
Uniwersytetu Warszawskiego,
które s¹ czêœci¹ projektu
„Partnerstwo na rzecz rozwoju - tu jest praca”, finansowanego z europejskiego programu EQUAL. Administratorem
projektu jest Instytut Polityki
Spo³ecznej, zaœ koordynatorem wspomniana ju¿ prof.
Ewa Leœ. Jednoroczne studia,
na których wyk³adowcami s¹
wybitni specjaliœci akademiccy i praktycy z kraju i zagranicy, przygotowuj¹ liderów inicjatyw prorozwojowych w zakresie podstaw rozwoju lokalnego i przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, zarz¹dzania inicjatywami lokalnymi i ich finansowaniem.
Celem eksperymentalnych
zajêæ w Bia³o³êce jest udzia³
s³uchaczy studiów – rekrutuj¹cych siê z 15 województw,
przedstawicieli samorz¹du
dzielnicy Bia³o³êka i lokalnych
aktorów - bia³o³êckich organizacji - we wspólnej sesji prowadzonej przez wybitnego
eksperta Piotra Wo³kowiñskiego z Europejskiej Sieci
Miast i Regionów na Rzecz
Gospodarki Spo³ecznej.
Pierwszym etapem eksperymentu edukacyjnego „Budowa strategii spo³ecznie odpowiedzialnej Bia³o³êki” bêdzie
krótkie wprowadzenie radnego Piotra Oracza na temat
struktury spo³eczno-demograficznej dzielnicy i jej g³ównych
wyzwañ rozwojowych, a nastêpnie przegl¹d zasad i narzêdzi innowacyjnej diagnozy
potrzeb spo³ecznoœci lokalnych i debata na temat niezaspokojonych potrzeb spo³ecznych w dzielnicy.
Podczas drugiego etapu
eksperymentu, który odbêdzie
siê w czerwcu tego roku, s³uchacze studium, wraz mieszkañcami dzielnicy, w kilkuosobowych grupach przeprowadz¹ diagnozê wybranych
potrzeb. W trzeciej fazie bêd¹

przygotowywaæ konkretne
projekty prorozwojowe wraz z
wnioskami o ich dofinansowanie, m.in. z funduszy europejskich. W koñcu czerwca eksperyment zakoñczy siê sesj¹
w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka prezentuj¹c¹ dorobek diagnozy lokalnej z udzia³em
w³adz lokalnych dzielnicy, pracowników naukowych Instytutu Polityki Spo³ecznej Uniwersytetu
Warszawskiego,
wszystkich uczestników i obserwatorów eksperymentu
oraz mediów.
Prof. Ewa Leœ
Instytut Polityki Spo³ecznej
Uniwersytet Warszawski
A oto program zajêæ:
12 maja
10 - 13 Wprowadzenie do
zajêæ terenowych, specyfika
dzielnicy, omówienie g³ównych problemów - Piotr Oracz
(radny dzielnicy Bia³o³êka)
14-19 Diagnoza potrzeb
wspólnot lokalnych. Terytorium spo³ecznie odpowiedzialne - wprowadzenie - Piotr Wo³kowiñski (Europejska Sieæ
Miast i Regionów na rzecz
Gospodarki Spo³ecznej REVES Territoires, Identités et
Développements).
13 maja
10 -15.30 Diagnoza potrzeb
wspólnot lokalnych - Piotr
Wo³kowiñski
W imieniu organizatorów
studiów zapraszamy na zajêcia wszystkich mieszkañców.
Szczególnie zapraszamy
przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych i wolontariuszy. Zajêcia s¹ bezp³atne.
Osoby pragn¹ce uczestniczyæ
w tej spo³ecznie odpowiedzialnej przygodzie prosimy o
kontakt telefoniczny z Piotrem
Oraczem, radnym PiS, przewodnicz¹cym komisji polityki
spo³ecznej i ochrony zdrowia
– 0602 556 940 - lub mailowy
na adres: poracz@poczta.fm

VIII i IX sesje Bia³o³êki

Tydzieñ po tygodniu
dokoñczenie ze str. 1

budow¹ trasy Mostu Pó³nocnego, przebudow¹ Trasy Toruñskiej, modernizacj¹ ulic
Modliñskiej i P³ochociñskiej,
budow¹ Traktu Nadwiœlañskiego i trasy Olszynki Grochowskiej, przebudow¹ Marywilskiej, budow¹ Mehoffera
bis, realizacj¹ Centrum Sportów Wodnych w Porcie ¯erañ.
Przeg³osowane zmiany w
bud¿ecie dotyczy³y zwiêkszenia œrodków na organizacjê
imprez i przedsiêwziêæ kultu-

ralnych, promocjê dzielnicy,
dotacje dla nowej biblioteki i
centrum multimedialnego, na
zakup komputerów dla OPS.
Radni sprzeciwili siê lokalizacji salonu gier na automatach przy Kowalczyka 1A i
zaprotestowali przeciwko
uchyleniu ubieg³orocznej
uchwa³y Rady Warszawy o
prawie pierwokupu przez miasto terenu zbywanego przez
spó³kê w likwidacji Królewski
Port ¯erañ. Radni s¹ zdania,
¿e tylko miasto jest w stanie

zagwarantowaæ budowê Centrum Sportów Wodnych w porcie ¿erañskim.
IX sesja mia³a ju¿ nieco
ni¿sz¹ temperaturê, choæ nie

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

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

Powstanie Narodowe Centrum Sportu
Nie tylko kibiców to interesuje. Dlatego publikuje- Rozporz¹dzenie Ministra
my oficjalny dokument „Warunki i szczegó³owe za- Infrastruktury z dnia 26 sierpsady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy nia 2003 r. w sprawie oznadla inwestycji polegaj¹cej na realizacji NARODOWE- czeñ i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu loGO CENTRUM SPORTU”, sk³adaj¹cego siê ze:
Stadionu Olimpijskiego, Domu
Warunki i wymagania do- kalizacji inwestycji celu puSportowca, hotelu i centrum tycz¹ce ochrony i kszta³to- blicznego oraz w decyzji o
biznesowego, Basenu Olimpij- wania ³adu przestrzennego warunkach zabudowy (Dz. U.
skiego z Aquaparkiem, Cen- w oparciu o:
Nr 164, poz. 1589).
trum kongresowego (z hal¹ wiW ramach projektu budowla- Ustawê o planowaniu i
dowiskowo-sportow¹, parkin- zagospodarowaniu prze- nego nale¿y d¹¿yæ do uzyskagami wielopoziomowymi, par- strzennym (Dz.U.03.80.717 nia ³adu przestrzennego tzn. do
kingami naziemnymi, biurami i ze zm.);
takich rozwi¹zañ przestrzenus³ugami, boiskami treningo- Rozporz¹dzenie Mini- nych, które tworzyæ bêd¹ harwymi) z zapleczem szatniowomonijn¹ ca³oœæ oraz uwzglêdsanitarnym wraz z zagospoda- stra Infrastruktury z dnia 26 niaæ w uporz¹dkowanych relasierpnia
2003
r.
w
sprawie
rowaniem terenu oraz obiektacjach wszelkie uwarunkowania
mi i sieciami niezbêdnej infra- sposobu ustalania wymagañ i wymagania funkcjonalne, spodotycz¹cych
nowej
zabudostruktury technicznej, budow¹
wy i zagospodarowania te- ³eczno-gospodarcze, œrodowii rozbudow¹ wjazdów.
skowe, kulturowe oraz kompoWarunki i szczegó³owe renu w przypadku braku zycyjno – estetyczne (Art. 2
miejscowego
planu
zagozasady zagospodarowania
spodarowania przestrzenne- Ustawy o planowaniu i zagoterenu
go (Dz. U. Nr 164, poz. spodarowaniu przestrzennym).
Na terenie o powierzchni ok.
To zmieni Pragê.
1588);
387 990 m2 planuje siê realizacjê nastêpuj¹cych obiektów:
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka
- stadionu olimpijskiego na
zaprasza
osoby poszukuj¹ce pracy
max. 70 000 osób, powierzchni
u¿ytkowej ca³oœciowej 59 000 m2,
16 maja, w godz. 10.00 – 15.00
wysokoœci ca³oœciowej 60 m (p³yna TARGI PRACY I PRZEDSIÊBIORCZOŒCI 2007
ta boiska o wymiarze 105 m x 68
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, ul. Strumykowa 21.
m, obiekt zadaszony w 100% nad
W programie Targów:
trybunami);
- hali widowiskowo-sporto* Oferty zatrudnienia i szkolenia.
wej (Centrum Kongresowe) o
* Propozycje pracy dla osób niepe³nosprawnych.
powierzchni u¿ytkowej ca³ko* Prezentacja mo¿liwoœci uzyskania pomocy administracyjwitej 39 000 m2, wysokoœci canej oraz finansowej oferowanej przysz³ym przedsiêbiorcom.
³oœciowej 30m;
* Informacja na temat sposobów poszukiwania zatrudnie- hotelu z centrum biznesonia w ramach us³ugi EURES.
wym o powierzchni u¿ytkowej
ca³kowitej 288 000 m2, wyso* Prezentacja warszawskich klubów pracy.
koœci ca³kowitej 120 m (obiekt
WSTÊP WOLNY
sk³adaæ siê bêdzie z czêœci
hotelowej dla ok. 550 osób
oraz z internatu sportowego
dla ok. 250 osób);
- domu sportowca o powierzchni u¿ytkowej ca³kowitej
Bia³o³êcki Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jest jednym z
108 000 m2, wysokoœci ca³ko- lepszych w stolicy. Dzia³a niezwykle dynamicznie, jego prowitej 60 m (obiekt pe³niæ bêdzie jekty s¹ nowatorskie, a inwencja pracowników nieogranifunkcjê siedzib dla: Minister- czona. Dziœ prezentujemy Czytelnikom skrót informacji
stwa Sportu, Polskich Zwi¹z- zawartych w sprawozdaniu z dzia³alnoœci oœrodka w ubieków Sportowych i Centralnego g³ym roku. Na VI sesji rady dzielnicy przedstawi³a je El¿Oœrodka Medycyny Sportowej); bieta Rêbelska, dyrektor OPS.
- basenu olimpijskiego z
Pomoc spo³eczna jest okresowe, udzielanie schroAqua Parkiem o powierzchni udzielana osobom dotkniêtym nienia i zapewnianie posi³ków,
u¿ytkowej ca³kowitej 33 000 m2, ubóstwem, sieroctwem, bez- op³acanie sk³adek na ubezpiewysokoœci ca³kowitej 30 m (wi- domnoœci¹, bezrobociem, nie- czenie emerytalne i rentowe za
downia dla 4 000 miejsc + 300 pe³nosprawnoœci¹, d³ugotr- osoby, które opiekuj¹ siê niemiejsc dla zawodników);
wa³¹ chorob¹, rodzinom niepe- pe³nosprawnym lub ciê¿ko
- budynku biurowo-us³ugo- ³nym i dysfunkcyjnym, dotkniê- chorym cz³onkiem rodziny.
wego o powierzchni u¿ytkowej tym przemoc¹, alkoholizmem Poza standardowymi dzia³aca³kowitej 5 000 m2, wysoko- czy narkomani¹. Pomoc reali- niami bia³o³êcki Oœrodek Pozowana jest w ró¿nych for- mocy Spo³ecznej organizuje
œci ca³kowitej 12 m;
- parkingów wielopoziomo- mach – zasi³ki sta³e, celowe i wiele interesuj¹cych przedsiêwziêæ. W ubieg³ym roku oœrowych, zintegrowanych (ca³konawi¹za³ wspó³pracê z
wicie lub w czêœci) z obiektem
PRASKA AUTO SZKO£A dek
Warszawskim Centrum PomoStadionu przy przyjêciu zasacy Rodzinie, by wesprzeæ biaul. Jagielloñska 38
dy ich wymiennoœci;
³o³êckie rodziny zastêpcze –
- zapotrzebowanie na miejFilia: Tarchomin jest ich 36 - i promowaæ tê insca postojowe dla samochoW tym roku OPS zaKlub „Arkona” stytucjê.
dów osobowych i autokarów
mierza w³¹czyæ siê do kampamusi spe³niaæ warunki okre022 811-15-43 nii spo³ecznej „Daj im przyœlone przez UEFA.
sz³oœæ – rodzinne domy dziecSzkolimy
profesjonalnie
od 15 lat!
Ponadto przewiduje siê boka”. Wspólnie z WCPR bêd¹
iska treningowe (obiekty odkryorganizowane szkolenia i im022 818-89-68
te, w tym: boiska do pi³ki no¿nej
preza plenerowa dla miesz0602-616-877
oraz boisko do hokeja na trawie)
kañców. Pracownicy oœrodka i
z zapleczem szatniowo-sanitarWCPR bêd¹ zachêcaæ do zawww.osk.net.pl/pas
nym oraz z oœwietleniem.
k³adania rodzin zastêpczych.

