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PANELE Trzynastka
szczêœliwa dla NGP
DRZWI
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY
WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

W trzynastym roku istnienia
Nowej Gazety Praskiej spotka³o nas wielkie wyró¿nienie:
Rada Warszawy przyzna³a nam
medal „Zas³u¿ony dla Warszawy”. Wrêczy³ go nam Sebastian
Wierzbicki, radny Rady Warszawy podczas III Jarmarku
Floriañskiego, o którym szerzej
piszemy na stronie 6.
Redaktor naczelna Ewa Tucholska zadeklarowa³a, ¿e zespó³
NGP nadal bêdzie pracowa³ na
rzecz informowania mieszkañców, reagowania na sygna³y Czytelników, integrowania œrodowiska Pragi, Targówka i Bia³o³êki.
Traktujemy to wyró¿nienie
jako objêcie nas opiek¹ przez
œw. Floriana, patrona stra¿aków
- ludzi walcz¹cych z ogniem.
Nagroda jest niew¹tpliwym ciosem dla naszych nieprzyjació³,
którym jednak po chrzeœcijañsku wybaczamy, a tak¿e dodatkow¹ zachêt¹ dla wspó³pracowników, sympatyków i klientów.

Bo¿e Cia³o Zbadaj
Bo¿e Cia³o to by³ zawsze dzieñ wielkich, majestatycznych procesji. Uroczystoœæ ta kojarzy nam siê z biciem dzwonów, œpiewami, feretronami i sztandarami. Ksi¹dz pod baldachimem, bielanki sypi¹ce kwiaty, dziewczynki w ludowych strojach oraz odœwiêtnie ubrani ludzie tworz¹ ró¿nobarwny orszak obchodz¹cy
przystrojone zieleni¹ o³tarze. Za t¹ zewnêtrzn¹ otoczk¹ kryje siê
jednak g³êboka treœæ, z której czêsto nie zdajemy sobie sprawy.
O przyczynach i historii usta- zwi¹zanych, o czterech ewannowienia œwiêta Bo¿ego Cia³a, geliach i tylu¿ o³tarzach, o proo sporach liturgicznych z nim cesji i patriotycznym znaczeniu
œwiêta Bo¿ego Cia³a rozmawiamy z ksiêdzem Paw³em Mazurkiewiczem z koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej
Mi³oœci przy ul. Myœliborskiej na
Tarchominie.
- Z jakim wydarzeniem
zwi¹zane jest Bo¿e Cia³o, na
jak¹ pami¹tkê je obchodzimy i dlaczego to œwiêto zosta³o ustanowione?
- Bo¿e Cia³o to œwiêto ruchome. Obchodzimy je w pierwszy
czwartek po niedzieli Trójcy
dokoñczenie na str. 12

s³uch

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022
353 06 20) i Szpitalu przy ul.
Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Oticon Delta
– urz¹dzenie
wspomagaj¹ce
s³yszenie na miarê
XXI wieku!

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE
Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl
Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ
równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.

Burmistrz Dzielnicy Targówek Grzegorz Zawistowski
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek Zbigniew Poczesny

serdecznie zapraszaj¹

19 maja (poniedzia³ek) o godz.18.00
na program poetycko-muzyczny
w wykonaniu

artystów „Piwnicy pod Baranami”
Piotra Kuby Kubowicza
Micha³a Pó³toraka - skrzypce
Andrzeja Nowaka - fortepian
do Galerii Kondratowicza 20
(Sala konferencyjna Urzêdu Dzielnicy Targówek)
ul. Kondratowicza 20

Wstêp wolny!
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Wszystko jest powi¹zane
Rozmowa z Jackiem Kaznowskim, burmistrzem Bia³o³êki

Podobno sprawa handlu
na Marywilskiej jest ju¿ definitywnie przes¹dzona?
Tak, przynajmniej w odniesieniu do powo³anej w tym celu
nowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ o nazwie „Kupiec Warszawski”. Na dziœ dzia³alnoœæ na Marywilskiej zadeklarowa³o 2500 kupców. Wiem,
¿e sprawa jest kontrowersyjna
i skomplikowana, ale trzeba podejmowaæ ryzyko, które w przysz³oœci, jestem przekonany,
przyniesie korzyœæ wszystkim.
Na pocz¹tku za g³ówn¹ korzyœæ uzna³em, ¿e wreszcie
dojdzie do uporz¹dkowania
terenu – przypomnê, nale¿¹cego nie do dzielnicy, ale do
miasta – który przez lata zosta³ doprowadzony do totalnej
dewastacji: ulokowano tam
kompostowanie, wyrzucano
odpady niejednokrotnie niebezpieczne, nie prowadzono
¿adnych inwestycji ani remontów. Wiêkszoœæ budynków pochodzi z okresu bezpoœrednio
powojennego, wiêc dalszy komentarz jest zbêdny.
Czy to znaczy, ze sprawa
targowiska na Radzymiñskiej upad³a?
W zasadzie to nie jest problem Bia³o³êki, ale Targówka.
S¹dzê jednak, ¿e czêœæ kupców
uwierzy³a w klasyczn¹ marchewkê wyborcz¹. Bo jak inaczej mo¿na deklarowaæ, ¿e
pañstwo zbuduje za darmo targowisko i odda je w prezencie?
Miasto mo¿e dysponowaæ wy³¹cznie swoim terenem, tak jak
w przypadku Marywilskiej, doprowadziæ go do porz¹dku i zaleciæ okreœlon¹ koncepcjê zagospodarowania; w tym wypadku
budowy nowoczesnych pawilonów handlowych, z pe³n¹ infrastruktur¹ i wewnêtrzn¹ komunikacj¹. Nie ma mowy o ¿adnym dzikim handlu, budach,
³ó¿kach czy szczêkach.

Jaki jest na dziœ etap negocjacji z kupcami?
Na dziœ najwa¿niejsze jest
spe³nienie przez spó³kê „Kupiec Warszawski” wymagañ
formalnych. Kupcy przedstawili w³asn¹ koncepcjê projektow¹, która przewiduje m.in.
wyburzenie wszystkich budynków na tym terenie (przedtem
rozwa¿ali mo¿liwoœæ adaptacji
estakad po suwnicach i czêœci
hal). Projektu wykonawczego
jeszcze nie ma.
Czy przedstawili gwarancje finansowe?
O ile mi wiadomo, jeszcze
nie. Jest to, oczywiœcie, podstawowy warunek.
O jakich kwotach mówimy?
Oko³o 200 milionów z³otych.
Jak wspomnia³em musz¹ byæ
te¿ spe³nione warunki dotycz¹ce podzia³u udzia³ów w spó³ce.
Nam zale¿y, ¿eby by³ to podmiot zrzeszaj¹cy jak najwiêksz¹
liczbê kupców, gdy¿ nie wchodzi w grê przekazanie tego terenu w rêce jednej osoby, która
skupi³aby wszystkie udzia³y.
Jaki bêdzie dalszy bieg
wydarzeñ?
Jeœli kupcy spe³ni¹ te warunki, Prezydent przedstawi
sprawê Radzie Warszawy, bo
tylko jej uchwa³¹ mo¿na teren
wydzier¿awiæ na 30 lat. To bêdzie stanowi³o podstawê podpisania umowy, a co za tym
idzie – rozpoczêcia inwestycji.
Jak to wygl¹da w czasie?
Postawiliœmy warunek, ¿e w
lipcu ta sprawa powinna trafiæ
do Rady Warszawy. Do tej pory
musz¹ byæ zgromadzone
wszystkie niezbêdne dokumenty. Wtedy budowa mog³aby zacz¹æ siê na jesieni i zakoñczyæ
mniej wiêcej za dwa lata, z tym,
¿e kupcy mogliby sukcesywnie
zajmowaæ pawilony.
To ³adnie brzmi, ale co z
dojazdem?

Kiedyœ Nowa Gazeta Praska ju¿ o tym pisa³a i nic siê
nie zmieni³o. Dostaliœmy ju¿
dodatkowe ponad 12 mln z³otych na modernizacjê ulicy P³ytowej i dwóch ulic jeszcze bez
nazwy, które bêd¹ stanowi³y oœ
komunikacyjn¹. W tym roku
rozpoczynamy wykup gruntów
przy ul. P³ytowej oraz projekt.
Mam na myœli tak¿e P³ochociñsk¹ i Marywilsk¹…
Obie te ulice maj¹ byæ poszerzone do dwóch pasów ruchu w obie strony. To niezwykle pilne, tym bardziej, ¿e wokó³
terenu targowiska zosta³y ju¿
wydane pozwolenia na budowê
dwóch osiedli na ponad 300
mieszkañ. ZDM rozpisa³ przetargi na projekt poszerzenia
obu ulic. Sama inwestycja zacznie siê w przysz³ym roku.
Te ulice nie rozwi¹zuj¹ jednak problemu. Co z Mostem
Pó³nocnym i Modliñsk¹?
W sprawie Mostu Pó³nocnego: zgodnie z terminem zosta³
z³o¿ony projekt, jest ju¿ po
weryfikacji. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
co jest podstaw¹ do og³oszenia przetargu na wykonawcê.
Pani prezydent obieca³a, ¿e
zostanie on og³oszony na
prze³omie maja i czerwca. Bior¹c pod uwagê procedury, potrwa to oko³o 3 miesiêcy. Mamy
deklaracjê, ¿e miasto do³o¿y
starañ, by inwestycja zaczê³a
siê w listopadzie, co oznacza,
¿e na koniec 2010 roku przejedziemy od Pu³kowej do Modliñskiej nowym mostem.
A sama Modliñska?
Wreszcie ruszy³a budowa
odcinka od Aluzyjnej do granic
miasta. Modernizacja i przebudowa ca³ej ulicy to gigantyczne
zadanie, tak¿e finansowe, szacowane na oko³o 540 milionów
z³otych. Na planowany pierwszy odcinek – od Trasy Toruñskiej do Kowalczyka – s¹ opracowywane projekty wykonawcze, powinny byæ zakoñczone
w tym pó³roczu. Zaczêliœmy starania o pieni¹dze na dofinansowanie tej inwestycji, która jest
trudna – bo konieczna jest przebudowa dwóch mostów – nad
Kana³em ¯erañskim i bocznic¹
kolejow¹. Dlatego zaledwie jeden kilometr bêdzie kosztowa³
oko³o 76 mln z³otych! Ta czêœæ
inwestycji powinna siê zakoñczyæ w 2010-2011 roku.
To kiedy reszta?
Zgodnie w planem, maj¹ byæ
budowane bezkolizyjne skrzy¿owania z poprzecznymi ulicami. Prace projektowe ju¿
trwaj¹, gotowy projekt ma byæ
wykonany w ci¹gu 20 miesiêcy, a jego wykonawca zosta³
zobowi¹zany tak¿e do uzyskania pozwolenia na budowê.
Oznacza to, ¿e po 20 miesi¹cach bêdzie mo¿na og³osiæ
przetarg na realizacjê inwestycji. I wtedy bêdzie wiadomo,
kiedy powstanie nowa droga.
Do tych tematów bêdziemy stale wracaæ.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

Parada Orkiestr Dêtych
11 maja w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul. Strumykowej
21 odby³a siê „II Bia³o³êcka Parada Orkiestr Dêtych”. Od 14 do
18 na boisku sportowym wystêpowa³y przed bia³o³êck¹ publicznoœci¹ najlepsze mazowieckie orkiestry dête: Akord
Sulejówek, OSP Goleszyn, OSP
P³oœnica, OSP Wyszków, OSP
Ostrów Mazowiecka, OSP
Sierpc, Grandioso Radom.
Publicznoœæ z du¿ym aplauzem przyjmowa³a orkiestry wykonuj¹ce wi¹zanki znanych utworów latynoamerykañskich i rozrywkowych, marsze oraz pokazy
uk³adów tanecznych. Zw³aszcza
umiejêtnoœci tamburmajorek i
majoretek nagradzano gromkimi

brawami. Na koniec parady po³¹czone orkiestry dête zagra³y
wspólnie utwory pt. „Polonez
Warszawski” i „Orkiestry Dête”.
Po³¹czonymi orkiestrami
dyrygowa³ Edward Myœliwczyk, doœwiadczony kapel-

mistrz orkiestr wojskowych.
Paradê Orkiestr Dêtych zapowiada³a i prowadzi³a Ma³gorzata Chmielewska.
Organizatorem koncertu by³
burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jacek Kaznowski wraz z Rad¹
i Zarz¹dem, Wydzia³ Kultury dla
Dzielnicy Bia³o³êka, Bia³o³êcki
Oœrodek Sportu oraz „Alex Concert - Us³ugi Muzyczne”.

Nowy skatepark i place zabaw
Pierwsi skaterzy sprawdzili ju¿ swoje umiejêtnoœci w nowym skateparku
dla fanów jazdy na rolkach, deskorolkach i BMX-ach. Park powsta³ przy ul.
Odkrytej w Bia³o³êce. Burmistrz Jacek
Kaznowski podczas symbolicznego
otwarcia zachêca³ m³odzie¿ do korzystania z parku z zachowaniem zasad
bezpieczeñstwa, czyli zak³adaniem kasków i ochraniaczy na ³okcie i kolana.
Burmistrz przypomnia³ m³odzie¿y te¿
o koniecznoœci dbania o zainstalowane
urz¹dzenia, bêd¹ce jednymi z najnowoczeœniejszych tego typu sprzêtów
dostêpnych na rynku. Zdaniem m³odych rolkarzy park bêdzie cieszy³ siê
du¿ym zainteresowaniem fanów tego

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK
ul. Jagielloñska 1
tel. 022 818-00-83

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

rodzaju sportu. Rolkarze ju¿ martwi¹
siê, ¿e na Bia³o³êkê bêdzie przyje¿d¿a³a m³odzie¿ z ca³ej Warszawy, a t³ok
utrudni im æwiczenie skomplikowanych
akrobacji. Bia³o³ecki skatepark jest jednym z najwiêkszych w kraju i najnowoczeœniejszym torem do uprawniania
sportów ekstremalnych.
Na placu, o powierzchni ponad tysi¹ca metrów kwadratowych, zainstalowano: quater, rollin funbox, grindboxy i
specjalne platformy. Skatepark jest ogrodzony i wyposa¿ony w specjalne m³odzie¿owe ³awki. Wstêp na teren skateparku
przy ul. Odkrytej jest bezp³atny.

W dzielnicy powsta³y te¿ trzy nowoczesne miejsca wypoczynku i rekreacji
dla rodzin z ma³ymi dzieci. Po³o¿one s¹
one przy ulicach: Brzeziñskiej, Kiersnowskiego i Odkrytej. Przy ul. Brzeziñskiej
oprócz urz¹dzeñ do zabawy dla dzieci w
wieku 4-12 lat, powsta³a œcie¿ka zdrowia z urz¹dzeniami do æwiczeñ: równowa¿ni¹, mostkiem, drabink¹ i porêczami. Ustawiono tam te¿ drewniane wiaty
wyposa¿one w ³awy i sto³y. Przy ul. Kiersnowskiego obok placu dla dzieci ustawiono dwa grille plenerowe (pierwsze w
dzielnicy ogólnodostêpne miejsce do grillowania) oraz wiaty z ³awami i sto³ami.

TRAMWAJ HERBERTA
17 maja miêdzy godzin¹ 14 a 18 pojedzie ulicami Warszawy specjalnie przygotowany, zabytkowy tramwaj, w którym aktorzy scen warszawskich bêd¹ recytowali
poezjê Zbigniewa Herberta. W programie znajd¹ siê tak¿e fragmenty listów z tomu
„Herbert i Kochane Zwierz¹tka”. Pomiêdzy recytacjami prezentowane bêd¹ utwory muzyczne ulubionych kompozytorów poety. Uzupe³nieniem recytacji bêd¹ rozdawane publicznoœci (czyli pasa¿erom tramwaju) ulotki z tekstami utworów.
Przejazd bêdzie siê zaczyna³ o godz. 14.00 przy Placu Narutowicza. Tramwaj
przejedzie ulicami: Plac Narutowicza - Grójecka - Plac Zawiszy - Towarowa - Al.
Solidarnoœci - Most Œl¹sko-D¹browski - Targowa - Ratuszowa - Pêtla ZOO (z krótkim postojem) - Ratuszowa - Targowa - Most Œl¹sko-D¹browski - Al. Solidarnoœci Plac Bankowy - Marsza³kowska - Plac Zbawiciela - Nowowiejska - Filtrowa - Plac
Narutowicza (podczas postoju na pêtli bêdzie chwila dla fotoreporterów).
Czas jednorazowego przejazdu ca³ej trasy to oko³o 70 minut.
Przejazd tym tramwajem jest bezp³atny.

