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PANELE Kupcy przeciw
po³¹czeniu
DRZWI

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,
NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,
BADANIA LABORATORYJNE

ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

WEWNÊTRZNE

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43

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

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Specjalna –
znaczy lepsza!
Tu ka¿dy jest kimœ wa¿nym i wyj¹tkowym. Ka¿de
dziecko otoczone jest szczególn¹ trosk¹ i opiek¹.
Bo te¿ jest to zupe³nie wyj¹tkowa szko³a, której celem jest dobro i sukces dziecka.
Zespó³ Szkó³ Specjalnych Niepe³nosprawnoœci sprzê¿oNr 98 przy ul. Bartniczej 2 ma ne to wspó³wystêpowanie
ju¿ ponad 60-letni¹ tradycjê. upoœledzenia umys³owego i
Obecnie obejmuje szko³ê wad fizycznych, np. niedos³upodstawow¹ i gimnazjum. chu lub niedowidzenia.
Obecnie w szkole na BartniPrzyjmuje dzieci i m³odzie¿ w
wieku od 7 do 21 lat wyma- czej uczy siê 93 uczniów, objêgaj¹cych kszta³cenia specjal- tych opiek¹ psychologiczn¹,
nego. Stwarza mo¿liwoœæ na- pedagogiczn¹ i pielêgniarsk¹.
uki dzieciom z niepe³no- Ka¿dy z nas jest inny
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w
Jak to jest mo¿liwe, ¿e
stopniu lekkim, z niepe³no- dzieci z tak ró¿nymi schorzesprawnoœci¹ intelektualn¹ w niami, na ró¿nym poziomie
stopniu umiarkowanym, ze rozwoju mog¹ uczyæ siê w
sprzê¿eniami oraz autyzmem.
dokoñczenie na str. 6

Cztery bazary Targówka: na Trockiej, Rembieliñskiej,
Krasnobrodzkiej i wokó³ Cmentarza Bródnowskiego – to
ok. 500 podmiotów gospodarczych, daj¹cych pracê ok.
1200 osobom. Administruje nimi Zak³ad Us³ugowy „Targówek” przy ul. Stojanowskiej 12/13.
Niedawno kupcy dowie- jednostkami zarz¹du budyndzieli siê, ¿e zarz¹d dzielnicy ków komunalnych kompletnie
Targówek przygotowa³ pro- nie przystaje do zadañ i cedokoñczenie na str. 4
jekt uchwa³y o po³¹czeniu ZU
„Targówek” z zak³adami Gospodarowania Nieruchomoœciami – ZGN nr 1 i ZGN nr 2.
Takie rozwi¹zanie kupcy uwa¿aj¹ za ca³kowicie chybione.
Jerzy Rejch, cz³onek Stowarzyszenia Kupców Bazaru
„Trocka”, uzasadnia: „O ile
mo¿na strawiæ, ¿e bazary s¹
jednostk¹ bud¿etow¹ (musz¹
przynosiæ dochody, z których
kupcy wp³acaj¹ pieni¹dze do
ZU „Targówek” na op³aty,
zwi¹zane z utrzymaniem bazaru), to po³¹czenie ich z

Zbadaj
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!

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.
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Dopingujemy nowe firmy kompleksowe rozwi¹zania dla nowych firm
Rozmowa z Agnieszk¹ Kulikowsk¹, dyrektor 18 Oddzia³u BZ WBK w Warszawie, ul. Jagielloñska 55
Jak¹ propozycjê macie Pañstwo dla przedsiêbiorcy,
który w³aœnie zarejestrowa³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
by³ ju¿ w Urzêdzie Gminy i w Urzêdzie Statystycznym
po REGON, teraz zastanawia siê nad wyborem Banku,
w którym otworzy rachunek dla swojej firmy? Czy dysponujecie jako bank rozwi¹zaniami, które skutecznie
bêd¹ wspiera³y now¹ inicjatywê?
Zdecydowanie tak. Podstawowym elementem naszej oferty jest Biznes Pakiet. To kompleksowe rozwi¹zanie w sk³ad,
którego wchodzi rachunek bie¿¹cy – dziêki, któremu mo¿liwe
jest prowadzenie wszystkich rozliczeñ zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ (wp³aty, wyp³aty, przelewy w tym równie¿
te do ZUS oraz Urzêdu Skarbowego), us³ugi bankowoœci elektronicznej – pozwalaj¹ce na bezpieczne dokonywanie transakcji np. przez internet (bez koniecznoœci wizyty w oddziale)
oraz karta Visa Business Electron – pozwalaj¹ca na wygodne
regulowanie p³atnoœci (bez gotówki) np. za paliwo, artyku³y
biurowe i inne zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.
Czy mo¿e mi Pani powiedzieæ, w czym ta propozycja
jest zdecydowanie lepsza od ofert konkurencyjnych
banków?

Nasz Bank stara siê byæ jak najbli¿ej przedsiêbiorców, na
ka¿dym etapie ich rozwoju. Doskonale znamy problemy z jakimi borykaj¹ siê firmy zw³aszcza na samym pocz¹tku prowadzonej dzia³alnoœci, szczególnie z perspektywy inwestycji
w nowy biznes, ka¿da zaoszczêdzona z³otówka ma wtedy
niebagatelne znaczenie. Maj¹c to na uwadze w pierwszym
roku funkcjonowania zwalniamy firmy z op³aty za prowadzenie rachunku przez 12 miesiêcy, po tym okresie ta op³ata przez
kolejne 12 miesiêcy to 15 PLN/m-c. Równie¿ pierwsza karta
wydawana do tego rachunku wydawana jest bez op³at. Bezp³atny jest równie¿ dostêp do rachunku przy pomocy us³ug
bankowoœci elektronicznej BZWBK24.
Faktycznie, to ciekawa propozycja, ale s³usznie Pani
zauwa¿y³a, ¿e na pocz¹tku prowadzenia w³asnej
firmy potrzebne s¹ œrodki, du¿e œrodki, czy równie¿
w tym zakresie Pañstwa Bank ma dla przedsiêbiorców
propozycjê?
Tak. Nasza propozycja obejmuje równie¿ elastyczne formy finansowania. Mog¹ one przybraæ np. wygodn¹ formê
kredytu w rachunku bie¿¹cym na dowolny cel nawet do kwoty 50 000 PLN. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z

XXII sesja Rady Targówka

Zgoda po zdjêciu
Tylko na pocz¹tku sesji 25
kwietnia wyst¹pi³y kontrowersje.
Maciej Danko, wiceprzewodnicz¹cy komisji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej postawi³ wniosek o

zdjêcie z porz¹dku dziennego projektu uchwa³y w sprawie zaopiniowania projektu
uchwa³y m.st. Warszawy o
po³¹czeniu Zak³adów Gospodarki Nieruchomoœciami nr 1
i nr 2 oraz Zak³adu Us³ugowego Targówek, poniewa¿
komisja nie zakoñczy³a prac,
radni poprosili o dodatkowe
materia³y; projekt jest niedopracowany.
Witold Harasim przypomnia³, ¿e na posiedzeniu komisji wnioskowa³, by Rada
rozpatrywa³a te sprawê w
maju, po wykonaniu dodatkowych prac; wówczas by³ za
tym równie¿ wiceburmistrz
S³awomir Antonik.
Po uzyskaniu zapewnienia, ¿e Rada Dzielnicy zajmie siê t¹ spraw¹ w maju,
burmistrz Grzegorz Zawistowski wyrazi³ zgodê na
zdjêcie projektu uchwa³y z
porz¹dku obrad XII sesji.
Wniosek Macieja Danko poparli w g³osowaniu wszyscy
obecni radni – 21 osób, 6
radnych wstrzyma³o siê od
g³osu, 12 by³o za przyjêciem
protoko³ów z XX i XXI sesji.

W interpelacjach Sebastian Koz³owski zapyta³ o wynagrodzenia w Urzêdzie Targówka w 2007 roku, o funkcjonowanie stref dla taksówek oraz zg³osi³ sprawê powo³ania Rady Osiedla Zacisze w 2007 r. ze z³amaniem
statutu (wybiera³o 137 osób,
powinno – 150).
Odpowiadaj¹c Jêdrzejowi
Kunowskiemu, wiceburmistrz
Krzysztof Bugla poinformowa³, ¿e odby³y siê szkolenia
dla kandydatów do M³odzie¿owej Rady Dzielnicy, trwa
kampania wyborcza w szko³ach; M³odzie¿owa Rada
Dzielnicy rozpocznie dzia³alnoœæ 1 wrzeœnia.
Zmiany za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st.
Warszawy na r. 2008 zosta³y
pozytywnie zaopiniowane
przez komisje: oœwiaty i wychowania, ochrony zdrowia i
opieki spo³ecznej, rozwoju
inwestycji i ochrony œrodowiska oraz bud¿etu i finansów.
Na sesji g³osowali za ich
przyjêciem wszyscy radni –
21 osób. Zmiany te dotycz¹:
wprowadzenia w planie wy-

datków kwoty 389 577 z³ z
Biura Funduszu Europejskiego na realizacjê projektu „Aktywny Targówek”, dla osób
bezrobotnych b¹dŸ nieaktywnych zawodowo, korzystaj¹cych z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz przesuniêcia
kwoty 45 705 z³ z $ 3110 do
$ 3119; przesuniêcia kwoty
125 000 z³ z remontu wejœcia
do Poradni PsychologicznoPedagogicznej na remont
nawierzchni ogrodu i altanki
œmietnikowej (usuniêcie
azbestu) w przedszkolach nr
120 przy ul. Tokarza 2 i nr 155
przy ul. Bartniczej 6; zmiany
dysponenta kwoty 500 000 z³
na remont DK „Zacisze” – inwestycjê poprowadzi Wydzia³
Infrastruktury dla dzielnicy
Targówek.
Po wyjaœnieniach wiceburmistrza Janusza Janika jednomyœlnie podjêta zosta³a
uchwa³a, skierowana do prezydenta m.st. Warszawy, by w
ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Trasy Krasiñskiego od pl. Wilsona do ul.
Budowlanej wraz z przepraw¹
mostow¹ i torowiskiem tramwajowym” uwzglêdniona zosta³a budowa dwóch bezkolizyjnych (dwupoziomowych)
skrzy¿owañ drogowych, które bêd¹ realizowane ³¹cznie
z Tras¹ Mostu Krasiñskiego.
Rada popar³a wnioski z konsultacji spo³ecznych w sprawie projektu koncepcyjnego
budowy Trasy Mostu Krasiñskiego (etap II), zawarte w piœmie Stowarzyszenia Integracji Spo³ecznej Komunikacji
SISKOM z 13 kwietnia.
Wiceburmistrz Janik przedstawi³ tak¿e projekty dwóch
uchwa³, dotycz¹cych nadania
nazw ulicom: „Przy Grodzisku” (od ul. Kondratowicza do
skrzy¿owania ulic: Œw. Wincentego, G³êbockiej i Malborskiej wzd³u¿ Lasu Bródnowskiego) oraz „Na Grobli” (od
Kana³u Bródnowskiego do ul.
Zielone Zacisze). Komisja
rozwoju inwestycji zaopiniowa³a pozytywnie, a radni Targówka przyjêli w g³osowaniu
projekty uchwa³ Rady Warszawy w sprawie nadania
tych nazw.
Przewodnicz¹cy Rady Zbigniew Poczesny og³osi³ zamkniêcie sesji, zanim up³ynê³a godzina od jej rozpoczêcia.
K.

leasingu zwi¹zanego z zakupem nowego samochodu do wartoœci 120 000 PLN.
Coraz bardziej zaczyna mi siê podobaæ ta oferta. Czy
jest coœ jeszcze, co powinni wiedzieæ przedsiêbiorcy o
tej propozycji, zanim podejm¹ decyzjê o jej ewentualnym
wyborze?
Myœlê, ¿e z perspektywy osoby rozpoczynaj¹cej prowadzenie w³asnego biznesu du¿e znaczenie ma tak¿e to, ¿e wspieramy nowe firmy równie¿ w zakresie korzystania z us³ug ksiêgowych, porad prawnych, a tak¿e pomagamy zaistnieæ w sieci
Internet. Te dodatkowe us³ugi s¹ œwiadczone przez profesjonalnych partnerów BZ WBK, a dziêki temu, ¿e jest siê naszym klientem w ramach ka¿dej z tych us³ug przys³uguj¹ kolejne atrakcyjne rabaty.
To bardzo ciekawa oferta, proszê powiedzieæ, gdzie
mo¿na nabyæ ten Pakiet?
Zapraszam do 18 Oddzia³u w Warszawie, zlokalizowanego na ulicy Jagielloñskiej 55, w godzinach od 9 do 17, numer
telefonu 022 510-15-81, mail: oddzial18.warszawa@bzwbk.pl
Dziêkujê za rozmowê.

Z.P.U.H. EDYTA

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

Pani Burmistrz
czyta dzieciom
16 kwietnia burmistrz Jolanta Koczorowska by³a goœciem
uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomiñskiej 4, gdzie uczestniczy³a we wspólnym czytaniu bajek, w ramach akcji „Ca³a polska czyta dzieciom” Pani Burmistrz by³a siedemnastym goœciem szko³y, w ramach tej
akcji. Przeczyta³a bajki z „Ksiêgi najpiêkniejszych bajek”
oraz „Opowiadania z mora³em”. Na zakoñczenie spotkania
dzieci otrzyma³y drobne prezenty.
Akcja czytania ksi¹¿ek trwa w szkole przy Tarchomiñskiej
ju¿ od paŸdziernika ubieg³ego roku i jest czêœci¹ projektu edukacyjnego pn. „Czytam - wiem - rozumiem”. Celem akcji jest
nie tylko rozwój wyobraŸni i nawyku czytania u najm³odszych,
ale przede wszystkim uœwiadomienie doros³ym, jak wa¿ne i
twórcze jest czytanie dzieciom na g³os tekstów dla nich przeznaczonych. Bajki, baœnie i wiersze kreuj¹ rzeczywistoœæ, która oswaja dzieciom œwiat, u³atwia jego zrozumienie, wprowadza ³ad i porz¹dek i buduje w dziecku poczucie bezpieczeñstwa oraz uczy dzieci zasad, którymi nale¿y siê kierowaæ w
¿yciu spo³ecznym.
Nauczyciele szko³y przy Tarchomiñskiej wymyœlili, by zapraszaæ na spotkania „zastêpczych rodziców” – którymi s¹ ludzie
wra¿liwi na potrzeby dzieci, równie¿ z racji swojego zawodu czy
powo³ania. Byli wiêc ju¿ przedstawiciele policji, stra¿y po¿arnej, poczty polskiej, czêsto rodzice dzieci, i teraz przedstawiciel
samorz¹du. Zakoñczenie akcji planowane jest w maju br.

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

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

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

Pracowity rok Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej
Bia³o³êcki Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, jak co roku,
z³o¿y³ przed radnymi sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci, której g³ównym celem jest
zapobieganie trudnym sytuacjom w rodzinach z dysfunkcjami. Ostatecznym celem
jest zawsze ¿yciowe usamodzielnienie osób i rodzin, a
tak¿e ich integracja ze œrodowiskiem spo³ecznym. Ubóstwo, sieroctwo, bezdomnoœæ, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, d³ugotrwa³a i
ciê¿ka choroba, przemoc w
rodzinie, uchodŸstwo, alkoholizm, narkomania – oto podstawowe czynniki powoduj¹ce utratê kontaktu ze œrodowiskiem spo³ecznym i bezradnoœæ w osi¹ganiu ¿yciowych celów. Pomoc OPS kierowana jest do osób, których
miesiêczny dochód nie przekracza 477 z³ i rodzin, w których na jednego cz³onka
przypada miesiêcznie 351 z³.
Pomoc spo³eczna realizuje
siê w wielu obszarach m.in.
w zapewnianiu ustawowych
œwiadczeñ, pracy socjalnej,
rozwijaniu infrastruktury socjalnej i nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy.
OPS opracowuje gminn¹
strategiê rozwi¹zywania problemów spo³ecznych i realizuje j¹ poprzez konkretne
programy pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
i programy, których zadaniem
jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka.
Wœród podstawowych zadañ
znajduj¹ siê – udzielanie
schronienia i zapewnianie posi³ków i ubrania potrzebuj¹cym, przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych i
celowych, op³acanie sk³adek
emerytalnych czy rentowych
za osoby, które nie s¹ w stanie tego dokonaæ, praca socjalna, œwiadczenie us³ug
opiekuñczych, zapewnienie
miejsc w placówkach opiekuñczo – wychowawczych,
do¿ywianie dzieci, kierowanie
do domu pomocy spo³ecznej.