zabrak³o niespodzianek. Z
funkcji wiceburmistrza zrezygnowa³ Robert Radzik. Jak
powiedzia³ – po oœmioletniej
pracy samorz¹dowej – przyszed³ czas na zmianê. Burmistrz Jacek Kaznowski podziêkowa³ swojemu zastêpcy
za krótk¹, acz intensywn¹
wspó³pracê i desygnowa³ na to
stanowisko Piotra Smoczyñskiego, który w tajnym g³osowaniu otrzyma³ 14 g³osów za.
Szeœciu radnych by³o przeciwnych tej kandydaturze, jeden
wstrzyma³ siê od g³osu. Piotr
Smoczyñski stwierdzi³, ¿e nikt
nie rodzi siê marsza³kiem i zadeklarowa³, ¿e zrobi wszystko
by spe³niæ pok³adane w nim
nadzieje. Zapewni³, ¿e dzielnica nie odczuje tego, i¿ na tak
wa¿nym stanowisku nast¹pi³a
zmiana. Z racji wygaœniêcia
mandatu Piotra Smoczyñskiego (burmistrzowie i wiceburmistrzowie nie wchodz¹ w sk³ad
rady) nast¹pi³y zmiany w ko(egu)
misjach.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

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

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
W
E
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)

Praga Pó³noc

Sesje, których nie by³o
22 marca formalnie po raz
ostatni spotkali siê radni Pragi
Pó³noc na sesji rady, która ci¹gnie siê ju¿ od 12 lutego. Kolejne jej ods³ony mia³y miejsce 15
i 22 marca. W ich trakcie rada
nie podjê³a ¿adnych uchwa³.
Kolejna przerwa z wniosku radnego Tadeusza Szewczyka
(PWS), popartego przez radnych PiS, ma trwaæ do .....13
czerwca. W miêdzyczasie radni
PO i LiD korzystaj¹c z ustawowych uprawnieñ w tym zakresie
trzykrotnie wnioskowali do przewodnicz¹cego rady Jacka Wachowicza o zwo³anie kolejnych
nadzwyczajnych sesji rady.

- 23 marca w sprawie podjêcia uchwa³y odnoœnie wygaœniêcia mandatu radnego
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.
Warszawy Pana Tadeusza
Szewczyka.
- 6 kwietnia w sprawie zaopiniowania sprawozdania z
wykonania za³¹cznika Dzielnicy Praga Pó³noc miasta sto³ecznego Warszawy do
Uchwa³y nr LXIV/1947/2006
Rady Miasta Sto³ecznego
Warszawy z 19 grudnia 2006
r. w sprawie bud¿etu Miasta
Sto³ecznego Warszawy na
2007 r. z póŸniejszymi zmianami.

Pracowity rok w OPS

unijnych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oœrodków pomocy spo³ecznej poprzez szkolenia zawodowe i studia podyplomowe.
OPS zorganizowa³ kilka turnusów profilaktycznych kolonii
letnich, 40-osobowa grupa dzieci i m³odzie¿y odpoczywa³a na
obozie sportowym - szkole przetrwania. Spoœród licznych programów profilaktycznych prowadzonych w szko³ach, ogniskach
wychowawczych i domach
dziecka warto wspomnieæ o Treningu Zastêpowania Agresji
„ART”, Programie Profilaktyki
Narkomanii „ARION” i warsztatach dla liderów grup m³odzie¿owych. W bia³o³êckich szko³ach wystawiane by³y spektakle
profilaktyczne. OPS przeprowadzi³ równie¿ dwie kampanie informacyjno – edukacyjne – „Zachowaj trzeŸwy umys³ 2006” i
„Bli¿ej siebie – dalej od narkotyków”, wspó³organizowa³ kilkanaœcie imprez lokalnych i dziesiêæ imprez dla seniorów. W ramach programu „Oœrodek Pomocy Spo³ecznej jako centrum
aktywnoœci lokalnej” powsta³y
trzy projekty - „Podziel siê z innymi”, „55+” i „M³ode wilki”.
Do szczegó³ów tych nowatorskich przedsiêwziêæ bêdziemy z pewnoœci¹ wracaæ.
(egu)

W Klubie Integracji Spo³ecznej i Samopomocy (KISS) dzia³aj¹ grupy wsparcia dla osób doœwiadczaj¹cych przemocy i dla
osób znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej, odbywaj¹ siê
warsztaty edukacyjno – motywuj¹ce dla osób dotkniêtych problemem alkoholowym i dla m³odzie¿y ze œrodowisk zagro¿onych
uzale¿nieniem od alkoholu. Dzia³a tu równie¿ grupa samopomocowa „Zróbmy razem”, Klub Wolontariusza i Klub Seniora. W tym
roku, w ramach KISS zaczn¹
dzia³aæ warsztaty edukacyjnych
kompetencji wychowawczych
dla rodziców, warsztaty psycho
– edukacyjne dla ma³ych dzieci
z rodzin dotkniêtych przemoc¹,
warsztaty twórczego myœlenia
dla m³odzie¿y.
W ramach eurokoordynacji
bia³o³êcki OPS zainicjowa³
wspó³pracê oœmiu oœrodków z
Bemowa, Bia³o³êki, Ochoty,
Œródmieœcia, Targówka, Ursusa,
Woli i ¯oliborza. Wraz z Biurem
Funduszy Europejskich oœrodki
aplikuj¹ o fundusze z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt „Wykwalifikowana
kadra – wysoka jakoœæ us³ug”
ma na celu zdobycie œrodków

- 19 kwietnia w sprawie
podjêcie uchwa³y odnoœnie
zaopiniowania zmian w za³¹czniku Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy do
Uchwa³y nr VI/41/2007 Rady
m.st. Warszawy z 22 lutego
2007 r. w sprawie bud¿etu
m.st. Warszawy na 2007 r. z
póŸniejszymi zmianami.
Za ka¿dym razem Pan Jacek Wachowicz sesji nie zwo³ywa³, zas³aniaj¹c siê w¹tpliwej jakoœci pretekstem, i¿ wyst¹pi³ do Wojewody Mazowieckiego z zapytaniem, czy
w trakcie trwaj¹cej przerwy w
obradach rady mo¿e zwo³aæ
kolejn¹. Wojewoda do chwili
obecnej milczy jak grób.
Byæ mo¿e te wydarzenia
przela³y czarê, bowiem w dniu
26 kwietnia Rada Warszawy
wygasi³a wszystkie uchwa³y
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
podjête po 27 grudnia ubieg³ego roku, utrzymuj¹c w
mocy wy³¹cznie te podjête na
I sesji rady. Przewodnicz¹c¹
rady jest wiêc ponownie Alicja D¹browska, Praga Pó³noc
nie ma zarz¹du i merytorycznych komisji rady. Wszystko
trzeba zaczynaæ od pocz¹tku.
Z ostatniej chwili:
Prezydent m.st. Warszawy
korzystaj¹c ze swoich uprawnieñ powo³a³a tzw. zarz¹d
Prezydencki w sk³adzie Jolanta Koczorowska, Artur Buczyñski, Jaros³aw Sarna.
DCH

BAR
RESTAURACYJNY

BIA£A
RÓ¯A
organizuje
przyjêcia weselne

0608-087-936
022 811-10-85
www.bialaroza.prv.pl
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DOM WESELNY „M£ODA PARA”
wesela ♦ bankiety ♦ przyjêcia okolicznoœciowe

