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www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

dokoñczenie na str. 2

Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹ bezp³atnie
zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady w gabinecie firmy Fonikon
przy ul. Kondratowicza 37 (vis a vis Szpitala Bródnowskiego, tel.
022 353 06 20). 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!

Zbadaj s³uch
Oticon Delta

– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce

s³yszenie

na miarê

XXI wieku!

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

dokoñczenie na str. 6

Jacek Kaznowski

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy

wraz z Rad¹ i Zarz¹dem oraz Wydzia³ Kultury

serdecznie zapraszaj¹

28 paŸdziernika o godz. 18.30
na koncert pt.

„Tryptyk Rzymski”- Jan Pawe³ II
który odbêdzie siê

w Koœciele p.w. Œw. Mateusza przy ul. Ostródzkiej 172

W programie koncertu:
„Tryptyk Rzymski”Jana Paw³a II w oprawie muzycznej

utworów Jana Sebastiana Bacha i Giovanniego Pergolesiego,
arie ze Stabat Mater

Wykonawcy:

Krzysztof Kolberger - recytacja
Dorota Mê¿yk - Gêbska - mezzosopran

Andrzej Ambroziak - organy

BIURO

RACHUNKOWE

zaprasza do wspó³pracy

tel. 0604-97-55-80

ul. Niemcewicza 17 lok. 203

Dojazd do klienta gratis!

WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022 679-49-30

Cmentarz Bródnowski to
nie tylko zbiór pami¹tek i do-
kumentów minionego czasu,

Groby Cmentarza Bródnowskiego
Cmentarz Bródnowski ma ju¿ ponad 100 lat. Nie zgro-

madzi³ on w ci¹gu tego okresu tylu wspania³ych gro-
bowców, co Cmentarz Pow¹zkowski. Ale i tu spotkaæ
mo¿na wiele interesuj¹cych nagrobków, mo¿na dostrzec
piêkno zamkniête w swojskich, ludowych formach ka-
miennych rzeŸb i metalowych krzy¿y.

ale to przede wszystkim frag-
ment historii Warszawy. Po-
cz¹tkowo miejsce spoczynku
dla ubogich mieszkañców
Pragi, z czasem sta³ siê
cmentarzem wszystkich
warstw spo³ecznych. Na jego
rozleg³ych obszarach znaleŸli
sw¹ przystañ duchowni, poli-
tycy, przemys³owcy i in¿ynie-

rowie, nauczyciele, lekarze,
aktorzy, artyœci i pisarze,
sportowcy i uczeni, powstañ-
cy z 1863 i 1944  r., bojowni-
cy o wolnoœæ, polegli w cza-
sach I i II wojny œwiatowej.

Warto ocaliæ od zapomnie-
nia tych ludzi, których praca,
wiedza i talent s³u¿y³y ogó³o-
wi. Warto ratowaæ przed osta-
tecznym zniszczeniem to, co
przetrwa³o. Wiele grobów zni-
k³o, zaroœniêtych traw¹, po-

www.demeter.com.pl    e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,

BADANIA LABORATORYJNE

dr med. Ewa Cierpisz i lek. med. Zbigniew Cierpisz

serdecznie zapraszaj¹ do Lecznic DEMETER:

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50

ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

Jak dalece s³uszna jest, zg³a-
szana na XIV sesji Rady Dziel-
nicy Targówek, potrzeba eduko-
wania na temat prawa œmiecio-
wego, przekonaliœmy siê zaraz
po zakoñczeniu obrad. W na-
szym stojaku, wyraŸnie oznako-
wanym  tabliczk¹ Nowej Gaze-
ty Praskiej, przy wejœciu do

budynku Urzêdu Targówka,
le¿a³ stos gazet. Po³o¿y³ je chy-
ba ktoœ, kto nie umie czytaæ, a
nawet nie rozró¿nia kolorów wi-
niety. Jeœli jednak œwiadomie
wykorzysta³ prywatne miejsce
ekspozycji, to z³ama³ prawo,
jakby wrzuci³ sw¹ makulaturê
do cudzego pojemnika na œmie-
ci. Taki czyn podlega karze, o
której wyegzekwowanie siê po-
staramy. Kara bêdzie wiêksza,
poniewa¿ mamy do czynienia z
recydyw¹: poprzedni numer
„Twojego S¹siada” te¿  zagoœci³
nielegalnie w naszym pojemni-
ku. Mamy na to œwiadków.