O sprawnoœci bia³o³êckiego
OPS niech zaœwiadcz¹ liczby
– plan bud¿etowy w dziedzinie
ochrony zdrowia wykonano w
99,7 %, w przeciwdzia³aniu alkoholizmowi - 99,9 %, w pomocy spo³ecznej – 99,7 %, w
œwiadczeniach rodzinnych –
100 %, w zasi³kach i pomocy
w naturze – 99 %, w us³ugach
opiekuñczych – 97 %, w usuwaniu skutków klêsk ¿ywio³owych – 100 %. Z powodu ubóstwa udzielono pomocy 480
rodzinom, z powodu bezdomnoœci – 163, bezrobocia – 310
rodzinom, z powodu niepe³nosprawnoœci – 303, d³ugotrwa³ej lub ciê¿kiej choroby – 402
rodzinom. Pomocy udzielono
225 rodzinom niepe³nym i 42
rodzinom wielodzietnym, 21
rodzinom dotkniêtym przemoc¹ i 131 alkoholizmem. Z
porad prawnych i konsultacji
psychologicznych skorzysta³o
246 rodzin.
W ramach eurokoordynacji
oœrodki z Bia³o³êki, Bemowa,
Ochoty, Œródmieœcia, Targówka, Ursusa, Woli i ¯oliborza
aplikowa³y o œrodki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Norweskich Mechanizmów Finansowych. Projekt
„Wykwalifikowana kadra – wysoka jakoœæ us³ug” mia³ s³u¿yæ
pozyskaniu pieniêdzy na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oœrodków
pomocy spo³ecznej. Niestety,
projekt ów zosta³ odrzucony, w
zwi¹zku z tym przyst¹piono do
przeformu³owania go i dostosowania do wytycznych Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Równolegle toczy³y siê
prace przygotowawcze do
stworzenia projektu ponadnarodowego we wspó³pracy z
Niemcami. Wspólny wniosek
aplikacyjny do programu DAPHNE 2008 dotyczy przeciwdzia³ania przemocy domowej.
Na szczególne wsparcie bia³o³êckiego OPS mog¹ liczyæ
osoby niepe³nosprawne. Stworzono bazê, w której znalaz³y
siê podstawowe dane – prawa
osób niepe³nosprawnych i sposoby ich egzekwowania, ofer-

Sprostowanie
Liceum im. W³adys³awa IV powsta³o w 1885 r.; za b³êdne
podanie daty w poprzednim numerze NGP przepraszamy.

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!

ta lecznicza, oferta pomocy niematerialnej, informacje o ró¿nych formach wsparcia i aktywizacji osób niepe³nosprawnych. W ramach Centrum Aktywnoœci Lokalnej dzia³aj¹ grupy wsparcia dla osób doœwiadczaj¹cych przemocy, dla osób
znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, warsztaty edukacyjno – motywuj¹ce dla do-

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

œwiadczaj¹cych problemu alkoholowego, warsztaty edukacyjno – motywuj¹ce dla m³odzie¿y. W Klubie Wolontariusza
dzia³aj¹ 54 osoby. Pomagaj¹
rodzinom z problemami wychowawczymi, osobom niepe³nosprawnym, starszym,
prowadz¹ zajêcia komputerowe dla seniorów, udzielaj¹
pomocy logopedycznej, prowadz¹ grupy wsparcia, udzialaj¹ korepetycji.
Osobny rozdzia³ dzia³añ
OPS stanowi¹ kampanie informacyjno – edukacyjne, organizowane samodzielnie lub
we wspó³pracy z innymi organizacjami. Oto niektóre z nich
– „Zachowaj trzeŸwy umys³”,
„Ci¹¿a bez alkoholu”, „Lato
bez %”. Wspólnie z ró¿nymi
partnerami lokalnymi OPS organizowa³ festyny rodzinne i
imprezy rekreacyjne – „Bal
morski”, „Bal mistrzów sportu”, turniej pi³ki no¿nej, rodzinny piknik rowerowy, festyn z
okazji Dnia Dziecka, olimpiady sportowe, regaty.
Tak - w du¿ym skrócie - wygl¹da³ pracowity rok Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej.
(egu)

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

Inwalidzi s¹ wœród nas

„Bródno”, pracownikom Biura
Polityki Spo³ecznej.
W czêœci artystycznej spotkania, z bogatym programem,
solowym i zbiorowym, wyst¹pi³y wspólnie: Chór Seniora
„Zacisze” i Gold Old AVE pod
batut¹ Bart³omieja W³odkowskiego. By³ te¿ liryczny wiersz
i próbka kabaretu – duet „Pod
Czwórk¹”. Potem salê rozbawi³a i do wspólnej zabawy zachêci³a KGB (Kabaretowa
Grupa Biesiadna ze Œl¹ska).
Po serii lubianych przez starsze pokolenie pieœni biesiadnych goœcie zaprezentowali
wi¹zanki pieœni œl¹skich i walców. Dobrowolnie przyznali;
„my w tekstach namieszali”,
np. „Gdybym mia³ koparê, to
bym na niej gna³”, „Dej sera,
sera, bom g³odny jak cholera”,
„Goñ stare baby, goñ stare
baby, goñ”. Dokonane przez
KGB przeróbki i ¿ywio³owe
wykonanie bardzo siê podoba³y. Sala da³a siê namówiæ
do „machania ³apeczkami”,
najodwa¿niejsi widzowie w³¹czyli siê do korowodu. „Ole,
ole, ole – ¿egnamy siê”. Do
zobaczenia w listopadzie, na
Dniu Seniora.
K.

Jak obchodziæ Œwiatowy Dzieñ Inwalidy? Zarz¹d RejonoWiceburmistrz Targówka
wy Warszawa Targówek Polskiego Zwi¹zku Emerytów Ren- S³awomir Antonik wspomnia³
cistów i Inwalidów na miejsce uroczystego spotkania z tej o potrzebie likwidowania baokazji wybra³ Dom Kultury „Œwit”. 18 kwietnia przybyli tu rier architektonicznych, eduprzedstawiciele 14 kó³ PZERiI z Targówka i Bia³o³êki, w³adz kowaniu spo³eczeñstwa o forobu dzielnic, s³u¿b socjalnych, spó³dzielni mieszkaniowych mach pomocy osobom niepei rad osiedli. Rolê gospodarzy pe³nili wiceprezesi Zarz¹du ³nosprawnym. Jako wzór do
naœladowania przywo³a³ Jana
Rejonowego Marianna Ostaszewska i Zbigniew Skrabski.
Tegoroczne obchody Œwia- tak¿e w codziennej pracy spo- Paw³a II.
Na pomoc i ¿yczliwoœæ motowego Dnia Inwalidy odbywaj¹ ³ecznej (dzia³alnoœæ kulturalnosiê pod has³em „Podejmujemy oœwiatowa, imprezy, wycieczki, ¿ecie nadal liczyæ - zapewni³
przyjazne dzia³ania wobec opieka zdrowotna) wysoko oce- prezes SM „Bródno” Ryszard
osób niepe³nosprawnych”. W ni³ Janusz Czy¿, prezes Zarz¹- Szczurowski, ¿ycz¹c, by proPolsce ¿yje ok. 5,5 mln takich du Okrêgowego PZERiI. Status blemy seniorów by³y dostrzeosób; a¿ 84% utrzymuje siê emeryta, a zw³aszcza inwalidy, gane i rozwi¹zywane nie tylg³ównie ze œrodków spo³ecz- pogarsza siê; galopuj¹ce pod- ko przez samorz¹dy lokalne,
nych, tylko 8% ma pracê, 8% wy¿ki zlikwidowa³y to, co mia³a ale i w³adze pañstwa.
Zdrowia i ¿yczliwoœci otojest na utrzymaniu innych osób. daæ waloryzacja. Cieszy wiêc, ¿e
Na taki stan z³o¿y³o siê wiele na Targówku i Bia³o³êce Zwi¹- czenia oraz dla siebie nawzaczynników, m.in. zlikwidowanie zek spotyka siê ze zrozumie- jem ¿yczy³a seniorom Ewa
w latach 70. spó³dzielni inwali- niem i ¿yczliwoœci¹, widoczn¹ w Oleœniewicz z Biura Polityki
Spo³ecznej Urzêdu Miasta.
dów, potem – zak³adów pracy konkretnych dzia³aniach.
chronionej; odebranie ulg i
Za aktywn¹ dzia³alnoœæ
Dalsze dzia³ania na rzecz
uprawnieñ, dyskryminowanie seniorów zapowiedzia³ bur- uhonorowano 26 osób z kó³
osób niepe³nosprawnych w mistrz Bia³o³êki Jacek Ka- oraz prezesa Zarz¹du Rejodostêpie do lekarzy; bariery ar- znowski: rozwijanie zajêæ spor- nowego Remigiusza Sikorê i
towych, Uniwersytetu Trzecie- wiceprezesa
chitektoniczne.
Zbigniewa
„Celem naszego Zwi¹zku go Wieku, klubów seniorów, Skrabskiego. Podziêkowano
jest dotarcie do szerokich krê- starania o poprawê opieki sponsorom: Robertowi Koliñgów spo³ecznych oraz w³adz zdrowotnej i polepszenie wa- skiemu i Henrykowi Pecurze,
a tak¿e burmistrzom, SM
ró¿nych szczebli z przes³a- runków socjalno-bytowych.
niem o podjêcie wszelkich
dzia³añ, które pomog¹ osobom
niepe³nosprawnym w realizaul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
cji ich potrzeb i celów – powietel. 022 510-36-66
dzia³ Zbigniew Skrabski. –
Efektem wspó³pracy z w³adzami miasta i obydwu dzielnic, ze
spó³dzielniami mieszkaniowymi, organizacjami i instytucjaprzeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby
mi - jest integrowanie œrodowiska osób niepe³nosprawnych
 meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
i emerytów. Naszym zdaniem,
potrzeby s¹ jeszcze ogromne.
 meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
Dziêkujemy wszystkim, którzy
 meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
nas wspieraj¹ i pomagaj¹ i prosimy o jeszcze.”
 biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach
Aktywnoœæ Zarz¹du Rejonowego Warszawa Targówek w
JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
organizowaniu uroczystoœci, a

SKLEP MEBLOWY
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Kupcy przeciw po³¹czeniu
dokoñczenie ze str. 1

lów jednostki bud¿etowej. Zak³ady Gospodarowania Nieruchomoœciami nie zarabiaj¹ na
siebie, z za³o¿enia s¹ dotowane; z dotacji pokrywaj¹ ró¿nice miêdzy wp³ywami z czynszów a realnymi wydatkami.
Mamy s³uszne obawy, ¿e po
po³¹czeniu ZU z ZGN stracilibyœmy nawet niewielkie nak³ady na utrzymanie bazaru. Nawet nieplanowany, przeciekaj¹cy dach w budynku komunalnym by³by wa¿niejszy od zaplanowanego remontu np. ci¹gu pieszego na bazarze.”
Grzegorz Kaczyñski z bazaru na Rembieliñskiej dodaje:
„Ca³e pieni¹dze bêd¹ sz³y na
inne cele ni¿ zwi¹zane z nasz¹
dzia³alnoœci¹.”
Jerzy Niedzielski, prezes
Stowarzyszenia Kupców Bazaru „Trocka”: „Wydaje siê

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

dziwne i niew³aœciwe, ¿e taka
propozycja powsta³a niejako
za naszymi plecami; nawet
bez zapytania, co o tym s¹dzimy – tym bardziej, ¿e dzielnica nie ponosi na rzecz bazaru
¿adnych kosztów. A nale¿a³oby: wyremontowaæ wiaty z ty³u
bazaru, dokoñczyæ budowê
parkingu (kilka lat temu na 3/4
terenu parkingu wy³o¿ono
kostkê, do dziœ ludzie nie maj¹
gdzie stawiaæ samochodów).”
Jerzy Rejch przypomina, ¿e
budowa bazaru, na pocz¹tku
lat 90., odbywa³a siê na takiej
zasadzie: kupcy p³acili za
wszystkie „naniesienia” (pawilony) oraz ponosili koszty
uzbrojenia terenu pod swoim
pawilonem i cz¹stkowe koszty
uzbrojenia ca³ego bazaru. 3/4
kosztów zrealizowania obiektu ponieœli kupcy, 1/4 - gmina.
By³ to dla miasta zyskowny interes. Teraz na 3 bazarach Targówka za metr dzier¿awy
gruntu pod pawilon kupcy
p³ac¹ prawie 50 z³; przy Cmentarzu Bródnowskim, gdzie te¿
maj¹ wykupione pawilony – ok.
80 z³ za metr. „Zarz¹d dzielnicy potraktowa³ nas jak pionki,
które mo¿na dowolnie przestawiaæ. Powinien nas zapytaæ,
jaki model zarz¹dzania jest
najlepszy. Kupcy maj¹ racjê,
broni¹c siê przed po³¹czeniem
Zak³adu Us³ugowego i Zak³adów Gospodarowania Nieruchomoœciami, bo wiedz¹, ¿e z
niezbyt dobrego obecnie inte-

Cofnijmy wskazówki zegara...
Przedszkole z Oddzia³ami Integracyjnymi Nr 185
(dawniej Dzielnicowe Przedszkole Nr 11)
przy ul. Wo³omiñskiej 56,
z okazji 40-lecia istnienia
serdecznie zaprasza absolwentów
w podró¿ sentymentaln¹ do czasów przedszkolnych.
Spotkanie odbêdzie siê
13 maja o godzinie 16 w naszym przedszkolu.

resu wpadliby w interes jeszcze gorszy.”
Na liœcie z zapytaniem w tej
sprawie 90% kupców opowiedzia³o siê przeciw po³¹czeniu
ZU z ZGN.
Stowarzyszenie Kupców
Bazaru „Trocka” wystosowa³o do prezydent Warszawy
Hanny Gronkiewicz-Waltz list
z proœb¹ o interwencjê w tej
sprawie. Przed sesj¹ rady
dzielnicy 25 kwietnia kupcy
spotkali siê z radnymi trzech
klubów. Radni PiS obiecali poparcie; radni PO - nie wszyscy zgodzili siê z projektem
uchwa³y; radni Lewicy poparli
kupców.
Z inspiracji kupców radni spowodowali prze³o¿enie punktu o
po³¹czeniu ZU i ZGN na sesjê
majow¹ i lepsze uzasadnienie
przez zarz¹d dzielnicy proponowanej uchwa³y.

Z drugiej strony
Projekt uchwa³y o po³¹czeniu Zak³adów Gospodarowania Nieruchomoœciami nr 1 i nr
2 oraz Zak³adu Us³ugowego
„Targówek” zarz¹d dzielnicy
uzasadnia koniecznoœci¹ optymalizacji procesów zarz¹dzania nieruchomoœciami na terenie dzielnicy. Obecnie podzia³
ZGN na nr 1 i nr 2 prowadzi do
nieefektywnego zarz¹dzania
œrodkami finansowymi. Ponadto, wykupowanie lokali zmniejsza zasoby lokalowe, a wypowiedzenia wspólnotom umów
o zarz¹dzanie nieruchomoœci¹
zmniejszaj¹ zadania ZGN.
W opinii zarz¹du, Zak³ad
Us³ugowy „Targówek” równie¿
zarz¹dza nieruchomoœciami,
choæ o innym charakterze; zasady i przepisy s¹ to¿same.
„Dla prowadzenia spójnej polityki zasadne jest te¿ w³¹czenie ZU „Targówek” w strukturê
jednego, tworzonego ZGN w
dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dodatkowymi zada-

niami. Takie po³¹czenie z pewnoœci¹ usprawni tryb podejmowania decyzji, tak finansowych, jak i zwi¹zanych z bie¿¹cym zarz¹dzaniem nieruchomoœciami oraz pozwoli na
znacznie bardziej racjonalne
planowanie i efektywniejsze
wykorzystanie œrodków bud¿etowych” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwa³y, podpisanym przez zastêpcê burmistrza S³awomira Antonika.
K.