Do lat 20
Stowarzyszenie Obywatele dla Warszawy chce przyspieszyæ prace nad utworzeniem M³odzie¿owej Rady Warszawy
– zapowiedzia³ przewodnicz¹cy Maciej
Bia³ecki 30 kwietnia, przedstawiaj¹c projekt uchwa³y Rady Warszawy o powo³aniu MRW z dniem 1 wrzeœnia. Zgodnie z
za³¹czonym do projektu statutem, M³odzie¿owa Rada Warszawy sk³ada siê z
60 radnych, jej kadencja trwa 2 lata,
wybory s¹ bezpoœrednie i odbywaj¹ siê
w g³osowaniu tajnym. Do kompetencji
Rady nale¿y m.in. podejmowanie
uchwa³, zawieraj¹cych opinie w sprawach
dotycz¹cych m³odzie¿y; inicjowanie i promowanie sportowych, artystycznych,
ekologicznych i charytatywnych dzia³añ
m³odzie¿y w Warszawie. Rada ma pra-

LOMBARD
- PO¯YCZKI POD ZASTAW
- NISKIE OPROCENTOWANIE
- MO¯LIWOŒÆ NEGOCJACJI

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

wo wyra¿aæ opinie o projektach uchwa³
Rady m.st. Warszawy w sprawach dotycz¹cych m³odzie¿y, w szczególnoœci – z
zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do MRW maj¹ uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy, do ukoñczenia
20. roku ¿ycia.
M³odzie¿owe Rady Miasta dzia³aj¹ w
Polsce od kilku lat. Pierwsza powsta³a w
Czêstochowie, z inicjatywy prezydenta
miasta. Formaln¹ podstawê da³ art. 5b
ustawy o samorz¹dzie gminnym.
O doœwiadczeniach w funkcjonowaniu
M³odzie¿owych Rad Miasta opowiedzieli
goœcie, zaproszeni przez Stowarzyszenie
Obywatele dla Warszawy.
W Gliwicach ju¿ w czerwcu 2000 r.
grupa zapaleñców powo³a³a Radê M³odzie¿ow¹ – wspomina Dominik Dragan,
jeden z jej za³o¿ycieli. Statut otrzyma³a
dopiero w lipcu 2002 roku, kiedy formalnie, uchwa³¹ Rady Miasta powo³ana
zosta³a M³odzie¿owa Rada Miasta Gliwice. Zgodnie ze statutem, jest to przede
wszystkim cia³o doradcze i opiniodawcze w sprawach m³odzie¿y. Ma przewodnicz¹cego, 7-osobowe prezydium, Rzecznika Praw Ucznia, komisjê rewizyjn¹;
sta³ych komisji nie ma – gdy jest problem do rozwi¹zania, powo³uje siê komisjê doraŸn¹. Wybory do MRM odby-

Hospicyjny Piknik Praski
odbêdzie siê 18 maja w godz. 14-20 w Parku Praskim. Organizatorami s¹: Hospicjum
Domowe, ul. Tykociñska 27/35 oraz Dom Kultury „Praga”, ul. D¹browszczaków 2.
W programie: 14.30 - Taniec nowoczesny - Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczo -Gastronomicznych i Licealnych; 14.45 - „Mosaic” - muzyka etniczna; 15.10 - „Disco polo” Zespó³ ze szko³y podstawowej nr 141; 15.20 - AXEL - cheerleaderki i chór z Zespo³u
Szkó³ 45; 15.50 - Dorota Biernacka; 16.00 - „Realtai” - tañce irlandzkie; 16.20 AUKCJA - prace dzieci z Zespo³u Szkó³ 45; 16.30 - Studio taneczne „Classic” - pokaz
tañca towarzyskiego; 17.00 - Koncert poœwiêcony Janowi Paw³owi II „To przemijanie ma sens.”; 17.50 - AUKCJA; 18.00 - Grupa artystyczna N.O.R.A. (Nadwiœlañskie
Oddzia³y Rezerw Artystycznych); 18.30 - Chór szkolny VIII LO im. W³adys³awa IV;
18.50 - Dorota Biernacka œpiew; 19.00 - M³odzie¿owa Grupa Uwielbienia - koncert.
W trakcie koncertu przeprowadzone bêd¹ przez m³odzie¿ zbiórki funduszy na
dzia³alnoœæ hospicyjn¹.

waj¹ siê w szko³ach, raz na dwa lata –
w dwóch etapach. Po³owa 44-osobowej
Rady zosta³a wybrana w 2006 r., druga
po³owa – w 2007 roku. Ogólny cel: samoorganizacja œrodowiska m³odzie¿owego. M³odzi ucz¹ siê funkcjonowania dla
swojej lokalnej spo³ecznoœci; to narybek
tworzenia samorz¹du lokalnego. M³odzie¿owa Rada Miasta ma w swym dorobku organizowanie konkursów: wiedzy o samorz¹dzie, na Nauczyciela
Roku, na supersamorz¹d; cykl spotkañ
„Maturzyœci”, wspieranie akcji charytatywnych, wiedzy o AIDS, opiniowanie
projektów uchwa³ rady miasta (np. o lokalizacji szkó³), wnioskowanie o zmianê
sposobu rekrutacji do gimnazjów.
O dokonaniach M³odzie¿owej Rady
Miasta £êczycy opowiadali: wicestarosta
Janusz Mielczarek i Andrzej Saganiak –
radny, dyrektor szko³y. W £êczycy problemów z wyborami nie by³o. Z inicjatywy uczniów przygotowano plakaty i karty do g³osowania; koszty ksero pokry³y
szko³y. Dotychczas M³odzie¿owa Rada
Miasta zajmowa³a siê g³ównie rozrywk¹:
zg³osi³a inicjatywê Ogólnopolskiego
Przegl¹du Piosenki Turystycznej, zaanga¿owa³a siê w Turniej Rycerski w £êczycy, „Majówki dla zdrowia”, zlot motocyklowy harleyowców, Miêdzynarodowy
Dzieñ Dziecka, przeprowadzi³a 90% akcji WOŒP. MRM mo¿e siê wypowiadaæ o
wszystkich decyzjach Rady Miasta – ale
nie musi. Du¿¹ rolê ma przewodnicz¹cy
Rady Miasta, który sprawuje opiekê nad
MRM. Goœcie wspomnieli tak¿e o zagro¿eniu, jakie dla MRM stanowi¹… doroœli. Niektórym nie³atwo jest uznaæ, ¿e
m³odzi maj¹ prawo decydowania; by³ pomys³, by burmistrz obsadza³ 3 na 15 radnych MRM; by³y usi³owania wywierania
wp³ywu na decyzje MRM.
W Warszawie w ubieg³ym roku rozpoczê³o siê powo³ywanie M³odzie¿owych
Rad Dzielnic. Prekursorem by³o Bemowo. W listopadzie 2007 M³odzie¿owe
Rady Dzielnic funkcjonowa³y tak¿e na
Woli, Bielanach i Œródmieœciu.
Biuro Edukacji Urzêdu m.st. Warszawy przy wspó³udziale Fundacji Civis Polonus opracowa³o projekt M³odzie¿owej
Rady Warszawy. Proponuje w nim, by
M³odzie¿owa Rada m.st. Warszawy

sk³ada³a siê z delegatów M³odzie¿owych
Rad Dzielnic – uczniów warszawskich
szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych oraz niepublicznych.
Delegaci nie mog¹ mieæ mniej ni¿ 13 lat
(ukoñczone w momencie wyboru do
MRW) i wiêcej ni¿ 20 lat. W M³odzie¿owej Radzie Warszawy po 3 przedstawicieli M³odzie¿owej Rady Dzielnicy bêd¹
mia³y: Bielany, Mokotów, Praga Po³udnie, Œródmieœcie i Wola; pozosta³e dzielnice – po dwóch. MRW bêdzie wyra¿aæ
swoje opinie o planowanych dzia³aniach
i regulacjach Rady Warszawy i Urzêdu
m.st. Warszawy, maj¹cych istotne znaczenie dla m³odzie¿y stolicy. Cz³onkowie
MRW bêd¹ organizowali dzia³ania, które sami zainicjuj¹, a które odpowiadaj¹
potrzebom m³odzie¿y, takie jak turnieje
sportowe, koncerty, kampanie informacyjne, przedsiêwziêcia zaanga¿owane
spo³ecznie. Bêd¹ reprezentowaæ m³odych
mieszkañców Warszawy na forach wspó³pracy miêdzynarodowej. M³odzie¿owa
Rada Warszawy bêdzie mia³a mo¿liwoœæ
korzystania z w³asnej strony internetowej, zagwarantowanej przez Urz¹d m.st.
Warszawy. Siedzib¹ bêdzie Warszawskie
Centrum Innowacji Edukacyjnych, Spo³ecznych i Szkoleñ przy ul. Ho¿ej 88.
Czy radni M³odzie¿owej Rady Warszawy bêd¹ wybierani bezpoœrednio w szko³ach, jak chce Stowarzyszenie Obywatele dla Warszawy, czy, zgodnie z propozycj¹ Biura Edukacji, bêd¹ to delegaci
M³odzie¿owych Rad Dzielnic? Wkrótce siê
dowiemy, któr¹ koncepcjê wybior¹ sto³eczni radni.
K.

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

Miej uœmiech na twarzy
i pó³ godziny w zapasie
Warszawa to miasto prê¿nie rozwijaj¹cego siê biznesu, têtni¹cego postêpu w wielu
dziedzinach ¿ycia oraz szalonej konkurencji. Jak grzyby po deszczu powstaj¹ nowe
sklepy i centra handlowe. Przechodzieñ przyci¹gany przez przemo¿n¹ si³ê reklamy i
blask neonów, coraz czêœciej zatraca siê w … kupowaniu. Balsamem na stargane
nerwy staj¹ siê nowe pary skarpet czy kilka nowych p³yt. Lecz s¹ rzeczy, których kupno musi byæ starannie zaplanowane. Nie powinniœmy, ba – nie wolno nam kierowaæ siê
przy tych zakupach kaprysami ani daæ siê skusiæ wabi¹cymi zewsz¹d przynêtami.
Na pewno warto rozs¹dnie podejœæ do kupna okularów. Para dobrze dobranych
szkie³ w fachowo dopasowanych oprawkach mo¿e nie tylko pomóc naszemu wzrokowi,
ale równie¿ wprawiæ nas w dobry nastrój na wiele miesiêcy. Przypadkowo i nieprecyzyjnie wykonane okulary bêd¹ pogarszaæ nasz wzrok i powodowaæ d³ugotrwa³y ból
g³owy. Warto siê wiêc zastanowiæ, nim zdecydujemy siê dokonaæ zakupu okularów.
Na warszawskim rynku jest ponad 500 firm zajmuj¹cych siê optyk¹ okularow¹. Wci¹¿ powstaj¹ nowe sklepy, oferuj¹ce klientom okulary, soczewki kontaktowe i ró¿nego rodzaju akcesoria. Nie³atwy wyda³by siê zatem wybór dobrego
zak³adu optycznego, gdyby nie fakt, ¿e ju¿ kilka lat temu najwy¿szy laur w dziedzinie rzemios³a i kupiectwa zosta³ przyznany polskiej firmie optycznej – Centrum Optyki Okularowej „Optokan”, mieszcz¹cej siê przy ul. Kondratowicza 23 na
warszawskim Bródnie. „Us³ugowy Oskar” zdobi wnêtrze zak³adu i zdaje siê codziennie podkreœlaæ jego dewizy: dba³oœæ o zdrowie, wygodê i gust klienta oraz
utrzymanie najlepszej, œwiatowej jakoœci wykonanych okularów.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” s³u¿y klientom od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Przez te lata wykonano tu ponad 50 tysiêcy okularów. Mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e zak³ad jest znany i polecany nie tylko przez mieszkañców Pragi, ale ca³ej
Warszawy i okolic. Klienci ju¿ wiedz¹, ¿e „Optokan” nie jest zwyk³ym sklepem z okularami. W tym zak³adzie kompetentni pracownicy potrafi¹ zadbaæ o wzrok pacjenta. W
Centrum Optyki Okularowej jest bowiem gabinet okulistyczny, w którym lekarze okuliœci przyjmuj¹ non-stop. Na wizyty nie trzeba siê wczeœniej umawiaæ. Gabinet wyposa¿ony jest w sprzêt komputerowy najnowszej generacji. Lepszy mo¿na spotkaæ ju¿ tylko
w specjalistycznych klinikach. Dziêki szczegó³owemu badaniu, zarówno optycznemu,
jak i komputerowemu, bêdziemy pewni postawionej diagnozy.
Po zapisaniu odpowiednich szkie³ i dobraniu najw³aœciwszych opraw, w czym pomog¹ pracownicy zak³adu, bêd¹ Pañstwo czekaæ na gotow¹ parê okularów jedynie pó³ godziny. W czasie oczekiwania mo¿na mile spêdziæ czas w Sali telewizyj-

nej, czy przegl¹daj¹c prasê. Niepostrze¿enie minie 30 minut i zostan¹ wrêczone
gotowe okulary. Klient pewnie nie zd¹¿y zauwa¿yæ, ¿e czeka pó³ godziny. W „Optokanie” jednak ju¿ dawno zwrócono uwagê na to, jak bardzo cenny jest czas klienta.
Wykonanie okularów w zaledwie pó³ godziny to naprawdê ogromny sukces. ¯adnemu zak³adowi siê to nie udaje prócz „Optokanu”. Na ten „milowy krok” z³o¿y³o siê
wiele sk³adników: nowoczesny sprzêt sterowany komputerowo, pozwalaj¹cy na niezwykle precyzyjne szlifowanie szkie³ i ³atwe zamocowanie ich w oprawkach; zatrudnienie dobrych i wyspecjalizowanych pracowników (od okulistów po techników optycznych); skupienie w jednym miejscu zak³adu obs³uguj¹cego klientów oraz du¿ego
magazynu szkie³ i opraw. Dziêki temu uda³o siê skróciæ do minimum czas oczekiwania na okulary. W tym roku „Optokan” jest niedoœcigniony. Przegania wszystkie inne
zak³ady, zarówno polskie jak zagraniczne, o ca³e… pó³ godziny.
Centrum Optyki Okularowej „Optokan” przez lata swej dzia³alnoœci wiele wniós³ w
rozwój optyki w Polsce. Jako pierwsi wprowadzili na rynek blueblocker, jak¿e dziœ popularne. Jako pierwsi te¿ zdecydowali siê pracowaæ na niezwykle specjalistycznym sprzêcie optycznym, by tym samym skróciæ czas wykonania okularów, nic nie trac¹c na ich
jakoœci. Szybka i kompleksowa obs³uga te¿ ju¿ znane s¹ wœród klientów „Optokanu”.
„Optokan” zas³yn¹³ z akcji prowadzonej od d³u¿szego czasu w mediach. Wiele
artyku³ów prasowych i reporta¿y, dotycz¹cych badañ wzroku, wyboru odpowiednich
szkie³, soczewek kontaktowych, czy profilaktyka wœród dzieci, s³u¿y rzetelnemu informowaniu spo³eczeñstwa. „Optokan” chce w sposób przystêpny informowaæ o wspó³czesnych sposobach zapobiegania wadom wzroku, ich leczenia i kompensowania.
Informacja i fachowa pomoc to ogromne atuty tego zak³adu optycznego. Wydaje siê
zatem, ¿e podczas zakupów klienci nie dadz¹ siê ju¿ skusiæ has³om bez pokrycia.
Z „Optokanu” wszyscy wychodz¹ równie zadowoleni, jak podczas wejœcia. Co
wiêcej, wraz z uœmiechem, na twarzy maj¹ nowe, dopasowane okulary i zaoszczêdzone pó³ godziny drogocennego czasu.

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
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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 czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

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

Zespó³ Szkó³ Nr 34
im. Mieszka I
Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7
Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,
022 677-86-29
www.mieszko.neostrada.pl

UKOÑCZY£EŒ ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
I CHCESZ KONTYNUOWAÆ NAUKÊ
proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce
- nauka w formie: dziennej, wieczorowej lub zaocznej
UKOÑCZY£EŒ LICEUM
I CHCESZ ZDOBYÆ DOBRY ZAWÓD
proponujemy Ci:
Szko³ê Policealn¹ w formie zaocznej w zawodach:
* technik us³ug fryzjerskich – nauka 2 lata,
* technolog robót wykoñczeniowych
w budownictwie – nauka 1 rok

NAUKA BEZP£ATNA!

Spotkania na Starej Pradze
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka otwiera II edycjê wyk³adów z cyklu „Spotkania na Starej Pradze”. Cykl rozpocznie wyk³ad Micha³a Pilicha pt. „Najstarsze œwi¹tynie Pragi”,
29 maja (czwartek), o godz. 17.30. Podobnie, jak w roku
ubieg³ym, wyk³ady odbywaæ siê bêd¹ w sali konferencyjnej
Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15.
Wstêp wolny - zapraszamy mieszkañców Pragi, innych dzielnic Warszawy oraz turystów!