Wyra¿amy nadziejê, ¿e na-
szym sojusznikiem w walce o
przestrzeganie zasad na tere-
nie Urzêdu bêdzie autorka tek-
stów w tej gazecie, p.o. naczel-
nika jednego z wydzia³ów w
Ratuszu Targówka.

Podrzutki

18 paŸdziernika sala konfe-
rencyjna ratusza Targówka by³a
miejscem kolejnego, burzliwego
spotkania mieszkañców i w³adz
dzielnicy z kupcami, którym pani

Zdecyduje Targówek
minister sportu obieca³a now¹
siedzibê przy ul. Radzymiñskiej.
W konferencji wziê³a udzia³ pre-
zydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz.

Przewagê liczebn¹ mieli go-
œcie, ok. 150 osób; grupa miesz-
kañców i radnych liczy³a ok. 40
osób. Goœcie zachowywali siê
podobnie, jak poprzednio w tym
samym miejscu: krzyczeli, prze-
rywali mówi¹cym, rzucali gazet-
kami. Nie chcieli przyjmowaæ do
wiadomoœci informacji, podawa-
nych przez burmistrza Grzego-
rza Zawistowskiego i pani¹ pre-
zydent. „Jeden wielki cyrk” –
oceni³ Zbigniew Poczesny na
sesji nastêpnego dnia.

ŒCIENNE      POD£OGOWE

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

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

dokoñczenie ze str. 1

Burmistrz informowa³ o
obowi¹zku otrzymania przez
pani¹ minister sportu odpo-
wiedniego zezwolenia, które
prezydent Warszawy wydaje
na utworzenie wielkopo-
wierzchniowego obiektu han-
dlowego. Ustawa o EURO
2012 nie znios³a tego obo-
wi¹zku; przepisy o tworzeniu
i dzia³aniu wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych
musz¹ byæ respektowane.

Zarz¹d Targówka w pe³ni
zgadza siê z rad¹ dzielnicy,
wyra¿on¹ w uchwale o wybu-
dowaniu przy ul. Radzymiñ-
skiej hali sportowo-rekreacyj-
nej „Arena Varsowia”.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
przekaza³a uczestnikom spo-
tkania informacjê, ¿e dla kup-
ców ze Stadionu Dziesiêciole-
cia przygotowywany jest teren

przy ul. Marywilskiej, bêd¹cy
w³asnoœci¹ miasta. Wszyscy,
którzy bêd¹ chêtni – zostan¹
tam przyjêci. Poinformowa³a
tak¿e, ¿e kwestie, dotycz¹ce
terenu na ul. Radzymiñskiej
(ustalenie planu, wyra¿enie
zgody na dzia³anie wielkopo-
wierzchniowych obiektów han-
dlowych) przekazuje w gestiê
dzielnicy Targówek.

Foto: M. Ga³¹zka, www.zacisze.info

Foto: M. Ga³¹zka, www.zacisze.info

Jak realizowana jest ta ofer-
ta, mo¿na by³o zobaczyæ na
pokazie multimedialnym: ma-
luchy w tañcu, nauka jêzyków
(angielski, rosyjski, hiszpañ-
ski), tañce narodowe i nowo-
czesne, szachy, malarstwo,
pracownia witra¿u, plastyka,
balet, tkactwo, studio piosen-
ki, teatry (dzieci, nastolatków,
m³odzie¿y), wyjazdy krajowe i
zagraniczne (Litwa, £otwa,
Ukraina). Z funduszy UE re-
alizowanych jest 6 programów
– z £otw¹ i Litw¹.

„Zaciszañska nuta” to tytu³
piosenki i nazwa zespo³u, któ-
ry zaprezentowa³ siê na sce-
nie podczas jubileuszu Domu
Kultury.