Szko³a zapewnia: - bezpieczeñstwo,
- przyjazn¹ atmosferê,
- wysoki poziom nauczania

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

Prawnik radzi

Rozwód z wy³¹cznej winy
jednego ma³¿onka
Je¿eli miêdzy ma³¿onkami nast¹pi³ zupe³ny i trwa³y rozk³ad
po¿ycia ma³¿eñskiego, S¹d na
wniosek jednego z ma³¿onków
orzeka o rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa
przez rozwód. Je¿eli zaœ wy³¹cznie winnym rozpadu ma³¿eñstwa
by³ jeden z ma³¿onków, to brak
jego zgody na orzeczenie rozwodu nie stanowi przeszkody do rozwi¹zania ma³¿eñstwa przez S¹d.
Do mojej Kancelarii przysz³a
pani Mariola R., która zamierza³a wnieœæ do S¹du pozew o rozwi¹zanie jej ma³¿eñstwa z mê¿em Krzysztofem R. Z informacji uzyskanej od Marioli R. dowiedzia³em siê, i¿ jej ma³¿eñstwo z Krzysztofem R. zawarte
zosta³o piêæ lat temu, zaœ ma³¿onkowie nie mieli wspólnych
ma³oletnich dzieci. Po oko³o
dwóch latach od zawarciu
zwi¹zku ma³¿eñskiego, ma³¿eñstwo Marioli R i Krzysztofa R.
zaczê³o siê psuæ. M¹¿ Marioli R.
zacz¹³ coraz mniej czasu spêdzaæ w domu, a coraz wiêcej
czasu poœwiêca³ pracy. W koñcu dosz³o do sytuacji, i¿ Krzysz-

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

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

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

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

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

tof R. przesta³ interesowaæ siê
domem i ¿on¹, zaœ wspólne
spotkania ma³¿onków koñczy³y
siê coraz czêstszymi k³ótniami.
Z czasem zacz¹³ on równie¿
nadu¿ywaæ alkoholu i dopuszcza³ siê rêkoczynów w stosunku do Marioli R. Sytuacja sta³a
siê na tyle nieznoœna i trudna do
wytrzymania, i¿ Mariola R. postanowi³a wyprowadziæ siê od
mê¿a do rodziców. Jednoczeœnie da³a mê¿owi czas na przemyœlenie, czy nadal chce byæ jej
mê¿em, a je¿eli tak, to postawi³a warunek, i¿ musi on zmieniæ
swoje „niew³aœciwe” postêpowania. Niestety Krzysztof R. nie
zmieni³ siê, zaœ jak siê póŸniej
okaza³o, przyczyn¹ jego licznych nieobecnoœci w domu i pojawiaj¹cych siê sporów miêdzy
ma³¿onkami by³a nie praca, lecz
inna kobieta, z któr¹ Krzysztof
R. wda³ siê w wieloletni romans.
Gdy o powy¿szym dowiedzia³a
siê Mariola R. uzna³a ma³¿eñstwo za zakoñczone i z czasem
zaczê³a uk³adaæ sobie ¿ycie od
nowa. Pozna³a mê¿czyznê Paw³a G., z którym po kilku miesi¹cach znajomoœci zamieszka³a. Poniewa¿ planowa³a z nim
zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski,
zwróci³a siê do swojego mê¿a
Krzysztofa R. by rozwi¹zaæ
prawnie ich nieistniej¹ce ju¿ ma³¿eñstwo. Jednak¿e gdy Krzysztof R. dowiedzia³ siê, i¿ Mariola
R. chce siê z nim rozwieœæ, albowiem u³o¿y³a ju¿ sobie ¿ycie
i to w dodatku z innym mê¿czyzn¹ zapowiedzia³, i¿ nigdy
nie da jej rozwodu, gdy¿ j¹ kocha i chce byæ nadal jej mê¿em.
Poniewa¿ Mariola R. nie zamierza³a d³u¿ej pozostawaæ ¿on¹
Krzysztofa R, zaœ wielokrotne
próby nak³onienia go do zgodnego rozwi¹zania ma³¿eñstwa
zakoñczy³y siê niepowodzeniem, z zaistnia³ym problemem
zwróci³a siê do mnie.
Wys³uchawszy mojej klientki
poinformowa³em j¹, i¿ nie widzê
¿adnych przeszkód, które mog³yby uniemo¿liwiæ uzyskanie
wyroku rozwodowego, zaœ brak
zgody jej mê¿a, który w mojej
ocenie by³ wy³¹cznie winnym
rozpadu ich ma³¿eñstwa, nie
móg³ stanowiæ przeszkody do
odmowy orzeczenia przez S¹d
rozwodu. Poniewa¿ tak¿e podjête przeze mnie próby ugodowego rozwi¹zania zaistnia³ej sytuacji zakoñczy³y siê niepowodzeniem, skierowany zosta³ do
S¹du pozew o rozwi¹zanie ma³¿eñstwa, w którym w imieniu
moje klientki wnios³em o orze-

czenie rozwodu, jako wy³¹cznie
winnego rozpadu ma³¿eñstwa
wskazuj¹c Krzysztof R. Po kilkumiesiêcznym postêpowaniu
s¹dowym, podczas którego S¹d
przes³ucha³ licznych œwiadków
zawnioskowanych przez obie
strony, S¹d doszed³ do przekonania, i¿ miêdzy ma³¿onkami
nast¹pi³ zupe³ny i trwa³y rozk³ad
po¿ycia ma³¿eñskiego, a wy³¹cznie winnym rozpadu ma³¿eñstwa uznany zosta³ Krzysztof R. Mimo wiêc braku zgody na
rozwi¹zanie ma³¿eñstwa ze strony Krzysztofa R, S¹d uznaj¹c go
wy³¹cznie winnym rozpadu ma³¿eñstwa, orzek³ o rozwi¹zaniu
ma³¿eñstwa przez rozwód.
Art. 56 § 1 i 3 kodeksu rodzinnego i opiekuñczego „je¿eli miêdzy ma³¿onkami nast¹pi³ zupe³ny i trwa³y rozk³ad po¿ycia, ka¿dy z ma³¿onków
mo¿e ¿¹daæ, a¿eby s¹d rozwi¹za³ ma³¿eñstwo przez rozwód.
Rozwód nie jest dopuszczalny,
je¿eli ¿¹da go ma³¿onek wy³¹cznie winny rozk³adu po¿ycia, chyba ¿e drugi ma³¿onek
wyrazi zgodê na rozwód albo¿e odmowa jego zgody na
rozwód jest w danych okolicznoœciach sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego”.
Art. 57 § 1 krio „orzekaj¹c
rozwód s¹d orzeka tak¿e, czy
i który z ma³¿onków ponosi
winê rozk³adu po¿ycia”.
Radca Prawny
Dariusz Budnik
z Kancelarii Radców
Prawnych w Gdañsku
przy ul. Œwiêtojañskiej 47/48,
tel. (0 58) 305 30 88,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe i prawo spó³ek), prawo cywilne (w tym prawo spadkowe,
nieruchomoœci), prawo pracy,
prawo przewozowe i postêpowanie egzekucyjne.
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88

022 676 20 17
022 676 11 73

tel.

czynne pn.-pt. godz. 8-16

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406
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„Mieszkañcy Pragi,
drodzy pra¿anie
Od dziœ Wasza osada
miastem siê stanie”

Muzyka spadaj¹cych kropli
DŸwiêk spadaj¹cych kropli wody, szmer deszczu – to zwyczajne odg³osy, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi.
Tym bardziej interesuj¹ca wydaje siê ostatnia prezentacja z
pogranicza plastyki i muzyki, otwarta 18 kwietnia w galerii
Stowarzyszenia Artystów fabs przy ul. Brzeskiej 7.
W szklanych
miskach ustawionych na ceg³ach, umieszczonych w kopczykach ziemi,
znajduj¹ siê kolorowe p³yny:
niebieski p³yn do
mycia naczyñ,
mleko, wódka,
woda z magnezem, napój energetyczny, zupa,
czysta woda,
sok truskawkowy i p³yn hamulcowy. Do misek,
za pomoc¹ kroplówek, po drenach skapuje
woda. Na dnie
ka¿dej miski
umieszczony
Instalacja dwóch artystek, jest mikrofon, rejestruj¹cy
Anji Kaufmann i Bethany dŸwiêki, jakie wytwarzaj¹ spaLacktorin nosi tytu³ „Wspó³za- daj¹ce krople. Obiekty oœwiele¿noœæ” i ³¹czy w sobie obraz tlone s¹ ¿arówkami, mo¿na
i dŸwiêk. Instalacja ta jest wy- wiêc zaobserwowaæ równie¿
nikiem wspó³pracy dwóch
osobowoœci.
Anja Kaufmann pochodzi z
Patroni naszych ulic
Bazylei, studiowa³a biologiê, a
nastêpnie wspó³czesne media.
Obecnie zajmuje siê przede
wszystkim systemami dŸwiêkowymi, takimi jak format radiowy, instalacje, tworzone
Trzeciorzêdny dzia³acz PPS
grupowo oprogramowanie do w dwudziestoleciu miêdzywoobróbki dŸwiêku, nagrania te- jennym, a PPR w okresie okurenowe, muzyka filmowa i per- pacji, Mieczys³aw Ferszt
formance z przewag¹ ekspe- (1919-1943) jest nadal patrorymentalnej elektroniki.
nem ma³ej uliczki na Zaciszu.
Bethany Lacktorin pochodzi z Jego nazwisko zreszt¹ jest
Korei, odby³a studia plastyczne tam zapisane b³êdnie (jako ul.
i muzyczne w Lawrence Univer- M. Fersta), co w jakimœ stopsity Conservatory of Music w niu te¿ œwiadczy o skromnym
Appleton, Wisconsin, po czym znaczeniu postaci, s³abo znaukoñczy³a McNally Smith Colle- nej nawet tym, którzy chcieli go
ge of Music w Saint Paul, Min- uhonorowaæ.
nesota w 2000 roku. Pracuje
Urodzony w Warszawie, ukoñjako in¿ynier dŸwiêku dla TV i
czy³ tu szko³ê rzemieœlnicz¹ i
postprodukcji filmowej. Bethany
pracowa³ w Zak³adach Mechawyda³a niezale¿nie kilka albunicznych Ursus, jednoczeœnie
mów i zainicjowa³a oraz wziê³a
udzielaj¹c siê w OMTUR (Orgaudzia³ w wystawach sztuki performance w wielu miejscach na nizacja M³odzie¿y Towarzystwa
Uniwersytetu Robotniczego,
Œrodkowym Wschodzie Stanów
m³odzie¿ówka PPS), a z czasem
Zjednoczonych.
w samej PPS, gdzie w 1938 r.zo„Wspó³zale¿noœæ” – to nie tylsta³ kierownikiem Wydzia³u M³oko obraz i dŸwiêk oraz uzupedzie¿y przy OKR PPS W-wa. Ju¿
³nianie siê dwóch osobowoœci.
wtedy komunizowa³, opowiadaInstalacja ta zwraca uwagê na
j¹c siê za wspó³prac¹ socjalistów
wspó³zale¿noœæ miêdzy ró¿nymi
z komunistami.
elementami, naturalnymi b¹dŸ
We wrzeœniu 1939 r. pomanienaturalnymi. Tym razem
przedmiotem eksperymentowa- ga³ M. Niedzia³kowskiemu twonia s¹ ciecze. Dziewiêæ obiek- rzyæ Robotnicze Bataliony
tów wype³nionych p³ynami ina- Obrony Warszawy, a po kapiczej odbiera i przenosi dŸwiêki. tulacji Warszawy zwi¹za³ siê z

obraz, jaki kropla tworzy na powierzchni cieczy.
DŸwiêk pochodz¹cy ze
szklanych obiektów Anja Kaufmann przetworzy³a na laptopie. DŸwiêkom tym towarzyszy³a gra na skrzypcach Bethany
Lacktorin. Czasem dochodzi³
do tego g³os ludzki. Powsta³
koncert na wodê, kolor, materiê i œwiat³o. Muzyka wody i ziemi. Jakieœ pierwotne odg³osy
natury w jaskini, gdzie spadaj¹ce miarowo krople wody
dr¹¿¹ ska³ê. DŸwiêki czasem
delikatne, a czasem agresywne, wrêcz bombarduj¹ce.
Anja Kaufmann mówi³a o
swej fascynacji czêstotliwoœci¹, z jak¹ spadaj¹ krople,
powtarzalnoœci¹ dŸwiêku.
Ró¿na materia cieczy daje ró¿ne dŸwiêki w ró¿nej czêstotliwoœci. Ta naturalna muzyka
staje siê dla artystek materia³em do improwizacji.
Instalacjê Anji Kaufmann i
Bethany Lacktorin „Wspó³zale¿noœæ” mo¿na ogl¹daæ w
galerii stowarzyszenia fabs do
9 maja, w niedzielê w godz. 1315 lub po uzgodnieniu telefonicznym, 0505 12 14 17.
Joanna Kiwilszo

Wiola podbi³a P³udy
Blisko 200 osób uczestniczy³o w koncercie papieskim, zorganizowanym 13 IV
w koœciele w P³udach w ramach obchodów
3. rocznicy œmierci Jana Paw³a II. Gwiazd¹
wieczoru by³a Viola Brzeziñska – niezwykle utalentowana wokalistka m³odego pokolenia, tworz¹ca w nurcie popowo-rockowym, laureatka Nagrody G³ównej im.
Anny Jantar na opolskim festiwalu. Artystce towarzyszy³y Avetki oraz chór warsztatowy. W sobotê i niedzielê Viola prowadzi³a bowiem w Domu Kultury Œwit warsztaty wokalne dla m³odzie¿y z Targówka,
w których wziê³o udzia³ ponad 30 osób.
- Wydaje siê, ¿e edukacja artystyczna
m³odego pokolenia stanowi wyzwanie czasu – mówi Bart³omiej W³odkowski, prezes
fundacji AVE, animuj¹cej wydarzenie – i
powinna byæ wyró¿nikiem polityki kultu-

Ferst (w³. Ferszt) Mieczys³aw
konspiracyjnymi organizacjami
lewicy socjalistycznej (tj. stoj¹cych „na lewo” od PPS-WRN i
sk³onnych do wspó³pracy z komunistami, takich jak œrodowisko A. Próchnika i „Barykada
Wolnoœci” kierowana przez S.
Dubois). W 1940 r. wspó³tworzy lewicowo-socjalistyczn¹
grupê „Sztandar Wolnoœci” (tak
nazywa³ siê konspiracyjny organ prasowy grupy), powsta³¹
po roz³amie w „Barykadzie…”
Nawi¹za³ kontakt z drobnymi
œrodowiskami komunistycznymi, z którymi w 1941 r. wspó³tworzy³ „Zwi¹zek Walki Wyzwoleñczej”, ma³¹ organizacjê
zbrojn¹, przeprowadzajac¹
g³ównie akcje dywersyjne i sabota¿owe. Organizacja ta
wchodzi do PPR i GL z chwil¹
ich powstania w 1942 r. Sam
Ferszt organizuje GL na warszawskim Powiœlu w 1942 r.; w
tym¿e roku, zagro¿ony aresztowaniem, wyje¿d¿a na kilka
miesiêcy do Radomia, ale wraca. Po powrocie dowodzi GL na
Powiœlu, bierze udzia³ w kilku
akcjach dywersyjnych i zbrojnych, a tak¿e ekspropriacyjnych (tzn. maj¹cych na celu

fragment inscenizacji „Praska opowieœæ” B. Kochman
360 lat temu, 10 lutego 1648 r. o Pradze, wystawy plastyczne,
król W³adys³aw IV nada³ Pradze fotograficzne, twórczoœci s³ownej, przegl¹dy wokalne, recytaprawa miejskie.
Dla uczczenia tego, wa¿ne- torskie. A wszystko po to, aby
go dla mieszkañców prawo- rozbudziæ w ma³ym mieszkañcu
brze¿nej Warszawy, wydarze- Pragi emocje zwi¹zane z miejnia przedszkola z Pragi Pó³noc scem urodzenia, zamieszkania
aktywnie w³¹czy³y siê w jubi- oraz uwra¿liwienie na piêkno
leuszowe obchody. Zaplano- praskich zabytków, obyczajów.
15 kwietnia 2008r. w Domu
wano cykl imprez z udzia³em
przedszkolaków, które trwaæ Kultury „PRAGA” przy ul. D¹bêd¹ od kwietnia do listopada. browszczaków 2a odby³a siê
Kalendarz uroczystoœci zwi¹- inauguracja obchodów 360 lezanych z 360-leciem Pragi obej- cia Pragi przez pó³nocnopramowaæ bêdzie konkursy wiedzy skie przedszkola. Na uroczystoœæ przybyli; naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania
Jadwiga Chrobak, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych,
ZNP oraz dyrektorzy, nauczyciele i dzieci praskich przedszkoli i szkó³ podstawowych.
Uroczystoœæ otworzy³y: dyrektor Przedszkola 164 – Bo¿ena Biadoñ, dyrektor Przedszkola 184 – Anna Sztarba³o i dyrektor Przedszkola 171 – Ma³gorzata Piesiewicz. Panie dyrektorki
powita³y przyby³ych goœci i zaprosi³y do obejrzenia wystawy
prac plastycznych „Praga widziana oczami dziecka” oraz na
kiermasz „Praskiej ceramiki” wykonanej przez przedszkolaków.
Kulminacyjnym punktem uroczystoœci by³o przedstawienie w
ralnej Warszawy. W tym kontekœcie samo
wykonaniu zespo³u SZANAJKI z
organizowanie koncertów nie wystarczy.
Przedszkola 164 pt.: „Praska opoKoncert dedykowany by³ pamiêci Jana wieœæ” autor inscenizacji: Bo¿ePaw³a II, jednak wielkiego papie¿a nie na Kochman (nauczycielka
wspominano patetycznie i na kolanach. przedszkola 164), g³ówny re¿y- Jego orêdzie pokoju i mi³oœci mo¿e i ser: El¿bieta Gañko, wspó³praca:
powinno inspirowaæ ka¿dy zwyk³y dzieñ ca³y personel pedagogiczny.
– zaznaczy³ W³odkowski, prowadz¹cy Przedszkolaki zaprezentowa³y hikoncert. Piosenki Violi, pe³ne odwo³añ storiê Pragi od momentu powstado Boga i Jego mi³oœci, wcale nie konfe- nia pierwszych osad na prawym
syjne, dewocyjne ani tym bardziej naiw- brzegu Wis³y poprzez nadanie
ne, mówi¹ce o pragnieniu wielkiej mi³o- praw miejskich a¿ po czasy wspóœci, pasji i spotkaniu Boga z cz³owiekiem, ³czesne. Na scenie pojawili siê:
stanowi¹ popowy, zrozumia³y dla m³o- król W³adys³aw IV, motorniczy
dych przek³ad wojty³owego nauczania. tramwaju konnego, przekupki z
Muzyka przeplatano odtwarzaniem frag- Bazaru Ró¿yckiego sprzedaj¹ce
mentów cyklu audycji, nagranych na po- gor¹ce pyzy, handlarze z³otem i
cz¹tku kwietnia dla Polskiego Radia przez bi¿uteri¹ i wiele innych postaci
osoby zwi¹zane z fundacj¹ AVE i Klubem zwi¹zanych z histori¹ Pragi.
Kajakowym Jana Paw³a II, które w barNa zakoñczenie praskie kwiadzo ¿ywy i bezpoœredni sposób dzieli³y ciarki wrêczy³y wszystkim gosiê swoimi zamyœleniami nad fragmen- œciom kwiaty; ¿onkile i tulipany.
tami papieskich przemówieñ.
Zgromadzeni goœcie byli auD³ugie i emocjonalne owacje zgotowa- tentycznie wzruszeni i zafascynone artystom i organizatorom, a tak¿e wani gr¹ „ma³ych aktorów” i nie
wpisy na internetowych portalach, wy- szczêdzili gromkich oklasków.
mownie œwiadcz¹ o entuzjastycznym przyPrzedszkole 164
jêciu wystêpu. Pokazuj¹ te¿, ¿e potrzeba
ul. Szanajcy 12
alternatywnej, adresowanej do m³odzie¿owej publicznoœci, oferty kulturalnej. O
sukcesie wystêpu zadecydowa³ te¿ fakt,
i¿ Violi towarzysz¹ œwietni instrumentaliœci - muzycy o du¿ym doœwiadczeniu,
gruntownie wykszta³ceni, maj¹cy znacz¹ce indywidualne osi¹gniêcia artystyczne.
od 500 z³ do 50000z³
Sponsorem koncertu by³y Rada i Zarz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka, warsztaty sfinansowaSZYBKA PO¯YCZKA
no dziêki wsparciu Wydzia³u Kultury DzielDLA KA¯DEGO
nicy Targówek m.st. Warszawy w ramach
projektu „Ró¿ne gatunki, szko³y, techniki –
BEZ PORÊCZYCIELI
ta sama muzyka”. Fundacja AVE serdecznie
DU¯A
PRZYZNAWALNOŒÆ
zaprasza m³odzie¿ z Targówka na kolejne
warsztaty – tym razem muzyki klasycznej.
NIE POBIERAMY OP£AT
Szczegó³y – 0600 495 790, 022 402 25 51.
RÓWNIE¯ BEZ BIK

zdobycie œrodków na dzia³alnoœæ organizacji). Podczas próby likwidacji prowokatora na
Mokotowie zostaje aresztowany 23 II 1943 r. i przewieziony
do siedziby warszawskiego
Gestapo w Al. Szucha, sk¹d
uda³o mu siê wys³aæ grypsy ostatni pochodzi z kwietnia
1943 r. Zgin¹³ prawdopodobnie
w wyniku tortur - zapewne nied³ugo po tej dacie, nie ustalono jednak dok³adnie kiedy.
T. Szczepañski
,
Zród³o: S³ownik Biograficzny
Dzia³aczy Polskiego Ruchu Robotniczego t II, Warszawa 1987

KREDYT
GOTÓWKOWY

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

Specjalna – znaczy lepsza!