NOWE NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM
w Warszawie ul. Odrow¹¿a 75,
z uprawnieniami szko³y publicznej
og³asza zapisy do klasy I i II gimnazjum
na rok szkolny 2008/2009
Szko³a zapewnia: - bezpieczeñstwo,
- przyjazn¹ atmosferê,

Klasy: informatyczna i lingwistyczna
Rozszerzone programy nauczania
Obowi¹zkowe 2 jêzyki obce: - jêz. angielski rozszerzony
- jêz. niemiecki
Znakomita kadra: najlepsi nauczyciele z liceów
Zajêcia dodatkowe w ramach fakultetów
Zapisy i informacje w sekretariacie szko³y, ul. Odrow¹¿a 75

tel. 022 811 01 13, 0608 477 177
http://niepubliczne.gimnazjum.odrowaza.eu.interia.pl

Zarz¹dzenie
Nr 1573/2008
Prezydenta miasta sto³ecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2008 roku
4 nowa gazeta
praska
w sprawie og³oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjê zadania publicznego
w zakresie oœwiaty i wychowania w Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸñ. zm.), w zwi¹zku z art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŸñ. zm.), zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
1. Og³asza siê otwarty konkurs ofert na realizacjê zadañ publicznych w zakresie oœwiaty i wychowania w roku 2008.
2. Konkurs dotyczy realizacji zadañ publicznych w zakresie organizacji ró¿nych form wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y.
3. Miasto bêdzie zlecaæ realizacjê wy¿ej wymienionego zadania publicznego „w formie wspierania” z udzieleniem dotacji,
która nie bêdzie pokrywaæ pe³nych kosztów realizacji zadania.
4. Treœæ og³oszenia o otwartym konkursie ofert stanowi za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§2
Og³oszenie o konkursie publikuje siê poprzez jego zamieszczenie:
1) w gazecie o zasiêgu lokalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc,
4) na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc.
§3
Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Burmistrzowi Dzielnicy Praga Pó³noc m. st. Warszawy.
§4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

OG£OSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy og³asza otwarty konkurs ofert na
realizacjê zadañ publicznych z zakresu oœwiaty i wychowania w roku 2008 polegaj¹cych na organizacji ró¿nych form
wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y oraz zaprasza do sk³adania ofert. Zlecenie realizacji zadañ publicznych nast¹pi w
formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokoœæ œrodków publicznych,
które Miasto ma zamiar przeznaczyæ na ich realizacjê,
wed³ug klasyfikacji bud¿etowej: dzia³ 854 rozdzia³ 85412.
Wysokoœæ
PRIORYTET
œrodków
Organizacja ró¿nych form wypoczynku
letniego dla dzieci i m³odzie¿y.
publicznych (w z³)
ZADANIA
1. Organizacja ró¿nych form wyjazdowych
dla dzieci i m³odzie¿y w okresie ferii letnich.
2. Organizacja wypoczynku stacjonarnego
dla dzieci niepe³nosprawnych, które ze
wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawnoœci
nie mog¹ skorzystaæ z oferty wyjazdowej,
ani z oferty Miasta Sto³ecznego Warszawa
w ramach akcji „Lato w Mieœcie”.

35 000,-

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postêpowanie konkursowe odbywaæ siê bêdzie zgodnie
z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póŸñ. zm.).
2. Dotacjê mo¿e uzyskaæ tylko bezpoœredni organizator formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
3. Jeden podmiot mo¿e z³o¿yæ tylko jedn¹ ofertê.
4. Dofinansowanie nie mo¿e przekraczaæ 80% ca³kowitych
kosztów zadania.
5. Wysokoœæ dofinansowania wynosi:
a. 30 z³ dziennie na jednego uczestnika,
b. w przypadku osób niepe³nosprawnych – 35 z³ dziennie na
jednego uczestnika,
c. na koszty zakwaterowania i wy¿ywienia opiekuna – wolontariusza do 80% kosztów ca³kowitych, ale nie wiêcej ni¿ 300 z³
na wyjazd,
d. w przypadku wypoczynku dzieci niepe³nosprawnych dodatkowo do 80% kosztów wynagrodzeñ specjalistów niezbêdnych do opieki i terapii, ale nie wiêcej ni¿ 800 z³ na jednego
specjalistê.
6. Œrodki pochodz¹ce z dotacji mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na pokrycie kosztów wynikaj¹cych bezpoœrednio z
realizacji zadania:
a. wy¿ywienia oraz zakwaterowania uczestników,
b. zakupu materia³ów na zajêcia dla uczestników,
c. transportu uczestników,
d. zakwaterowania i wy¿ywienia opiekunów-wolontariuszy – pod
warunkiem, ¿e posiadaj¹ pe³ne, wymagane prawem kwalifikacje.
7. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ przeznaczone
na finansowanie wynagrodzeñ kadry – z wyj¹tkiem form wypoczynku dla dzieci niepe³nosprawnych, gdzie mo¿liwe jest
dofinansowanie wynagrodzeñ specjalistów niezbêdnych do
opieki i terapii.
8. Œrodki pochodz¹ce z dotacji nie mog¹ byæ wykorzystane
na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzêtu powy¿ej kwoty
3 500 z³), zakup gruntów, dzia³alnoœæ gospodarcz¹, koszty utrzymania biura organizacji oraz dzia³alnoœæ polityczn¹ i religijn¹.
9. W przypadku, gdy suma dofinansowania z³o¿onych ofert
przekracza wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadania, organizator konkursu zastrzega sobie mo¿liwoœæ
zmniejszenia wielkoœci dofinansowania – czyli objêcia dofinansowaniem mniejszej liczby uczestników ni¿ wnioskowana w ofercie.
10. Dofinansowanie mo¿na wykorzystaæ tylko, gdy placówka
wypoczynku zostanie zg³oszona do w³aœciwego Kuratora
Oœwiaty.

III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi byæ realizowane w okresie ferii letnich w roku
szkolnym 2007/2008 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Œrodki z dotacji mo¿na wykorzystaæ na dofinansowanie
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej zamieszka³ej wy³¹cznie na
terenie Warszawy (od 6 roku ¿ycia do ukoñczenia szko³y
ponadgimnazjalnej /z wyj¹tkiem szkó³ policealnych/, a w przypadku osób niepe³nosprawnych do 24 roku ¿ycia).
Dofinansowaniem nie mog¹ byæ objête dzieci i m³odzie¿
uczestnicz¹ca w turnusach rehabilitacyjnych oraz specjalistycznych obozach sportowych.
IV. Termin i warunki sk³adania ofert
1. Rozpatrywane bêd¹ wy³¹cznie oferty z³o¿one na drukach
zgodnych z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór ofert
dostêpny jest na stronie internetowej Biura Edukacji Urzêdu
m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl .
Organizacje pozarz¹dowe o zasiêgu lokalnym oraz parafie
(obejmuj¹ce swoj¹ dzia³alnoœci¹ obszar dzielnicy Praga Pó³noc) zgodnie z adresem siedziby organizacji, parafii, sk³adaj¹ oferty w Urzêdzie Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15, 03–708 Warszawa
2. Przed z³o¿eniem oferty pracownik Urzêdu Dzielnicy Praga
Pó³noc Urzêdu mo¿e udzielaæ stosownych wyjaœnieñ na pytania oferenta dot. wymogów formalnych (ul. K³opotowskiego 15 pok. 533), równie¿ pod nastêpuj¹cymi numerami telefonów: 022 59-00-137, 022 59-00-136.
Oferty nale¿y sk³adaæ lub przesy³aæ na powy¿szy adres w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2008 roku do
godz. 15.00.
Oferta, która wp³ynie po ww. terminie, nie bêdzie objêta procedur¹ konkursow¹ (dotyczy to równie¿ ofert przes³anych
poczt¹).
3. Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie, na której powinny byæ zamieszczone:
a. nazwa i adres podmiotu
b. forma wypoczynku
c. adnotacja „Oferta na otwarty konkurs ofert dotycz¹cy organizacji ró¿nych form wypoczynku letniego 2008”.
V. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawid³owo i kompletnie wype³niony formularz oferty podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ
woli, zgodnie z wyci¹giem z Krajowego Rejestru S¹dowego.
Pouczenie:
Oferta oraz za³¹czniki powinny byæ z³o¿one w jednym egzemplarzu; wszystkie pola oferty musz¹ zostaæ czytelnie wype³nione (w miejsca, które nie odnosz¹ siê do oferenta nale¿y wpisaæ „nie dotyczy”); w dokumencie nie wolno dokonywaæ skreœleñ i poprawek, poza wyraŸnie wskazanymi rubrykami; w przypadku opcji „niepotrzebne skreœliæ” nale¿y dokonaæ w³aœciwego wyboru; we wskazanych miejscach nale¿y
umieœciæ pieczêæ podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru w³aœciwego rejestru lub odpowiednio wyci¹g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj¹ce status prawny podmiotu sk³adaj¹cego ofertê i umocowanie osób go reprezentuj¹cych, wa¿ny 3 miesi¹ce od daty
wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci za rok 2007
/dotyczy równie¿ koœcielnych osób prawnych/
* w przypadku krótszej dzia³alnoœci – za okres od dnia rejestracji do dnia z³o¿enia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe sk³adane do wewnêtrznych organów nadzoruj¹cych za rok obrachunkowy 2007
* koœcielne osoby prawne (parafie, zgromadzenia) lub organizacje krócej dzia³aj¹ce /za okres od dnia rejestracji do dnia
z³o¿enia oferty/ – sk³adaj¹ informacjê finansow¹ (wed³ug
wzoru dostêpnego na stronie internetowej Biura Edukacji).

5. Statut organizacji.
6. Oœwiadczenie podmiotu sk³adaj¹cego ofertê (wed³ug wzoru
dostêpnego na stronie internetowej Biura Edukacji Urzêdu
m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl).
Za³¹czniki dodatkowe:
Do oferty mog¹ byæ za³¹czone rekomendacje lub opinie.
Pouczenie:
* Wszystkie strony oferty wraz za³¹cznikami winny byæ ze
sob¹ po³¹czone (np. zszyte) i ponumerowane. Do z³o¿onej
dokumentacji nale¿y do³¹czyæ zestawienie za³¹czników wraz
z ogóln¹ liczb¹ stron. Oferty z³o¿one nie podlegaj¹ uzupe³nieniu ani korekcie.
* Wszystkie kopie dokumentów za³¹czonych do oferty mog¹
poœwiadczaæ odpowiednie osoby, uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i sk³adania oœwiadczeñ woli w jego
imieniu, ujawnione w odpowiednim rejestrze Krajowego Rejestru S¹dowego.
* W przypadku okreœlenia upowa¿nieñ do reprezentacji, winny byæ one do³¹czone do oferty.
* Za³¹czone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych (art.
96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie),
mog¹ równie¿ poœwiadczaæ notariusze.
VI. Terminy i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert i ich wstêpna ocena pod wzglêdem formalnym nast¹pi w ci¹gu 5 dni po up³ywie terminu sk³adania ofert
w obecnoœci co najmniej dwóch pracowników upowa¿nionych
przez Burmistrza Dzielnicy Praga Pó³noc.
2. Oceny formalnej i merytorycznej z³o¿onych ofert dokona
Zespó³ Doradczy ds. Opiniowania Ofert na Realizacjê Zadañ
Publicznych powo³any przez Prezydenta m.st. Warszawy.
3. Po analizie z³o¿onych ofert Zespó³ ds. Opiniowania Ofert
przed³o¿y rekomendacje, co do wyboru ofert, Prezydentowi
m.st. Warszawy nie póŸniej ni¿ w ci¹gu 10 dni, licz¹c od ostatniego dnia sk³adania ofert.
4. Rozstrzygniêcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st.
Warszawy w formie zarz¹dzenia.
5. Od rozstrzygniêcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu
dotacji nie stosuje siê trybu odwo³awczego. Zarz¹dzenie Prezydenta jest podstaw¹ do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta zosta³a wybrana.
6. Zarz¹dzenie zawieraj¹ce rozstrzygniêcie konkursu ofert
zostanie zamieszczone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Dzielnicy w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. K³opotowskiego 15 i na stronie internetowej Urzêdu
Praga Pó³noc m.st. Warszawy.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odst¹pienia od rozstrzygniêcia konkursu ofert bez podania
przyczyny.
VII. Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria formalne:
a. podmiot sk³adaj¹cy ofertê spe³nia wymogi formalne okreœlone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.),
b. jego cele statutowe musz¹ byæ zbie¿ne z zadaniami z zakresu oœwiaty i wychowania,
c. przed³o¿ono kompletny i prawid³owo wype³niony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi za³¹cznikami),
podpisany przez osoby upowa¿nione do sk³adania oœwiadczeñ woli, w terminie okreœlonym w og³oszeniu.
2. Kryteria merytoryczne:
a. adresatami zadania s¹ dzieci i m³odzie¿ z terenu Warszawy,
b. podmiot sk³adaj¹cy ofertê jest bezpoœrednim organizatorem i realizatorem zadania,
c. realizacja zadania opiera siê na zasobach kadrowych z
odpowiednimi kwalifikacjami - preferowane bêd¹ programy,
których organizacja oparta jest przede wszystkim na pracy
wykwalifikowanych wolontariuszy,
d. podmiot sk³adaj¹cy ofertê posiada doœwiadczenie w realizacji zadañ bêd¹cych przedmiotem konkursu /ocena Zespo³u oparta bêdzie na danych zawartych zarówno w ofercie, jak
i w do³¹czonych rekomendacjach i opiniach uzyskanych przez
organizacjê lub osobê bezpoœrednio odpowiedzialn¹ za organizacjê i wykonanie zadania/,
e. podmiot jest wiarygodny pod wzglêdem finansowym (na
podstawie analizy sprawozdania finansowego do³¹czonego
do oferty oraz – je¿eli organizacja realizowa³a tego typu zadanie – pozytywnej oceny /Biura Edukacji lub innej jednostki
organizacyjnej Miasta/ realizacji podobnego zadania w latach
2003-2007 uwzglêdniaj¹cej sposób rozliczenia siê z otrzymanej w tym okresie dotacji od m.st. Warszawy).
VIII. Dotacje przekazane na realizacjê ró¿nych form wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y organizowanych w okresie ferii letnich w 2006 i 2007 roku

Lp.

ORGANIZACJE
POZARZ¥DOWE

1. FUNDACJE

KWOTA
DOTACJI
w 2006 r.

KWOTA
DOTACJI
w 2007 r.

-

-

2. STOWARZYSZENIA

35 033,00

9 400,00

3. POZOSTA£E

5 240,20

37 175,00

4 0273,20

46 575,00

RAZEM

z up. Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy
/-/ Jacek Wojciechowicz
Zastêpca Prezydent m.st. Warszawy
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Sesja przed majówk¹

BOS – dla juniorów i seniorów
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, powo³any do ¿ycia dziesiêæ lat temu,
dzia³a prê¿nie, wype³niaj¹c statutowe zadania – organizuje zajêcia sportowe i rekreacyjne, zawody i imprezy sportowe przede
wszystkim dla uczniów bia³o³êckich szkó³, zapewnia uczestnictwo w przedsiêwziêciach sportowo – rekreacyjnych osobom niepe³nosprawnym, popularyzuje i
upowszechnia sport, rekreacjê ruchow¹ i turystykê. W 2007 roku
we wszystkich obiektach BOS –
w hali sportowej i na basenie przy
Œwiatowida, w hali sportowej i na
boiskach zewnêtrznych, tak¿e na
lodowisku przy Strumykowej, na
kortach tenisowych przy Picassa
– zorganizowano 17 imprez rekreacyjno – sportowych – akcje
Zima i Lato w mieœcie, Bal m³odego mistrza sportu, V Amatorski Turniej Tenisa Sto³owego, II
edycjê Okrêgowej Ligi P³ywackiej

Warszawy i Mazowsza, turniej
pi³ki no¿nej Po¿egnanie Lata, turniej halowej pi³ki no¿nej „Bia³o³êka Cup – 07”. 21 imprez BOS organizowa³ wspólnie z innymi podmiotami – bal karnawa³owy
Wspólnoty „Ruch – Œwiat³o –
¯ycie”, turnieje halowej pi³ki no¿nej KP Agape, Paradê Orkiestr
Dêtych, Targi Pracy i Przedsiêbiorczoœci, XIII Warszawsk¹
Olimpiadê M³odzie¿y Niepe³nosprawnej, X Bieg Niepodleg³oœci,
Dzieñ Sportowy Kibica „Legii”. 18
imprez w obiektach BOS zorganizowa³y firmy zewnêtrzne – Polska Liga Koszykówki na Wózkach, Fina³owy Turniej Mistrzostw
Polski w pi³ce siatkowej niepe³nosprawnych, turnieje pi³ki no¿nej.
Niewiele warszawskich dzielnic
mo¿e siê poszczyciæ tak rozbudowan¹ baz¹ sportow¹ i rekreacyjn¹
– dwoma halami sportowymi o wymiarach 36 x 24 m i 48 x 26 m,

pe³nowymiarowym boiskiem do
pi³ki no¿nej, sztucznym lodowiskiem o wymiarach 45 x 20 m, szeœciotorowym basenem o d³ugoœci
25 m, œcian¹ wspinaczkow¹ wysok¹ na ponad 10 m, czterema boiskami do pi³ki rêcznej, boiskiem
do siatkówki, dwoma kortami tenisowymi. Obie hale sportowe –
przy Strumykowej i Œwiatowida od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7 do 18 s¹ udostêpniane
na programowe zajêcia uczniów
szkó³ podstawowych 342 i 344, a
tak¿e uczniów gimnazjum 123. Interesuj¹cym novum by³ program
realizowany od maja do grudnia
„Senior – starszy sprawniejszy”.