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

Ludzie dla ludzi
Okazj¹ by³ Œwiatowy Dzieñ Inwalidy, intencj¹ - spotkanie cz³onków Oddzia³u Rejonowego Targówek Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 19 kwietnia do
Domu Kultury „Œwit” przybyli przedstawiciele 13 kó³ (9 z
Targówka i 4 z Bia³o³êki), zrzeszaj¹cych 1525 osób. Do
koñca roku maj¹ powstaæ kolejne 2 ko³a, a oddzia³ bêdzie
liczy³ 1600 cz³onków. To najwiêksza organizacja na terenie obu dzielnic.
Wsparcie dla jej dzia³añ zade- szawie, a tak¿e do innych
klarowali burmistrzowie: Targów- miast, m.in. do Krakowa, Biaka – Grzegorz Zawistowski i Bia- ³egostoku, Wroc³awia. Grupa
³o³êki – Jacek Kaznowski oraz aktywnych uczestników liczy
prezes SM „Bródno” Krzysztof ju¿ prawie 200 osób.
Szczurowski. 27 zas³u¿onych
Oddzia³ Rejonowy pomaga
dzia³aczy, g³ównie pañ, otrzyma- tak¿e rozwijaæ pasje artystycz³o dyplomy i upominki, ufundowa- ne. Kila osób pisze wiersze i
ne przez w³adze obu dzielnic. W uk³ada piosenki. Na Bia³o³êce
programie artystycznym wyst¹pi³ dzia³a teatrzyk emerytów, w
zespó³ „Retro” i kapela „Ch³opaki Kole nr 3 powsta³ zespó³
ze starej paki”.
„Echo”, w Kole nr 12 – zespó³
Jak to robicie, ¿e tyle ludzi haftki. Po wielkiej stracie, jak¹
siê do was zg³asza? Na takie by³a œmieræ Hanny Wójcik, do
pytanie przewodnicz¹cy Od- aktywnoœci wraca popularny
dzia³u Rejonowego, Remigiusz chór „Sonorki”, kierowany teSikora odpowiada: „Wszystko, raz przez Zbigniewa Wójcika.
co robimy, podporz¹dkowane
Oddzia³ podj¹³ wspó³pracê
jest jednemu celowi: zrobiæ coœ ze szko³ami i wolontariuszami.
dla cz³owieka, by siê Zespó³ z Gimnazjum nr 145
uœmiechn¹³, by by³ zadowolo- uœwietnia³ tañcami spotkania
ny, by by³ zdrowszy, by mia³ emerytów; w ratuszu Targówprzyjació³ i nie by³ samotny. ka wspólnie zorganizowano
Uwa¿amy, ¿e starszy cz³owiek wystawê prac cz³onków Zwi¹zma prawo ¿yæ normalnie. Sta- ku, pn. „£¹czymy pokolenia”.
ramy siê w tym pomagaæ – za- Na Bia³o³êce doskonale rozwibieraæ ich z domu, by nie sie- ja siê wspó³praca z „Avetkami”,
dzieli przed telewizorem, lecz w osiedlu „Poraje” – z now¹
przyszli na nasze spotkanie. Z szko³¹ – nr 11.
takiej okazji panie id¹ do fryzjeBogate s¹ plany na rok biera, piêknie wygl¹daj¹. Inaczej ¿¹cy. 25 maja seniorzy maj¹myœl¹ o œwiecie i ¿yciu.”
cy 80 lat i wiêcej – spotkaj¹
Oddzia³ Rejonowy organizu- siê z w³adzami Targówka.
je spotkania œwi¹teczne, jubi- Przeprowadzony zostanie
leuszowe, imieninowe; jeœli konkurs na najlepsze ko³o.
pogoda pozwala – plenerowe, Statuetkê, która stanie siê putakie jak Œwiêto Kupa³y w Ka- charem przechodnim, wykomieñczyku. Od maja odbywaj¹ na³ Tomasz Sikora. Bêdzie
siê turnusy rehabilitacyjne, od tak¿e jubileusz gazetki „Nasz
czerwca turnusy wczasowe.
G³os”, wydawanej dziêki druWiele starañ Oddzia³u Rejo- karni „Semafic”.
nowego dotyczy opieki zdrowotDo koñca roku we wszystkich
nej. Tym sprawom poœwiêcone ko³ach musz¹ siê odbyæ zebrajest Forum Zdrowia Ludzi Trze- nia informacyjno-wyborcze. Na
ciego Wieku, które na Targów- pocz¹tku 2008 roku odbêdzie
ku odbêdzie siê ju¿ po raz pi¹- siê II Zjazd, który wybierze w³aty, na Bia³o³êce po raz drugi. dze Oddzia³u Rejonowego
Dotychczas nie powiod³y siê PZERiI na nastêpn¹ kadencjê.
starania o utworzenie Poradni
Kontakt z zarz¹dem OdGeriatrycznej. Natomiast, dziê- dzia³u Rejonowego Targówek
ki ¿yczliwoœci dyrektorów Paw³a mo¿na nawi¹zaæ we wtorki i
Szostka i Witolda Rzepki, w czwartki w godz. 11-14 w loOœrodku Sportu i Rekreacji kalu przy ul. Turmonckiej 10,
emerytom udostêpniono p³ywal- tel. 022 811 49 48.
K.
niê i salê do æwiczeñ. Z zajêæ
na p³ywalni korzystaj¹ 4 grupy
Pracownia jubilerska
po 25 osób, z gimnastyki – 42
MAREK WINIAREK
osoby. Na Targówku gimnastyka dla seniorów prowadzona
ul. Jagielloñska 1
jest tak¿e w lokalach, udostêptel. 022 818-00-83
nionych przez spó³dzielnie
wyrób
mieszkaniowe „Bródno” i „Praga”; instruktorów op³aca urz¹d
sprzeda¿
dzielnicy. Na Bia³o³êce do wspónaprawa bi¿uterii
³pracy zaproszono Fundacjê
„Perpetuum mobile”; w ubieczyszczenie
g³ym roku z gimnastyki korzyzapraszamy 10-18
sta³o 100 osób.
soboty 10-13
Du¿ym
powodzeniem
www.jubilermwiniarek.pl
ciesz¹ siê wycieczki po War-

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.
tel. 022 614-87-09
zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Naszym klientom oferujemy:

♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie
♦meble pokojowe ♦ sypialnie ♦wypoczynki
U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA
Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

NGP w podró¿y

ul. Ogiñskiego (Jelenia Góra)
Jeœli mowa o ul. Ogiñskiego,
to jesteœmy na warszawskim
Bródnie albo…w Jeleniej Górze, na dolnym Œl¹sku. Obie ulice i osiedla mieszkaniowe, na
których siê znajduj¹, powsta³y
w latach 60-tych XX wieku.
Temu w Jeleniej Górze, decyzj¹
tamtejszych w³adz, patronuj¹
polscy muzycy. Mamy zatem ul.
kompozytorów: Ró¿yckiego i

Moniuszki, kompozytorki i
skrzypaczki, pochowanej na
Pow¹zkach, Gra¿yny Bacewicz, œpiewaka Kiepury, pianisty i premiera Paderewskiego.
Jest to wygodne zarówno
dla turystów, jak mieszkañców.
W³adzom Bródna zabrak³o takiej konsekwencji. Tymczasem
w Jeleniej „muzyczna” ulica
mo¿e byæ tylko na osiedlu Za-

KANCELARIA
PRAWNA WM&Z
PORADY • OBRONA • REPREZENTACJA
OBS£UGA PRAWNA FIRM
TEL. 022 652-38-70, 0-500-197-090
www.kancelariawmz.pl

Kajaki dobre na wszystko
Wiosna zagoœci³a na dobre, warto wiêc
wyruszyæ na poszukiwanie przygód. I
wcale nie trzeba ich szukaæ daleko! Fundacja AVE od dwóch lat proponuje edukacyjno-rekreacyjne wyprawy kajakowe.
- Kajakowanie to œwietny sposób na spêdzanie wolnego czasu: relaks na ³onie natury po³¹czony z odrobin¹ wysi³ku fizycznego, dreszczykiem emocji, a tak¿e odkrywaniem tajemnic historii i przyrody – zachêca Bart³omiej W³odkowski, prezes Fundacji AVE. – Proponowane przez nas trasy
dostêpne s¹ tak¿e dla osób niedoœwiadczonych. Nasze sp³ywy zabezpieczaj¹ uprawnieni przewodnicy oraz ratownicy WOPR.
W tym roku klub kajakowy, dzia³aj¹cy
przy Fundacji realizuje kilka programów,
w których mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy. Poniewa¿ wiele z nich dotowanych jest przez
partnerów Fundacji AVE – Fundacjê PZU,
Fundacjê Nasza Ziemia, m.st. Warszawa,
Województwo Mazowieckie - uczestnicy pokrywaj¹ jedynie czêœæ kosztów zwi¹zanych
z eksploatacj¹ sprzêtu, transportem czy
noclegami i wy¿ywieniem.

siêwziêcia urz¹dziliœmy wodne podchody
– 3 za³ogi kajakowe zostawia³y na rzece
i wokó³ niej rozmaite zadania, a pozosta³e ich szuka³y. Zwyciê¿ali zdobywcy najwiêkszej liczby zadañ. Trzeba by³o widzieæ
jak p. Maria (lat 65) udaje fokê, p. Leszek (l. 70) mamuta, a p. Wanda (l. 62)
tañczy na ru..., tzn. wioœle! – Entuzjazm
m³odoœci znakomicie uzupe³nia siê z doœwiadczeniem i rozwag¹ osób dojrza³ych
– przekonuje Bart³omiej W³odkowski.
Z kolei w sp³ywach „Kajakowego Pogotowia Recyklingowego” mog¹ uczestniczyæ ci, którzy chc¹ zadbaæ o czystoœæ
mazowieckich rzek. W tym roku kajakarze planujê oczyœciæ na znacz¹cych odcinkach Wkrê, Orzyc, Bzurê, Pilicê, Narew i Wis³ê.
Nie zabraknie te¿ wypraw œladami
Jana Paw³a II, wszak klubowi kajakowemu Ave patronuje Papie¿-Kajakarz.
W drugiej po³owie lipca odbêdzie siê
wyprawa S³upi¹ – szlakiem, który Karol Wojty³a pokona³ z krakowsk¹ m³odzie¿¹ w 1964 roku.

bobrze. Dlaczego Zabobrze?
Bo po³o¿one jest na prawym
brzegu rzeki Bóbr. A pierwsz¹
ulic¹, niemal równoleg³¹ do
rzeki jest w³aœnie Ogiñskiego.
Micha³ Kleofas Ogiñski
(1765-1833) dowodzi³ pu³kiem
w Powstaniu Koœciuszkowskim. Po upadku powstania
emigrowa³ do Francji, gdzie
równie¿ prowadzi³ dzia³alnoœæ
polityczn¹, pisa³ memorandum
do Napoleona o sytuacji Polski po III rozbiorze. Ogiñski
dziœ jednak kojarzy siê nam
g³ównie z muzyk¹. S³usznie,
bo jego „Marsz Legionów Polskich w Lombardii” by³ przez
d³ugi czas mylony z utworem
Józefa Wybickiego, st¹d te¿
b³êdnie uznawano Ogiñskiego
za twórcê naszego hymnu
narodowego. Polonezy na fortepian, które komponowa³,
by³y tak znakomite, ¿e sta³y siê
wzorem dla Fryderyka Chopina. Dziœ pamiêtamy zw³aszcza
poloneza „Po¿egnanie ojczyzny”, który powsta³ na wygnaniu, w Pary¿u.
Obie ulice, bródnowska i
jeleniogórska, oczywiœcie nie
znajduj¹ siê w zabytkowej
czêœci miasta. S¹ tutaj g³ówniej bloki mieszkalne, a w Jeleniej dodatkowo szpital wojewódzki oraz koœció³ œw. Wojciecha. Przy nowoczesnym
budynku œwi¹tyni mo¿na podziwiaæ krzy¿e pokutne (na
zdjêciu), które przed wiekami
stawiali przestêpcy na miejscu
swych zbrodni.
Osiedle Zabobrze najlepiej
obejrzymy z pobliskiej góry
Szybowcowej, gdzie znajduje
siê aeroklub jeleniogórski. Z

Szybowcowej noc¹ rozci¹ga
siê równie¿ piêkny widok na
ca³e miasto.
Jelenia Góra ma bogat¹ historiê. Znajdowa³a siê w granicach Polski, póŸniej Czech i
Prus. W sk³ad naszego pañstwa wesz³a ponownie po II
wojnie œwiatowej. Dziœ jest
najd³u¿szym polskim miastem; jej granice administracyjne siêgaj¹ a¿ do granicy z
Czechami. Dawniej zamieszkiwali w niej kupcy i tkacze, w
XVII w. tkaniny jeleniogórskie
eksportowano nawet do Ameryki. Dziœ to miejscowoœæ turystyczna. Co roku w Jeleniej
odbywa siê Miêdzynarodowy
Festiwal Teatrów Ulicznych. W
Muzeum Karkonoskim mo¿emy obejrzeæ najwiêksz¹ w
Polsce wystawê wyrobów ze
szk³a.
Ludmi³a Milc

RECYTUJ KS. TWARDOWSKIEGO!
Dla dziadków i wnuku przygotowano
projekt integracyjnych sp³ywów ”Super
czad z dziadkiem w kajaku”. Wspólne wyprawy kajakowe, prze¿ywane przygody,
realizowane gry terenowe... maj¹ pomóc
w prze³amaniu barier, dziel¹cych pokolenia. Choæ po³¹czenie wiekowe wydaje siê
nieatrakcyjne i krêpuj¹ce dla jednej i drugiej „kategorii wiekowej”, w praktyce
okazuje siê kapitalnym pomys³em i autentyczn¹ integracj¹ pokoleñ. Oto podczas
ubieg³orocznej pilota¿owej edycji przed-

£¹cznie od kwietnia do wrzeœnia zaplanowano kilkadziesi¹t 1,2,3-dniowych,
weekendowych sp³ywów po rzekach Mazowsza, a tak¿e wyprawy wielodniowe,
w tym Rospud¹ i Czarn¹ Hañcz¹. Fundacja AVE organizuje równie¿ wyprawy na
specjalne zamówienie – dla grup szkolnych, rodzinne, indywidualne... Kalendarz wypraw i szczegó³y organizacyjne
mo¿na znaleŸæ w internecie www.avetki.alleluja.pl lub pod numerem telefonu
0600-495-790, 022 614-87-53.