6 nowa gazeta praska
J. E. Ks. Abp S³awoj Leszek G³ódŸ
oraz
Jolanta Koczorowska
Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st.Warszawy
maj¹ zaszczyt zaprosiæ

na III JARMARK FLORIAÑSKI
który odbêdzie siê 10-11 maja
na ul. Floriañskiej w dzielnicy Praga Pó³noc
Patronat Honorowy nad imprez¹ objêli:
Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
oraz
Adam Struzik – Marsza³ek Województwa Mazowieckiego
Zapraszamy w sobotê i niedzielê ju¿ od godziny 9.00
W programie m.in.
SOBOTA
10.30 Piotrek Kolorowy Nos – wystêpy i konkursy dla dzieci
12.30 Recital Kapeli Czerniakowskiej
14.30 Wystêpy zespo³ów szkolnych
17.30 Recital Tomka Kamiñskiego

NIEDZIELA
10.00 Od Czajkowskiego do Glenna Millera – Koncert w wykonaniu
M³odzie¿owej Orkiestry OSP w Pu³tusku
11.00 Prezentacja zespo³ów z innych dzielnic Warszawy i Diecezji Warszawsko - Praskiej
13.30 – Musztra Paradna Orkiestry Stra¿ackiej
13.45 inscenizacja z okazji 360- lecia nadania praw miejskich Pradze. Towarzyszy Bractwo Kurkowe
14.00 Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Sto³ecznej Policji
15.00 Wystêpy Warszawskich Kapel Podwórkowych
17.15 Wystêp Ryszarda Makowskiego z zespo³em
18.00 – Koncert City Boy w wykonaniu Stanis³awa Wielanka i Zespo³u
Muzycznego Kameleon
Ponadto: stoiska spo¿ywcze, rêkodzielnicze, artystyczne, pokaz sprzêtu
gaœniczego i policyjnego oraz zbiórka eksponatów dla Muzeum Warszawskiej
Pragi na specjalnym stoisku Muzeum, wystawy rzeŸby i malarstwa oraz liczne
konkursy dla dzieci.
Organizatorzy:
Duszpasterstwo Œrodowisk Twórczych i Sportu Diecezji Warszawsko - Praskiej
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
Dom Kultury Praga

dokoñczenie ze str. 1

jednej szkole? Otó¿ zasad¹ tej
placówki jest indywidualne podejœcie do ka¿dego dziecka. Dla
ka¿dego kandydata do szko³y
opracowywany jest tzw. IPET,
czyli indywidualny program edukacji terapeutycznej. Ustala go
zespó³ pedagogów, bior¹c pod
uwagê zarówno zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i obserwacje rodziców. Szko³a realizuje programy
szko³y podstawowej i gimnazjum, ale dostosowane do mo¿liwoœci ka¿dego dziecka.
W zwi¹zku z tym liczba
uczniów w klasach jest zró¿nicowana i, w zale¿noœci od stopnia niepe³nosprawnoœci waha
siê od 10 do 16 dla uczniów z
niepe³nosprawnoœci¹ w stopniu
lekkim oraz od 6 do 8 dla
uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
w stopniu umiarkowanym. Klasy autystyczne natomiast licz¹
od 2 do 4 uczniów, a nauczyciel w czasie lekcji ma zapewnion¹ pomoc drugiej osoby.
Nauczyciele maj¹ nie³atwe
zadanie. Dzieci autystyczne
czy dzieci z zespo³em Downa
¿yj¹ w swoim w³asnym œwiecie.
Nauczyciele musz¹ tak pracowaæ, aby trafiæ do tego œwiata.
To niezwykli ludzie, którzy obok
ukoñczonego kierunku pedagogiki specjalnej maj¹ te¿ przygotowanie przedmiotowe.
Dzieci ucz¹ siê polskiego, matematyki, geografii, jak w innych
szko³ach, ale te¿ zyskuj¹ umiejêtnoœci, które przygotowuj¹ ich
do samodzielnego, doros³ego
¿ycia. I tak, obok œwietnie wyposa¿onej pracowni komputerowej
jest pracownia przypominaj¹ca
du¿¹ kuchniê z nowoczesnym
sprzêtem gospodarstwa domowego. Mo¿na tu przygotowaæ
posi³ek, mo¿na zrobiæ pranie czy
zobaczyæ, jak funkcjonuje kuchenka mikrofalowa.
W ramach zajêæ szkolnych
prowadzone s¹ zajêcia rehabilitacyjne. Sala do gimnastyki korekcyjnej zachêca do æwiczeñ z wielkimi, kolorowymi
pi³kami. Znaleziono te¿ sposób, aby uatrakcyjniæ æwiczenia logopedyczne. Zajêcia te

„Trybik” z „Fasolinkami”
„Rowerek, spacerek – wysi³ek niewielki” – ta piosenka w
wykonaniu zespo³u „Fasolinki” powita³a kilkudziesiêcioosobow¹ grupê rowerzystów, która w asyœcie policyjnej, z ulicy Jagielloñskiej, przez Zielenieck¹ i rondo Waszyngtona
przyjecha³a do Wojskowego Oœrodka Rekreacyjnego na
Wale Miedzeszyñskim. Tu 26 kwietnia, przy piêknej pogodzie prezes klubu Rowerowego „Trybik” Pawe³ Paczek
og³osi³: Sezon otwarty!
W inauguracji sezonu, trady- pojeŸdziæ na rowerze lub skucyjnie, uczestniczyli policjanci terku, posiedzieæ na motorach
z Komendy Sto³ecznej, policji policyjnych, m.in. na œcigaczu
wodnej, Stra¿ Miejska z naczel- BMW, zrobiæ sobie zdjêcie na
nikiem Krzysztofem Mrówk¹, quadzie Suzuki.
Moto Fan Klub „Wawer” z W³oPolicja wodna zaprasza³a
dzimierzem G¹siorem.
do ³odzi Harpun, pe³ni¹cej paJedn¹ z wielu atrakcji by³o trole w rejonie Wis³y i ratuj¹ognisko. Przygotowano tak¿e cej osoby, które znalaz³y siê
miasteczko ruchu drogowego w nurtach rzeki. Wielu chêti tor przeszkód. Mo¿na by³o nych próbowa³o swych si³ w

rzucie bojk¹ ratownicz¹ do
ko³a ratunkowego.
Z du¿ym zainteresowaniem spotka³y siê psy policyjne, owczarki niemieckie
Bigos i Dolar pod opiek¹
sier¿. Jakuba Delury. Na co
dzieñ tropi¹ przestêpców, tu
by³y mi³e i ³agodne, pozwoli³y siê g³askaæ.
Sztandarow¹ konkurencjê
imprez „Trybika” – konkurs
wolnej jazdy – poprowadzi³,
tradycyjnie, aspirant sztabowy
Roman Tarajda z WORD. W
konkurencji kobiecej zwyciê¿y³a Magda Szarska (8 lat), w
mêskiej Emil Kosowski (15 lat),
II – Aleksander Krajza (12 lat),
III – Rafa³ Rudnicki (12 lat).
W 8-letniej historii „Trybika”,
na tej imprezie po raz pierwszy tak wa¿na by³a czêœæ artystyczna. Zespó³ „Fasolinki”
pod kierownictwem Heleny
Soko³owskiej wyst¹pi³ z bogatym programem piosenek i tañców, solowych i zbiorowych.
Zdaniem mamy Melanii z „Fasolinek”, udzia³ w takiej imprezie rozwija uczestników, otwiera na œwiat, daje mo¿liwoœæ rodzinnego spêdzenia czasu. Córce tak siê spodoba³o, ¿e nie
chcia³a wracaæ do domu.
Podobnie zachowa³a siê
Zuzia, która wszystkim by³a
zainteresowana, bra³a czynny

udzia³ w kilku konkurencjach.
Dla mamy tej dziewczynki to
bardzo fajna sprawa, ¿e dzieci s¹ na œwie¿ym powietrzu i
w ciekawej formie ucz¹ siê o
tak wa¿nych sprawach, jak
bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Maria¿ artystycznosportowo-edukacyjny tata Zuzi
ocenia jako trafiony, imprezê
jako zorganizowan¹ profesjonalnie, z wieloma atrakcjami.
Na wdziêcznoœæ organizatorów i uczestników zas³u¿y³ kierownik WOR Stanis³aw Krasowki, który nieodp³atnie udostêpni³ obiekt oraz fundatorzy
nagród: Wojewódzki Oœrodek
Ruchu Drogowego, firma
Wheeler i Carrefour Wileñska
– fundator s³odkich upominków, napojów i kie³basek na
ognisko.
K.

Poszukujemy
osób do pracy
w serwisie
sprz¹taj¹cym
na terenie Targówka,
dogodne godziny
i atrakcyjne zarobki

0694-45-79-64,
022-33-66-553

odbywaj¹ siê z u¿yciem sprzêtu komputerowego. Dzieci
æwicz¹ „do mikrofonu” a efekty æwiczeñ, dziêki specjalnemu
programowi widoczne s¹ na
monitorze. Teraz ka¿dy chêtnie chodzi do logopedy!
Szko³a oferuje swoim podopiecznym ró¿ne formy terapii:
muzykoterapiê, choreoterapiê,
artterapiê, biblioterapiê i dogoterapiê. Przy tej ostatniej szko³a wspó³pracuje z Fundacj¹
„Przyjaciel”. Nied³ugo zostan¹
otwarte dwa gabinety do integracji sensorycznej i polisensorycznej „Doœwiadczanie
œwiata”. Zgromadzone tam
bêd¹ urz¹dzenia, które stymuluj¹ pracê mózgu. Na œrodku
specjalnie wyciszonego gabinetu integracji polisensorycznej stanie, dzia³aj¹ca na zasadzie œwiat³owodów, bulgocz¹ca kolumna, wspomagaj¹ca
koordynacjê zmys³ów oraz
zdolnoœci manipulacyjne.
Pobyt w szkole to nie tylko nauka, ale i dobra zabawa. Œwietlica szkolna dzia³a od godz. 7
do 17. Uczniowie mog¹ rozwijaæ swoje zainteresowania na
zajêciach pozalekcyjnych. Na
terenie szko³y dzia³aj¹ liczne
ko³a: komputerowe, jêzykowe,
plastyczne, teatralne, turystyczne i wokalno-instrumentalne.

Nieodrobiona lekcja
z tolerancji
Dziêki tak ró¿norodnym formom nauki i dzia³alnoœci wychowawczej, w szkole na Bartniczej
dzieci doskonal¹ swoje umiejêtnoœci, ale przede wszystkim dobrze siê tu czuj¹. W szkole panuje ¿yczliwa, niemal rodzinna
atmosfera. I to jest najwa¿niejsze, poniewa¿ nie wszêdzie
dzieci specjalnej troski s¹ mile
widziane. Bardzo czêsto rodzice próbuj¹ umieœciæ dzieci w
szkole integracyjnej i maj¹ z tym
du¿e trudnoœci. Czasem dzieci,
które nie znajd¹ miejsca w szkole integracyjnej, trafiaj¹ do zwyk³ej, rejonowej. Tam zazwyczaj
Ÿle siê czuj¹. Doznaj¹ wielu
krzywd i upokorzeñ ze strony rówieœników. Wymagania szkolne
przerastaj¹ ich mo¿liwoœci. Niepowodzenia w nauce powoduj¹
niechêæ nauczycieli i kolegów.
- Ci¹gle mamy nieodrobion¹
lekcjê z tolerancji – mówi dyrektorka Zespo³u Szkó³ Specjalnych nr 98 przy ul. Bartniczej, Anna Zygan-Kijewicz – w
naszej szkole staramy siê nadrobiæ te zaleg³oœci.
Zdaniem pani dyrektor po pó³
roku uczêszczania do kierowanej przez ni¹ placówki dziecko
nabiera pewnoœci siebie, zaczyna siê uœmiechaæ, nawi¹zuje
przyjaŸnie. Wreszcie nie jest
gorsze, jest wœród swoich.
- Jestem za integracj¹ – mówi
dyrektor Anna Zygan-Kijewicz –
ale dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ powinny
uczyæ siê na swoim poziomie i
wœród podobnych do siebie rówieœników. To s¹ dzieci bardzo
wra¿liwe, ³atwo mog¹ poczuæ
siê odrzucone, a szko³a powinna przeciwdzia³aæ wykluczeniu.

Sukces na miarê
swoich mo¿liwoœci
W zapobieganiu wykluczeniu
nie do przecenienia jest osi¹gniêcie sukcesu. Szko³a specjalna stwarza dzieciom takie
mo¿liwoœci. Uczniowie wiedz¹,
¿e s¹ akceptowani, ¿e ich wysi³ek jest doceniony. Chêtnie
bior¹ udzia³ w licznych konkursach, plastycznych, muzycznych i olimpiadach sportowych.
S¹ to konkursy miêdzyszkolne,
a nawet ogólnopolskie, oczywiœcie dla szkó³ specjalnych, tak
jak festiwal miêdzyszkolny „Lajkonik” w Krakowie.
Na jesieni ubieg³ego roku, w
ramach programu „Zdrowy
uczeñ” zorganizowano konkurs plastyczny promuj¹cy
zdrowy styl ¿ycia. Obecnie
Zespó³ Szkó³ Specjalnych nr
98 organizuje drug¹ edycjê
konkursu plastycznego „Targówek w oczach dziecka”, w tym
roku pod has³em „Targówekbezpieczne miejsce”.
Przy szkole dzia³a te¿ szkolne ko³o krajoznawczo-turystyczne PTTK. 25 kwietnia zorganizowa³o Rajd Traktem Królewskim. Trasa (ok. 4 km) przebiega³a od £azienek, Alejami
Ujazdowskimi przez Plac
Trzech Krzy¿y, Nowym Œwiatem, Krakowskim Przedmieœciem na Plac Zamkowy. Na trasie uczniowie mieli do wykonania zadania zwi¹zane z mijanymi obiektami. W czasie rajdu
wszyscy uczniowie mieli mo¿liwoœæ zdobycia Warszawskiej
Odznaki Krajoznawczej PTTK.
Innym rodzajem aktywnoœci s¹
kiermasze ozdób œwi¹tecznych.
Dzieci same wykonuj¹ ozdoby, a
póŸniej organizuj¹ kiermasz np.
pod ratuszem Bia³o³êki. Dochód
z takich kiermaszy przeznaczony
jest na dofinansowanie szkolnych
wycieczek. Odnoszone w konkursach sukcesy pozwalaj¹ dzieciom
niepe³nosprawnym uwierzyæ w
siebie i w swoje mo¿liwoœci. Nauka w szkole specjalnej daje im
szansê na normalne ¿ycie. Kontynuuj¹ potem naukê w szko³ach
zawodowych a nastêpnie podejmuj¹ pracê.
10 maja oraz 7 czerwca odbêd¹ siê w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 98 przy ul. Bartniczej 2 dni otwarte. W godzinach 11-14 rodzice bêd¹ mogli zapoznaæ siê z t¹ wyj¹tkow¹ placówk¹, której priorytetami s¹ tolerancja, bezpieczeñstwo i sukces dzieci na
miarê ich mo¿liwoœci.
Joanna Kiwilszo