Cel, jaki za³o¿yli sobie organizatorzy, to podniesienie sprawnoœci
fizycznej najstarszych mieszkañców dzielnicy, zwiêkszenie ich
zdolnoœci motorycznych, podniesienie jakoœci ¿ycia poprzez lekcje nauki p³ywania i zajêcia Nordic Walking, a tak¿e uczestnictwo
w du¿ej imprezie rekreacyjnej.
Wykwalifikowani instruktorzy
umiejêtnie dostosowywali charakter æwiczeñ do wieku i sprawnoœci
fizycznej uczestników. Jesieni¹,
jako jedyny bodaj oœrodek w stolicy, BOS zorganizowa³ zajêcia Nordic Walking pod kierunkiem instruktorki w stopniu doktora nauk
o wychowaniu fizycznym, autorki
podrêcznika dotycz¹cego tej dyscypliny sportu. To przedsiêwziêcie
okaza³o siê hitem – zainteresowa(egu)
nie jest ogromne.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
14 maja (œroda) godz. 16 - Wieczorek Taneczny Seniorów Wstêp 8 z³ (dla s³uchaczy UTW- 4 z³)
17 maja (sobota) godz. 11 - Sobota Artystyczna - „£azienki
Królewskie w oczach dziecka”. Plener malarski dla dzieci i
m³odzie¿y z Domu Kultury „Zacisze”. Spotkanie w Amfiteatrze
w £azienkach Królewskich
18 maja (niedziela) godz. 9-20 - Dzieciêca Stolica 2008 – IX
Plenerowe spotkania dzieciêcych i m³odzie¿owych twórców
ruchu amatorskiego, plac przed Pa³acem M³odzie¿y - park
Œwiêtokrzyski w Warszawie, prezentacje taneczne na scenie,
happening plastyczny i bezp³atne zajêcia manualne dla dzieci
na stoisku Domu Kultury „Zacisze”
19 maja (poniedzia³ek) godz. 12 - Wyk³ad dla s³uchaczy UTW.
Przemys³aw Pasek - prezes Fundacji „Ja -Wis³a” „Zagadnienia ekologiczne Wis³y ze szczególnym uwzglêdnieniem Mazowsza”
20-25 maja (wtorek-niedziela) - Plener malarsko-taneczny
dla doros³ych w Viœtytis na Litwie
21 maja (œroda) godz. 16 - Wieczorek Taneczny Seniorów Wstêp 8 z³ (dla s³uchaczy UTW- 4 z³)
26 maja (poniedzia³ek) - Autokarowa majówka integracyjna
dla s³uchaczy UTW do Broku
27 maja (wtorek) godz. 19.15 - Wyk³ad z historii sztuki XIX w.
„Malarstwo francuskie” - Anna Czerwiñska
28 maja (œroda) godz. 16 - Spotkanie Ko³a Terenowego Zwi¹zku Sybiraków Warszawa Praga-Pó³noc; godz. 16.30 - Prelekcja „Jak zachowaæ zdrowie w podesz³ym wieku?”- dr Ma³gorzata Misiuna; godz. 18 - Spotkanie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Ko³a nr 5 - Zacisze. Minikoncert z okazji Dnia Matki
30 maja-5 czerwca (pi¹tek-czwartek) - Muzyczne warsztaty
szlakiem Mickiewicza oraz bia³oruskich Kresów Rzeczypospolitej: Brzeœæ, Kobryñ, Baranowicze, Nowogródek, Miñsk, Postawy, Wilno
31 maja (sobota) godz. 17 - Spotkanie z gitar¹. VII Prezentacja
uczniów klasy gitary Jana Kasprzyka z Domu Kultury „Zacisze”
Serdecznie zapraszamy 1 czerwca (niedziela) godz. 11
do £azienek Królewskich, Wodozbiór, Ogród Ró¿any
W programie:
- godz. 11 - program artystyczny Domu Kultury „Zacisze”
- godz. 12.30 - „£azienki w oczach dziecka”. Wernisa¿ wystawy
poplenerowej prac dzieci i m³odzie¿y Pracowni rysunku i malarstwa z Domu Kultury „Zacisze”. Otwarcie - prof. Marek Kwiatkowski

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

Nie wiadomo, co spowodowa³o, i¿ XIX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc w swym
aspekcie merytorycznym trwa³a niespe³na godzinê. Czy
wp³yw na to mia³ termin sesji 29 kwietnia - przed d³ugim
weekendem, czy pe³na obecnoœæ na sesji radnych PO i Lewicy. Zapewne oba te aspekty
mia³y znaczenie, lecz nie
uchroni³o obserwatorów obrad
od wys³uchania tak¿e prawie
godzinnej debaty politycznej.
XIX sesja, jak na warunki praskie, mia³a przebieg stosunkowo spokojny, byæ mo¿e dlatego, ¿e radni nie zdecydowali
siê na podjêcie debaty w sprawie, która w porz¹dku obrad
wydawa³a siê najtrudniejsza, a
mianowicie o podwy¿ce cen w
strefie p³atnego parkowania.
Punkt ten z przyczyn technicznych zosta³ w trakcie obrad
pominiêty, gdy¿ w sprawie nie
wypowiedzia³a siê wiod¹ca
komisja infrastruktury. Z tych
samych przyczyn upad³ wniosek zarz¹du o wyra¿enie opinii rady w sprawie przed³u¿enia trasy tramwajowej z rejonu Dworca Wschodniego do
Z¹bek. Rada, realizuj¹c kolejny punkt porz¹dku obrad wykaza³a siê pewn¹ niekonsekwencj¹, bo jednoczeœnie
mimo braku opinii komisji infrastruktury pozytywnie zaopiniowa³a wykaz lokali u¿ytkowych
przeznaczonych do zbycia na
rzecz dotychczasowych najemców. Mimochodem wywi¹zywa³a siê polemika pomiêdzy
przewodnicz¹c¹ rady Kowalsk¹-Kobus (PO) a przewodnicz¹c¹ komisji infrastruktury Sosnowsk¹ (PWS) na temat skorelowania poczynañ
komisji z pracami ca³ej rady.
Bez wiêkszych zgrzytów przesz³y punkty opiniowane przez
komisjê polityki spo³ecznej,
prawa i samorz¹du. Przewodnicz¹cy tej komisji, Mariusz
Borowski (SLD), krótko przedstawia³ opiniê komisji, a rada
po kolei uchwala³a - Lokalny
Program Profilaktyki Uzale¿nieñ i Przeciwdzia³ania Przemocy w dzielnicy, opiniê w
sprawie wykazu miejsc, na których dopuszcza siê prowadzenie handlu obwoŸnego, a tak-

Zacisze luksus wœród willi!
KLIMATYZACJA GRATIS!
 metra¿e od 45-88 m2
 cena na dziœ
od 7000 z³/m2
 kameralny,
chroniony budynek
 gara¿ podziemny
 w³asnoœæ hipoteczna

Sprzeda¿
POL-TOP
0501-273-333
www.poltop.waw.pl

¿e korektê bud¿etu w sprawach do¿ywiania dzieci na
Pradze. Sielanka zakoñczy³a
siê po ostatnim punkcie merytorycznym. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski to
prawdziwy fajerwerk opozycji.
Radna Sosnowska (której ma³¿onek Robert, by³y burmistrz
z ramienia PiS, na si³ê chcia³
wyrzuciæ Now¹ Gazetê Prask¹
z zajmowanego lokalu przy
K³opotowskiego 15), mia³a
czelnoœæ zapytaæ, co gazeta
jeszcze tam robi, inny radny
PWS Szewczyk dr¹¿y³ sprawê
handlu na Sokolej. Radnych
PiS interesowa³a polityka kadrowa zarz¹du w œwietle doniesieñ tabloidów, a w szczególnoœci osoba dyrektora
Domu Kultury Makowskiego. I
tu naciêli siê na zdecydowan¹
kontrê burmistrz Koczorowskiej, która przypomnia³a, w
jakich okolicznoœciach PiS odwo³a³ pierwszego dyrektora
Domu Kultury, aby zwolniæ stanowisko dla Pana Makowskiego z wykszta³cenia... chemika.
W tej czêœci debaty radny Tondera (SLD) z przyjemnoœci¹
powita³ powrót po wygranym
procesie s¹dowym do urzêdu
zwolnionego tak¿e przez PiS
by³ego naczelnika wydzia³u
technicznego - Miko³aja Kasjaniuka. Po godzince debata
os³ab³a i nikt ju¿ nie protestowa³, gdy przewodnicz¹ca rady
sesjê zamknê³a.
DCH
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

KREDYT
GOTÓWKOWY

od 500 z³ do 50000z³
SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO
BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!
Warszawa,
ul. Marymoncka 105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)
tel.

22 425-01-60

Decyzja w 2 minuty,
pieni¹dze tego samego dnia!
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

6 nowa gazeta praska

Mazowsze na Floriañskiej
W pierwszy weekend po
imieninach swego patrona ulica Floriañska zatêtni³a
¿yciem, podczas trzeciego ju¿
Jarmarku Floriañskiego 10 –
11 maja. Przed katedr¹ œw.
Floriana, a tak¿e wzd³u¿ ulicy
ustawi³y siê pojazdy stra¿ackie, na które mo¿na by³o
wejœæ i z bliska obejrzeæ
wszystkie urz¹dzenia. Ciekawym s³uchaczom stra¿acy
opowiadali o swej pracy, prezentowali te¿ czworono¿nych
pomocników – psy, towarzysz¹ce im w akcjach poszukiwania ofiar po¿aru. Na wiêkszych czworonogach, kucykach, spacer odbywali najm³odsi amatorzy jazdy konnej.
Przy stoisku drugiej s³u¿by
mundurowej, informacji udzielali
policjanci, oferuj¹c tak¿e informatory i ulotki o ró¿nych formach pomocy w trudnych sytuacjach rodzinnych i s¹siedzkich.
„Pomó¿ nam pomagaæ” –
ulotka z takim apelem, a tak¿e informacje i zdjêcia o dzia³alnoœci Oœrodka „Hospicjum
Domowe” z ul. Tykociñskiej
27/35 na Targówku przybli¿a³y wiedzê o tym, co jest najtrudniejsze: ciê¿ka choroba,
ostatnie stadium ¿ycia, ¿a³oba po bliskich.
O formach pomocy w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej,
o kulturze i innych wa¿nych
dla mieszkañców sprawach,
mo¿na by³o porozmawiaæ pod
namiotem Urzêdu Dzielnicy
Praga Pó³noc. Skorzysta³o z
tej oferty wielu pra¿an, zadowolonych z mo¿liwoœci bliskie-

go kontaktu z przedstawicielami lokalnej w³adzy.
Przy stolikach przed namiotem dzieci wykonywa³y prace
na konkurs rysunkowy. By³a
loteria fantowa i drobne nagrody dla tych, którzy prawid³owo odpowiedzieli na pytania, dotycz¹ce dzielnicy i Warszawy. Pracownicy Muzeum
Warszawskiej Pragi zachêcali
do przekazywania i zbierali
zdjêcia, dokumenty, przedmioty codziennego u¿ytku –
pami¹tki, które wzbogac¹
zbiory Muzeum.
Do spróbowania i nabywania smako³yków zachêcali wytwórcy regionalnego pieczywa, serów i wêdlin, m.in. z Korycina na Podlasiu. Mieli konkurencjê z Wieliszewa i Miñska Mazowieckiego. Kilku
pszczelarzy oferowa³o miody,
m.in. Jerzy Rosiñski, w³aœciciel wêdrownej pasieki, który
swoje roje przewozi tam,
gdzie aktualnie kwitnie rzepak, gryka, wrzos.
Konkurowali te¿ twórcy wyrobów artystycznych, przede
wszystkim korali, wisiorków i
pierœcieni. Uwagê przyci¹ga³y rêkodzie³a z drewna, wikliny, gliny i tkactwo artystyczne.
Na scenie zmieniali siê artyœci, zaspokajaj¹c ró¿norodne gusta s³uchaczy i widzów.
W sobotê, po wystêpach aktora cyrkowo-estradowego
Piotra Tomczaka zagra³a Kapela Czerniakowska, potem
prezentowa³y siê zespo³y
szkolne. Wielk¹ sympatiê zdoby³ zespó³ tañca irlandzkiego

„Realtai” przy Gimnazjum nr
145 im. Jana Paw³a II.
Do ostatniego planowanego wydarzenia artystycznego
– koncertu Tomka Kamiñskiego, artysty nurtu muzyki chrzeœcijañskiej, swój akord do³o¿y³a pogoda – burzê i deszcz.
Wynagrodzi³a to niedzieln¹,
s³oneczn¹ aur¹, dodaj¹c uroku wystêpom M³odzie¿owej
Orkiestry Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Pu³tusku, pokazom musztry paradnej Orkiestry Stra¿ackiej i Orkiestry Reprezentacyjnej KS Policji oraz
licznych zespo³ów z dzielnicowych domów kultury i Diecezji Warszawsko-Praskiej, orkiestry z Chmielnej, kapeli z
Marymontu, Ró¿yc Orkiestra,
a na koniec City Boy w wykonaniu Stanis³awa Wielanka i
„Kameleona”.
Najsilniejsze wra¿enie na
uczestnikach Jarmarku i okolicznych mieszkañcach zrobi³o Warszawskie Bractwo Kurkowe im. Jana Kiliñskiego, oddaj¹c trzy salwy ze swej armaty, na czeœæ Króla Kurkowego, ludzi zgromadzonych
na Floriañskiej i Pragi. Potem,
w ciszy, z powag¹ odczytano
Dekret, nadaj¹cy Pradze prawa miejskie.
Duszpasterz œrodowisk
twórczych i sportu Diecezji
Warszawsko-Praskiej, ks. Andrzej Chibowski przypomnia³,
¿e inicjatorem Jarmarku Floriañskiego by³ arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ, który nadal
interesuje siê tym lokalnym
œwiêtem praskim. Kontynu-

uj¹c jego ideê organizatorzy
kolejnych Jarmarków zapraszaj¹ wystawców z ró¿nych
mazowieckich gmin. Chc¹, by
na czas tej imprezy ulica Floriañska obrazowa³a to, co na
Mazowszu jest piêkne i wartoœciowe. O tej mazowieckiej
integracji mówili równie¿:
kanclerz Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Wojciech Lipka, burmistrz Jolanta Koczorowska, wiceburmistrz Artur
Buczyñski, przewodnicz¹ca
Rady Pragi Pó³noc El¿bieta
Kowalska-Kobus i pos³anka
Alicja D¹browska.
Honorowy patronat na Jarmarkiem Floriañskim sprawowali: Adam Struzik - marsza³ek Województwa Mazowieckiego i Hanna GronkiewiczWaltz – prezydent Warszawy.
K.

Zdjêcia: Adam Rosiñski i Maciej Pilipczuk.
Fotoreporta¿ A. Rosiñskiego z III Jarmarku Floriañskiego mo¿na obejrzeæ na stronie Samorz¹du Kamionka (osiedla, s¹siaduj¹cego z Prag¹ Pó³noc) - www.kamionek.waw.pl

4 masz problem ze s³uchem
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4 wykonamy bezp³atne badanie s³uchu
4 skonsultujemy z laryngologiem
4 dobierzemy odpowiedni aparat s³uchowy œwiatowych
producentów: Siemens, Phonak, Rion

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30
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4 jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
zapewnimy
4 przegl¹d techniczy oraz porady
4 œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
4 wk³adki uszne
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by zostali sfotografowani. Powsta³ cykl portretów ludzi i zdjêæ
tego obszaru. Autor wykonywa³
je aparatem analogowym, na
b³onê filmow¹. Sam obrabia³ i
wykonywa³ odbitki. Jest bardzo
wdziêczny ludziom z „Apteki
sztuki”, którzy udostêpnili na tê
pracê pomieszczenia, oraz Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi” za
okazane zaufanie. Dziêki temu
zdjêcia z cyklu „Brzeg” prezentowane s¹ na du¿ej przestrzeni
ekspozycyjnej.
Dlaczego zdjêcia s¹ czarnobia³e? Ich autor przekonuje, ¿e
do tego cyklu kolor by nie pa-

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Od 4 maja o godz. 16.00
w muszli koncertowej w Parku Praskim
ruszy³ SEZON LETNI ‘2008
„Niedzielne Koncerty w Parku Praskim”
14 maja (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” -„Koncert na osiem wiolonczel” w wykonaniu klasy kameralistyki prof.
Wojciecha Walaska (Uniwersytet Muzyczny im. Fr. Chopina w
Warszawie)
15 maja (czw.), godz. 18 - „Wieczory pieœni i tañca – Migda³y
i pomarañcze” - „Zapomniane ksiê¿yce” pieœni sefardyjskie w
stylu orientalnym Anna Jagielska - œpiew, gitara, wybór utworów; Marta Maœlanka - santur, cymba³y, instrumenty perkusyjne; Micha³ Pindakiewicz - gitara; Mohammad Rasouli - flety
nej, tar, daf; Robert Siwak - darabuka, instrumenty perkusyjne; Mirella Gliwiñska - prowadzenie koncertu. W drugiej czêœci pokaz tañca arabskiego w wykonaniu Anety Aliyah Gienibor oraz nauka podstaw tañca.
od 16 maja do 10 czerwca, godz. 10 - 18 - Wystawa malarska serbskiego artysty MIODRAG MIKOMOON PEŒIÆ
19 maja (pon.) godz. 18 - Spotkanie z pisark¹ Joanna Siedleck¹ w ramach Klubu Praskich Twórców
20 maja (wt.), godz. 18 - „Praskie koncerty kameralne” - Orkiestra Kameralna ODEON pod dyrekcj¹ Jana Sienkiewicza;
Alicja ZDROJEK – sopran; Ignacy OLSZEWSKI – tenor; Jan
MITORAJ – baryton; Jadwiga SIENKIEWICZ – fortepian
21 maja (œr.), godz. 18 - „Praskie wieczory jazzowe”, prowadzenie – Ma³gorzata Korczyñska
22 maja (czw.), godz. 19 - Bazylika pw. najœwiêtszego Serca
Jezusa ul. Kawêczyñska 53 - Koncert z cyklu „Mistrzowskie
dzie³a na smyczki i nie tylko”. Soliœci oraz Nowa Orkiestra
Kameralna Pawe³ Kos-Nowicki – dyrygent
26 maja (pon.), godz. 17.30 - Dzieñ Matki - Impreza artystyczna dla Mam z dzieæmi
27 maja (wt.), godz. 17.30 - Pokaz slajdów „Chiny” cz.II
27 maja (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - Koncert w wykonaniu klasy œpiewy solowego prof. Jadwigi Skoczylas (ZPSM im. Fr. Chopina w Warszawie, ul. Bednarska)
28 maja (œr.), godz. 18 - „Wieczory kabaretowe” - Renata Zarêbska w recitalu „Diabe³ jest kobiet¹”

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

KUPON
R A B AT O W Y

Czarno-bia³y brzeg
Andrzej Pisuk od kilku lat mieszka na Pradze. „To niezwyk³e miejsce. Fotogenicznoœæ Pragi sk³oni³a mnie do fotografowania. Dziwny przymus przerodzi³ siê w pasjê.” Owocem
tej pasji sta³y siê wystawy: „Okno na podwórze”, „Zdjêcia z
Polski”, „Zabawy”, „Zabawy II”. Od kwietnia w Galerii Grodzkiej w Krakowie mo¿na obejrzeæ cykl „Praga. Moi s¹siedzi”.