Na prze³omie maja i czerwca Fundacja AVE przy wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Bia³o³êckiego Oœrodka Kultury
organizuje II KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŒCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO, adresowany do dzieci, m³odzie¿y, doros³ych i seniorów. Uczestnicy winni
przygotowaæ 3 ró¿norodne tematycznie 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. W
tym roku w szczególny sposób organizatorzy zachêcaj¹ do przygotowania utworów o tematyce przyrodniczej. Prezentacje oceniaæ bêdzie jury, z³o¿one z aktorów i przyjació³ Ksiêdza-Poety. Najlepsi recytatorzy otrzymaj¹ nagrody rzeczowe. Szczegó³y i regulamin: www.avetki.alleluja.pl, avetki@wp.pl, 0-600495790,
0-22 6148753, Fundacja AVE, ul. Podgórna 1c, 03-157 Warszawa

Po europejsku
dokoñczenie ze str. 1

kipi takim ¿yciem, jakie mo¿emy obserwowaæ w naszym
parlamencie. Grupa dziennikarzy warszawskiej prasy lokalnej, która na zaproszenie
eurodeputowanego Paw³a Piskorskiego odwiedzi³a Strasburg i mia³a okazjê obserwowaæ obrady, nie kry³a zaskoczenia. Pos³ów na sali by³o
mniej ni¿ obserwatorów na
galerii. A warto dodaæ, ¿e w
sumie eurodeputowanych jest
blisko 800. Jak to mo¿liwe?

wani przy Parlamencie Europejskim, obrady mog¹ ogl¹daæ na ¿ywo w intranecie.
Czas wyst¹pieñ jest œciœle
okreœlony, przeciêtnie 3-4 minuty. Gdy ktoœ go przekracza,
po prostu ma wy³¹czany mikrofon. G³osowania z regu³y
odbywaj¹ siê przez podniesienie r¹k; ich iloœæ liczy siê orientacyjnie. G³osowania elektroniczne – za pomoc¹ specjalnej karty chipowej – przeprowadzane s¹ na ¿¹danie, stosunkowo rzadko.

Foto Adam Rosiñski, Mieszkaniec
- Podczas obrad plenarnych na sali s¹ z regu³y bezpoœrednio zainteresowani
konkretnym tematem: akurat
dziœ jest mowa o rybo³ówstwie
– t³umaczy Pawe³ Piskorski. –
Ca³a praca merytoryczna odbywa siê w komisjach, tote¿
udzia³ w posiedzeniu plenarnym nie jest konieczny. Warto
zaznaczyæ, ¿e – ca³kiem inaczej ni¿ w Polsce – obrady nie
s¹ transmitowane, wiêc nie
ma mo¿liwoœci popisywania
siê przed wyborcami, nie ma
przepychanek s³ownych, nikt
nikogo nie obra¿a. Zainteresowani dziennikarze, akredyto-

- Dla nas zupe³nie niewiarygodne jest to, ¿e np. w ci¹gu nieco ponad godziny przeprowadza siê nawet 400 g³osowañ – mówi Pawe³ Piskorski. – Ka¿dy pose³ dostaje
coœ w rodzaju œci¹gawki: jest
na niej napisane, czego dotyczy ka¿de g³osowanie, jakie jest w tej sprawie stanowisko komisji i klubu, do którego nale¿y. G³osuje siê
zgodnie z tym. Najd³u¿sze
g³osowanie, w jakim uczestniczy³em, trwa³o 3,5 godziny
– dodaje. – Tu nie ma walki.
Wiêkszoœæ spraw za³atwia siê
w drodze uzgodnieñ, bo w

Stra¿nicy na Wiœle
Od dwóch tygodni piêciu
stra¿ników miejskich z Referatu Wspó³pracy z Policj¹ dba
o bezpieczeñstwo warszawiaków tak¿e na Wiœle. Poniewa¿
w Stra¿y Miejskiej m.st. Warszawy funkcjonuje sekcja ratowników wodnych, nale¿a³o
wykorzystaæ jej potencja³
przez ca³y rok, a nie tylko w
czasie wakacji i na zawodach.
Rozmowy z komendantem
komisariatu rzecznego Policji,
na temat wspó³pracy ze Stra¿¹
Miejsk¹ rozpoczê³y siê na pocz¹tku bie¿¹cego roku. Stra¿nicy w mieszanych patrolach
z policjantami z komisariatu
rzecznego dzieñ i noc patroluj¹
na ³odziach Wis³ê i jej brzegi
w granicach Warszawy. S¹ to
specjalnie wybrani funkcjonariusze z d³ugoletnim doœwiadczeniem. Wszyscy s¹ ratowni-

kami wodnymi i ukoñczyli liczne kursy. Kolejny kurs, dotycz¹cy technik dzia³añ ratowniczych na wodach szybkop³yn¹cych, stra¿nicy przejd¹ w
czerwcu. Dziêki wspó³pracy
Stra¿y Miejskiej i Policji komisariat rzeczny bêdzie móg³ wystawiæ wiêcej patroli. S³oneczna pogoda przyci¹ga nad Wis³ê coraz wiêcej warszawiaków i komisariat rzeczny bêdzie mia³ pe³ne rêce roboty.
Referat Wspó³pracy z Policj¹
- patrole sektorowe - dzia³ania prewencyjne w sektorach i
realizacja zg³oszeñ ze Stanowiska Kierowania Komendy Sto³ecznej Policji, s³u¿ba pe³niona
radiowozami oznakowanymi
(stra¿nik + policjant);
- patrole prewencyjne-dzia³ania prewencyjne w wyznaczonych rejonach m.st. Warszawy
z Wydzia³em Wywiadu
Komendy Sto³ecznej
Policji; w grupie tej równie¿ s¹ dwa psy s³u¿bowe (Szila i Labi) do poszukiwañ substancji
narkotycznych;
- stra¿nicy wspó³pracuj¹cy z policjantami
Policji Rzecznej.
Referat Wspó³pracy z
Policj¹ jest czêœci¹ Wydzia³u Specjalistyczne-
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

PrzyjdŸ do Dobrego Kredytu i zapytaj
o szczegó³y uzyskania kredytu
bez zbêdnych formalnoœci.

DOBRY KREDYT to:
Foto Urszula Szali³ow, Moja Gazeta Regionalna
sam system dzia³anie Parlamentu Europejskiego wpisane jest porozumienie.
Czytelnicy, którzy zainteresowani s¹ szczegó³ami pracy europarlementu mog¹ zajrzeæ na
stronê www.europarl.europa.eu
Warto jeszcze powiedzieæ o
dwóch wydzia³ach: Korespondencji z Obywatelami i Europejskim Rzeczniku Praw Obywatelskich. Pierwszy z nich w
za³o¿eniu i praktyce stanowiæ
ma pomost miêdzy obywatelami a Parlamentem Europejskim. Mo¿na tu pisaæ w jednym z 22 oficjalnych jêzyków
Unii Europejskiej. G³ównym
zadaniem tego wydzia³u jest
informowanie o pracach Parlamentu Europejskiego i Unii
Europejskiej. Adres jest podany w zak³adce podanej wy¿ej
strony internetowej.
Europejskim Rzecznikiem
Praw Obywatelskich jest od
2003 roku P. Nikiforos Diamandouros, by³y rzecznik
praw obywatelskich Grecji.
Zadaniem rzecznika jest badanie skarg z³o¿onych na niew³aœciwe funkcjonowanie instytucji i organów Unii Europejskiej, poza Trybuna³em
Sprawiedliwoœci, S¹dem I Instancji i S¹dem ds.S³u¿by

go Stra¿y Miejskiej, w sk³ad, którego wchodz¹ ponadto:
- Referat ds. Ekologicznych
(niesienie pomocy zwierzêtom, usuwanie skutków anomalii pogodowych);
- Referat Zabezpieczeñ (zabezpieczenia imprez pañstwowych i lokalnych, asysta
dla w³adz samorz¹dowych);
- Referat Szybkiego Reagowania (pe³nienie s³u¿by w patrolach prewencyjnych, dzia³aj¹cych w miejscach szczególnie niebezpiecznych i zagro¿onych naruszeniami porz¹dku publicznego, pe³nienie
s³u¿by prewencyjnej w ramach dzia³añ o charakterze
ogólnomiejskim, wspó³dzia³anie z Policj¹ i innymi s³u¿bami, udzielanie doraŸnego
wsparcia patrolom z innych
oddzia³ów Stra¿y Miejskiej).
Zespó³ Prasowy
Stra¿y Miejskiej

Publicznej. Rzecznik dzia³a z
regu³y na podstawie skarg,
choæ mo¿e tak¿e wszcz¹æ
postêpowanie z w³asnej inicjatywy. Rozpatruje skargi zwi¹zane z niew³aœciwym administrowaniem; w zakres tego
pojêcia wchodz¹ nieprawid³owoœci administracyjne, niesprawiedliwoœæ, dyskryminacja, nadu¿ycie w³adzy, brak
odpowiedzi, nieudzielanie informacji lub zbêdna zw³oka.
Adres
internetowy
to:
www.ombudsman.europa.eu
Warto zagl¹daæ na strony
internetowe, które podaliœmy.
Nigdy nie wiadomo, jakie informacje mog¹ siê nam przydaæ!
(T)

KREDYT GOTÓWKOWY

•
•
•
•
•

nawet do 50 000 z³
na okres do 72 miesiêcy
tak¿e bez zaœwiadczeñ o zarobkach
ju¿ przy dochodzie 470 z³
z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

KREDYT KONSOLIDACYJNY

• jedna, ni¿sza rata, która ³aczy w sobie inne
Twoje raty
• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto
• ju¿ przy dochodzie 600 z³
Mo¿liwoœæ otrzymania do kredytu bezp³atnie
karty kredytowej VISA

Czekamy na Ciebie!