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

Przychodnia Specjalistyczna

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
4 masz problem ze s³uchem

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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gabinet 26
Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00
czw. - pi¹t. 8.30-16.30
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Laureaci z pomys³odawczyni¹ konkursu, nauczycielk¹ jêz. polskiego
w L L.O. im. Ruy Barbosa - Katarzyn¹ Walentynowicz
14 kwietnia w siedzibie szko³y, przy ul. Burdziñskiego 4
odby³ siê fina³ Ogólnopolskiego
Przegl¹du Twórczoœci Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego
„Rytmy Nieskoñczonoœci”.
Tegoroczne spotkanie poetów to ju¿ III edycja konkursu,
który przeznaczony jest dla
m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych, a jego g³ównym celem jest rozwijanie i promowanie m³odych poetyckich talentów. Pomys³odawczyni¹ konkursu jest Katarzyna Walentynowicz, polonistka w L LO im.
Ruy Barbosa. Patronat medialny nad Przegl¹dem Twórczoœci Poetyckiej objêli: Marsza³ek
Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent
Miasta Sto³ecznego Warszawy,
Mazowiecki Kurator Oœwiaty,
Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego Alicji Delgas, „G³os Nauczycielski”, dyrektor Biura
Edukacji Miasta Sto³ecznego
Warszawy oraz burmistrz
Dzielnicy Praga Pó³noc.
W tym roku w konkursie
wziê³o udzia³ 116 osób z ca³ej
Polski, a tak¿e, po raz pierwszy, ze szkó³ polonijnych w
Czechach, Rosji, Bia³orusi,
Kanadzie i w Holandii. W
zwi¹zku z tym, przewodnicz¹cy jury, ojciec Wac³aw Oszajca zastanawia³ siê, czy nie
trzeba zmieniæ nazwy konkursu na Miêdzynarodowy Przegl¹d Twórczoœci Poetyckiej.
Aby wzi¹æ udzia³ w eliminacjach nale¿a³o do koñca listopada zesz³ego roku przes³aæ na
adres szko³y 3 utwory poetyckie na dowolny temat. Wiersze
ocenia³o jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy o. Wac³aw Oszajca,
poeta, wyk³adowca w Instytucie
Dziennikarstwa UW i na Papieskim Wydziale Teologicznym,
Zbigniew £apiñski, pianista,
kompozytor wielu piosenek Jacka Kaczmarskiego, Beata Igielska, dziennikarka, reprezentuj¹ca „G³os Nauczycielski”, Marcin
Kunicki, dziennikarz 2 Programu
TVP, cz³onek Rady Fundacji im.
Jacka Kaczmarskiego, dr
Krzysztof Gajda, literaturoznawca UAM w Poznaniu oraz Katarzyna Walentynowicz, nauczy-

cielka jêzyka polskiego w L LO
im. Ruy Barbosa w Warszawie.
Spoœród wszystkich 116
uczestników jury wybra³o 45 laureatów. Laureatem jest osoba,
której choæ jeden utwór poetycki
zosta³ zamieszczony w pokonkursowej antologii poezji. Publikacja utworów jest najwiêkszym
wyró¿nieniem dla laureatów. Tomiki wierszy co roku przygotowywane s¹ przez uczniów L LO im.
Ruy Barbosa pod kierunkiem Katarzyny Walentynowicz. Ich dzie³em jest oryginalna oprawa plastyczna i sk³ad komputerowy.
Nagrod¹ s¹ te¿ warsztaty poetyckie, prowadzone dla laureatów przez o. Wac³awa Oszajcê.
Po zapoznaniu siê ze wszystkimi pracami jury przyzna³o nagrody nastêpuj¹cym osobom:
I miejsce – Agata Ornafa,
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 2 im. Charlesa de
Gaulle’a w Poznaniu
II miejsce – Paula Jarmo³owicz, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza
S³owackiego w Dêbnie
III miejsce – Marta Konaszewska, XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie, Maria Paszkiel, LO w
Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, oraz Micha³ Kamiñski, III
LO im. Adama Mickiewicza w
Katowicach.
Wyró¿nienia otrzymali za
ca³okszta³t twórczoœci:
1. Dorota Cyran, LO im. Dominika Savio przy Salezjañskim Zespole Szkó³ Publicznych w Zabrzu
2. Berenika Konieczny, VI LO im.
Adama Mickiewicza w Krakowie
3. Magdalena Olszewska, LO
im. Stefana ¯eromskiego w
I³awie
4. Katarzyna Pawlicka, Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Œwidnicy
5. Olga Tarasiuk, I LO w £osicach
6. Zofia ¯adan, I LO im. Ziemi
Kujawskiej we W³oc³awku
Za wiersz:
1. Agnieszka Dziemianko, IX LO
im. Karola Libelta w Poznaniu
2. Monika Graczyk, Zespó³
Szkó³ Technicznych im. Jana
Paw³a II w Zb¹szynku

618-88-84
www.fonem.waw.pl
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Rytmy Nieskoñczonoœci
w Liceum im. Ruy Barbosa
Wydawa³oby siê, ¿e w naszym zagonionym, skomputeryzowanym œwiecie nie ma ju¿ miejsca na poezjê. M³odzie¿
nie czyta ksi¹¿ek i, poza esemesami nic nie pisze. A jednak
impreza, jaka odby³a siê w L Liceum Ogólnokszta³c¹cym z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. Ruy Barbosa zadaje k³am
temu stwierdzeniu.
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ul. D¹browszczaków 5A

NFZ

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

nowa gazeta praska

3. Anna Grz¹dzielewska, LO w
Zespole Szkó³ w Czernikowie
4. Wojciech Jurkiewicz, V LO
im. Krzysztofa Kieœlowskiego
w Zielonej Górze
5. Joachim Kowalski, XXXVII
LO im. Jaros³awa D¹browskiego w Warszawie
6. Joanna Krzyœko, I LO im.
Ksiê¿nej El¿biety w Szczecinku
7. Katarzyna £adosz, II LO im.
K. I. Ga³czyñskiego w Olsztynie
8. Aleksandra Niedrygoœ, I LO
im. Adama Mickiewicza w Rudzie Œl¹skiej
9. Katarzyna Skoczek, LO im. Miko³aja Kopernika w Tarnobrzegu.
Jury przyzna³o te¿ wyró¿nienie dla wiersza polonijnego.
Otrzyma³a je Tamara Szakiel
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
nr 104 w Wodach Mineralnych,
Okrêg Stawropolski, Rosja.
Trzy nagrody przyzna³ te¿ dyrektor L LO im. Ruy Barbosa
Wies³aw W³odarski. T³umaczy³, ¿e jego wybory, jak przysta³o na nauczyciela matematyki, wi¹¿¹ siê z liczbami. Wyró¿ni³ wiêc:
1. Katarzynê Pawlick¹, z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Œwidnicy, za to, ¿e bra³a
udzia³ w konkursie po raz trzeci
2. Aleksandrê Pergó³, z L LO
im. Ruy Barbosa, za wiersz w
formie sonetu
3. Ryszarda Mœcisza, nauczyciela jêzyka polskiego w
Je¿owem, za to, ¿e w ka¿dym
konkursie mia³ laureatów.
Tomik wierszy laureatów III
edycji konkursu nosi tytu³
„DŸwiêki sprzed zmartwychwstania”. Wszystkie utwory w
nim zamieszczone œwiadcz¹ o
wielkiej wra¿liwoœci i dojrza³oœci autorów. Ci m³odzi ludzie
maj¹ zaledwie po kilkanaœcie
lat, a ich poetyckie s¹dy s¹ zadziwiaj¹co trafne. Sk¹d w nich
ta wra¿liwoœæ, dlaczego pisz¹?
Zapyta³am o to zdobywczyniê II miejsca, Paulê Jarmo³owicz z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Juliusza S³owackiego w Dêbnie.
- Piszê z potrzeby duszy, z
chêci wyra¿enia siebie – mówi
Paula – jeœli mam coœ do powiedzenia, muszê to ujawniæ, podzieliæ siê z innymi, nie potrafiê
trzymaæ tego tylko dla siebie.
Paula wyra¿a siebie równie¿
w inny sposób: gra w amatorskim teatrze dramatycznym,
recytuje, uczy siê gry na akordeonie, jest wolontariuszk¹ w
szkolnym kole PCK, zajmuje
siê te¿ teatrem ognia.
- Muszê byæ wœród ludzi.
Choæ jestem w klasie matematyczno-fizycznej, w przysz³oœci
chcia³abym studiowaæ psychologiê, a jeœli siê to nie uda, pedagogikê lub dziennikarstwo.
Do wziêcia udzia³u w konkursie Paulê Jarmo³owicz przyci¹gnê³a osoba patrona przegl¹du,
Jacka Kaczmarskiego, który
stanowi dla niej, podobnie jak

dla wielu m³odych ludzi wzór do
naœladowania. Duch poety by³
obecny podczas uroczystoœci fina³owych konkursu. Uczniowie
L Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Ruy Barbosa przygotowali
spektakl poetycko-muzyczny
„Spotkanie w kawiarni”, z³o¿ony z wierszy laureatów i piosenek Jacka Kaczmarskiego. Goœciem uroczystoœci by³ ojciec
poety, Janusz Kaczmarski.
Fina³ III Ogólnopolskiego
Przegl¹du Twórczoœci Poetyckiej „Rytmy Nieskoñczonoœci”
zakoñczy³ koncert piosenek
Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Ma³gorzaty Czajki i Tomasza Wachnowskiego z towarzyszeniem pianisty Mi³osza
Woœko. Wiceprezydent Warszawy, W³odzimierz Paszyñski,
gratuluj¹c laureatom konkursu
powiedzia³, ¿e wiêkszoœæ artystów marzy o nieœmiertelnoœci.
Z poezj¹ Jacka Kaczmarskiego tak w³aœnie siê sta³o. Ona
po prostu ¿yje w ka¿dym z nas.
Joanna Kiwilszo

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

Wigierczycy? A kto to taki?
Hufiec Warszawa Praga Pó³noc zrzesza harcerzy z Pragi
Pó³noc, Targówka, Bia³o³êki oraz podwarszawskich Marek.
Od roku hufiec nosi imiê Wigierczyków. Ka¿dy szanuj¹cy
siê harcerz naszego hufca wie, chocia¿ powierzchownie,
kim Oni byli i co robili, ale czy wie o tym ktoœ jeszcze?
Pocz¹tki dzia³alnoœci Wi- na bosaka, ma³o przypominagierczyków mia³y miejsce jesz- j¹c zawsze dba³ych o wygl¹d
cze przed wojn¹, w roku 1926, zewnêtrzny ch³opców z wielkiedy to odby³ siê pierwszy kiego miasta – z mieszczucha
obóz kursu instruktorskiego, zmieniali siê w leœnego cz³onad jeziorem Wigry. Tradycj¹ wieka. Ca³y dzieñ przesycony
sta³y siê potem coroczne obo- by³ niezwyk³¹ symbolik¹.
zy instruktorskie Chor¹gwi Wzorce wojskowe zosta³y zaWarszawskiej organizowana st¹pione obrzêdem. Pozdrawiano siê ruchem rêki, której
w³aœnie w tym miejscu.
Za³o¿ycielami szko³y wigier- rozcapierzone palce symboliskiej byli harcmistrzowie: Lu- zowa³y rosochate konary
dwig, Sosnowski, Piskorski. dêbu. Mówiono sobie TY, nikt
Najpierw na obozach wykszta- nie u¿ywa³ tytu³ów. Mo¿na by³o
³cano i gruntowano wigierskie przebyæ ca³y kurs nie wiedz¹c,
tradycje oraz atmosferê. To kto by³ harcmistrzem, a kto nie.
Podkreœlaj¹c charakter leone sta³y siê podstaw¹ do dalszych dzia³añ. Cechami cha- œnego ¿ycia wymyœlali coraz to
rakterystycznymi dla miejsca nowe formy kulinarne takie jak
obozów wigierskich i takimi, chlebek na patyku, rybê smaktóre urzeka³y wszystkich ¿on¹ na desce czy miêso w
przybyszów by³o surowe, piêk- gor¹cych kamieniach.
ne jezioro, obramowane potê¿Gdy ju¿ wiemy od czego siê
nym lasem oraz pierwotnoœæ. zaczê³o mo¿emy przejœæ do
Jak okiem siêgn¹æ, nigdzie trudniejszego dla Wigierczyœladów ludzkiej bytnoœci.
ków okresu, a mianowicie II
Ustalili nowy styl ¿ycia obo- Wojny Œwiatowej.
zowego zwany puszczañKonspiracyjna organizacja
stwem, opieraj¹cy siê na ksi¹¿- „Wigry” powsta³a 30 paŸdzierce Rodziewiczówny pt. „Lato nika 1939r. z inicjatywy harcmileœnych ludzi”.
strzów: Eugeniusza KonopacPojawi³y siê totemy, tajem- kiego „Trzaski”, Romana Kane znaki, znane tylko wtajem- czorowskiego „Prokopa”, W³aniczonym, krête dró¿ki, podob- dys³awa Ludwiga „Kamila”.
ne dró¿kom zwierz¹t leœnych. K³adli silny nacisk na szkolenie
Ukryte w g¹szczu namioty kadry, w zwi¹zku z tym utwook³adano mchem i porostami, rzyli konspiracyjn¹ Szko³ê Podaby je upodobniæ do otoczenia. chor¹¿ych Agricola. Wed³ug ich
Mieszkañcy biegali pó³na- koncepcji „Wigry” mia³y byæ
dzy, z go³ymi g³owami i zawsze wojskow¹ organizacj¹ kaDo 2 maja w sali konferencyjnej Urzêdu Pragi Pó³noc mo¿na ogl¹daæ wystawê malarstwa i rysunku Jacka Schmidta „Mi³oœæ mi wszystko
wyjaœni³a. Portrety Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II”.
Urodzony w 1957 roku na Podhalu artysta, od grudnia 2006 mieszka na Mazowszu,
a od jesieni 2007 r. prowadzi Pracowniê Sztuk Piêknych na Starej Pradze, ul. Z¹bkowska
4/17. W³¹cza siê aktywnie w dzia³ania spo³eczne o charakterze edukacyjnym i artystycznym. Mia³ 15 indywidualnych wystaw malarstwa i rysunku; uczestniczy³ w wystawach
zbiorowych œrodowiska plastycznego na Podhalu, na Podlasiu oraz toruñskiego.

drow¹, a na wypadek otwartych
dzia³añ zbrojnych wystawiæ batalion wojska. W 1943 r. liczy³y
w swoich szeregach 250 harcmistrzów, podharcmistrzów
oraz dzia³aczy harcerskich.
Batalion „Wigry” bra³ czynny udzia³ w Powstaniu Warszawskim, a obszar ich dzia³alnoœci to przede wszystkim
okolice Starego Miasta oraz
¯oliborza – to tam przeprowadzili samodzielny, udany atak
na Pa³ac Mostowskich (plac
przy owym pa³acu nosi teraz
nazwê Skweru Batalionu Harcerskiego AK „Wigry”).
Hufiec Warszawa Praga Pó³noc podejmuj¹c decyzjê o w³aœnie takim patronie, by³ przekonany, ¿e harcerze bêd¹ mogli dziêki temu lepiej poznaæ
Wigierczyków, a tak¿e nieustannie czerpaæ przyk³ad z ich
postaw. Ka¿dy z twórców obozów wigierskich oraz Batalionu
„Wigry” mo¿e byæ autorytetem
dla wspó³czesnej m³odzie¿y.
Wigierczycy to postaci, które s¹ wa¿n¹ czêœci¹ naszej historii, dlatego po prostu nie
wypada o nich nie wiedzieæ.
Byæ mo¿e coraz wiêcej osób
zapytanych na ulicy kim byli
Wigierczycy, bêdzie potrafi³o
siê wypowiedzieæ, nie usprawiedliwiaj¹c siê brakiem czasu.
Natalia Wiœniewska

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

8 nowa gazeta praska

Kasa za nic
Na smyczy
Wiosna! Lubimy i wreszcie
mo¿emy sobie pospacerowaæ.
Pe³ne energii s¹ równie¿ nasze
psy. Nic dziwnego, po d³ugiej
wilgotnej zimie, kiedy wiêkszoœæ
czasu spêdzaliœmy pod dachem
jedz¹c i przysypiaj¹c. Chodzimy
sobie zatem grzej¹c siê w s³oñcu, a nasz piesek biega bez
smyczy. Jemu te¿ siê nale¿y.
Zgoda. Niemniej warto mieæ na
uwadze równie¿ innych spacerowiczów i … samego psa.
Oczywiœcie mo¿e on byæ cudownie ³agodnym zwierzakiem
skacz¹cym na ludzi, ¿eby siê
przywitaæ. Tylko ¿e niektórzy
nie chc¹ takich czu³oœci, boj¹
siê psów albo jedno i drugie. Co
za tym idzie, mo¿e nas czekaæ
awantura. A chyba w wiosennym spacerze nie chodzi o k³ótnie. Poza tym nasz czworonóg
sp³oszony krzykami czy gwa³townymi ruchami mo¿e naprawdê okazaæ siê wcale nie
taki mi³y. Wiadomo – ka¿dy atakuje w obliczu zagro¿enia.
Jest jeszcze jedna strona
medalu. Decyduj¹c siê na wziêcie psa do domu, jesteœmy za
niego odpowiedzialni. Musimy
pamiêtaæ, ze miasto nie jest
bezpiecznym miejscem. S³uch
psa jest szczególnie wra¿liwy.
On s³yszy znacznie wiêcej ni¿
my. A ka¿dy dŸwiêk dla niego
jest g³oœniejszy ni¿ nam siê wydaje. G³upie trzaœniêcie drzwiami, nag³y ryk silnika samochodu czy sygna³ karetki wwierca
siê w jego mózg niczym wystrza³
armatni. Og³uszony raptownym
ha³asem traci orientacjê i mo¿e
gwa³townie wyrwaæ przed siebie
i zgubiæ siê. Czy bierzemy to
pod uwagê, wychodz¹c z nim
beztrosko bez smyczy?
Sporo siê widzi zagubionych
psów i kotów na ulicach. Ale czy
przesz³o nam przez myœl, ¿e
pewnego dnia w ich gronie
mo¿e siê znaleŸæ nasz kocha-