7

ul. D¹browszczaków 5A

APARATY S£UCHOWE

9 maja w galerii „Apteka sztuki” przy al. Wyzwolenia 3/5
otwarto wystawê 36 czarno-bia³ych fotografii pod wspólnym tytu³em „Brzeg”. Powsta³y podczas spacerów autora po nadwiœlañskich chaszczach miêdzy
mostami: Gdañskim i £azienkowskim. Na tym kawa³ku dziczy w œrodku miasta Andrzej
Pisuk natkn¹³ siê na ludzi, którzy tam mieszkaj¹, a raczej koczuj¹. Podczas kolejnych wêdrówek, miêdzy listopadem
ubieg³ego a marcem bie¿¹cego
roku zaprzyjaŸni³ siê z tymi ludŸmi. Od nich wysz³a inicjatywa,

nowa gazeta praska

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

sowa³; jest za bardzo publicystyczny, za bardzo odwraca od
treœci. „Ten œwiat by³ czarnobia³y. Kolor nie odgrywa tu roli,
wiêc lepiej wybraæ czarno-bia³y obraz rzeczywistoœci”.
Ludzi, których portrety znalaz³y siê na wystawie, Andrzej
Pisuk chcia³ zaprosiæ na wernisa¿. Nie znalaz³ ich ju¿ jednak w tamtych miejscach; po
koczowiskach nie ma œladu.
„Bohaterowie zdjêæ Pisuka
zagoœcili na ch³odne miesi¹ce
w tym z pozoru nieprzyjaznym
kawa³ku Warszawy. Tu odnaleŸli szczególn¹ formê niezale¿noœci. Na ziemi niczyjej zatrzymali siê na chwilê, by przeczekaæ zimê. Zbudowali, niczym
wêdrowne ptaki, w³asne gniazda z patyków i znalezionych
wko³o a porzuconych przez innych przedmiotów. /…/ Zdjêcia
Macieja Pisuka w bardzo klarowny sposób opowiadaj¹ o
grupie odmieñców ¿yciowych,
którzy dla zaspokojenia swojej
potrzeby niezale¿noœci nie
wchodz¹ w jakiekolwiek uk³ady
z czymkolwiek, co ma zinstytucjonalizowany charakter, jak

noclegownie czy inne miejsca
oferuj¹ce opiekê. Maj¹ swój zamkniêty œwiat wœród przyrody i
zaledwie kilku niezbêdnych do
egzystencji przedmiotów. Spokojna narracja kadrów jest dopasowana do tematu.”- tak¹
ocenê wystawi³ Andrzej Zygmuntowicz, pod kierunkiem którego Andrzej Pisuk odbywa³
kurs fotoreporta¿u na Wydziale Dziennikarstwa UW.
W opinii kuratora wystawy,
Krzysztofa Pu³toraka, „na ka¿dej fotografii mo¿na uchwyciæ
¿yw¹ rzecz. Autor uchwyci³
dobrego ducha sztuki, niezale¿noœci, wolnoœci, przyrody.
Wbrew pozorom, zdjêcia s¹
pogodne i szczêœliwe, bo pokazuj¹ ¿ycie. Obiekty na œcianach s¹ ¿ywe.”
Uczestnicz¹c¹ w wernisa¿u
7-letni¹ Tosiê Hoduñ poprosiliœmy o wybranie najciekawszego zdjêcia. Dziewczynka
wybra³a fotografiê z kobiet¹,
która siedzi wœród rozrzuconych na ziemi i wisz¹cych na
ga³êziach przedmiotów codziennego u¿ytku; od œwiata
odgradza j¹ p³ot z ga³êzi.
Wystawê zdjêæ Andrzeja Pisuka w galerii „Apteka sztuki”
mo¿na ogl¹daæ do 16 czerwca.
K.

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
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

Sztuka ³¹czy
Wspó³praca kulturalna polsko-serbska trwa ju¿ 10 lat. Znany polski multimedialny artysta Wies³aw Janasz przygotowa³ wystawê rzeŸb po³¹czon¹ z Happeningiem w którym uczestniczyli serbscy artyœci baletu z Belgradu. Ca³oœæ inscenizacji
zwieñcza³ taniec nawi¹zuj¹cy do tradycji kultury serbskiej, zamykaj¹cy siê w formie krêgu. Wies³aw Janasz zostawi³ trwa³y œlad na Ziemi serbskiej. Jest to rzeŸba
nawi¹zuj¹ca do kultury antycznej „ANDROGYN I”. Przy realizacji rzeŸby pomagali serbscy: Miodrag Peœiæ i Zoran Avramoviæ. W zesz³ym roku polska malarka
Ma³gorzata Czernik otwiera³a FESTIWAL KULTURY SERBSKIEJ w mieœcie Valjevo.
Wszystkie te dzia³ania artystyczne mia³y miejsce w INTERNATIONAL ART STUDIO
MICIA TRNAVAC.
Honorowy goœæ Wies³aw Janasz postanowi³ wyrzeŸbiæ drug¹ rzeŸbê „ANDROGYN II”.
Dba³oœæ o polskich artystów zostawi³a pozytywn¹ aurê, ¿e sztuka ³¹czy, tworzy
i pozostawia trwa³e wiêzy. 15 maja o godz. 18 w PRASKIM CENTRUM WYSTAWOWYM w Domu Kultury „Praga” serbski artysta Miodrag Pesiæ zaprezentuje swe
malarstwo, rysunek, rzeŸbê z papieru ART.LIVE - malowanie na ¿ywo. Zapraszamy.

XIV Warszawska Olimpiada M³odzie¿y Niepe³nosprawnej
Warszawska Olimpiada M³odzie¿y Niepe³nosprawnej jest imprez¹ cykliczn¹, odbywa siê
corocznie ju¿ od trzynastu lat. Ide¹ Olimpiady jest aktywizacja m³odzie¿y sprawnej inaczej
w sporcie rozumianym jako rehabilitacja, edukacji rozumianej jako zdobywanie wiedzy
ogólnej i zawodowej by braæ czynny udzia³ w ¿yciu spo³ecznym na szczeblu lokalnym. Tak
rozumiana aktywizacja jest nagradzana. Sprawni inaczej laureaci zdobywaj¹ w ten sposób
potrzebny sprzêt rehabilitacyjny edukacyjny i dostosowawczy, przyznawany w formie bonów (certyfikatów) za I i II miejsca, zaœ za III nagrody rzeczowe.
Zapraszamy wszystkie osoby niepe³nosprawne w wieku 7-25 lat, które chc¹ poczuæ siê
jak prawdziwi olimpijczycy, do wziêcia udzia³u w Warszawskiej Olimpiadzie.
Tegoroczna Olimpiada odbêdzie siê 31 maja w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu
Warszawa-Bia³o³êka ul. Strumykowa 21. Przybycie zawodników do godziny
9.00. Uroczyste otwarcie Olimpiady o godzinie 11.30.
Dyscyplinom olimpijskim towarzyszyæ bêdzie wiele dodatkowych imprez rozrywkowych:
wystêpy artystyczne, pokazy, konkursy i mnóstwo niespodzianek.
Zapraszamy tak¿e do pomocy wolontariuszy w wieku 12 -28 lat. Zapisy dla
wolontariuszy do 16 maja. Wiêcej informacji na stronie www.stpromocja.pl

Zamiast wielu rat,
jedna ni¿sza.
SprawdŸ, jak wygodny mo¿e byæ
nasz kredyt konsolidacyjny:
• jedna ni¿sza rata
• sp³ata w jednym banku i w jednym dogodnym terminie
• mo¿liwoœæ otrzymania ekstra gotówki
• okres kredytowania do 96 miesiêcy
• wysoki limit kredytowy - do 120 000 z³
• bez zaœwiadczeñ o zarobkach
Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

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

Majowy kalejdoskop
W maju obchodzimy 139
rocznicê urodzin Gastona Leroux (1868-1927), jednego z
klasyków krymina³u. Leroux,
z wykszta³cenia adwokat, zaczyna³ jako dziennikarz s¹dowy. Jego reporta¿e by³y
tak znakomite, ¿e zosta³ za
nie nagrodzony Legi¹ Honorow¹ „za wybitne zas³ugi dla
prasy”.
Los niesie jednak wiele niespodzianek – artyku³y Leroux
s¹ dziœ niemal zapomniane.
Rzadko te¿ czyta siê „Tajemnicê ¿ó³tego pokoju”. „Tajemnica…” to pierwsza z kryminalnej serii ksi¹¿ek o detektywie Rouletabille. Zachêcony powodzeniem autor dopisa³ jeszcze kilka tomów, które równie¿ nie przetrwa³y próby czasu.
Natomiast jedna z jego powieœci zdoby³a ogromn¹ s³awê: „Upiór w operze”. Wydana w 1910 r. ksi¹¿ka, do tej
pory zosta³a przet³umaczona
prawie na wszystkie jêzyki
œwiata i piêæ razy przeniesiona na ekran.
Historia „upiora” zakochanego w piêknej œpiewaczce sta³a siê nieœmiertelna. Podobnie
jak, u nas, „Trêdowata”; opowieœæ o nieszczêœliwej mi³oœci
Stefci Rudeckiej. Krytycy literaccy krêc¹ nosem na ³zawe
dramaty Heleny Mniszkówny
(1878-1943), czytelnicy s¹dz¹

Z.P.U.H. EDYTA

inaczej. Przy 129 rocznicy urodzin autorki, warto odnotowaæ,
¿e wiêkszoœæ jej powieœci sta³a siê bestsellerami. W dwudziestoleciu miêdzywojennym
„Trêdowata” mia³a 16 wydañ,
„Ordynat Michorowski” – 13.
Mniszkówna mia³a dwóch
mê¿ów i cztery córki. Nie chodzi³a do szko³y, by³a kszta³cona w domu. Zna³a 4 jêzyki obce, ³adnie rysowa³a. I pisa³a: g³ównie romanse: „Gehenna”, „Verte”, „Panicz”.
Opublikowa³a równie¿ zbeletryzowan¹ biografiê cesarzowej El¿biety pt „Królowa Gizela”. Wypêdzona z maj¹tku
przez Niemców na pocz¹tku
II wojny œwiatowej, wróci³a do
rodzinnych Sabinii, gdzie
zmar³a.
Ludmi³a Milc

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

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.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t
lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug
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Niedobory a gruŸlica
Muzykalne „Debiuty”
28 kwietnia w sali kinowej Domu Kultury „Œwit” by³o gor¹co od
oklasków dla laureatów XIV Miêdzyszkolnego Konkursu Wokalno-Muzycznego „Debiuty 2008”. O popularnoœci imprezy œwiadczy liczba
uczestników: 302 z 16 przedszkoli, 303 z 12 szkó³ podstawowych,
252 z 6 gimnazjów i 21 z 2 liceów. Ich wystêpy ocenia³o jury z³o¿one z
artystów (Pawe³ Stasiak – przewodnicz¹cy, Waldemar Kuleczka, Bart³omiej W³odkowski) i pedagogów z placówek uczestnicz¹cych w konkursie.

Jurorzy nie mieli ³atwego zadania;
przyznali wiele nagród ex aequo, by³o
te¿ wiele wyró¿nieñ. W protokóle jury
wnioskowa³o wprowadzenie do regulaminu „Debiutów2009” zapisów dotycz¹cych: preferowania akompaniamentu na
¿ywo; zakazu u¿ywania tzw. pó³playbacków (z nagranymi partiami wokalnymi)
oraz zapisu, by o przynale¿noœci zespo³u
do danej kategorii decydowa³a œrednia
wieku wszystkich uczestników zespo³u.
Zwyciêzcami s¹ wszyscy uczestnicy
„Debiutów”. Muzyka upada, coraz mniej
siê gra i œpiewa – powiedzia³ Waldemar
Kuleczka – muzyk, kompozytor, cz³onek
zespo³u „Papa Dance”.
W kategorii przedszkolaków I miejsce, ex aequo zajê³y: „Bajlandia” (Przedszkole nr18 - za „Pippi”) i „Motylki” (nr
91) za „D³onie”; II, równie¿ ex aequo:
„Pere³ki” (nr 157) i Aleksandra Rogalska z PSP nr 62 za „Ja i mój pies”; III –
„Pi¹tka” (nr 95) za „Sportowy rok”. Wyró¿nienia przypad³y: „Smerfom” z Przedszkola „Mikiland”, solistkom Adzie Kazimierskiej z „Têczowych Nutek” (nr 94) i
Mateuszowi Murzy z „Bemolek” (nr 150)
oraz „Szanajkom” (nr 164) za koncepcjê prezentacji i zerówce z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Loretanek – za
akompaniament fortepianowy na ¿ywo.
W kategorii klas I – III Szkó³ Podstawowych Grand Prix przyznano Adamowi Go³aszewskiemu z zespo³em „Ósemeczki” z SP 114 za utwór „Ja mam
gitarê”; I miejsce „S³onecznym nutkom”
z SP 285 za „Najtrudniejszy pierwszy
krok”; II – ex aequo „Sylabie” z SP 42
za „Muzykalny zastêp” i Maksymilianowi Nowotniakowi z SP 42 za utwór „W
lesie”. „Trytonki” z SP 206 otrzyma³y
III miejsce za „Wiosenny walczyk” oraz
wyró¿nienie za muzykê na ¿ywo i bogate instrumentarium.