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

Na zdjêciach: wstêpna zaproponowana koncepcja przebudowy terenu DKS
Targówek. Pisaliœmy o tym dwa wydania temu w rozmowie z burmistrzem
Grzegorzem Zawistowskim. Podupad³y obecnie obiekt przy ul. Ko³owej ma
zyskaæ nie tylko nowy kszta³t, ale i szanse na dalszy, samodzielny rozwój.
Boiska do gier zespo³owych wraz z krytymi trybunami, basen i sala gimnastyczna, odnowa biologiczna, zaplecze hotelowo-gastronomiczne i parking
wielopoziomowy – to wszystko powinno ca³kowicie zmieniæ obraz obecnie
bardzo zaniedbanego i podupad³ego obiektu.
Na razie jest to nad wyraz wstêpna koncepcja, która ma pozwoliæ na zbadanie, czy wszystkie planowane obiekty na tym terenie siê zmieszcz¹. Jak nas
poinformowa³ burmistrz Grzegorz Zawistowski, planuje siê w tym roku og³oszenie konkursu architektonicznego. Szacowany koszt inwestycji siêga 50 mln
z³otych, które pochodziæ maj¹ g³ównie z tzw. funduszy norweskich i innych
œrodków Unii Europejskiej. Tej inwestycji bêdziemy towarzyszyæ

6 nowa gazeta praska

mini og³oszenia
NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
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
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
ARCHIWIZACJA - porz¹dkowanie na zlecenie dokumentacji przedsiebiorstw, firm i
instytucji tel. 0509-629-213
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KANCELARIA Prawna Pietruk niedrogie porady - Grochowska
306/308 lok. 29, 022 879-92-29
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w
Warszawie, tanio, solidnie
0500-336-607
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
POPRAWKI
krawieckie
„TEKSANA”, Œwiatowida 49
pawilon 33, tel.: 022 466-77-20
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
STUDNIE 022 789-33-89
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

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

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
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0603-134-462
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
PRACA
ZATRUDNIÊ pracowników
pralni, doœwiadczonych lub
do przyuczenia, mile widziane krawcowe 0504-066-899
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

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
BEZPOŒREDNIO sprzedam
na Tarchominie 36m 2 mieszkanie bardzo ³adne, widne,
rozk³adowe tel. 0887-788-116

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

Odwróceni
Proszê Szanownych Pañstwa, w Telewizji Polskiej zaistnia³ nowy serial. Z odcinka na
odcinek cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹. „Odwróceni”: Policjant udaje wspó³pracê z
mafi¹, bandzior robi rzetelnie w
swoim fachu, ale sypie kolesiów, jak z rêkawa dowcipy.
Patrz¹c z boku niby wszyscy
sprawiaj¹ wra¿enie na swoim
otoczeniu normalnych, ale…
¯yciorysy publicznych osób zaczynaj¹ przypominaæ „odwróconych”. PIS odwróci³ siê od
PO, LPR od Samoobrony, Religa od cesarskiego ciêcia, Dorn
od licznych ministerstw, a Blida od ¿ycia poczêtego na skutek b³êdów procedur ABW. Na
kogo by nie spojrzeæ - jakoœ
dziwnie odwrócony. Szkoda, ¿e

Balcerowicz odszed³. Przynajmniej ten, czego siê nauczy³,
robi³ z godnoœci¹ i do koñca.
W weterynarii obowi¹zuj¹
te same zasady dzia³ania organizmu od pocz¹tku œwiata.
Dziœ przedstawiê Pañstwu
pojêcia odpornoœci biernej i
nabytej.
Ka¿dy ssak po urodzeniu
zaczyna ssaæ pokarm z gruczo³ów mlekowych matki. W
pierwszej dobie mleko wyposa¿one jest w bardzo cenne
sk³adniki. Okazuje siê, ¿e nasze i innych gatunków Mamy
przekazuj¹ noworodkom gotowe przeciwcia³a odpornoœciowe. Chroni¹ nimi swoje potomstwo w pierwszych tygodniach
¿ycia. To pierwsze mleko nazywane jest siar¹. U psów i ko-

Warszawska Karta Miejska

- W tym roku równie¿ rozpiszemy
przetarg na automaty do sprzeda¿y biletów, które stan¹ w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Dziêki nim pasa¿erowie bêd¹ mogli kupiæ bilet tak¿e
noc¹ czy w dni œwi¹teczne
Oprócz tego Zespó³ bêdzie równie¿
projektowa³ kampanie marketingowe i
wizerunkowe zwi¹zane z WKM, promuj¹ce miasto i ZTM jako nowoczesne
oœrodki otwarte na nowe rozwi¹zania
u³atwiaj¹ce ¿ycie mieszkañców i pozwalaj¹ce zmniejszyæ koszty funkcjonowania w stolicy. Jego cz³onkowie bêd¹ równie¿ badaæ i analizowaæ rynek kart chipowych w Polsce i za granic¹ oraz reprezentowaæ ZTM na spotkaniach i seminariach dotycz¹cych elektronicznych
systemów biletowych i kart miejskich.
Igor Krajnow Rzecznik ZTM

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Warszawska Karta Miejska jest obecnie najpopularniejszym w Warszawie noœnikiem biletów (tylko d³ugookresowych).
Mo¿na równie¿ dziêki niej p³aciæ za parkowanie w centrum Warszawy i… praktycznie nic wiêcej. Ale to siê zmieni! Dyrektor ZTM podj¹³ decyzjê o rozwoju
WKM. Karta ma zyskaæ wiele nowych
funkcji, które w znacz¹cym stopniu u³atwi¹ ¿ycie mieszkañcom Warszawy.
Szef ZTM powo³a³ w tym celu specjalny Zespó³ ds. Rozwoju Warszawskiej Karty Miejskiej. Do jego zadañ
nale¿eæ bêdzie np.:
- Doprowadzenie do tego, by na WKM
mo¿na by³o kodowaæ nie tylko bilety 30 i

90 dniowe, ale równie¿ bilety krótkookresowe (tygodniowe, 3 dniowe czy dobowe),
czy inne (czasowe, abonamentowe czy jednorazowe). Mo¿liwoœæ kodowania nowych
biletów pojawi siê jeszcze w tym roku.
- Rozszerzenie punktów kodowania
WKM. Obecnie jest ich w sumie ponad 600
(ZTM ma ponad 200 urz¹dzeñ a Mennica
Polska ok. 400). Chcemy by jeszcze w tym
roku iloœæ punktów kodowania zwiêkszy³a siê o kilkaset. Nowe punkty, oprócz centrum na pewno pojawi¹ siê na obrze¿ach
Warszawy czy poza granicami miasta.
- Wdro¿enie w przysz³oœci na WKM nowych, interesuj¹cych aplikacji miejskich takich jak np.: karta turystyczna, wstêp do
obiektów sportowych i kulturalnych, œwiadczenia spo³eczne czy karta dostêpowa dla
praconików administracji samorz¹dowej.
- Tak jak w 2001 r. Warszawa i ZTM
by³y nowatorami w dziedzinie systemów
biletowych (wprowadziliœmy wtedy, jako
pierwsze miasto w Polsce, elektroniczny
system biletowy) tak i teraz chcemy wyznaczaæ nowe trendy w tej dziedzinie. Pojawi³a siê bowiem równie¿ koncepcja wprowadzenia w ¿ycie… op³at za bilety przy
wykorzystaniu technologii GSM. Pasa¿er,
móg³by zap³aciæ za przejazd przy pomocy
telefonu komórkowego. Testy tego systemu rozpoczn¹ siê jeszcze w tym roku.

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:
4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17,
18, 20, 22, 23, 24 i 25 maja.
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

tów najwy¿szy poziom przeciwcia³ siarowych utrzymuje siê do
6. tygodnia. Po tym okresie
zaczyna opadaæ, a¿ zaniknie
po skoñczonych 12 tygodniach.
Jakie to ma znaczenie dla przysz³ego programu profilaktycznego zwierz¹t? Bardzo wa¿ne,
poniewa¿ nie ma sensu ingerowania w to, co jest doskona³e. Przez pierwsze 1,5 miesi¹ca mamy pewnoœæ, ¿e miot
szczeni¹t czy koci¹t nie bêdzie
chorowa³, o ile matki by³y
szczepione na najbardziej popularne choroby. W tym okresie nastêpuje intensywny
wzrost i doskonalenie w³asnego uk³adu immunologicznego
m³odzie¿y. Kontakt z bakteriami i wirusami skutkuje powstawaniem w³asnych przeciwcia³,
czyli odpornoœci¹ nabyt¹. Niestety, takie choroby jak nosówka, parwowiroza, wœcieklizna,
panleukopenia czy bia³aczka
s¹ tak agresywne, ¿e powstanie odpornoœci nabytej bez
przechorowania jest niemo¿liwe. A poniewa¿ s¹ to choroby
o bardzo wysokiej œmiertelnoœci, mo¿emy skutecznie im zapobiegaæ jedynie poprzez
szczepienia. Standardowy kalendarz szczepieñ obejmuje
okres szóstego, dziewi¹tego i
dwunastego tygodnia ¿ycia z
ró¿nymi modyfikacjami, w zale¿noœci od zaleceñ producentów szczepionek. Dlatego serdecznie namawiam, abyœcie
Pañstwo nie odwracali siê od
nas, lekarzy weterynarii i planowali z nami wspólnie dobre
zdrowie swoich pupili. My jesteœmy jak przys³owiowy Balcerowicz. Robimy tylko to, czego
nas nauczono.

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
3 maja (czw.), godz. 13.30 - Uroczysty Koncert Praski - w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3-go Maja „Dzieñ Trzeci Maja” pod
honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji WarszawskoPraskiej J.E. Arcybiskupa S£AWOJA LESZKA G£ÓDZIA.
Wykonawcy: Gra¿yna M¹droch – sopran, Ewa Mikulska – alt,
Robert Cieœla – tenor, Ryszard Cieœla – baryton, Jerzy WoŸniak
– s³owo, Nowa Orkiestra Kameralna pod dyr. Bernarda Chmielarza. W programie m.in. polskie pieœni i wiersze patriotyczne
powsta³e w okresie Konstytucji 3. Maja oraz póŸniejsze, upamiêtniaj¹ce to wydarzenie, utwory St. Moniuszki, K. Kurpiñskiego, I. Paderewskiego oraz fragmenty Konstytucji 3. Maja. Katedra œw. Floriana, ul. Floriañska 3.
do 4 maja - Wystawa malarstwa Anny Alicji Trochim pt. „Taki
pejza¿”.
7 maja (pn.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe” - „SMOK”
przedstawienie teatralne dla najm³odszych.
8 maja (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - „Salonik m³odego wiolonczelisty” koncert klas wiolonczeli Danuty Stradowskiej oraz Marii Walasek (Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Warszawie)
9 maja (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - „Prosto
z serca…” Urszula Cichocka, Anna Krzysztofik, przy fortepianie
– Katarzyna Soko³owska. Koncert klasy œpiewu solowego prof.
I. K³osiñskiej (Pañstwowa Szko³a Muzyczna II st. im. Fr. Chopina w Warszawie, ul. Bednarska)
11 maja - 6 czerwca - Wystawa fotograficzna - „BARWY MONGOLII” autorstwa Agnieszki i Leszka Wachników.
14 maja (pn.), godz. 18 - „Praskie spotkania z literatur¹” - Wac³aw Cholewiñski Gospodarz spotkania Marek £awrynowicz.
15 maja (wt.), godz. 18 - „Praskie spotkania z Gwiazd¹” - EWA
ZIÊTEK, gospodarz wieczoru – Jerzy WoŸniak.
17 maja (czw.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - „Wieczór z miniatur¹ fortepianow¹” koncert klasy fortepianu Be³³y
Skwarskiej (Pañstwowa Szko³a Muzyczna I st. im. Fr. Chopina
w Warszawie)
21 maja (pn.), godz. 17 - Turniej Jednego Wiersza - dla poetów
amatorów.
22 maja (wt.), godz. 18 - „Mistrz i jego uczniowie” - Jadwiga
Skoczylas – sopran, Miros³awa Florczak – sopran, Aleksander
Przeradowski – tenor, Micha³ Zió³kowski – baryton przy fortepianie – Katarzyna Soko³owska. Koncert klasy œpiewu solowego Jadwigi Skoczylas (Pañstwowa Szko³a Muzyczna II st. im.
Fr. Chopina w Warszawie, ul. Bednarska).
23 maja (œr.), godz. 18 - „Co o jazzie wiedzieæ trzeba” - „POLSKIE DROGI” i inne wielkie przeboje filmowe; graj¹: Mariusz
Fazi Mielczarek – saksofon, flety, Pawe³ Perliñski – fortepian,
Piotr Rodowicz – kontrabas.
30 maja (œr.), godz. 18 - „Wieczory kabaretowe” - „VABANK”
program satyryczny Stanis³awa Œnie¿ko.