Kto przygarnie

ny Ajax czy Pere³ka? – pyta
Renata Markowska, wolontariuszka Fundacji pod Psim
Anio³em, opiekuj¹cej siê azylem dla bezdomnych zwierz¹t w
Falenicy. Najpierw zdezorientowane i przera¿one b³¹kaj¹ siê
po obcych, zat³oczonych, niebezpiecznych ulicach, a potem
wreszcie, na swoje szczêœcie
lub nieszczêœcie trafi¹ za kraty,
gdzie wœród innych nieszczêœników bêd¹ usychaæ z rozpaczy i têsknoty. Jeœli wczeœniej
nie rozjedzie ich samochód.
Tymczasem my bêdziemy
rwaæ w³osy z g³owy i zamartwiaæ
siê, co siê z nimi dzieje. Bêdziemy biegaæ po mieœcie, wieszaæ
og³oszenia, œledziæ w gazetach
rubryki zgubiono -znaleziono,
szukaæ po schroniskach i wyrzucaæ sobie lekkomyœlnoœæ. Tymczasem tak niewiele trzeba,
¿eby unikn¹æ zmartwienia i czêsto utraty na zawsze drogiego
przyjaciela. Wystarczy zaopatrzyæ zwierzê w obro¿ê z porz¹dn¹ adresówk¹ (najlepiej wygrawerowan¹ blaszk¹, która siê
nie zgubi i nie popsuje) i wychodz¹c na spacer po mieœcie prowadziæ psa na smyczy.
Zapewne w dzieciñstwie
ogl¹daliœmy wiele filmów o pieskach wêdruj¹cych przez ca³y
kraj w poszukiwaniu zagubionego w³aœciciela. Ale to tylko film!
Psy s¹ m¹dre, potrafi¹ poradziæ
sobie w wielu sytuacjach. Ale
miasto pozostaje dla nich jednak obcym organizmem.
W jaki sposób ustrzec naszego psa przed zaginiêciem?
Smycz i adresówka s¹ najprostszymi i najtañszymi œrodkami zapobiegawczymi. Renata Markowska z Psiego Anio³a przestrzega
„proszê mi wierzyæ, pomaga³am
ju¿ szukaæ zwierz¹t bardzo wielu
osobom, które by³y œwiêcie przekonane, ¿e im to siê na pewno
nigdy nie przytrafi. A jednak siê

SUNIECZKÊ

Czeœæ. Jestem Sunieczka. Kiedyœ trafi³am do schroniska, ju¿
nawet nie pamiêtam jak i kiedy, bo to by³o tak dawno... Któregoœ
piêknego dnia pokocha³ mnie pewien cz³owiek. Zaadoptowa³
mnie. Tam gdzie pojecha³am by³a jeszcze jedna suczka, bardzo
fajna. Piêkne ¿ycie nie trwa³o d³ugo... Mój Pan umar³, a my zosta³yœmy same. To by³ Tartak. Du¿o ludzi, ale nikt inny nas nie
kocha³. Zdecydowano, ¿e trzeba siê nas pozbyæ. Obydwie trafi³yœmy do Azylu pod Psim Anio³em. Ja zna³am tych ludzi i to
miejsce, bo tu wczeœniej by³am, ale Milka nie. Ona d³ugo walczy³a o ¿ycie, mia³a raka, niestety by³y te¿ przerzuty mimo operacji... Nie uda³o siê. Umar³a. Kolejna œmieræ w moim ¿yciu.
Ze mn¹ te¿ nie by³o za dobrze. Okaza³o siê, ¿e mia³am nowotwór narz¹dów rodnych. JeŸdzi³am na chemiê. D³ugo i dzielnie
walczyli o moje ¿ycie. Dziœ czujê siê dobrze. Przyty³am, a¿ za
bardzo. Trochê kiepsko z moj¹ kondycj¹. Nie zawsze mam ochotê
na spacerek. Mogê ¿yæ z psami, ale nie lubiê natrêtów. Ludzi
uwielbiam, ale oni mnie nie... Jestem stara i „brzydka”. Nie mam
prawie zêbów i mam wy³upiaste oczy. Mia³am byæ ratlerkiem.
Tak sobie myœlê, po co ja wam to wszystko opowiadam.
Przecie¿ i tak mnie nikt nie pokocha...
Osoby zainteresowane adopcj¹ prosimy o kontakt z Fundacj¹ Azylu pod Psim Anio³em:
azyl@psianiol.org.pl
www.psianiol.org.pl,
tel. 022 612-62-97
lub wolontariuszami:
Magd¹ 0504-081-506,
Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339
i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

zdarzy³o. Dlatego ¿yczê wszystkim opiekunom czworonogów
bardzo wielu wspania³ych, radosnych, bezpiecznych spacerów i
wspólnych powrotów do domu”.
Ludmi³a Milc

Proszê Szanownych Pañstwa, ka¿da osoba prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zobowi¹zana jest posiadaæ konto firmowe. Chcê Wam opisaæ krótk¹
historiê mojego konta. Wybra³em
z braku wyboru PKO BP. W pocz¹tkach polskiej transformacji
polityczno-gospodarczej mo¿na
by³o mieæ konto wy³¹cznie w
tym¿e banku. Przez wiele lat
op³ata wynosi³a 60 z³ za 3 miesi¹ce, czyli kwarta³. Z powstaniem konkurencyjnych banków

Skarb znaleziony
na strychu

Po raz pierwszy na lewym
brzegu Wis³y prezentowany
jest zbiorowy portret mieszkañców warszawskiej Pragi. 21
kwietnia w galerii caffé Studio
18 przy ul. Brackiej 18 otwarta
zosta³a wystawa „Foto-Portret
Praski 1910-1970”.
Pokazywane na wystawie
zdjêcia pochodz¹ z archiwum
zak³adu fotograficznego, dzia³aj¹cego przez kilkadziesi¹t lat
przy ul. Targowej 78. Ostatni
w³aœciciel, przenosz¹c siê do
Otwocka, pozostawi³ je na strychu. W listopadzie 2006 r. natrafi³ na nie Miko³aj Starowieyski, artysta rzeŸbiarz, wynajmuj¹cy w tamtejszej oficynie pracowniê. Znalaz³ setki szklanych
negatywów i odbitek fotograficznych z ró¿nych epok. Znajdowa³y siê tam równie¿ resztki
wyposa¿enia zak³adu fotograficznego. Dziêki Micha³owi Sokolnickiemu, za³o¿ycielowi Stowarzyszenia Nowa Praga, archiwum zosta³o przekazane
Muzeum Historycznemu m.st.
Warszawy, a nastêpnie sta³o siê
zal¹¿kiem zbiorów ikonograficznych organizowanego w³aœnie
Muzeum Warszawskiej Pragi.
Wstêpne badania pozwoli³y
ustaliæ, ¿e w 1910 r. przy ul. Targowej 80 istnia³ zak³ad fotograficzny nale¿¹cy do Tekli Ostrowskiej. Jeszcze przed 1914 r. atelier sta³o siê w³asnoœci¹ Stanis³awa Zarzyckiego. W latach
dwudziestych Zarzycki przeniós³
zak³ad na teren posesji przy ul.
Targowej 78, a nastêpnie, w po³owie lat trzydziestych XX w.
sprzeda³ firmê Edmundowi
£ukomskiemu. Po II wojnie œwiatowej zak³ad fotograficzny prowadzi³a rodzina Stolarczyków.
Kilka lat temu Jan Stolarczyk
przeniós³ firmê do Otwocka, pozostawiaj¹c na strychu starej
siedziby archiwum, dorobek kilkudziesiêcioletniej dzia³alnoœci.
Wartoœæ historyczna pozostawionego archiwum jest
ogromna. Odnaleziony zbiór
obejmuje setki zdjêæ z lat
1910-1970. Okres miêdzywo-

jenny reprezentuje ok. stu
szklanych negatywów. Najwiêcej zdjêæ pochodzi z lat 60. To
zbiorowy portret kilku pokoleñ
mieszkañców Pragi. Ukazuje
pra¿an w wa¿nych momentach ich ¿ycia osobistego, rodzinnego i spo³ecznego. Ogl¹damy zdjêcia rejestruj¹ce
chrzciny, komunie, œluby, pogrzeby. S¹ fotografie z okazji
ukoñczenia kursów, wa¿nych
rocznic czy urodzin. Fotografowano wielopokoleniowe rodziny oraz grupy kole¿eñskie.
Istniej¹ zdjêcia pracowników
zak³adu kamieniarskiego z
okazji jubileuszu, orkiestry dêtej oraz duchowieñstwa prawos³awnego przed cerkwi¹.
Zdjêcia zazwyczaj nie by³y
podpisane. Czêœæ z nich uda³o siê zidentyfikowaæ, ale du¿a
czêœæ pozostaje anonimowa.
Pracownicy organizowanego
Muzeum Warszawskiej Pragi
maj¹ nadziejê, ¿e zwiedzaj¹cy wystawê rozpoznaj¹ na
zdjêciach kogoœ z rodziny, czy
znajomych i podziel¹ siê swoj¹
wiedz¹ na ten temat.
-Ta wystawa jest dla nas
szans¹ na zdobycie cennych
informacji – mówi Jolanta Wiœniewska, kierownik Muzeum
Warszawskiej Pragi Oddzia³u
Muzeum Historycznego m.st.
Warszawy. – Wielu rodowitych
pra¿an mieszka obecnie po lewej stronie Wis³y, ale pamiêta
o swoich praskich korzeniach.
Do tymczasowej siedziby
Muzeum Warszawskiej Pragi,
która znajduje siê przy ul. Targowej 45 mo¿na przynosiæ
wszelkie pami¹tki zwi¹zane z
Prag¹: zdjêcia, fragmenty tablic z ulic, przedmioty codziennego u¿ytku itp. Pracownicy Muzeum czekaj¹ na nie
w czwartki w godz. 15-18.
Tel.: 022 818-10-77, e-mail:
muzeumpragi@mhw.pl
Wystawa „Foto-Portret Praski 1910-1970“ w galerii caffé
Studio 18 przy ul. Brackiej 18
czynna bêdzie do 21 czerwca
Joanna Kiwilszo
2008 r.

zosta³o moje konto przemianowane jako „medyk partner” i
³askawie obni¿ono op³atê o 20 z³.
Szala³em ze szczêœcia. Zero
udogodnieñ, oprocentowanie na
poziomie zero, kolejki do okienka, oferta bankowa zalatuj¹ca
molami. Wcale nie by³em dumny, ¿e jestem jednym z 10 mln
klientów. Co miesi¹c dostajemy
wyci¹g okresowy, który kosztuje
3 z³ 50 gr.
Ten skostnia³y i niekonkurencyjny twór bez mrugniêcia
powiek¹, jak haker w Internecie, zabiera ludziom 35 mln z³
tylko z powiadomieñ, ¿e co
miesi¹c maj¹ o kilka z³ mniej.
Ale nie chcê szkalowaæ tej powa¿nej instytucji. Miesi¹c temu
musia³a zaistnieæ tam istotna
reorganizacja. W kwietniu dosta³em siedem wyci¹gów okresowych. To siê nazywa ofensywa i myœlenie o przysz³oœci
pañstwowej firmy. Gratulacje!
Brak wyobraŸni w naszym narodzie co i rusz zaznacza siê w
relacjach ze zwierzêtami. Ostatnio opisywa³em przypadki pogryzieñ ludzi przez agresywne psy.
Dziœ kolej na pod³e zachowania
ludzi w stosunku do zwierz¹t.
Wiosna jest okresem porodów.
Ziemia zape³nia siê nowymi istnieniami zwierz¹t wolno¿yj¹cych. Tam, oczywiœcie, rz¹dzi
natura i selekcja naturalna. Jako
w³aœciciele i opiekunowie naszych pupili winniœmy opieraæ siê
na zasadach obowi¹zuj¹cych
nasze dzieci. Podstawow¹ zasad¹ rozrodu naszego i zwierzêcego jest œwiadome macierzyñstwo i kontrola urodzin. Ka¿dy
noworodek jest bezbronny i wy-

maga opieki. Przez wiele lat tak
myœla³em, bo tak wychowali
mnie rodzice, tak uczono mnie w
szko³ach, w których obowi¹zywa³y normy œwieckie i duch samoobrony przed totalitaryzmem.
Socjalizm w szkolnictwie by³ na
ogó³ antysocjalistyczny dla dobra
m³odzie¿y. Nie pamiêtam sprzed
40 lat i póŸniej, aby ktoœ wiesza³
w siatce na zakupy noworodki
szczeni¹t lub koci¹t na klamkach
drzwi wejœciowych do lecznic
weterynaryjnych. Nie pamiêtam,
aby porzucone w parkach,
³¹kach czy lasach zwierzêce noworodki by³y przywo¿one przez
policjê wezwan¹ przez przypadkowych spacerowiczów. Nie pamiêtam, aby skala tego zjawiska
by³a a¿ tak dramatycznie wielka.
Ka¿demu lekarzowi weterynarii
zdarzaj¹ siê przypadki przyniesienia do eutanazji œlepych miotów. Z ¿alem, ale wykonujemy te
zabiegi, wybieraj¹c mniejsze z³o.
Maj¹c kontakt z niedoœwiadczonym hodowc¹ jesteœmy sk³onni
przekazaæ wiedzê, uœwiadomienie i zaproponowaæ zabiegi zapobiegaj¹ce niechcianemu przychówkowi.
Skoro naród jest nieuœwiadomiony, sk¹d siê bior¹ dzieci
i co z nimi zrobiæ po narodzinach, to do kogo siê zwróciæ?
T¹ sfer¹ zarz¹dza u nas Koœció³. Nasi specjaliœci od wiary zajêci s¹ widaæ czym innym
ni¿ podstaw¹ etyki i kszta³towania cz³owieczeñstwa. Po
owocach z terenu nie widzê ich
pracy, a s¹ wszêdzie. W ka¿dej szkole, Sejmie, Senacie, u
Prezydenta i Premiera RP, w
ka¿dym szpitalu, w ka¿dym
koœciele. I co z tego, Szanowni Pañstwo? Co robicie ze
swoimi dzieæmi i naszymi
„m³odszymi braæmi”?

4 maja (niedziela) godz.10-15 - Otwarty Wiosenny Turniej Szachowy
Festiwal M E D I A W A V E – Warszawa 2008 - Kino Œwit
6 maja (wtorek) godz. 18.30-21.30
Projekcja filmu :„A TEMETETLEN HALOTT” - tytu³ polski: „NIEPOCHOWANY”. Po
filmie spotkanie z odtwórc¹ roli g³ównej - Janem Nowickim
7maja (œroda) godz. 18.30-22
I. Polski dokument na International Film&MusicFestival MEDIAWAVE. Projekcje
filmów: „Nasiona”, „Elektryczka”, „52 procent”, „Muzyczna partyzantka”
II. The Best Films of 15 Years of Festival MEDIAWAVE. Projekcje filmów: „The
Sound of Music” (Wielka Brytania), „Little Wolf” (Francja), „Cappuccino” (Estonia), „Mind the Steps!” (Wêgry), „A Summer Night Rendez-Vous” (Francja), „Bezsennoœæ tej nocy” (Polska), „What’s in it for me ?” (Niemcy), „The Summer is
Coming” (Wêgry) Flatlife(Belgia).
9 maja (pi¹tek) godz. 19.30 - KABARET POD WYRWIGROSZEM
11 maja (niedziela) godz. 12 - Poranek teatralny w wykonaniu Studia Ma³ych
Form Teatralnych, Scenografii i Re¿yserii Art-Re z Krakowa: „Czerwony Kapturek”
26 maja (poniedzia³ek) godz.18 - Koncert Estradowy Zespo³u BENE. Repertuar grupy obejmuje muzykê w³osk¹, pieœni neapolitañskie, wybrane utwory z tradycyjnej muzyki polskiej, wêgierskiej, greckiej, hiszpañskiej, francuskiej, rosyjskiej, oraz opracowania tematów muzyki powa¿nej.
KINO Z£OTEGO WIEKU
5-8 maja, godz 13.45 - „8 CZÊŒCI PRAWDY”, produkcja: USA, gatunek: sensacja
re¿.: Pete Travis, wyst. Dennis Quaid, Matthew Fox
Thomas Barnes (Dennis Quaid) i Kent Taylor (Matthew Fox) to agent Secret Sernice oddelegowani do ochrony Prezydenta Ashtona (William Hurt). Podczas wizyty
Prezydenta w Hiszpanii doznaje on œmiertelnego postrza³u. Jednym ze œwiadków
tego przera¿aj¹cego wydarzenia jest amerykañski turysta, Howard Lewis (Forest
Whitaker), który ów feralne zdarzenie nakrêci³. W œród t³umu znajduje siê tak¿e
Rex, (Sigourney Weaver), dziennikarka, która relacjonujê ca³e zajœcie dla amerykañskiej telewizji. Film z ró¿nych perspektyw ukazuje 15 minut od momentu padniêcia œmiertelnego strza³u, a¿ do przera¿aj¹cej prawdy udaremnienia zamachu
na g³owê pañstwa.
9, 12-15 maja, godz 13.45 - „CHOÆ GONI NAS CZAS”, produkcja: USA, gatunek: komedio-dramat, re¿.: Rob Reiner, wyst. Jack Nicholson, Morgan Freeman,
czas trwania: 97 min.
Edward Cole’a (Jack Nicholson), który zbi³ fortunê na swojej korporacji, i mechanika samochodowego Cartera Chambersa (Morgan Freeman) dzieli absolutnie
wszystko, ³¹czy zaœ ciê¿ka choroba – rak. W tym bardzo trudnym momencie swojego ¿ycia obaj spotykaj¹ siê w szpitalnej sali i odkrywaj¹, ¿e poza chorob¹ ³¹cz¹
ich jeszcze dwie rzeczy – chêæ spêdzenia swoich ostatnich chwil na robieniu tego,
o czym zawsze marzyli, i pogodzenia siê wreszcie z myœl¹ o tym, kim jest ka¿dy z
nich. Wspólnie wyruszaj¹ w podró¿ ¿ycia, w trakcie której zaprzyjaŸniaj¹ siê i
ucz¹ siê korzystaæ z uroków ¿ycia z radoœci¹ i pe³nym jego zrozumieniem. Ka¿da
przygoda to kolejny zrealizowany punkt na liœcie ¿yczeñ.