Zapraszani na scenê laureaci prezentowali swe dokonania wokalne i muzyczne. Dyplomy, nagrody i s³odycze m³odym wykonawcom oraz upominki ksi¹¿kowe opiekunom artystycznym wrêczali: El¿bieta Kawêcka, naczelnik wydzia³u oœwiaty i Sebastian Koz³owski, przewodnicz¹cy komisji oœwiaty i wychowania Rady Dzielnicy Targówek, z pomoc¹
jurorów.
Og³oszenie wyników konkursu w wy¿szych kategoriach wiekowych poprzedzi³ wystêp zespo³u BIG BIT, który w DK
„Œwit” prowadzi konkurs „Beatlesmania”. Bardzo ¿ywe reakcje widowni pokaza³y, ¿e ta muzyka bliska jest uczestnikom „Debiutów”.
W kategorii klas IV – VI jurorzy trzykrotnie nagradzali zwyciêzców ex aequo:
I miejsce przyznali Zespo³owi SP52 za
„Upad³ego anio³a” i chórowi SP 344 za
„Panie Janie Sebastianie”; II – chórowi
„Moderato” z SP 275 za „Prz¹œniczki” i
Agnieszce Bieñkowskiej za „Jesienny
rock and roll”; III – zespo³owi „Cum grano salis” z SP 28 za „Wie¿ê Babel” i Martynie Zdanowskiej za „Matkê”. Za walory wokalne wyró¿nieni zostali: Piotr
Gawroñski („Moderato”), Ula Baranowska (SP 58), Aleksandra Kalicka (SP
277) i Patryk Choiñski (SP 84), za taniec – „Sylaba” z SP 58 oraz twórcy scenografii dla zespo³u wokalnego SP 114.
Grand Prix w kategorii Gimnazja
otrzyma³a Katarzyna Cegie³ka z Gimnazjum 145 za utwór „Tylko w moich
snach”. Zespó³ wokalno-instrumentalny
z tego gimnazjum za „Dumkê na dwa
serca” zdoby³ I miejsce, ex aequo z zespo³em „Kontra Plus” z Gimnazjum 143,
za „Konika na biegunach”. Laureatk¹ II
miejsca zosta³a Urszula Borkowska z
Gimnazjum 123 za „Kolorowy wiatr”, III
– Dominika Œwierczewska za „Niedo-

17, 24 maja godz.17.00-21.00 - Wieczorek taneczny dla doros³ych z muzyk¹ na ¿ywo w wykonaniu zespo³u KRESZ
18 maja godz.11.00 - Seans bioenergoterapeutyczny Jerzego Mruga³y
26 maj godz.12.30 - Koncert Estradowy Zespo³u „Bielany” z
okazji Dnia Matki - niezwyk³e i barwne widowisko z³o¿one z
piosenek opowiadaj¹cych o Warszawie przedwojennej, powstañczej, odbudowanej i Warszawie z lat 60 – tych ubieg³ego wieku.
W programie nie zabraknie tak¿e okolicznoœciowych utworów
zwi¹zanych z Dniem Matki. Wstêp wolny.

ros³¹ mi³oœæ”. Wyró¿nienia otrzymali:
zespó³ „Kontra” z Gimnazjum 143 – za
akompaniament na ¿ywo oraz jego solistka Martyna Szymczak i basistka Karolina Lenkiewicz, a tak¿e zespo³y: wokalny z gimnazjum 123 za wielog³osowy utwór a capella; „Pinezka Band” z
Gimnazjum 142 za widowiskowoœæ; Micha³ B³ocki za walory wokalne i Julia
Bernard za interpretacjê utworu „Dream a little, dream of me” (oboje z Gimnazjum 124); skrzypaczki Eliza Wo³osz
i Katarzyna Wosek z Miêdzyszkolnego
Zespo³u Muzycznego SP 285 i fagocista
Marcin Wojciechowski z zespo³u „Cafior”
Gimnazjum 144.
W kategorii klas licealnych laureatk¹
Grand Prix zosta³a Ewelina Wojtkowska
(utwór „My heart will gone on”); I miejsce – tercet Izabela Cyrych, Paula Sówka i Julia Mazur („Chcê byæ kopciuszkiem”); II – Paula Sówka („Kasztany”);
III – Julia Mazur („Ma³e têsknoty”)
Wszystkie laureatki s¹ uczennicami XIII
LO im. Leopolda Lisa-Kuli. Zespó³ „Uniboundead” z tego liceum otrzyma³ wyró¿nienie za autorski repertuar. Mateusza Orkisiewicza z ZS im. Piotra Wysockiego wyró¿niono za walory wokalne, a prezentacjê CV LO im. Z. Herberta
za uk³ad taneczny i za akompaniament
gitarowy. Galê „Debiutów 2008” zakoñczy³ wystêp Eweliny Wojtkowskiej.
O refleksje po 14. edycji tego konkursu poprosiliœmy Bart³omieja W³odkowskiego- jurora, prezesa Fundacji „AVE”.
„Od kilku lat jestem zafascynowany
atmosfer¹ „Debiutów”. Odbiór tego konkursu jest bardzo ¿ywy w szko³ach na
Targówku. Prowadzona jest systematyczna praca edukacyjno-artystyczna. Dzieci i m³odzie¿ maj¹ okazjê poznaæ, czym
jest sztuka, czym jest tworzenie; mog¹
ewentualnie rozpoznaæ swoje talenty.
Do wszystkich uczestników warto
skierowaæ apel, by tê przygodê z muzyk¹ kontynuowali nie tylko na poziomie szkolnym, by szukali dla siebie przestrzeni artystycznej realizacji na przyk³ad w domach kultury. Warto rozwijaæ
siebie poprzez warsztaty wokalne, udzia³
w chórach, zespo³ach muzycznych.
Gor¹co zachêcam do udzia³u w chórze, który dzia³a w Domu Kultury „Œwit”.
Spotykamy siê w pi¹tki o godz. 19. w
gronie m³odzie¿owym i muzykujemy do
póŸnej nocy.
Generalnie – poziom konkursu by³
wysoki, zw³aszcza kategorii gimnazjalistów i licealistów. Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ ogl¹da³em wystêpy przedszkolaków, dopracowane niemal w ka¿dym
szczególe.
Nauczycieli i wszystkich wykonawców
zachêcam, by w kolejnych edycjach „Debiutów” próbowali eksperymentowaæ z
muzyk¹ wielog³osow¹; by d¹¿yli do wielog³osu, który niezwykle rozwija wyobraŸniê nie tylko muzyczn¹. Po drugie
– by stawiali tak¿e na ¿ywy akompaniament. Obcowanie z ¿yw¹ muzyk¹ w
wykonaniu nauczyciela, na fortepianie,
b¹dŸ tworzon¹ przez samych uczniów –
jest czymœ, co niezwykle rozwija i czego
nigdy nie zast¹pi akompaniament nagrany na p³ycie.
Ca³a Warszawa mo¿e Targówkowi pozazdroœciæ tego, ¿e od wielu lat udaje siê
tu animowaæ kulturê w szko³ach. Myœlê,
¿e jest to równie¿ sukces placówek kultury, które systematycznie wspó³pracuj¹
ze szko³ami, a tak¿e w³adz samorz¹dowych i wydzia³u oœwiaty”.
Autorka niniejszej relacji, z sentymentem wspominaj¹ca promowanie kultury
ludowej, pragnie werdykt jury uzupe³niæ
specjalnym podziêkowaniem dla Anny
Stokowskiej i Moniki Jab³oñskiej – opiekunek chóru „Moderato” z SP 75. Panie
sprawi³y, ¿e w bardzo ró¿norodnym programie „Debiutów 2008” nie zabrak³o
piosenki z zapomnianej jakby sfery dziedzictwa narodowego.
K.

Proszê Szanownych Pañstwa, jesteœmy w Unii Europejskiej, mamy fajny
rz¹d, Prezydenta RP i mocn¹ z³otówkê.
Teoretycznie powinno byæ znakomicie
nam wszystkim. Powinno byæ, a nie jest.
Weterynaria zwi¹zana jest z rolnictwem
i do tej dziedziny siêgaj¹ moje obserwacje. Mamy bardzo drog¹ ¿ywnoœæ. Wydawa³oby siê, ¿e przy dop³atach do tego

sektora powinno byæ odwrotnie. Zgodnie z zaleceniami Unii nie dop³acamy do
wydajnej produkcji lecz do posiadania
gruntu i nieprodukowania - coœ `a la socjalistyczne: czy siê robi, czy siê le¿y od
hektara siê nale¿y. Drogie jedzenie to w
prostej linii niedo¿ywienie ubo¿szych, w
tym co czwartego dziecka. Niedobory pokarmowe w równie prostej linii prowadz¹
do os³abienia odpornoœci ogólnej i podwy¿szonej wra¿liwoœci na choroby zakaŸne. Jedn¹ z najgroŸniejszych chorób cywilizacyjnych jest gruŸlica. W 2000 roku
odnotowano w Polsce 12 tys. zachorowañ u ludzi.
Dwóch moich dziadków nie mia³em
okazji poznaæ z powodu istnienia Mycobacterium tuberculosis.
GruŸlica jest chorob¹ star¹ jak ludzkoœæ. Bezwzglêdn¹ dla cz³owieka chorobotwórczoœæ posiadaj¹ pr¹tki typu ludzkiego, bydlêcego, ptasiego i mysiego.
Bakterie typu Mycobacterium s¹ wra¿liwe na œwiat³o s³oneczne. Okreœlane s¹
jako pa³eczki kwaso- i zasado- oraz al-

koholooporne. Do cech opornoœci na
czynniki œrodowiska nale¿y do³¹czyæ niewra¿liwoœæ na gnicie i wysychanie. Czuj¹
siê wszêdzie dobrze, nawet solenie i peklowanie nie robi na nich wiêkszego
wra¿enia. Zabijaj¹ pr¹tki jedynie najagresywniejsze œrodki odka¿aj¹ce typu fenol, chlor, formalina i jodyna.
G³ównymi siewcami zarazka jest cz³owiek, byd³o, ptaki i myszy. Do zaka¿enia dochodzi na drodze kontaktowej,
czyli bezpoœredniej, zw³aszcza w przypadkach przebywania przez d³u¿szy czas
osobników chorych ze zdrowymi lub wydalinami zawieraj¹cymi pr¹tki. A te wydzieliny to droga erogenna czyli oddechowa, alimentarna -/pokarmowa, tak¿e p³ciowa, niestety. Wyró¿nia siê tak¿e
zaka¿enia œródmaciczne czyli ci¹¿owe,
laktogenne czyli poprzez karmienie piersi¹, kontaktowe - poprzez uszkodzenia
ci¹g³oœci skóry czy œluzówek.
Jakby nie patrzeæ pr¹tki gór¹. Pomówimy o nich jeszcze w kolejnych wydaniach NGP.

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

nowa gazeta praska

Co nowego?
Zacznê od tego, ¿e w Warszawie nie ma ju¿ LiD-u. W
zwi¹zku z rozpadem porozumienia Lewica i Demokraci na
szczeblu krajowym, radni miejscy postanowili zmieniæ nazwê
klubu na: Klub Radnych LEWICA (SLD+SDPL), czyli podobnie, jak nazywa siê nasz klub
poselski w Sejmie. Jak dotychczas sk³ad osobowy klubu siê
nie zmieni³, choæ niewykluczone, ¿e w zwi¹zku z now¹
nazw¹ opuœci go jedyna przedstawicielka Partii Demokratycznej w Radzie Miasta. Podobnie
jak w mieœcie nazywaæ siê maj¹
lewicowe kluby radnych we
wszystkich dzielnicach.
Nowa nazwa natychmiast
zafunkcjonowa³a w mediach, a
to za spraw¹ sprzeciwu Lewicy wobec pomys³u ratusza zak³adaj¹cego 50-procentow¹
podwy¿kê op³at za p³atne parkowanie. Odpowiedni projekt
uchwa³y trafi³ do Rady Miasta
i mia³ byæ g³osowany podczas
ostatniej sesji. Zgodnie z nim
stawka za pierwsz¹ godzinê
parkowania wzrosn¹æ mia³a z
2 do 3 z³. Jednoczeœnie strefa
p³atnego parkowania mia³a
zostaæ na proœbê mieszkañców poszerzona o Powiœle i
kawa³ek Ochoty - jednak dopiero od wrzeœnia przysz³ego
roku. Radni Lewicy oœwiadczy-

li, ¿e uchwa³y w tym kszta³cie
nie popr¹ i zapowiedzieli do
niej poprawki. Najwa¿niejsza z
nich to ustalenie kosztu pierwszej godziny parkowania. Klub
Lewicy, proponuje, by maksymalny koszt nie przekracza³
ceny nowego biletu komunikacji miejskiej, czyli 2,8 z³. Ponadto proponujemy darmowy
postój aut w dni nieœwi¹teczne, kiedy obowi¹zuje œwi¹teczny rozk³ad jazdy (np. w d³ugie
weekendy). I wreszcie ostatni
postulat: wprowadzenie podwy¿ki dopiero w momencie powiêkszenia strefy. Wobec takiego stanowiska radnych Lewicy i braku szans na przeg³osowanie uchwa³y, w³adze miasta wycofa³y jej projekt z porz¹dku obrad sesji Rady Miasta. Tym samym kierowcy
mog¹ przynajmniej na razie
spaæ spokojnie i trzymaæ kciuki, by poprawki Klubu Lewicy
zosta³y uwzglêdnione.
Na koniec mam te¿ dobr¹ informacjê dla wszystkich, zatroskanych losem Szpitala Praskiego. Na ostatniej sesji Rady
Miasta dokonaliœmy zmian w
bud¿ecie i przekazaliœmy tej placówce prawie 4 mln z³otych, które ju¿ w zesz³ym roku mia³y byæ
przeznaczone na jej rozbudowê.
Z tych œrodków bêdzie mo¿na
wreszcie uregulowaæ zaleg³e

WYPO¯YCZALNIA BAGA¯NIKÓW SAMOCHODOWYCH
BOXY DACHOWE, UCHWYTY ROWEROWE
tel. 0696-085-381, WARSZAWA – ZACISZE

Rada wielu

Wszystkie misie prezydenta

nale¿noœci za roboty, jakie dot¹d zosta³y wykonane w zwi¹zku z budow¹ nowego skrzyd³a
szpitala. Mam nadziejê, ¿e jest
to pocz¹tek koñca k³opotów
Szpitala Praskiego tym bardziej,
¿e jego dyrektor wynegocjowa³
z Narodowym Funduszem Zdrowia naprawdê du¿e kontrakty.
Teraz trzeba je tylko wykonaæ,
a wiêc Panie i Panowie lekarze:
do dzie³a!
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

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

Prosto z mostu

Urok okresów przejœciowych
Nie mamy w powa¿aniu
okresów przejœciowych. Wiele
ustaw wyprodukowanych przez
Sejm okaza³o siê bublami, gdy¿
ca³a para posz³a w objêcie paragrafami wspania³ej wizji docelowej, a nie przy³o¿ono siê do
ostatniego rozdzia³u ustawy,
zatytu³owanego skromnie
„Przepisy przejœciowe”, ustalaj¹cego, jak bez szkody dla ludzi przejœæ z obecnego stanu
rzeczy do stanu wizji. Bez tego
jednak ¿adna reforma nie ma
szans powodzenia.
Teraz grozi nam, ¿e lekcjê, i
to niejedn¹, na czym w Polsce
polega okres przejœciowy,
otrzyma ca³e pokolenie. Wed³ug reformy edukacji przygotowywanej przez ministerstwo,
obowi¹zek szkolny ma obj¹æ
szeœcioletnie dzieci. Reforma
ma mieæ okres przejœciowy
dotycz¹cy dwóch roczników.
We wrzeœniu 2009 roku do
szko³y do tej samej klasy
pierwszej pójd¹ jednoczeœnie
szeœciolatki oraz siedmiolatki.
Minister edukacji t³umaczy,
¿e to najlepszy rok do przeprowadzenia reformy, gdy¿ rocznik 2003 jest najmniej liczny,
jest samym „do³kiem” demograficznego ni¿u. Ale co to
oznacza w praktyce?
Gdyby nie by³o ni¿u (ani
wy¿u), liczebnoœæ klas pierwszych w roku szkolnym 2009/
2010 wzros³aby dwukrotnie.
Dla szeœcioklasowych szkó³
podstawowych oznacza³oby
to wzrost zagêszczenia
uczniów w budynku szko³y o
jeden rocznik, czyli o 16,7 procent. W trzyklasowych gimnazjach, gdy ta „fala” dotrze do
nich w roku szkolnym 2015/
2016, by³oby jeszcze gorzej:
liczba uczniów wzros³aby o
33,3 procent. Tego nie wytrzyma ¿aden budynek ani ¿adne
grono pedagogiczne.

Ale przecie¿ bêdzie to, tak
zachwalany przez minister
Hall, ni¿. Otó¿, dziêki ni¿owi
wzrost zagêszczenia bêdzie
mniejszy i wyniesie tylko...
29,9 procent. Ni¿ nie oznacza
bowiem jakiegoœ skokowego
spadku liczebnoœci. Gimnazja
tego nie wytrzymaj¹.
Nie miejsce tutaj na ocenê,
czy docelowa wizja oœwiaty
wed³ug Katarzyny Hall jest
dobra, czy z³a. Na pewno ani
dziœ w oœwiacie nie jest tak Ÿle,
ani po reformie nie bêdzie tak
cudownie, by trzeba by³o upoœledzaæ w wykszta³ceniu 700
tysiêcy m³odych Polaków, urodzonych w roku 2002 i 2003,
którzy padn¹ ofiar¹ okresu
przejœciowego reformy.
Nie widzia³em w pakiecie
projektów ministerstwa edukacji propozycji wykszta³cenia
dodatkowych nauczycieli, wybudowania dodatkowych szkó³.
Nie ma ich tam - gdy¿ katastro-

fa nast¹pi tylko w okresie przejœciowym, obejmuj¹c dwa roczniki. Potem ju¿ bêdzie œwietnie.
Oczywiœcie, o ile w miêdzyczasie ktoœ nie wpadnie na pomys³ kolejnej reformy. A „podwójny” rocznik opuœci mury przet³oczonych liceów dopiero w roku
2021 - za trzy kadencje Sejmu.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

POzytywnie

Czy warto?
Jako mieszkaniec Bia³o³êki,
dzielnicy jakby nie by³o oœciennej,
chcia³bym zadaæ proste pytanie.
Czy warto powiêkszyæ strefê p³atnego parkowania o: Nowe Miasto, Powiœle, Solec i czêœci Ochoty oraz podnieœæ o ok. 50% op³aty za parkowanie w tej strefie?
Wielu z nas doje¿d¿a rano
samochodem w korkach do pracy. £atwo zaobserwowaæ jest,
kiedy te korki ulegaj¹ zmniejszeniu tj. w okresie kiedy nie
musimy zawoziæ swoich pociech do ¿³obków, przedszkoli,
a tak¿e szkó³, które znajduj¹ siê
w znacznym stopniu w centrum
naszego miasta. Na terenie tylko samej dzielnicy Œródmieœcie
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znajduje siê 6 publicznych ¿³obków i 44 przedszkola, z czego
znaczna ich czêœæ umiejscowiona jest w³aœnie na Powiœlu,
Solcu i Nowym Mieœcie, a wiêc
na obszarze, na którym wprowadzona ma byæ strefa p³atnego parkowania. Warszawa jest
gmin¹, w której ka¿dy z jej
mieszkañców powinien mieæ
równe prawa. Na Bia³o³êce
mamy 4 przedszkola i jeden
¿³obek (w budowie) - czy warto
wiêc jeszcze bardziej utrudniaæ
¿ycie mieszkañcom dzielnic
oœciennych, kosztem tego, ¿e
remont Krakowskiego Przedmieœcia spowodowa³ ograniczenie miejsc parkingowych.