Rada wielu

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!
Lewa strona medalu

Awantury o Pragê ci¹g dalszy
Radni Warszawy postanowili wreszcie uporz¹dkowaæ sytuacjê w pó³nocnopraskim samorz¹dzie. Na ostatniej sesji
uniewa¿nili uchwa³y Rady Dzielnicy Praga Pó³noc podjête 27 grudnia ubieg³ego
roku przez radnych Prawa i Sprawiedliwoœci i Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej. Dlaczego? Wed³ug miejskich prawników i zgodnie z dostarczonymi opiniami prawniczych autorytetów uchwa³y
praskich radnych s¹ niewa¿ne, poniewa¿
zosta³y podjête przez radnych PiS i PWS
po og³oszeniu przerwy w sesji i wyjœciu
pozosta³ych radnych. To oznacza, ¿e odwo³anie dotychczasowego i wybór nowego przewodnicz¹cego Rady Dzielnicy
oraz burmistrza i jego zastêpców by³o
niezgodne z prawem. Prezydent Gronkiewicz-Waltz poprosi³a o opiniê w tej
sprawie Wojewodê Mazowieckiego, a do
czasu wyjaœnienia sprawy powo³a³a swego pe³nomocnika do kierowania Prag¹
Pó³noc. Poniewa¿ nielegalnie wybrany
zarz¹d dzielnicy z³o¿ony by³ z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwoœci, w szeregach tej partii nast¹pi³a pe³na mobilizacja w jego obronie. Tomasz Koziñski –
ówczesny wojewoda mazowiecki, który
nadzorowa³ dzia³anie samorz¹du stan¹³
murem w obronie swoich kolegów z PiS.
Czyni³ to jednak bez wiêkszego przekonania, wiêc musia³ po¿egnaæ siê ze stanowiskiem. Zast¹pi³ go szef warszawskiego Prawa i Sprawiedliwoœci Wojciech
D¹browski, zagorza³y wróg Hanny
Gronkiewicz-Waltz i przeciwnik porozumienia PO z lewic¹ w Warszawie. On równie¿ g³osi³ wszem i wobec, ¿e burmistrzowie z PiS wybrani zostali legalnie, jednak by³a to opinia tylko i wy³¹cznie po-

lityczna. Zreszt¹ na niej siê tylko skoñczy³o, bo Pan D¹browski szybko straci³
stanowisko, gdy media poda³y, i¿ próbowa³ wy³udziæ wtórnik prawa jazdy po
tym, jak zatrzymano mu orygina³ za
jazdê po alkoholu. Trzecim wojewod¹,
który t¹ spraw¹ siê zajmuje jest Jacek
Sasin, który ju¿ nawet nie próbuje udawaæ apolitycznego urzêdnika. Wszelkimi sposobami wspiera uzurpatorów z
Pragi, a podjête w czwartek przez Radê
Miasta uchwa³y uniewa¿niaj¹ce ich wybór, zawiesi³ ju¿ w pi¹tek – mimo ¿e
uchwa³y te jeszcze oficjalnie do niego nie
wp³ynê³y. Dostarczyli mu je oczywiœcie
dzia³acze Prawa i Sprawiedliwoœci, którzy t³umnie œci¹gnêli na czwartkow¹ sesjê Rady Miasta i rozpêtali na niej kolejn¹ awanturê w obronie swych praskich
kolegów.
Od pi¹tku Praga Pó³noc ma nowy zarz¹d, powo³any przez Hannê GronkiewiczWaltz. Wojewoda z PiS zapowiedzia³ ju¿,
¿e go nie uzna, choæ mianowani przez
prezydenta burmistr zowie otrzymaj¹

wszelkie pe³nomocnictwa do rz¹dzenia
Prag¹ Pó³noc. O sprawie rozstrzygnie wiêc
najpewniej niezawis³y s¹d i obawiam siê,
¿e chyba dopiero wtedy sytuacja na Pradze siê unormuje. Mam nadziejê, ¿e stanie siê to szybko, bo póki co najbardziej
cierpi¹ na tym wszystkim mieszkañcy.
Sebastian Wierzbicki
Radny Rady Warszawy
(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

Prosto z mostu

Absurd absolutorium
Przebieg dyskusji i wynik g³osowania
w radzie miasta nad absolutorium dla Hanny Gronkiewicz-Waltz pokaza³y absurdalnoœæ procedur kontrolnych w samorz¹dzie.
Te procedury obowi¹zuj¹ z niewielkimi
zmianami od 1990 roku, lecz tym razem
ich absurdalnoœæ objawi³a siê w Warszawie
w malowniczy sposób ze wzglêdu na niespotykan¹ wczeœniej wrogoœæ pomiêdzy
koalicj¹ PO-LiD a opozycyjnym PiS.
Rada miasta przyznaje (b¹dŸ nie)
absolutorium prezydentowi miasta
wiosn¹ ka¿dego roku, po zapoznaniu siê
ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu i innymi dokumentami podsumowu-

Salon
Fryzjersko-Kosmetyczny

„Carla i Eva”
W naszym salonie oferujemy Pañstwu:
• Strzy¿enie mêskie od 10z³
• Strzy¿enie damskie+modelowanie od 20z³
• Trwa³a od 60 z³
• Farba od 60 z³
• Baleyage od 80 z³
• trwa³a ¿elowa

ul. Darwina 15
tel. (022) 818 98 46
Serdecznie zapraszamy!

j¹cymi dzia³alnoœæ w³adz miasta w roku
minionym. Nieprzyznanie absolutorium
jest pierwszym etapem procedury odwo³ania prezydenta.
W 2006 roku Warszawa mia³a a¿ troje prezydentów: Miros³awa Kochalskiego,
Kazimierza Marcinkiewicza i Hannê Gronkiewicz-Waltz. Na podstawie sprawozdania z wykonania bud¿etu radni PO i LiD
stwierdzili, ¿e okres rz¹dów Miros³awa
Kochalskiego i Kazimierza Marcinkiewicza (obaj z PiS) by³ pasmem katastrofalnych niepowodzeñ, a za to rz¹dy Hanny
Gronkiewicz-Waltz (PO) by³y jednym
wielkim sukcesem. Z tego samego dokumentu radni PiS wyci¹gnêli wniosek, ¿e
dzia³ania Miros³awa Kochalskiego i Kazimierza Marcinkiewicza zas³uguj¹ wy³¹cznie na pochwa³y, natomiast Hanna Gronkiewicz-Waltz odnios³a same klêski.
Bardziej sprzecznych wniosków wyci¹gn¹æ chyba nie mo¿na, prawda? I koalicja, i opozycja, zag³osowa³y jednak w ten
sam sposób - za udzieleniem absolutorium. Ka¿dy radny broni³ bowiem swego
prezydenta, a g³osowanie by³o jedno.
Taka sytuacja przytrafia siê raz na
cztery lata w ka¿dym mieœcie. To oznacza, ¿e dwadzieœcia piêæ procent kadencji
ka¿dego prezydenta, burmistrza, wójta,
a tak¿e starosty i marsza³ka województwa, praktycznie nie podlega ocenie przez
radê. Te dwadzieœcia piêæ procent obejmuje koñcówkê kadencji, dla oceny ca³oœci
dokonañ wydawa³oby siê kluczow¹.

W warszawskim samorz¹dzie, w którym od wielu lat konflikt polityczny dominuje nad dyskusj¹ merytoryczn¹, jest
jeszcze gorzej. Wynik g³osowania nad
ka¿dym absolutorium mo¿na przewidzieæ na podstawie przynale¿noœci partyjnych radnych. Wiadomo, ¿e radni
koalicji zawsze popr¹ urzêduj¹cego prezydenta, niezale¿nie od intensywnoœci
merytorycznej krytyki. Temu zjawisku
mia³o zapobiec wprowadzenie w 2002
roku powszechnych wyborów prezydenta miasta, rozluŸniaj¹cych polityczne
wiêzy prezydenta z radnymi.
Pomog³o wszêdzie, gdzie kandydatami na prezydenta miasta byli samorz¹dowcy, a nie liderzy partyjni. To znaczy - wszêdzie poza Warszaw¹.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Pucz na Pradze to
faszyzm w samorz¹dzie
Faszyzm to ideologia, w której podstawowych za³o¿eniach mieœci siê kult wodza. Wódz ma zawsze racjê – jest ponad
prawem. Faszyzm nie daje siê pomieœciæ
w tradycyjnych podzia³ach na lewicê i prawicê. Giovanni Gentile twierdzi³ nawet, ¿e
faszyzm i liberalizm s¹ sobie bardzo bliskie jako „ideologie ofensywne”.
Sk¹d ten politologiczny wstêp? Próbujê znaleŸæ nazwê odpowiedni¹ do
ustroju wprowadzanego w Warszawie
przez Hannê Gronkiewicz-Waltz i koalicjê PO-SLD. Niestety, dzia³ania koalicji
w Radzie Warszawy i decyzje HGW w stosunku do Pragi mo¿na okreœliæ tylko jako
faszystowski zamach stanu (na skalê
samorz¹dow¹ oczywiœcie).
Na ostatnim posiedzeniu Rady Warszawy, Przewodnicz¹cy Rady Lech Jaworski
(PO) zignorowa³ prawo opozycji do zadawania pytañ i zg³aszania wniosków. Radni czerwono – liberalnej koalicji przeg³osowywali jedna po drugiej uchwa³y „uniewa¿niaj¹ce” demokratyczne decyzje Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc. Nie przeszkadza³o
im to, ¿e Rada Warszawy nie jest w³adna
uniewa¿niaæ uchwa³ rad dzielnic. Swoimi
g³osowaniami zniszczyli podmiotowoœæ i
samorz¹dnoœæ dzielnic. Dokonali zamachu
na podstawy ustroju Warszawy. Teraz rady
dzielnic s¹ niepotrzebne, bo ka¿d¹ ich
decyzje mo¿e zmieniæ Rada Warszawy.
Tak¿e opinie dzielnic w sprawach wa¿nych
dla mieszkañców s¹ ju¿ niepotrzebne.
Rz¹dz¹ca koalicja jest bowiem ponad prawem i dobrem warszawiaków.