Lewa strona medalu
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Rozdwojenie jaŸni
Warszawscy radni Prawa i
Sprawiedliwoœci chwytaj¹ siê
coraz to bardziej wymyœlnych
powodów, dla których mogliby
przerwaæ z³¹ passê i wreszcie
zaistnieæ w mediach. Ich nieustaj¹ca krytyka prezydent
Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz
Platformy Obywatelskiej i Lewicy nie przynosi rezultatów i
trudno, ¿eby przynosi³a. Po
pierwsze, nie ma za co krytykowaæ, bo po czterech latach
zastoju i marazmu w Warszawie wreszcie ruszy³y du¿e inwestycje - i to nie tylko te, które obiecywa³ zrealizowaæ w
trakcie swojej kadencji Lech
Kaczyñski, jak chocia¿by Most
Pó³nocny. Po drugie, ¿eby krytykowaæ, trzeba mieæ w zamian w³asn¹ koncepcjê rozwoju miasta, a tej paniom i panom
z PiS-u najwyraŸniej brakuje.
Co wiêc wymyœlili warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwoœci? ¯e zajm¹ siê wielk¹
polityk¹. I to od razu miêdzynarodow¹. Pod koniec marca,
w „imieniu mieszkañców Warszawy poruszonych tragedi¹
Tybetu” zaapelowali do prezydent stolicy o nawi¹zanie formalnej wspó³pracy partnerskiej
ze stolic¹ Tybetu Lhas¹. Jednak nie z chiñskim administratorem Lhasy, ale rezyduj¹cym
w Indiach tybetañskim rz¹dem
na uchodŸstwie. Oczywiœcie,
swój pomys³ „zapomnieli” skonsultowaæ z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych, stawiaj¹c tym samym w niezrêcznej
sytuacji zarówno w³adze mia-

sta, jak i polski rz¹d, a zw³aszcza ministra spraw zagranicznych. Z tego wzglêdu Rada
Warszawy ten pomys³ odrzuci³a, a swój sprzeciw wobec
³amania praw cz³owieka w Tybecie wyrazi³a w specjalnej
uchwale, przyjêtej jednog³oœnie
przez wszystkich radnych.
W ca³ej sprawie trzeba jednak zwróciæ uwagê na dwa kluczowe aspekty. Pierwszy to
taki, ¿e mimo wszystko Rada
Warszawy powinna przede
wszystkim zajmowaæ siê problemami Warszawy i jej mieszkañców. Oczywiœcie, ma prawo wyra¿aæ swoje stanowisko
w ró¿nych sprawach i tak uczyni³a, popieraj¹c wolny Tybet i
zapraszaj¹c Dalajlamê na sesjê Rady Warszawy. Trzeba
mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e
to nie do radnych Warszawy
nale¿y kreowanie polityki zagranicznej Polski, jak najwyraŸniej próbuj¹ to czyniæ radni
PiS. W mojej ocenie mia³oby
to sens i uzasadnienie jedynie
wtedy, gdyby ministrem spraw
zagranicznych by³aby nadal
Anna Fotyga, ale to przynajmniej na razie nam nie grozi.
Drugi aspekt jest o wiele bardziej wymowny. Otó¿ nie raz
mieliœmy do czynienia z wybiórczym traktowaniem historii
przez polityków prawicy –
zw³aszcza tych z Prawa i Sprawiedliwoœci. W tym jednak wypadku ich ob³uda przesz³a
wszelkie granice. Z jednej strony potêpiaj¹ teraz Chiny za
³amanie praw cz³owieka i repre-

Rada wielu

Pierwszy maja
w Warszawie i w Lhasie
sje wobec Tybetañczyków, a z
drugiej ich czo³owi dzia³acze
jad¹ kilka lat temu z wizyt¹ do
jednego z najwiêkszych dyktatorów i zbrodniarzy naszych
czasów genera³a Augusto Pinocheta – by³ego prezydenta Chile i wrêczaj¹ mu … pami¹tkowy
ryngraf rycerski z Matk¹ Bosk¹.
Ma³o tego – w za³¹czonym liœcie
nazywaj¹ go „wielkim cz³owiekiem, wielkim przywódc¹ i niez³omnym bohaterem”, a po powrocie bagatelizuj¹ ofiary pinochetowskiego zamachu i terroru, stwierdzaj¹c, ¿e „wiêkszoœæ
zamordowanych to komuniœci
albo cz³onkowie ich rodzin”.
Nie wiem czy to rozdwojenie jaŸni, ob³uda, czy jeszcze
coœ innego. Tak czy owak radnym PiS radzê, ¿eby albo zajêli siê walk¹ o prawa cz³owieka wszêdzie na œwiecie – a nie
tylko tam, gdzie im to ideologicznie pasuje, albo wziêli siê
za to, do czego ich wybrano,
czyli do rozwi¹zywania problemów warszawiaków.
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy (SLD)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Krótki kurs budowy miasta - cz. 5
W œlimaczym tempie zbli¿a
siê koniec tak zwanej rewitalizacji, czyli remontu Krakowskiego Przedmieœcia. Wed³ug obietnic prezydenta miasta Lecha
Kaczyñskiego i jego naczelnego architekta Micha³a Borowskiego (tego samego, który dziœ
w ekipie Tuska odpowiada za
budowê Stadionu Narodowego)
zakoñczenie prac mia³o nast¹piæ w 2005 r., ale nic to - najwa¿niejsze, ¿e wreszcie bêdzie
koniec koszmarnych objazdów,
py³u i b³ota u samych wrót Starego Miasta.
Remont Krakowskiego Przedmieœcia z rewitalizacj¹ ulicy ma
jednak niewiele wspólnego. Po³o¿ono now¹ nawierzchniê, trochê ma³ej architektury, to wszystko. Nie pomyœlano nawet o rewitalizacji budynków, czêsto zabytkowych, przylegaj¹cych do ulicy,
nie zaproponowano nowej organizacji ruchu ko³owego. ¯aden
student architektury pewnie w to
nie uwierzy, ale tê tzw. rewitalizacjê g³ównej ulicy stolicy zrobiono bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie tak przeprowadza siê
nowoczesne rewitalizacje ulic w
innych miastach, i to nawet polskich. W £odzi funkcjonuje specjalny pe³nomocnik prezydenta
do spraw rewitalizacji ulicy
Piotrkowskiej. Jego g³ównym
zadaniem nie jest ustalenie koloru asfaltu, lecz ci¹g³y kontakt
z mieszkañcami i w³aœcicielami
pobliskich budynków. Rewitalizacja dotyczy nie tylko samej
ulicy, ale i 200-300 - metrowych
kwarta³ów zabudowañ wokó³.
Ulica to przede wszystkim ludzie. Bez wspó³pracy z nimi o
rewitalizacji - czyli o¿ywieniu ulicy nie mo¿e byæ mowy.
W Warszawie dyskusja o tzw.
rewitalizacji sprowadza³a siê do
koloru kostki chodnikowej i za-

montowania kilku gad¿etów.
Nie by³o i nie ma dialogu z
przedsiêbiorcami - kupcami i
restauratorami, jak o¿ywiæ Trakt
Królewski wyraŸnie przegrywaj¹cy w konkurencji z galeriami
handlowymi. Pojawi³ siê za to
konflikt z najemcami lokali u¿ytkowych, wywo³any podwy¿k¹
czynszów przez w³adze miasta.
Dla sto³ecznej administracji,
której Hanna Gronkiewicz-Waltz
mimo obietnic nie zdecentralizowa³a po swoim poprzedniku, takie przedsiêwziêcie jest zreszt¹
niemo¿liwe. Rewitalizacja prowadzona ponad g³owami w³adz
dzielnicy musi ograniczyæ siê do
zagadnieñ typu kolor p³yt chodnikowych. Rewitalizacja prowadzona zaœ przez w³adze dzielnicy nie ma sensu, skoro w³adze dzielnicy nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na gospodarkê nieruchomoœciami czy procedury
budowlane.

Po ratuszu kr¹¿¹ tymczasem
architekci-wizjonerzy epatuj¹cy
kolejnych prezydentów miasta
wizjami: a to nowej fontanny, a
to œwiec¹cych balustrad mostu.
Prezydentów wielkiego miasta,
o którego rozwoju nie myœli powa¿nie tam nikt.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

„Pierwszy maja, dzieñ jak co dzieñ,
tylko wolny od roboty
Spotykaj¹ siê w pochodzie
Z³odziej, agent i sklerotyk
Komuch za komuchem idzie,
¯ywa bolszewicka nêdza,
Dziadek mój, policjant w Lidzie,
W kilka minut to rozpêdza³…”
… œpiewa³ bard Solidarnoœci
Walcz¹cej i Ligii Republikañskiej
Leszek Czajkowski. Gdybym
Lidê zmieni³ na inne miasto polskich Kresów, móg³bym œmia³o
podpisaæ siê pod tymi s³owami.
Mój dziadek komunê bi³ ju¿ w
1920 (dosta³ za to Virtuti Milita-

Nowe Biuro

ri), potem jako policjant i ¿o³nierz
AK. Jego brat walczy³ zbrojnie z
komun¹ w Narodowych Si³ach
Zbrojnych do po³owy lat 50.
Dziœ komuna to trochê wymieraj¹cego betonu i m³odzi pragmatyczni dzia³acze, którzy do
postkomunistów przystali z przyczyn g³ównie koniunkturalnych.
Oczywiœcie, nie nale¿y zak³adaæ, ¿e wy³¹cznie z takich. Podobno ka¿dy uczciwy cz³owiek
za m³odu jest lewicowcem. Maj¹
dosyæ liberalne pogl¹dy i – w
przeciwieñstwie do politruków z
PO – s¹ otwarci na dialog w
kwestiach ponadpolitycznych.

Ubezpieczeñ

zaprasza
ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 371-91-81
(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)
Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

O wspólnotach mieszkaniowych
Wiosna i œwie¿e powietrze
powoduje, ¿e wskutek dotlenienia szarych komórek cz³owiek czasami uœwiadamia sobie, i¿ tak naprawdê tu¿ obok
niego znajduj¹ siê sprawy
wa¿kie, w których uczestniczy
od lat a, nigdy do tej pory nie
sta³y siê one przedmiotem rozwa¿añ w pisanych felietonach.
Takim tematem s¹ na pewno
wspólnoty mieszkaniowe. Zasady i funkcjonowanie wspólnot zosta³y uregulowane w
przyjêtej za rz¹dów SLD-PSL
Ustawie z 24 czerwca 1994
roku „O w³asnoœci lokali”. Art.
6 przywo³anej ustawy mówi
„Ogó³ w³aœcicieli, których lokale wchodz¹ w sk³ad okreœlonej nieruchomoœci, tworzy
wspólnotê mieszkaniow¹.” Tak
wiêc ka¿dy z nas, kto ma wykupione mieszkanie z by³ych
zasobów komunalnych lub
naby³ je na rynku wtórnym,
chc¹c czy nie chc¹c jest
„wspó³udzia³owcem” swojej
wspólnoty. Wspólnoty mieszkaniowe posiadaj¹ u³omn¹
osobowoœæ prawn¹, mog¹ pozywaæ i byæ pozywane przed
s¹dami, mog¹ posiadaæ maj¹tek odrêbny od maj¹tku cz³onków wspólnoty, mog¹ zaci¹gaæ
kredyty, czerpaæ dochody z
odsetek bankowych, nie mog¹
jednak prowadziæ dzia³alnoœci
gospodarczej z wyj¹tkiem wynajmu powierzchni wspólnej, z

którego to wynajmu po¿ytki
musz¹ byæ przeznaczane na
tak zwany fundusz remontowy.
Ustawodawca dopuœci³ ró¿ne
sposoby zarz¹dzania wspólnotami. Mog¹ to czyniæ sami
mieszkañcy, powo³uj¹c tak
zwany zarz¹d wspólnoty i zlecaj¹c swoim s¹siadom administrowanie budynkiem, czyli
podejmowanie wszystkich
czynnoœci wymaganych prawem w celu zapewnienia w³aœciwego funkcjonowania nieruchomoœci. Czynnoœci te wspólnota mo¿e powierzyæ zawodowemu administratorowi, legitymuj¹cemu siê specjaln¹ licencj¹ zarz¹dcy lub te¿ pozostawiæ administrowanie nieruchomoœci¹ zarz¹dcy gminnemu. W przypadku Pragi Pó³noc
jest to ZGN. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, gdy choæby jeden z lokali
mieszkalnych zostaje wyodrêbniony, czyli sprzedany na
rzecz najemcy. Ustawodawca
wyró¿ni³ jeszcze tzw. du¿e i
ma³e wspólnoty (do siedmiu
lokali), ich zadania siê nie ró¿ni¹, ró¿ni je sposób podejmowania decyzji na corocznych
ogólnych zebraniach cz³onków
wspólnoty. W du¿ych wspólnotach g³osuje siê z zasady
udzia³ami wynikaj¹cymi z powierzchni zajmowanego lokalu, w ma³ych ka¿dy lokal ma
jeden g³os. Na Pradze Pó³noc

Liczymy na Radê Warszawy
Trudno znaleŸæ wyt³umaczenie
dla takiego „³adu przestrzennego”. Mam wra¿enie, ¿e plany te
tworzone by³y nie z myœl¹ o
przysz³ych mieszkañcach, lecz
w trosce o wy¿sz¹ wartoœæ gruntu celem jego szybkiej sprzeda¿y pod chaotyczn¹ zabudowê.
Decyzje podejmowane przez
w³adze gminy Bia³o³êka na czele z burmistrzem Jerzym Smoczyñskim z Gospodarnoœci (plan
„Fragmentu obszaru X-71 –
czêœæ I” z 2001 r.), a po roku
2002 r. przez Radê Warszawy
(plan „Rejonu Grodzisk z 2003 r.)
umo¿liwi³y powstanie na terenie
Bia³o³êki potê¿nych blokowisk
obok osiedli domków jednoro-

W ca³ej Europie dzia³aj¹
partie komunistyczne, ale,
Bogu dziêki, ¿adna nie zamierza na serio realizowaæ swojego programu. Niestety, ludobójczy re¿im w Chinach trzyma siê mocno. Skala zbrodni
dokonywanych przed olimpiad¹ w Pekinie jest nieporównywalna nawet z tym, co dzia³o siê w nazistowskich Niemczech w 1936 r. Mimo to,
ogromna wiêkszoœæ Polaków
pozostaje bierna.
Zapraszam Pañstwa na
stronê www.tybet.warszawa.pl
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

Ch³odnym okiem

POzytywnie

23 kwietnia Rada Dzielnicy
Bia³o³êka, na wniosek Klubu
Radnych PO, zwróci³a siê w
formie jednog³oœnie przyjêtej
uchwa³y do Rady Miasta w
sprawie przyst¹pienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
„Fragmentu obszaru X-71 –
czêœæ I” oraz „Rejonu Grodzisk”
To plany zagospodarowania
przestrzennego, obszaru tzw.
Zielonej Bia³o³êki, obejmuj¹ce
swoim obszarem teren wiêkszy
od dzielnicy ¯oliborz, które zezwalaj¹ praktycznie na ca³ym
swoim terenie, na budowanie
obok domów jednorodzinnych
4- lub 5-piêtrowych bloków.
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dzinnych. Skutkuje to obecnie
pojawianiem siê konfliktów spo³ecznych, w których mieszkañcy domów protestuj¹ przeciwko
lokowaniu w bezpoœrednim s¹siedztwie wysokich bloków
mieszkalnych i budynków us³ugowych. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
taka sytuacja to tak¿e powa¿ne
zagro¿enie realizacji inwestycji
dla potencjalnych inwestorów.
Mam nadziejê, ¿e Rada Warszawy jak najszybciej i w sposób
jednoznaczny odpowie na ten
jednog³oœny i ponadpolityczny
apel Rady Dzielnicy Bia³o³êka i
przyjmie w interesie ³adu przestrzennego, a szczególnie dla
dobra mieszkañców i inwestorów

uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do zmiany w tych wadliwych
planów. Chcemy planów, które
dziel¹ teren na kwarta³y pod
wzglêdem funkcjonalnym, z precyzyjnie opisanym rodzajem dopuszczonej zabudowy - to w³aœnie jest ³ad przestrzenny.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
pjaworski@pobialoleka.waw.pl
www.jaworski.waw.pl

wspólnot mieszkaniowych jest
263 ich liczba roœnie doœæ dynamicznie od lat, w zwi¹zku z
ci¹g³¹ sprzeda¿¹ zasobów komunalnych na rzecz ich najemców. S¹ one zarz¹dzane w
bardzo ró¿ny sposób. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich, bo
ponad 200, powierzy³a czynnoœci administracyjne licencjonowanym zarz¹dcom, nieliczne zarz¹dzaj¹ siê same, jedynie - niespe³na 59 wspólnot obs³uguje nadal ZGN. ZGN reprezentuje tak¿e na zebraniach wspólnot zasób komunalny, pozostaj¹cy nadal we
w³adaniu gminy i w niektórych
budynkach pozostaje nadal
znacz¹cym udzia³owcem.
Od samego pocz¹tku biorê
regularnie udzia³ we wszystkich zebraniach swojej wspólnoty, od kilku lat jestem przewodnicz¹cym jej zarz¹du, to
doskona³a szko³a demokracji
bezpoœredniej, w której sami
zainteresowani mimo czêsto
rozbie¿nych interesów musz¹
osi¹gn¹æ kompromis satysfakcjonuj¹cy wiêkszoœæ. Dyskusje
czêsto bywaj¹ trudne: wszak
mowa jest zawsze o pieni¹dzach, w³asnych pieni¹dzach
- ile i na co przeznaczyæ, jak¹
przyj¹æ stawkê na zaliczkê
kosztów eksploatacji, a jak¹ na
fundusz remontowy budynku,
co naprawiaæ wczeœniej, a co
póŸniej. Problemów zawsze
jest wiele, bo stan techniczny
naszych budynków jest daleki
od doskona³oœci, ale je¿eli
zdecydowaliœmy siê kupiæ u¿ywany samochód, to zawsze
mamy dwa wyjœcia albo go remontowaæ albo doprowadziæ
do stanu œmierci technicznej.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI
matura
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
ADWOKAT, karne, cywilne
0514-081-710
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
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
TRANSPORT dostawczym,
rozbiórki, wywóz gruzu, z³omu, wycinka drzew, prace
porz¹dkowe 0601-353-824

D
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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¿
Transport i obmiar gratis!