„To jest miœ na miarê naszych mo¿liwoœci. My tym misiem otwieramy oczy niedowiarkom! Mówimy: to jest nasz
miœ, przez nas zrobiony, i to nie
jest nasze ostatnie s³owo!”
Tak mówi³ bohater filmu Stanis³awa Barei, prezes KS „Têcza”, Ryszard Ochódzki. Hanna Gronkiewicz – Waltz postanowi³a po raz kolejny przeœcign¹æ wyobraŸniê filmowców.
Co tam jeden s³omiany miœ!
HGW a¿ 142 plastikowe misie
postawi³a przed Zamkiem Królewskim. Ka¿dy ma dwa metry wysokoœci a wa¿y niemal
150 kg.

Nowe

A jaka do tego ideologia piêkna – oczywiœcie, przede wszystkim misie walcz¹ o tolerancjê...
i o pokój. Jest to te¿ symbol
wspó³pracy miêdzynarodowej.
Misie przywióz³ do stolicy burmistrz Berlina, znany g³ównie z
tego, ¿e jest gejem.
To wspania³e osi¹gniêcie
HGW znakomicie wynagradza
mieszkañcom Bia³o³êki budowê
spalarni odpadów w Czajce i
opóŸnienie budowy Mostu Pó³nocnego. Wszystkim warszawiakom misie znakomicie zast¹pi¹ miejsca w szpitalach. Co
tam brak obiecanego na koniec
2007 r. po³¹czenia kolejowego

Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 374-84-96
(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)
Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

na Okêcie. Co tam wykreœlenie
z planów linii tramwajowej na
Tarchomin. Co tam brak mieszkañ komunalnych. My mamy
142 plastikowe misie!!!
Obawiam siê tylko, ¿e nie
jest to ostatnie s³owo Pani
Prezydent.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

Wspólnoty mieszkaniowe - ci¹g dalszy
W ostatnim swoim felietonie
poruszy³em problem wspólnot
mieszkaniowych i materia³ ten
spotka³ siê z du¿ym odzewem
wœród Czytelników NGP. Na
mój adres mailowy wp³ynê³o
wiele zapytañ zwi¹zanych z
tym zagadnieniem. Zadawane
mi pytania s¹ ró¿nego kalibru,
od bardzo ogólnych, do doœæ
szczegó³owych. Na pocz¹tek
pragnê przypomnieæ, ¿e
szczegó³owo problematykê t¹
reguluje Ustawa z dnia
24.06.1994 r. O w³asnoœci lokali (z póŸniejszymi zmianami
– tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z
2000r poz. 903). Na niektóre z
nich, posi³kuj¹c siê w³asn¹
wiedz¹ i praktyk¹, postaram
siê udzieliæ odpowiedzi. Dziœ spoœród wielu - wybra³em pytania, dotycz¹ce wnoszenia
op³at i zebrañ wspólnoty. Jeden z czytelników pyta, do kiedy trzeba wnosiæ op³aty we
wspólnocie mieszkaniowej i
czego one dotycz¹. Zagadnienie to reguluj¹ art. 14 i 15.1.
wspomnianej ustawy, ten
ostatni mówi „Na pokrycie
kosztów zarz¹du w³aœciciele
lokali uiszczaj¹ zaliczki w formie bie¿¹cych op³at, p³atne z
góry do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca”. Wnoszone op³aty przez
cz³onków wspólnoty s¹ jedynie
zaliczk¹ na pokrycie kosztów
zarz¹dzania nieruchomoœci¹.
Sk³adaj¹ siê na nie wydatki na
remonty i bie¿¹c¹ konserwacjê, op³aty za dostawê energii

elektrycznej i cieplnej, gazu i
wody w czêœci dotycz¹cej nieruchomoœci wspólnej, oraz
op³aty za antenê zbiorcz¹ i
windê, ubezpieczenia, podatki i inne op³aty publicznoprawne, chyba, ¿e s¹ pokrywane
bezpoœrednio przez w³aœcicieli
poszczególnych lokali. Dodaæ
do tego nale¿y wydatki na
utrzymanie porz¹dku i czystoœci, a tak¿e wynagrodzenie
cz³onków zarz¹du lub zarz¹dcy. Ostateczne rozliczenie zaliczek nastêpuje na corocznym
zebraniu wspólnoty.
Co zrobiæ, gdy w³aœciciel lokalu zalega z uiszczeniem
op³at - to pytanie pada³o doœæ
czêsto. Na to pytanie odpowiedzi udziela art. 16. „Je¿eli w³aœciciel lokalu zalega d³ugotrwale z zap³at¹ nale¿nych od
niego op³at .... wspólnota
mieszkaniowa mo¿e w trybie
procesu ¿¹daæ sprzeda¿y lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu
postêpowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoœci. W³aœcicielowi, którego lokal zosta³
sprzedany, nie przys³uguje
prawo do lokalu zamiennego.”
Warto w tym miejscu przypomnieæ, i¿ osoby, które spe³niaj¹ okreœlone kryteria bez
wzglêdu na to, czy zamieszkuj¹ w lokalu komunalnym,
spó³dzielczym czy w³asnoœciowym mog¹ ubiegaæ siê o tzw.
dodatek mieszkaniowy na pokrycie op³at.

Trudno zrozumieæ mi jako
mieszkañcowi Bia³o³êki, a nie
cz³onkowi Platformy Obywatelskiej taki sposób myœlenia, maj¹c jeszcze na uwadze liczne
niedoskona³oœci komunikacji
miejskiej, któr¹ nie wszyscy
mo¿emy podró¿owaæ.
Trudno zrozumieæ mi tak¿e
postawê radnych klubu Lewicy (SLD i SdPl) Rady Miasta,
którzy sprzeciwiaj¹ siê wprowadzeniu podwy¿ki op³at za
parkowanie pomimo faktu, ¿e
strefa p³atnego parkowania
zosta³a wprowadzona dziesiêæ
lat temu, a realne op³aty, patrz¹c na wartoœæ z³otówki, z
pewnoœci¹ znacznie spad³y a
nie wzros³y. Có¿ tani populizm
po obu krañcach sceny politycznej jest nadal w modzie.
Tak na marginesie to mo¿e
warto by by³o zapytaæ o opiniê

w tej sprawie wszystkie rady
dzielnic, a nie tylko te, na których terenie znajduj¹ siê strefy p³atnego parkowania. Sprawa dotyczy wszystkich warszawiaków, nie tylko tych
mieszkaj¹cych w Centrum.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
pjaworski@pobialoleka.waw.pl
www.jaworski.waw.pl

Pojawia³y siê pytania, ile
razy w roku powinny odbywaæ
siê zebrania wspólnoty. Art.
30.1.3. ustawy mówi, i¿ zebranie ogó³u w³aœcicieli powinno
odbywaæ co najmniej raz w
roku, nie póŸniej ni¿ w pierwszym kwartale ka¿dego roku.
Nie przeszkadza to jednak
zwo³ywaniu zebrañ czêœciej,
szczególnie, jeœli w trakcie roku
pojawiaj¹ siê sytuacje wymagaj¹cych decyzji przekraczaj¹ce
uprawnienia tzw. zwyk³ego zarz¹du. Warto wiedzieæ, i¿
wspólnota mo¿e podejmowaæ
tak¿e decyzje w innym trybie:
art. 23.1. mówi „Uchwa³y w³aœcicieli lokali s¹ podejmowane
b¹dŸ na zebraniu, b¹dŸ w drodze indywidualnego zbierania
g³osów przez zarz¹d; uchwa³a
mo¿e byæ wynikiem g³osów oddanych czêœciowo na zebraniu,
czêœciowo w drodze indywidualnego ich zbierania.” Oczywiœcie, uchwa³y zapadaj¹ wiêkszoœci¹ g³osów w³aœcicieli lokali, liczon¹ wed³ug wielkoœci
udzia³ów. Nie oznacza to, ¿e
przeg³osowany udzia³owiec
jest bezbronny przed decyzj¹
wiêkszoœci. Ka¿dy w³aœciciel
lokalu mo¿e bowiem zaskar¿yæ
uchwa³ê wspólnoty do s¹du,
gdy na przyk³ad uzna, ¿e w
istotny sposób narusza ona
jego interesy (art. 25.1.) S¹d z
kolei mo¿e wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu zakoñczenia sprawy. Cdn.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

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

022 679-36-30
0603-956-654
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI
nauka
0609-631-186
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
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,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej, schniêcie 4 godziny,
dojazd gratis
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
MALOWANIE, uk³adanie
paneli 0601-353-824

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OWCZARKI niemieckie (szczeniêta) sprzedam, karma PROFORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRALKI - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD 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,
www.serwis-rtv.waw.pl

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

TRANSPORT dostawczym,
rozbiórki, wywóz gruzu, z³omu, wycinka drzew, prace
porz¹dkowe 0601-353-824
WYKONAM tanio i solidnie
prace remontowo-wykoñczeniowe (gibsowanie, malowanie,
zabudowa wnêk, uk³adanie
glazury), tel. 0697-666-513
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
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
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
DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
SZKO£A Podstawowa
Nr 110 ul. Bohaterów 41,
tel. 022 811-29-62 zatrudni
od zaraz Pani¹ na stanowisku woŸnej
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

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 zdumie-

ni 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:
18, 20, 23, 27 i 29 maja
1, 3 i 4 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”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
ciec Flote, wierz¹c, ¿e sztuka i œmiech bêdzie skutecznym orê¿em w walce z
„czarn¹ œmierci¹.”, powo³uje
bractwo „Czerwonych nosów”, a jego komedianci
uzdrawiaj¹ œmiechem i dodaj¹ ludziom nadziei.
KT MAMRO, nie rozstaje
siê bynajmniej w maju z tym
spektaklem. Zespó³ planuje
pokazaæ przedstawienie
jeszcze kilka razy w przysz³ym sezonie, co wcale nie
dziwi, gdy¿ cieszy siê ono
ogromnym powodzeniem, a
zaproszenia na cztery
pierwsze spektakle rozesz³y
siê z ponad miesiêcznym
wyprzedzeniem.

Tajemniczy „Oni”

Streetball w Bia³o³êce

Squad. Wyró¿nienie za œwietn¹
grê w turnieju otrzyma³a dru¿yna FREQQQ z Soko³owa Podlaskiego, która w koñcowej klasyfikacji zajê³a czwarte miejsce. Co
wiêcej, tak¿e cheerladerki dru¿yny FREQQQ, otrzyma³y wyró¿nienie za gor¹cy doping uczestników i ju¿ zapowiedzia³y swój
udzia³ w nastêpnym turnieju
jako ¿eñska dru¿yna streetballa.
Nagrodami dla pierwszych
trzech zespo³ów w turnieju by³y
puchary.
Organizatorzy: Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, Bia³o³êcki Oœrodek Sportu oraz Stowarzyszenie Sportowe Sport Bia³o³êka,
zachêceni du¿ym zainteresowaniem, wyrazili chêæ organizacji kolejnego turnieju w
czerwcu. Turniej ma byæ rozgrywany wieczorem, przy
sztucznym oœwietleniu. Zapowiada siê, ¿e streetball wpisze
siê na sta³e w harmonogram
rozgrywek sportowych organizowanych na Bia³o³êce.

Zbrodnie serca
na „pi¹tkê”
16 i 19 maja (godz. 20.00)
zapraszamy na spektakl dyplomowy szko³y aktorskiej
Haliny i Jana Machulskich.
M³odzi adepci sztuki aktorskiej maj¹ dowieœæ nabytych
w szkole umiejêtnoœci, w
sztuce Beth Henley „Zbrodnie
serca”.
Trzy siostry, o skrajnie ró¿nych charakterach i osobowoœciach, spotykaj¹ siê po
latach. Nieoczekiwany rodzinny zjazd, wywo³uje mnóstwo komplikacji.
Scenariusz tej sztuki, która przez wielu okreœlana jest
jako wspó³czesna wersja
„Trzech sióstr” Czechowa,
pos³u¿y³ niegdyœ do znanego
filmu o tym samym tytule z
Diane Keaton, Jessic¹ Lange, Sissy Spacek w rolach
g³ównych.
Teatralna wersja m³odych
aktorów jest stylizowana na
lata szeœædziesi¹te. Re¿yserii podjê³a siê Magdalena
Gnatowska, aktorka Teatru
Narodowego.

Ju¿ wkrótce kolejna premiera Teatru 13, najstarszej grupy teatralnej Oœrodka. Realizuj¹c projekt 10/20, czyli dziesiêæ
premier na dwudziestolecie,
zespó³ wystawi po raz pierwszy „Onych” Witkacego.
Tajemniczy „Oni” pojawiaj¹
siê, ¿eby zagroziæ wolnoœci…
U Witkacego „Oni” byli alegori¹ komunizmu, ostrze¿eniem przed nadchodz¹cym
nowym systemem. Przed
czym bêd¹ ostrzegaæ „Oni”
Tomasza S³u¿ewskiego? Dowiemy siê 24 i 25 maja. Gor¹co zapraszamy na premierê! Bezp³atne zaproszenia do
odbioru w sekretariacie BOK

Mamrowe
Czerwone nosy
Najnowszy spektakl Kompani Teatralnej Mamro – inscenizacja sztuki Petera Barnesa, grana bêdzie po raz
ostatni w tym sezonie 17 i 18
maja. „Czerwone nosy” to
prawie trzygodzinna, kostiumowa przypowieœæ o cz³owieku i jego poszukiwaniu
stwórcy, z udzia³em ponad
dwudziestu aktorów!
Akcja dramatu dzieje siê w
ow³adniêtej epidemi¹ d¿umy
XIV- wiecznej Europie. Oj-

W ostatni weekend, po raz
pierwszy rozegrano Otwarty Turniej Streetballa o Puchar burmistrza Dzielnicy Bia³o³êka Jacka
Kaznowskiego. Na boiskach zewnêtrznych Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu przy ul. Strumykowej
21 do rywalizacji stanê³o 15. trzyosobowych dru¿yn, w trzech kategoriach: seniorzy, szko³y, rodzi-
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• Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

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

ny. Cztery godziny emocjonuj¹cych zmagañ dru¿yn w walce o
puchar ogl¹da³a i dopingowa³a
licznie zgromadzona publicznoœæ,
wœród których byli rodzice zawodników. Do boju m³odych zawodników zagrzewa³y tak¿e cheerleaderki. Poziom zawodników
uczestnicz¹cych w turnieju by³
bardzo wysoki. Na co dzieñ czêœæ
z nich gra w Warszawskim Nurcie Basketu Amatorskiego
(WNBA). Mecze rozgrywane by³y
na jednym koszu, a sêdziów rekrutowano ze Stowarzyszenia
Sportowego Sport Bia³o³êka.
W kategorii seniorów zwyciêstwo odnieœli zawodnicy z dru¿yny MYSIE PYSIE. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna MJM z Sulejówka, a trzecie Balsam Pomorski z Tarchomina. Wœród szkó³
triumfowa³ zespó³ Goldstars, a
kolejne miejsca zajêli Cleveland
oraz Nieloty. Za najlepsz¹ dru¿ynê rodzinn¹ uznano Bia³o³êka

Renomowany dystrybutor artyku³ów FMCG na rynku warszawskim
poszukuje PRACOWNIKA MAGAZYNOWEGO
w magazynie art. spo¿ywczych, praca w systemie 3-zmianowym
nr ref: PM-ngpI
Wymagania: niekaralnoœæ; dyspozycyjnoœæ; ksi¹¿eczka sanitarna i uprawnienia
na wózki wid³owe bêd¹ dodatkowym atutem.
Oferujemy: zatrudnienie na umowê o pracê; stabilne warunki zatrudnienia;
mo¿liwoœæ awansu; atrakcyjne wynagrodzenie; pracê w firmie dbaj¹cej o najwy¿sze
standardy, dzia³aj¹cej w oparciu o systemy jakoœci ISO i HACCAP
Oferty ze zdjêciem i numerem referencyjnym
wraz ze zgod¹ na przetwarzanie danych osobowych prosimy przes³aæ na adres:
POLMARS ul. Bia³o³êcka 243, 03-253 Warszawa lub email: kadry@polmars.pl