Radnym SLD-PO nie przeszkadza³o
te¿, ¿e Hanna Gronkiewicz-Waltz sama
przes³a³a uchwa³y Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc do Wojewody Mazowieckiego jako
organu nadzoru, a on uzna³ ich wa¿noœæ.
Piszê te s³owa w sobotni poranek. W
czwartek Wojewoda Mazowiecki wstrzyma³ wykonanie sprzecznych z prawem
uchwa³ podjêtych na czwartkowej Radzie
Warszawy przez radnych PO-SLD. Rozpocz¹³ te¿ procedurê ich uniewa¿nienia.
Jednak HGW pos³uguj¹c siê uchwa³ami
nie maj¹cymi mocy prawnej nas³a³a na
Pragê komisaryczny zarz¹d dzielnicy
z³o¿ony z przedstawicieli PO i SLD (w tym
radnych Sejmiku Mazowieckiego).
Dr in¿. Artur Marczewski (bezpartyjny) demokratycznie wybrany burmistrz
Pragi nie zosta³ wpuszczony do swojego
miejsca pracy. Mo¿e okazaæ siê, ¿e niepotrzebnie bijê na alarm. Mo¿e demokracja obroni siê przed HGW. Ale oba-

wiam siê, by ten samorz¹dowy faszyzm
PO-SLD nie zagrozi³ ca³emu krajowi.
Oczywiœcie HGW deklaruje chêæ wspó³pracy przy organizacji EURO 2012 z
organami pañstwa. Oceñcie Pañstwo
sami szczeroœæ tych deklaracji.
Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy

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

IV RP - V RP
Ostatnie dni zdominowa³o wiele wydarzeñ, zarówno radosnych dla mieszkañców RP, jak wybór Polski i Ukrainy
na organizatorów Mistrzostw Europy w
Pi³ce No¿nej Euro 2012, jak i dramatycznych, do których niew¹tpliwie trzeba zaliczyæ œmieræ by³ej pos³anki SLD Barbary
Blidy. Z debaty sejmowej nad t¹ spraw¹
najbardziej w pamiêæ zapad³y mi s³owa
pos³a Grabarczyka z PO, i¿ IV RP ma krew
na rêkach i stwierdzenie pos³anki Piekarskiej z SLD, ¿e IV RP kojarzyæ siê bêdzie
z kominiark¹ funkcjonariuszy s³u¿b.
W¹tku tego nie bêdê kontynuowa³, bowiem cisn¹ mi siê na usta s³owa powszechnie uwa¿ane za obraŸliwe wobec organizatorów ca³ej tej operacji.
Du¿ym echem odbi³a siê tak¿e kolejna
awantura w PiS dotycz¹ca ¿ycia poczêtego, zakoñczona z³o¿eniem dymisji przez
dotychczasowego marsza³ka Sejmu Marka
Jurka i powo³ania przez niego kolejnego
ugrupowania na prawicy pod nazw¹ Prawica Rzeczypospolitej. Doprowadzi³o to do
kolejnych roszad personalnych w PiS, skutkiem których nowym marsza³kiem zosta³
Ludwik Dorn, a wicepremierem mo¿e zostaæ Przemys³aw Gosiewski.
Ma swoj¹ kolejn¹ awanturê równie¿
œwiat samorz¹dowy Warszawy. 26 kwietnia Rada Warszawy wygasi³a wszystkie
dotychczas podjête uchwa³y przez Radê
Dzielnicy Praga Pó³noc, z wyj¹tkiem powo³ania na funkcjê przewodnicz¹cej rady Alicji D¹browskiej. Wielogodzinna sesja rady
miasta przebiega³a w wyj¹tkowo nerwowej
atmosferze, wy³¹czania mikrofonów, mnóstwa wniosków formalnych, ³¹cznie z wnioskiem o odwo³anie przewodnicz¹cego Rady
Warszawy. Jeœli do uchwa³ tych nie wniesie
swoich zastrze¿eñ wojewoda, praska rada
zacznie swoje dzia³ania od pocz¹tku, czyli
powo³a zarz¹d dzielnicy, lub zrobi to Pani
Prezydent, powo³a komisje i ich przewodnicz¹cych, mam nadziejê, ¿e tym razem
przy udziale radnych PO, których do tej
pory uk³ad PiS i PWS wyklucza³ z funkcjonowania w komisjach rady. Inny wariant,
to uniewa¿nienie uchwa³ rady miasta w
sprawie Pragi przez wojewodê Sasina, a
nastêpnie odwo³anie siê radnych Warszawy od decyzji wojewody do s¹dów administracyjnych. By³aby to ingerencja polityczna, Ÿle œwiadcz¹ca o tym przedstawicielu
administracji rz¹dowej. Mo¿e to bowiem
sparali¿owaæ praski samorz¹d na kolejnych
wiele miesiêcy. Wzywam wiêc wojewodê do
pilnego rozpatrzenia wniosków dotycz¹cych

prawomocnoœci mandatów radnych Pragi
Pó³noc, Panów Wachowicza i Szewczyka w
kontekœcie naruszenia przez nich ordynacji wyborczej do samorz¹du i ustawy o samorz¹dzie gminnym i na tym zakoñczenia
ingerencji w sprawy praskie.
Najlepszym jednak chyba wyjœciem,
o czym pisa³em w poprzednim felietonie, gdyby wojewoda chcia³ ingerowaæ
w sprawy praskie, by³oby rozwi¹zanie
rady dzielnicy Praga Pó³noc i rozpisanie
nowych wyborów na Pradze. Niech w
takiej sytuacji zdecyduje suweren, czyli
mieszkañcy Pragi. Przed t¹ dzielnic¹ z
racji organizowania Euro 2012 pojawi³a
siê wyj¹tkowa okazja dynamicznego rozwoju. Na s¹siedniej Pradze Po³udnie bêdzie powstawa³o NARODOWE CENTRUM
SPORTU sk³adaj¹ce siê z: Stadionu Olimpijskiego, Domu Sportowca, hotelu i centrum biznesowego, Basenu Olimpijskiego z Aquaparkiem, Centrum kongresowego z hal¹ widowiskowo-sportow¹,
parkingami wielopoziomowymi, parkingami naziemnymi, biurami i us³ugami,
boiskami treningowymi – z zapleczem
szatniowo-sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz obiektami i sieciami niezbêdnej infrastruktury technicznej, budow¹ i rozbudow¹ wjazdów.
Co na Euro 2012 mo¿e zyskaæ Praga
Pó³noc? Jakie wa¿ne dla tej dzielnicy rozwi¹zania mo¿na zrealizowaæ? Warto naszkicowaæ, a nastêpnie rozbudowywaæ
swoistego rodzaju mapê drogow¹ inwestycji i rozwi¹zañ potrzebnych do prawid³owej organizacji Euro przyczyniaj¹cych
siê do dalszego rozwoju Pragi.
Zebranych w tym temacie myœli kilka.
Komunikacja publiczna:
•Druga linia metra na odcinku od
Ronda Daszyñskiego do Dworca Wileñskiego z dalsz¹ rozbudow¹ w kierunku
Goc³awia i Tarchomina
•Modernizacja Dworca Wschodniego,
Dworców PKS i PKP Stadion.
•Unowoczeœnianie taboru kolejowego
Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.
Port Praski
•Powrót do wy³o¿onego w 2001 roku
miejscowego planu zagospodarowania Portu Praskiego autorstwa Jana Rutkiewicza,
który przewidywa³ w swojej koncepcji wysok¹ zabudowê w Porcie Praskim z przewag¹ szeroko pojêtych us³ug (banki, biura, a w szczególnoœci hotele) nad mieszkaniówk¹. Port Praski jako najbli¿ej po³o-

¿ony wolny, nie zagospodarowany obszar
w rejonie Narodowego Centrum Sportu
bêdzie jego naturalnym zapleczem, a jednoczeœnie mo¿e i powinien siê staæ ko³em
zamachowym dalszego rozwoju Pragi.
Infrastruktura –drogi
•Dokoñczenie po latach praskiej czêœci
obwodnicy œródmiejskiej, ³¹cz¹cej Rondo Wiatraczna i Rondo ¯aba po stronie Targówka.
•Realizacja II i III etapu Trasy Œwiêtokrzyskiej, umo¿liwiaj¹cej docelowo
szybki przejazd z Targówka od praskiej
czêœci obwodnicy œródmiejskiej poprzez
Nowo Kijowsk¹, Sokol¹, most Œwiêtokrzyski i przed³u¿enie jej do œcis³ego centrum
miasta poprzez Zajêcz¹ i Bartoszewicza.
•Budowa Nowo Jagielloñskiej od Zamoyskiego w tunelu pod al. Solidarnoœci
jako odci¹¿enie Targowej.
•Budowa Trasy Tysi¹clecia jako drogi gminnej zbiorczej i po³¹czenie ni¹ Pragi Pó³noc i Po³udnie na wysokoœci Dworca Wschodniego.
•Przebicie Stalowej na Targówek.
•Budowa Traktu Nadwiœlañskiego
jako odci¹¿enia wiecznie zatkanej Jagielloñskiej i Modliñskiej
•Budowa co najmniej jednej przeprawy mostowej w pó³nocnej czêœci Warszawy (Most Pó³nocny, most Krasiñskiego)
Infrastruktura – rewitalizacja
•Kontynuacja trwaj¹cych prac zgodnie z za³o¿eniami planu rewitalizacji Pragi i rozszerzenie jego obszaru na tereny
pomiêdzy Targow¹ i Wis³¹.
•Rozpoczêcie rewitalizacji praskiej
przestrzeni publicznej – podwórka, place
zabaw, miejsca rekreacji i ich doœwietlenie.
•Uporz¹dkowanie przestrzeni nadwiœlañskiej i stworzenie tam terenów do rekreacji.
•Rewitalizacja Parku Praskiego.
•Dalsza modernizacja praskiego ZOO.
Tak widzia³bym Pragê roku 2012,
mam nadziejê, ¿e ju¿ w V RP.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci

8 nowa gazeta praska

Si³a i zabawa
dokoñczenie ze str. 1

kupna. Broñ palna to tylko
œwietna, dostêpna i niezawodna zabawka; jeœli j¹ kupisz,
twoje dziecko bêdzie szczêœliwe, tak jak ch³opcy na zdjêciach. Ozdoby na tortach to
jakby scenariusze do filmów
akcji. Kolorowy, sztuczny, kiczowaty, pe³en przemocy
œwiat. Taki jest œwiat amerykañskich reklam i filmów, obliczony na najni¿sze gusta.
Niestety, dzieci i m³odzie¿ s¹
bardzo podatne na reklamê.
Nie potrafi¹ jeszcze dostrzec
jej z³ych stron. £atwo ulegaj¹
magii kolorowego obrazu. S¹
zafascynowane broni¹, daj¹c¹ z³udne poczucie si³y.

Co bêdzie dalej z dzieæmi z
plakatów? Czy ci ch³opcy dojrzej¹ i zorientuj¹ siê w porê,
¿e prawdziwy œwiat jest inny i
co innego jest wa¿ne? Czy zostan¹ wiecznymi dzieæmi, nieodpowiedzialnymi doros³ymi,
kieruj¹cymi siê prawami si³y i
przemocy?
Takie pytania stawia poprzez swoje prace Alla Georgieva. Kieruje je do doros³ych.
Bo choæ nie mamy wp³ywu na
wszechobecn¹ przemoc, na jej
wystêpowanie np. w Internecie, to mo¿emy nauczyæ nasze
dzieci jak odró¿niaæ dobro od
z³a, jak nie ulegaæ modom.