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

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
ZAMIENIÊ mieszkanie M4,
60m2 (Targówek) na mniejsze
oko³o 40m2, 022 678-42-55
DAM PRACÊ
PRACA, korzystne wynagrodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Na BOK-u
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza
W majowym
Saloniku…
Gwiazd¹ majowego „Saloniku z kultur¹” (10.05 godz.
18.00) bêdzie Wiktor Zborowski, jeden z najbardziej
charakterystycznych aktorów
polskiej sceny. Artysta posiada wielkie predyspozycje do
ról komediowych i wyj¹tkowy
dar rozœmieszania. Nie stroni te¿ od piosenki aktorskiej,
o czym zapewne bêdziemy
mogli siê przekonaæ…
Gospodarz programu, Antoni Muracki, zadba³ tak¿e o
jego mocn¹ stronê muzyczn¹.
Do majowego Saloniku zaprosi³ tak¿e El¿bietê Wojnowsk¹, znan¹ z niesamowitych wykonañ aran¿acji piosenek Bertolda Brechta. Piosenkarka ceniona jest przede
wszystkim za przepiêkn¹ wokaln¹ ekspresjê i mocny, charyzmatyczny g³os. Polecamy!
Bilety na majowy „Salonik”
w cenie dostêpne s¹ w kasie
BOK w cenie 20 pln.

Sartre w Teatrze 13
11 maja, Teatr 13 powtórzy
sztukê „Przy drzwiach zamkniêtych”, g³oœnego francuskiego egzystencjalisty,
Jean Paul Sartre`a – mroczn¹
opowieœæ o ciemnej stronie
duszy ludzkiej. Spektakl grany by³ ju¿ kilkakrotnie na bia³o³êckich deskach i za ka¿dym razem spotyka³ siê z du¿ym uznaniem publicznoœci.
Akcja sztuki intryguje od
samego pocz¹tku – troje bohaterów maj¹cych sporo wystêpków na sumieniu trafia po

œmierci do dziwnego hotelu
bêd¹cego czymœ w rodzaju...
przedsionka do piek³a. Z czasem prawda o nich coraz bardziej wychodzi na jaw... Atutem przedstawienia jest scenografia inspirowana malarstwem Hieronima Boscha, a
tak¿e potêguj¹ca „duszn¹”
atmosferê muzyka, „oddychaj¹ca” wraz ze spektaklem.
Uwagê przykuwaj¹ równie¿
wiarygodne i ciekawie poprowadzone kreacje aktorskie.
Choæ w planach s¹ tak¿e
wystêpy poza oœrodkiem, na
scenie BOK-u, bêdzie to
ostatni spektakl „Przy
drzwiach zamkniêtych” w tym
sezonie. Polecamy tym, którzy jeszcze nie widzieli i tym,
którzy chc¹ zobaczyæ jeszcze
raz. Naprawdê warto. Wstêp
na spektakl jest wolny.

Mamrowe
Czerwone nosy
17 i 18 maja poka¿emy
najnowszy spektakl Kompani Teatralnej Mamro - inscenizacjê sztuki Petera Barnesa, przypowieœæ o cz³owieku
i jego poszukiwaniu stwórcy.
Jest to prawie trzygodzinna
realizacja z udzia³em ponad
dwudziestu aktorów.

Akcja dramatu dzieje siê w
ow³adniêtej epidemi¹ d¿umy
XIV- wiecznej Europie. Ojciec
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. Jak mówi Grzegorz Reszka, re¿yser spektaklu
i instruktor KT Mamro, przedstawienie to, operuj¹ce doœæ czêsto bezpretensjonalnym i komicznym jêzykiem, jest „œredniowiecznym misterium o
wspó³czesnym œwiecie”.
17 i 18 maja „mamrowcy”
zagraj¹ dwa ostatnie spektakle „Czerwonych nosów” w
tym sezonie. Zespó³ planuje
jednak pokazaæ spektakl
jeszcze kilka razy w przysz³ym sezonie, co wcale nie
dziwi, gdy¿ przedstawienie
cieszy siê ogromnym powodzeniem, a zaproszenia na
cztery pierwsze spektakle rozesz³y siê z ponad miesiêcznym wyprzedzeniem.
Gor¹co zapraszamy na tê
zabawn¹ i wzruszaj¹c¹ jednoczeœnie historiê w wydaniu
„Mamrowców”. Bezp³atne zaproszenia na spektakl mo¿na
odebraæ w sekretariacie BOK.

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS Niepe³nosprawni szermierze
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:
2, 6, 8, 11, 13, 14, 15
i 16 maja
Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:
(022) 679-22-47,
0605 324 865, 0605 177 007
Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”
www.filipinskieuzdrowienia.pl

przy Hieronima

21 kwietnia w szkole podstawowej nr 275 z oddzia³ami
integracyjnymi przy Hieronima 2 mia³ miejsce niecodzienny pokaz niepe³nosprawnych sportowców.
Pomys³odawczynie i organi- likowskiej. Na rozstawionych
zatorki – Urszula Wyganowska planszach szermierczych,
i Anna Sikorska w³o¿y³y w re- ubrani w bia³e bluzy i maski,
alizacjê pokazu mnóstwo pra- zaprezentowali swoje umiejêtcy i serca. Wiosenny wystrój noœci w walce na szpady i flosali, has³a na plakatach - Je- rety. Zebrani w sali gimnasteœmy tacy sami, Razem w stycznej uczniowie g³oœno kinaszej szkole, Podajmy sobie bicowali zawodnikom. Wiele
rêce i czekoladowe serduszka emocji wzbudzi³a mo¿liwoœæ
dla wszystkich uczestników, przyjrzenia siê z bliska bia³ej
program artystyczny. Ucznio- broni, przekazanej na krótk¹
wie szko³y zaprezentowali in- chwilê w rêce wszystkich zascenizacje prawdziwych histo- interesowanych. Zebrani z
rii z ¿ycia osób niepe³nospraw- uwag¹ obejrzeli film z Minych, ich zmagania zwi¹zane strzostw Œwiata Turyn 2006,
z akceptacj¹ w³asnych ograni- przedstawiaj¹cy wspólne zaczeñ. A potem na sali pojawili wody szermierzy pe³nosprawsiê niepe³nosprawni szermie- nych i niepe³nosprawnych. Na
rze – Zbigniew Wyganowski, zakoñczenie pokaz gimnastyby³y uczeñ szko³y przy Hiero- ki artystycznej da³y pe³nonima, zawodnik polskiej kadry sprawne zawodniczki z IKS,
Pekin 2008 i Norbert Ca³ka, prowadzone przez trenerkê
dopiero rozpoczynaj¹cy karie- Beatê Rybak.
rê. Obaj zawodnicy z IntegraW szkole przy Hieronima
cyjnego Klubu Sportowego by³ to ju¿ trzecie przedsiêwziêIKS – AWF pojawili siê w to- cie poœwiêcone problemowi
warzystwie trenerki Doroty Ma- niepe³nosprawnoœci. Obie pa-

nie – Urszula Wyganowska i
Anna Sikorska chcia³yby w
przysz³oœci prezentowaæ tego
typu pokazy w innych szko³ach na Targówku.
Nieco rozczarowuj¹ca dla
organizatorek by³a obecnoœæ,
a raczej nieobecnoœæ w³adz
dzielnicy. Z licznego grona zaproszonych goœci pojawi³y siê
– Urszula Wójcicka, naczelnik
wydzia³u sportu z urzêdniczk¹
wydzia³u. Panie nie skorzysta³y z przygotowanych miejsc dla
goœci, krótk¹ chwilê posta³y w
koñcu sali, by po kilku minutach opuœciæ szko³ê. – Mam
nadziejê, ¿e nastêpnym razem
bêdzie lepiej i goœcie z Urzêdu Dzielnicy dopisz¹. Za to
dopisali inni – pani Marta Woiñska z Fundacji Pomocy M³odzie¿y i Dzieciom Niepe³nosprawnym „Hej, koniku” i
uczniowie z wychowawcami
œwietlic szkó³ podstawowych
nr 298 i 84 – powiedzia³a NGP
Urszula Wyganowska.
El¿bieta Gutowska
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Gabinet Sztuk
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„Smakuj ¿ycie, wyhamuj, ciesz siê jedzeniem
I uczyñ z niego sztukê.
Szukaj piêkna i przyjemnoœci wokó³ siebie”.

Takie jest motto restauracji „Oregano - Odcienie smaku” przy ul.
Bohaterów 14. Jednak Dom Oregano to nie tylko restauracja, to
niezwyk³e miejsce, które klimatem przypomina domy s³onecznej
Toskanii. Odnajdujemy w nim zapachy, barwy i radoœæ ¿ycia Po³udnia. W³aœcicielce „Oregano”, Annie Kêdzierskiej uda³o siê stworzyæ przyjazn¹, ciep³¹ atmosferê, tak wa¿n¹ w czasie rodzinnych i
towarzyskich spotkañ. W marzeniach widzia³a swój Dom równie¿
jako przybytek sztuki, wszak sztuka kulinarna – to te¿ sztuka.
Marzenie Anny Kêdzierskiej siê spe³ni³o. 24 kwietnia w Domu
Oregano mia³a miejsce inauguracja cyklu „Gabinet Sztuk”.
Goœciem specjalnym pierwszego artystycznego spotkania by³a
Katarzyna Kucharska, projektantka bi¿uterii artystycznej. Bi¿uteria, któr¹ tworzy, jest lekka, niezwykle wyrafinowana i przede wszystkim niepowtarzalna. Pani Kasia sama j¹ projektuje i rêcznie wytwarza w pojedynczych egzemplarzach. Po kamienie jeŸdzi do Arizony. Szlifowanie odbywa siê w Indiach, gdzie s¹ najlepsi szlifierze.
W Domu Oregano Katarzyna Kucharska zaprezentowa³a kolczyki, naszyjniki i bransoletki z pó³szlachetnych kamieni. Ametysty, granaty i opale mieni³y siê tego wieczoru cudownym blaskiem. Ka¿d¹ rzecz mo¿na by³o przymierzyæ. Zreszt¹ Katarzyna Kucharska bardzo du¿o wie o kamieniach i potrafi dobraæ
bi¿uteriê do typu urody, sukni, a nawet osobowoœci kobiety.
Wiadomo, ¿e kamienie maj¹ dobroczynny wp³yw na ró¿ne
dolegliwoœci. TrzeŸwe ametysty uspokajaj¹, chalcedony dobrze
wp³ywaj¹ na uk³ad hormonalny, a kwarcyty dymne dzia³aj¹ antydepresyjnie. Tego wszystkiego mo¿na siê by³o dowiedzieæ
wybieraj¹c bi¿uteriê Katarzyny Kucharskiej. Przede wszystkim
jednak mo¿na by³o nacieszyæ oko piêknem prezentowanych
przedmiotów, z których ka¿dy stanowi³ osobne dzie³o sztuki.
Nale¿y wspomnieæ o oprawie kulinarnej artystycznego spotkania. Anna Kêdzierska przedstawi³a zebranym damom „serce” Domu
Oregano, szefow¹ kuchni, Annê Martynowsk¹, która wyczarowa³a
na ten dzieñ same rarytasy. Jej krewetki i maleñkie beziki z czekoladow¹ mas¹ mog³y zaspokoiæ najbardziej wyrafinowane gusta.
To by³ rzeczywiœcie niezwyk³y wieczór, pe³en artystycznych
prze¿yæ. Przy nastrojowej muzyce i kieliszku wyœmienitego wina
mi³o prowadzi³o siê rozmowy i snu³o plany na przysz³e spotkania. Bo to dopiero pocz¹tek Gabinetu Sztuk. Anna Kêdzierska
zaznaczy³a, ¿e Dom Oregano jest zawsze otwarty dla ludzi wra¿liwych i ciekawych œwiata.
Joanna Kiwilszo

NGP w podrózy

ul. Toruñska (Bydgoszcz)
Toruñ najwyraŸniej le¿y g³êboko na
sercu wszystkim Polakom. Nic dziwnego, to jedno z najbogatszych w zabytki
miast w Polsce. ¯e nie wspomnieæ o piernikach… Mo¿e dlatego w wielu miejscach znajdziemy ulicê Toruñsk¹. Tak jest
na przyk³ad w Warszawie i Bydgoszczy.
W Bydgoszczy dawniej handlowano zbo¿em, sol¹ i piwem. Dziœ, przy ul. Toruñskiej,
mieœci siê wiele budynków u¿ytecznoœci publicznej. Jest Urz¹d Pracy, S¹d Rejonowy i
kinoteatr Adria. W tym ostatnim, oprócz
pokazów filmowych, maj¹ równie¿ miejsce
koncerty muzyki rozrywkowej i powa¿nej.
Adriê warto odwiedziæ, bo jest to zapomniany ju¿ nieco model kina z jedn¹ tylko sal¹.
Na widowni zakochani mog¹ wspólnie
usi¹œæ na dwuosobowych kanapach.
Nie mo¿na równie¿ przeoczyæ hali sportowej £uczniczka, z ponad piêcioma ty-

si¹cami miejsc siedz¹cych dla kibiców. Tutaj, w zesz³ym roku, polscy siatkarze wygrali z Argentyn¹. Ulica zaczyna siê ko³o
Starówki, prowadzi – na pewnym odcinku
– równolegle do rzeki Brdy i, podobnie jak
sto³eczna, wiedzie do granic miasta.
Obie Toruñskie s¹ potê¿nymi arteriami licz¹cymi ok. 200 numerów. Ale warszawska, w przeciwieñstwie do swej
imienniczki z Kujaw, nie prowadzi bezpoœrednio do miasta pierników.
Toruñska w Warszawie jest tras¹ szybkiego (teoretycznie) ruchu i powsta³a w latach
70. Nic dziwnego, ¿e wymaga remontu.
Mieszkañcy Bródna i Marek spêdzaj¹ na niej
upojne kwadranse tkwi¹c w gigantycznych
korkach rano, przy wjeŸdzie na most Grota
– Roweckiego oraz po po³udniu, w przeciwn¹
stronê. Most ów jest czêœci¹ trasy, dawniej
nazywany by³ nawet „Toruñskim”. Przez go-

dzinê w porannym szczycie, przeje¿d¿a tamtêdy przesz³o siedem tysiêcy samochodów!
Po prostu jazda ekstremalna na czas.
Masê samochodów widzimy wyraŸnie
na zdjêciu i nie jest to bynajmniej fotografia zrobiona specjalnie przed d³ugim weekendem. Wtedy bywa jeszcze gorzej. Trasa

mia³a byæ zamkniêta i remontowana ju¿ w
2007 r. Skoñczy³o siê na dobudowie tymczasowego wiaduktu, który wykonano z
u¿ywanych czêœci mostu Syreny, rozebranego przed siedmiu laty. Takich atrakcji
mieszkañcy Bydgoszczy mog¹ nam tylko
Ludmi³a Milc
pozazdroœciæ.
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