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦ sporz¹dzanie pism procesowych
♦porady prawne ♦pisma urzêdowe
♦sporz¹dzanie umów ♦ outscoring
♦windykacja nale¿noœci
♦ projekty testamentów
♦ obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot
Infolinia: 0801-011-028
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Œwiêtej, po oktawie Zes³ania
Ducha Œwiêtego. Jest to uroczystoœæ ku czci Najœwiêtszego Sakramentu. Co prawda, pami¹tkê ustanowienia Eucharystii Koœció³ obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak w Wielkim Tygodniu
jest to tylko jedno z wielu wydarzeñ, jakie wspominamy i trudno nadaæ mu nale¿n¹ rangê.
Poza tym, klimat tego okresu nie sprzyja radoœci. Panuje
nastrój powagi, wyciszenia,
smutku, towarzysz¹cy rozwa¿aniu Mêki Pañskiej. Brakowa³o takiego œwiêta, które w sposób szczególny poœwiêcone
by³oby Eucharystii i które ukazywa³oby pe³en majestat Pana
Jezusa, ukrytego w Najœwiêtszym Sakramencie. Ten brak
oddzielnego œwiêta ku czci Eucharystii by³ niejako wskazany
przez Pana Jezusa mniszce Juliannie z Cornillon. Pan Jezus
sam upomnia³ siê o uczczenie
Najœwiêtszego Sakramentu.
- Jak to siê odby³o i jak dalej
potoczy³a siê historia ustanowienia Œwiêta Bo¿ego Cia³a, od
jak dawna je obchodzimy?
- B³ogos³awiona Julianna z
Cornillon (1193-1258), opatka
klasztoru augustianek w Mont
Cornillon ko³o Liége, ujrza³a jasn¹
tarczê z widoczn¹ ciemn¹ plam¹.
Pod wp³ywem tego widzenia
miejscowy biskup Robert zarz¹dzi³ œwiêtowanie uroczystoœci
Cia³a i Krwi Chrystusa dla diecezji Liége. Powiernik i spowiednik
Julianny, archidiakon Liége, Jacques Pantaleon z Troyes, póŸniejszy papie¿ Urban IV, bull¹
„Transiturus” w roku 1264 ustanowi³ to œwiêto dla ca³ego Koœcio³a. Na papiesk¹ decyzjê wp³yn¹³
tak¿e cud zwi¹zany z Eucharysti¹
we w³oskiej miejscowoœci Bolsena, gdzie w 1263 roku hostia w
rêkach w¹tpi¹cego ksiêdza zaczê³a krwawiæ. Korpora³, na który wówczas spad³y krople krwi,
przechowywany jest do dziœ w katedrze w pobliskim Orvieto. Bulla
papieska wyznacza³a czwartek
po niedzieli Trójcy Œwiêtej jako
dzieñ nowego œwiêta i, aby podkreœliæ jego rangê, dodawa³a mu
jeszcze oktawê.
Minê³o jednak 50 lat zanim
œwiêto przyjê³o siê w ca³ym Koœciele. Papie¿ Urban IV zmar³
bowiem przed og³oszeniem bulli. Dopiero jego nastêpca, Jan
XXII w 1317 roku potwierdzi³ oficjalnie ustanowienie uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. W Polsce po
raz pierwszy wprowadzi³ to
œwiêto biskup Nanker w 1320 r.
w diecezji krakowskiej. W 1420
r. na synodzie gnieŸnieñskim
uznano œwiêto za powszechne.

¯eby zrozumieæ genezê
œwiêta Bo¿ego Cia³a trzeba
uœwiadomiæ sobie, ¿e wyrasta
ono ze œredniowiecznej pobo¿noœci. W czasie, gdy to wszystko siê dzia³o, w XIII wieku, by³y
zupe³nie inne obyczaje religijne. Dla niektórych grzeszników
jedynym praktycznie sposobem uczestniczenia w najœwiêtszej ofierze by³o ogl¹danie hostii. W Œredniowieczu bowiem panowa³a bardzo ostra
dyscyplina pokutna. W czasie
odbywania pokuty nie by³o
mowy o przyjêciu Komunii
Œwiêtej. Dopiero po zakoñczeniu okresu pokuty, który nieraz
trwa³ ca³e lata (to zale¿a³o od
pope³nionych grzechów), mo¿na by³o przyj¹æ Komuniê
Œwiêt¹. Próbowano jakoœ temu
zaradziæ, wype³niæ ten brak.
Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a
mia³a byæ tak¿e przeb³aganiem
i zadoœæuczynieniem za zniewa¿anie Najœwiêtszego Sakramentu w ostrych sporach liturgicznych. Chodzi³o o kwestionowanie rzeczywistej obecnoœci Pana
Jezusa w Eucharystii. Mówiono,
¿e Pan Jezus jest obecny w Najœwiêtszym Sakramencie w sposób duchowy, ¿e Eucharystia to
tylko znak i symbol, a nie prawdziwe cia³o i krew Chrystusa.
Przedstawicielem tych pogl¹dów by³ ¿yj¹cy w XI wieku Berengarius z Tours, który twierdzi³,
¿e Eucharystia to tylko widzialny znak niewidzialnej ³aski i ¿e
przyjmuj¹c Komuniê przyjmujemy tylko pewien symbol. Dlatego ustanowienie œwiêta Bo¿ego
Cia³a by³o podkreœleniem czy
wrêcz obron¹ realnej obecnoœci
Pana Jezusa w Eucharystii.

Na podwórko przy ulicy Atutowej 3 na Tarchominie od lat przychodzi³o
du¿o dzieci. W tutejszej piaskownicy wychowa³o siê ca³e pokolenie obecnych dwudziestolatków i licealistów. Placyk miêdzy ulicami Atutow¹, Szczêœliw¹ i Myœliborsk¹ zawsze têtni³ ¿yciem. Piaskownica s³u¿y³a dzieciom z
przynajmniej czterech okolicznych bloków. Obok jest szko³a i przedszkole.
Przychodzi³y tu te¿ dzieci z zerówki i m³odszych klas szko³y podstawowej.
Do niedawna matki i babcie ze swoW pobli¿u nie ma innego miejsca,
imi pociechami lubi³y tu przychodziæ, bo gdzie mog³yby bawiæ siê dzieci. Piaskowjest tu spokojnie i zielono. Do niedaw- nicê po drugiej stronie bloku przy ul.
na, poniewa¿ kilka dni temu przyjecha- Szczêœliwej 2 ju¿ dawno zlikwidowano.
³y ciê¿arówki i zabra³y piach z piaskow- Podwórko zamieni³o siê w parking. Najnicy. Zaskoczone matki myœla³y, ¿e to bli¿szy plac zabaw przy ulicy Antalla, nie
wymiana piasku. Niestety, nastêpnego doœæ, ¿e jest daleko, to wcale nie jest
dnia piaskownica wype³niona zosta³a bezpieczny i dobrze wyposa¿ony. Czêœæ
zu¿ytych urz¹dzeñ zosta³a zdemontowaczarn¹ ziemi¹.
na. Wszêdzie pe³no kapsli, szk³a i peMatki czuj¹ siê oszukane.
tów, co œwiadczy o tym, ¿e placyk od- Dlaczego nikt nas nie zapyta³ o zda- wiedzaj¹ chêtnie mi³oœnicy piwa.
nie – dziwi siê Marzena Rutkowska-FiJak dowiedzieliœmy siê w Administralipczak – takie przedsiêwziêcia wyma- cji Osiedla „Poraje” RSM Praga, piagaj¹ konsultacji spo³ecznej.
skownica przy Atutowej nie spe³nia
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- Procesja zatrzymuje siê
przy czterech o³tarzach. Dlaczego o³tarze s¹ cztery i jakie fragmenty Pisma Œwiêtego przy nich siê odczytuje?
- Liczba o³tarzy nawi¹zuje
do pocz¹tkowych czterech statio, ale równie¿, przede
wszystkim, do czterech Ewangelii, jakie siê przy nich odczytuje. Przy o³tarzach czyta siê
Ewangelie zwi¹zane tematycznie z Eucharysti¹. Jest to
element dosyæ nowy, wprowadzony po Soborze Watykañskim II, czyli ma raptem 40 lat.
O³tarze maj¹ swoje nazwy i
przypisane im Ewangelie:
1. o³tarz – „Eucharystia jest
ofiar¹”- czytana jest Ewangelia wg Œw. Mateusza, o Ostatniej Wieczerzy.
2. o³tarz – „Eucharystia jest
pokarmem duszy” – Ewangelia wg Œw. Marka, o rozmno¿eniu chleba.
3. o³tarz – „Eucharystia jest
zadatkiem nieœmiertelnoœci” –
Ewangelia wg Œw. £ukasza,
opowiadaj¹ca przypowieœæ o
zaproszonych na ucztê.
4. o³tarz – „Eucharystia jest
sakramentem zjednoczenia” –
Ewangelia wg Œw. Jana o krzewie winnym.
Po odczytaniu tekstu Ewangelii œpiewany jest fragment
suplikacji, czyli specjalnej modlitwy. Na koniec kap³an udziela wiernym b³ogos³awieñstwa
Najœwiêtszym Sakramentem.
Osobn¹ spraw¹ jest strojenie
o³tarzy. Przystrojone kwiatami i
zielonymi ga³¹zkami nawi¹zuj¹
do tradycji rolniczej. Zieleñ to
nowe ¿ycie. Podobnie Eucharystia daje cz³owiekowi ca³kiem
nowe ¿ycie.
- Chyba nie wszêdzie obchodzi siê Œwiêto Bo¿ego

Znikaj¹ca piaskownica

nowa gazeta praska

Bogumi³a 0507-257-824,
Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949

- G³ównym elementem obchodów Bo¿ego Cia³a jest
procesja, w niektórych rejonach niezwykle uroczysta i
„bogata”. Sk¹d siê wziê³a ta
tradycja i czy jest równoczesna z ustanowieniem œwiêta?
- Tradycja organizowania w
tym dniu procesji jest póŸniejsza ni¿ samo œwiêto. Spotykamy j¹, co prawda, w niektórych
oœrodkach, np. w Niemczech,
w Kolonii ju¿ w XIII wieku. Jednak w oficjalnych ksiêgach liturgicznych pojawia siê ona na
pocz¹tku XVII wieku, st¹d byæ
mo¿e jej „barokowy” przepych.
Procesja Bo¿ego Cia³a przejê³a formê procesji zwi¹zanej z
mod³ami o urodzaje i o zachowanie zbiorów od zarazy, czyli
mia³a wymiar typowo rolniczy.
Zatrzymywa³a siê w czterech
statio, co odpowiada³o czterem
stronom œwiata. Przy ka¿dej z
nich odczytywano pocz¹tki
Ewangelii i udzielano b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sakramentem. Z czasem procesja
Bo¿ego Cia³a zyskiwa³a nowe
elementy uœwietnienia, wspania³oœci. Niesiono obrazy, chor¹gwie, feretrony. Pojawi³y siê te¿
tzw. ¿ywe obrazy, czyli widowiska religijne, przedstawiaj¹ce
sceny z ¿ycia Pana Jezusa.
Dzisiaj procesja pokazuje, ¿e
jesteœmy ludŸmi w drodze.
Skoro tak, to ¿eby kroczyæ dalej musimy przyjmowaæ pokarm. Tym pokarmem jest dla
nas Bóg obecny w Najœwiêtszym Sakramencie. Id¹c w procesji podkreœlamy, ¿e w naszej
drodze nie jesteœmy sami, ¿e
jest z nami Pan Jezus, ¿e to za
nim idziemy. Ka¿da procesja
jest tak ustawiona, ¿e najpierw
idzie ksi¹dz z Najœwiêtszym
Sakramentem, a póŸniej ludzie,
którzy go adoruj¹.

wymogów ani piaskownicy, ani placu zabaw. Niczym nie os³oniête, betonowe,
niebezpieczne obrze¿a gro¿¹ wypadkiem. Brak ogrodzenia powoduje, ¿e
wchodz¹ do niej psy i koty. Twarda nawierzchnia wokó³ piaskownicy równie¿
jest niedopuszczalna.
- Musimy dostosowaæ siê do unijnych
norm – mówi zastêpca kierownika do
spraw technicznych Administracji Osiedla „Poraje”, Jerzy Lewandowski. –
Obecnie place zabaw musz¹ byæ ogrodzone, dozorowane, z miêkk¹ nawierzchni¹. Wszelkie urz¹dzenia powinny mieæ odpowiednie atesty. Decyzjê o
likwidacji piaskownic nie opowiadaj¹cych
normom administracja osiedla podjê³a
ju¿ parê lat temu. Piaskownica przy Atu-

towej by³a jedn¹ z ostatnich przeznaczonych do likwidacji. Sprawa by³a omawiana na posiedzeniu Rady Osiedla. Administracja nie ma obowi¹zku informowaæ
o swoich poczynaniach wszystkich mieszkañców, bo nie wszyscy s¹ danym problemem zainteresowani.
Jednak problemem braku piaskownicy jest zainteresowana doœæ du¿a grupa ludzi. To matki z ma³ymi dzieæmi, których obecnie jest znowu coraz wiêcej.
Czy¿by w³adze osiedla nie przewidzia³y
demograficznego wy¿u, jaki teraz nastêpuje? Zamiast likwidowaæ piaskownice nale¿a³oby je zak³adaæ.
Czy administracja osiedla proponuje
coœ w zamian?
- W zamyœle jest doposa¿enie istniej¹cych placów zabaw, tylko to kosztuje
potê¿ne pieni¹dze – mówi Jerzy Lewandowski - Je¿eli na skromne wyposa¿enie placu zabaw trzeba wydaæ tyle,
co na wymianê instalacji zimnej i ciep³ej wody w jednym budynku, to powstaje konflikt interesów i trzeba siê
zastanowiæ, co jest w danym momencie wa¿niejsze.
Matki u¿ytkowników piaskownicy
uwa¿aj¹, ¿e administracja osiedla zamiast szukaæ alternatywnych rozwi¹zañ
idzie na ³atwiznê , bo naj³atwiej jest likwidowaæ. Je¿eli zlikwiduje siê piaskownicê na placyku przy ul. Atutowej i dzieci
nie bêd¹ tam przychodziæ, miejsce to
zamieni siê w parking, podobnie, jak
to siê sta³o na podwórku bloku przy ul.
Szczêœliwej. Tymczasem mo¿na by wykorzystaæ wysypan¹ ¿wirkiem przestrzeñ ko³o likwidowanej piaskownicy,
gdzie stoj¹ jeszcze
resztki kolorowych
drabinek i urz¹dziæ
tam mini placyk dla
ma³ych dzieci.
Miejmy nadziejê,
¿e uda siê znaleŸæ z
tej sytuacji wyjœcie
korzystne dla dzieci,
bo o ich dobro tu
pr zede wszystkim
chodzi.
Joanna Kiwilszo

Cia³a tak uroczyœcie, jak w
Polsce, np. we Francji wiêksze znaczenie maj¹ Zielone
Œwi¹tki?
- Rzeczywiœcie, nie wszêdzie
w ca³ym Koœciele œwiêto to ma
jednakow¹ rangê. Wyj¹tkowo
du¿e znaczenie ma uroczystoœæ
Bo¿ego Cia³a w religijnoœci polskiej. Zarówno w miastach, jak i
na wsiach ca³a trasa procesji
jest udekorowana. W oknach
umieszcza siê œwiête obrazy,
œwiat³a, kwiaty, na œcianach domów zawiesza siê kilimy, ubiera siê zieleni¹ ogrodzenia posesji, wszystko po to, aby podkreœliæ rangê tego œwiêta.
W tym momencie trzeba
spojrzeæ na œwiêto Bo¿ego Cia³a przez pryzmat naszej historii. Po rozbiorach, w Polsce pod
zaborami, procesja Bo¿ego
Cia³a mia³a zawsze wymiar patriotyczny, by³a manifestacj¹
polskoœci. Podobnie w czasach
realnego socjalizmu procesje
odbywa³y siê wbrew ograniczeniom. Komuniœci nie odwa¿yli

siê znieœæ œwiêta, choæ by³o
ono dla nich bardzo niewygodne, w³aœnie ze wzglêdu na swój
patriotyczny charakter.
W niektórych koœcio³ach w
Polsce zachowany zosta³ zwyczaj obchodzenia oktawy Bo¿ego Cia³a, na zakoñczenie
której nastêpuje poœwiêcenie
wianków i zió³. Przyniesione do
koœcio³a wianki s¹ wyrazem
naszej pracy. Œwiêc¹c je prosimy, aby Pan Jezus obecny
w Najœwiêtszym Sakramencie
leczy³, pokrzepia³ i odnawia³
nasz¹ naturê. Mamy tu wiêc
jeszcze inny, ekologiczny
aspekt œwiêta Bo¿ego Cia³a.
Jednak najwa¿niejszym elementów tego œwiêta jest jego
wymiar publiczny. Oto we wspólnej procesji dajemy œwiadectwo
naszej œwiadomoœci i wiary w
obecnoœæ Chrystusa w Eucharystii. Starajmy siê t¹ wiar¹ podzieliæ z innymi.
- Dziêkujemy za rozmowê.
Rozmawia³a
Joanna Kiwilszo