Wystawa Ally Georgievy jest
protestem przeciw przemocy i
wci¹ganiu w ni¹ dzieci.
Ekspozycja okaza³a siê bardzo aktualna. Kilku ch³opców
z Brzeskiej przygl¹da³o siê
przygotowaniom do wernisa¿u. Kiedy zobaczyli plakaty,
natychmiast przynieœli z domów podobne do prezentowanych zabawki i mierzyli do siebie z karabinu. To zdarzenie
pokazuje, jak wa¿ny jest temat,
którym zainteresowa³a siê artystka. I choæ problem nie jest
nowy, bo ch³opcy zawsze bawili siê w wojnê, to jednak nigdy zabawki imituj¹ce broñ nie
by³y tak dostêpne, a przemoc,
nawet w „normalnym”, nie naznaczonym
wojn¹ ¿yciu, tak
oczywista.
Seriê plakatów Ally Georgievy ³¹czy logo
„Si³a & Zabawa”, nawi¹zuj¹ce do logo
wspó³czeœnie
produkowanych
zabawek militarnych dla dzieci.
Czy dzieci – zabójcy to
znak naszych czasów? Dzieci tylko naœladuj¹ doros³ych,
trzeba im daæ dobre wzory.
Prezentacja Ally Georgievy to
wa¿ny g³os przeciw szeroko
pojêtej przemocy ró¿nego
typu, wobec kobiet, dzieci,
przemocy psychologicznej.
Wystawê „Happy Birthday to
You!” w galerii fabs przy ul.
Brzeskiej 7 mo¿na ogl¹daæ do
17 maja w czwartki i pi¹tki w
godz. 15 – 17, w soboty i niedziele w godz. 13 – 15, a w pozosta³e dni po uzgodnieniu telefonicznym, 0505-12-14-17.
Joanna Kiwilszo

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Opcje polityczne siê zmieniaj¹, festiwal trwa – powiedzia³
przewodnicz¹cy jury Bart³omiej W³odkowski na uroczystoœci
og³oszenia wyników XIII Miêdzyszkolnego Konkursu WokalnoMuzycznego „Debiuty 2007”. W rozmowie z NGP, jako niew¹tpliwy atut tej rywalizacji wskaza³ integracjê artystyczn¹ placówek oœwiatowych Targówka. Uczestnictwo w konkursie oznacza, ¿e praca artystyczna jest prowadzona na sta³e. Obserwacje z kilku edycji upowa¿niaj¹ do oceny wystêpów, zawieraj¹cej równie¿ elementy krytyki: chodzi o skupianie siê na aran¿acji utworu, na scenicznym show, zbyt ma³o – na warsztacie
wokalnym. M³odym wykonawcom mog¹ w tej dziedzinie pomóc: Dom Kultury „Œwit” i organizacje pozarz¹dowe.
„By³o z czego wybieraæ.
Przewodnicz¹cy jury zwraca
uwagê na fakt, ¿e choæ wyko- Czasem mieliœmy bardzo ponawców by³o bardzo wielu wa¿ne dylematy” – wspomina
(762), to wyst¹pi³y tylko dwa Waldemar Kuleczka. Du¿¹
zespo³y chóralne, w tym jeden iloœæ nagród ex aequo wyjaspoza Targówka. Z ¿alem œnia tym, ¿e w ocenach by³y
stwierdza, ¿e zbyt ma³o osób bardzo ma³e ró¿nice, dos³owsiêga po fakturê chóraln¹, któ- nie o pó³ punktu. Szkoda by³o
ra daje du¿e mo¿liwoœci rozwo- kogoœ skrzywdziæ.
ju artystycznego m³odych ludzi.
Opiniê tê potwierdza inny
juror, Waldemar Kuleczka, zauroczony wystêpem
dziewcz¹t
œpiewaj¹cych
o Janie Sebastianie.

dokoñczenie ze str. 1
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„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;
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gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30
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opowieœci? Teraz ten przepyszny, chudy boczek mo¿esz
przygotowaæ wraz z kurczêcymi piersiami wed³ug przepisu
Barbary Adamczewskiej.
Autorka w najnowszej ksi¹¿ce udowadnia, jak wiele dañ
mo¿na przyrz¹dziæ z produktów,
których nigdy wczeœniej nie znano w polskiej kuchni oraz zachêca do ich spróbowania. Ksi¹¿ka „Nowoœci na talerzu” jest
swoistym poradnikiem, zbiorem
wskazówek, jakie potrawy warto poznaæ i przygotowaæ dla
swoich najbli¿szych. A znaleŸæ
tu mo¿na nie tylko produkty, których nie u¿ywano w polskiej
kuchni ju¿ od kilkunastu lat, ale
i takie, których nigdy wczeœniej
nie znano. Pozycja ta jest przeznaczona dla wszystkich, którzy
chc¹ zaskoczyæ swoj¹ rodzinê
lub goœci niecodziennymi potrawami z produktów, których nazw
nigdy wczeœniej nie s³yszeli.
O AUTORCE:
Barbara Adamczewska: autorka kilkunastu ksi¹¿ek kulinarnych, które sprzeda³y siê w
³¹cznym nak³adzie ponad miliona egzemplarzy. Absolwentka
polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez lata pracowa³a jako dziennikarka w pismach kobiecych („Magazyn
rodzinny”, „Zwierciad³o”).
Wspólnie z mê¿em, Piotrem
Adamczewskim, tworz¹ jedyne
w Polsce ma³¿eñstwo kulinarnych ekspertów. Prowadz¹ portal Adamczewscy.pl, w którym
codziennie mo¿na odnaleŸæ
mnóstwo porad kulinarnych, a
tak¿e pomys³ów na smaczne i
ciekawe dania. Adamczewscy-

.pl to równie¿ seria ksi¹¿ek. Dotychczas ukaza³y siê w niej:
„Rok na stole”, „Kuchnia dla singli”, „Krwawa historia znaku”.
Barbara Adamczewska interesuje siê zarówno histori¹ kultury materialnej, jak i histori¹
kuchni polskiej. Myszkuje w antykwariatach i przesiaduje w bibliotekach, aby napisaæ jeszcze
niejedn¹ ksi¹¿kê na ten temat.

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

KUPON
R A B AT O W Y

Debata o „Debiutach”

Konkurs

nowa gazeta praska

NFZ

4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne

ul. D¹browszczaków 5A

Jurorom nastêpnych edycji
konkursu Bart³omiej W³odkowski
proponuje, by interweniowali w
sprawie dobierania repertuaru do
mo¿liwoœci, umiejêtnoœci i wieku
uczestników. Czêsto wybierane
s¹ utwory noœne, funkcjonuj¹ce
w œwiadomoœci pokolenia. Fajnie
siê s³ucha, gdy przedszkolak
œpiewa „Zawsze z tob¹ chcia³bym byæ”, ale jaki jest edukacyjny sens takiego œpiewania?
W¹tpliwoœci budzi udzia³ w
konkursie zespo³ów spoza Targówka, choæ regulamin przewiduje tylko placówki z tej dzielnicy, z której bud¿etu pochodz¹
œrodki na nagrody. Swoje zespo³y zg³aszaj¹ jednak tak¿e nauczyciele, którzy kiedyœ pracowali na Targówku i uczestniczyli
w „Debiutach”, b¹dŸ z internetu
dowiedzieli siê o tej ciekawej rywalizacji. „Nie mamy serca ich

odrzuciæ – mówi dyrektor DK
„Œwit”, Jacek Bia³ek.- Jesteœmy
zlokalizowani na Targówku, ale
jako instytucja kultury podlegamy prezydentowi Warszawy.
Placówkom spoza dzielnicy nie
przyznajemy nagród w klasycznym rozumieniu, ale równorzêdne nagrody specjalne”. Dyrektor
opowiada siê za tym, by konkurs
dostêpny by³ dla wszystkich, którzy chc¹ w nim uczestniczyæ.
Zdaniem Bart³omieja W³odkowskiego, rozwi¹zaniem by³oby przekszta³cenie „Debiutów”
w konkurs ogólnowarszawski.
Czy szerzej otworzyæ siê na placówki spoza Targówka, czy œciœle
trzymaæ siê zasad obecnego regulaminu – tê kwestiê powinni rozstrzygn¹æ organizatorzy i radni
dzielnicy. Do jakiej wy¿szej instancji adresowaæ postulat wprowadzenia do programu szkolnego
zajêæ muzyczno-wokalnych?
Wszyscy s¹ zgodni, ¿e kszta³tuj¹
one umiejêtnoœci i wartoœci, cenne w ¿yciu spo³ecznym.
K.

Laureaci”Debiutów 2007”
Kategoria Przedszkolaki i kl.0 - I nagroda – „Bajlandia” z Przedszkola nr 18; II nagroda ex aequo: Bartek Grudzi¹¿ z zespo³em z
Przedszkola nr 123 i „Motyle” z Przedszkola nr 91; III nagroda ex
aequo: „Cyganeria” z Przedszkola nr 103 i „Pi¹tka” z Przedszkola nr 95. Wyró¿nienia dla solistów: Blanki Paluchowskiej („Pere³ki” z Przedszkola nr 157) , Joasi Tabak („Pod Têcz¹”, Przedszkole nr 113) i Macieja Czarskiego („Motyle” z Przedszkola nr
91) oraz zespo³u „¯aba Dance” z Przedszkola nr 115 i Bo¿eny
Mielczarek-Apisz – akompaniatorki z Przedszkola nr 113.
Kategoria Dzieci m³odsze – kl. I – III - I nagroda – „S³oneczne
nutki” z SP nr 285; II nagroda – „Ósemeczki” z SP nr 114; III nagroda ex aequo: „Trytonki” z SP nr 206 i „Sylaba” z SP nr 42; nagroda
specjalna – „Œwietliki” z SP nr 141; wyró¿nienia dla solistów z zespo³u „Ósemeczki”: Tomasza Kossewskiego, Micha³a Wójcika i
Katarzyny Graneckiej - uk³ad choreograficzny, dla solistki Zosi Jêdrzejewskiej („Sylaba”) oraz zespo³u „Fiolinki” z SP nr 277.
Kategoria Dzieci starsze – kl. IV – VI - I nagroda ex aequo:
„Moderato” z SP nr 275 i „Optymistyczny akcent” z SP nr 52; II
nagroda ex aequo: „Sylaba” z SP nr 42 i zespó³ wokalno-muzyczny z SP nr 285; III nagroda – Katarzyna Nejman i Krystian
Piasecki z zespo³em „Czerwone jagody” z SP nr 277; nagroda
specjalna dla chóru szkolnego z SP nr 344. Wyró¿nienia: Jakub
Gniadzik z SP nr 10, Kasia Nejman i Krystian Piasecki z SP nr
277, Marek W³udarski z SP nr 42, Patryk Choiñski z SP nr 84,
Katarzyna Granecka z SP nr 114 oraz zespó³ „Cum grono solis”.
Kategoria m³odzie¿owa - I nagroda – chór Gimnazjum nr 141; II
nagroda – Katarzyna Wojda z XLVI LO; III nagroda ex aequo:
Agnieszka Partyka z Gimnazjum Publicznego w Z¹bkach i zespó³
„Kontra” z Gimnazjum nr 143. Wyró¿nienia: zespó³ „Mucha Band”
z Gimnazjum nr 49 i solistka Magda Przychodzka; „Pinezka Band”
z Gimnazjum nr 142; skrzypaczki Martyna Erchman („Struna” z
Gimnazjum nr 143) i Bogumi³a Bednarz z Gimnazjum nr 141.

Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
oraz Dom Kultury „Praga” zapraszaj¹

Barbara Adamczewska
„Nowoœci na talerzu”
Wydawnictwo Nowy Œwiat,
Ksi¹¿ki Wydawnictwa Nowy
Œwiat znajduj¹ siê m.in. w ksiêgarniach Eureka (Francuska
15) i Matras – Centrum Handlowe Wileñska (Targowa 72).

Pytanie konkursowe:
Czy ober¿yna to:
a. awokado
b. bak³a¿an
c. cukinia
d. gruszka mi³oœci?
Na odpowiedŸ czekamy
pod numerem telefonu:
022 618-00-80

3 maja o godz. 13.30
na „Uroczysty Koncert Praski”
z okazji 216. rocznicy uchwalenia
Konstytucji Trzeciego Maja
pod honorowym patronatem
Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej
J.E. Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia
do Katedry Diecezji Warszawsko – Praskiej
p.w. œw. Floriana
wystêpuj¹:
Gra¿yna M¹drych – sopran, Ewa Mikulska – alt,
Robert Cieœla – tenor, Ryszard Cieœla – baryton,
Jerzy WoŸniak – s³owo
Nowa Orkiestra Kameralna
Pod dyrekcj¹ Bernarda Chmielarza