Przed kolejnym wystêpem
artystycznym by³ jeszcze je-
den jubileusz. Pracownicy DK
„Zacisze”: Marzena Szychu-
³da i  Zbigniew Darda podziê-
kowali Bo¿ennie Dydek, która
od 10 lat kieruje t¹ placówk¹,
jest niezwykle  aktywna, dyna-
miczna; podejmuje wci¹¿
nowe, kreatywne zadania; jest
mened¿erem i strategiem;
dziêki niej DK „Zacisze” to
miejsce rodzinne, przyjazne
dzieciom, m³odzie¿y i doro-
s³ym.  Wraz z podziêkowania-
mi z tej samej okazji Jubilatka
otrzyma³a bukiet kwiatów i lap-

topa od przedstawicieli w³adz
Targówka: przewodnicz¹cego
rady Zbigniewa Poczesnego i
wiceburmistrza Krzysztofa
Bugli.

W drugiej czêœci na scenie
pojawi³ siê goœæ z placówki o
12 lat starszej od DK „Zacisze”
– „Piwnicy pod Baranami” –
Jacek Wójcicki i akompaniu-
j¹cy mu Konrad Masty³o. By³
to piêkny, wielokulturowy kon-
cert, ze wspólnym œpiewa-
niem refrenów pieœni i piose-
nek w³oskich, francuskich,
polskich, cygañskich, wêgier-
skich,  amerykañskich, ra-
dzieckich.

Artysta zachwyci³ g³osem,
gestem, tanecznym ruchem,

40 i 10
„Œwiêtujemy od wrzeœnia, dziœ – pierwsza gala” – tymi

s³owami dyrektor Bo¿enna Dydek powita³a 21 paŸdziernika
goœci, zebranych w sali teatralnej Domu Kultury „Zacisze”.
Placówkê otwarto 40 lat temu, dziœ dzia³aj¹ tu 44 sekcje, w
ci¹gu tygodnia przychodzi na zajêcia 530 osób, a od wrze-
œnia  dodatkowo 220 – z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 60%
uczestników zajêæ to mieszkañcy Zacisza. 70% podstawo-
wej dzia³alnoœci to imprezy otwarte, w 95% bezp³atne. Pani
dyrektor podziêkowa³a wszystkim, którzy w minionym dzie-
siêcioleciu przyczynili siê do tego, ¿e placówka zosta³a wy-
remontowana, wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkañ-
ców i wci¹¿ rozszerza ofertê programow¹.

W latach 50. XX wieku na Zaciszu  nie by³o ¿adnego oœrodka
kulturalnego. W trakcie budowy szko³y, któr¹ otwarto w 1962
roku, zawi¹za³ siê Spo³eczny Komitet Budowy Domu Kultury.
Przewodnicz¹cym zosta³ Józef Szewczyk.

W czynie spo³ecznym mieszkañcy wykonali wykopy, zniwe-
lowali i uporz¹dkowali plac, potem go ogrodzili. Wartoœæ czy-
nów spo³ecznych oszacowano na 256 tys. z³.

21 czerwca 1964 roku nast¹pi³o uroczyste wmurowanie kamienia
wêgielnego na placu, przeznaczonym pod budowê, przy ul. Bloko-
wej 1, obok ul. Generalskiej (dziœ Radzymiñska). Pracownicy Wy-
dzia³u Architektury DRN Praga Pó³noc nieodp³atnie opracowali do-
kumentacjê techniczn¹. W czynie spo³ecznym in¿. arch. Adam Ma-
tarewicz wykona³ projekt Domu Kultury; potem zdecydowano o zmia-
nach, m.in. nadbudowaniu piêtra i powiêkszeniu kubatury ogólnej.

Budowa obiektu trwa³a 23 miesi¹ce. Blisko po³owê robót wy-
konali spo³ecznie mieszkañcy Zacisza.

30 wrzeœnia 1967 roku, w ramach obchodów inauguruj¹cych
rok kulturalny w dzielnicy Praga Pó³noc, nast¹pi³o uroczyste
przekazanie mieszkañcom Dzielnicowego Domu Kultury na
Zaciszu. Znajdowa³a siê w nim sala widowiskowa na 220 miejsc,
klub, kawiarnia, sale do zajêæ z m³odzie¿¹ i zespo³ami artystycz-
nymi. Kierownikiem placówki zosta³ Ryszard Konwerski, po nim
funkcjê tê objê³a Aleksandra Kutyna, nastêpnie: Wanda Œcie-
¿yñska, Marian Krawczyk, Tadeusz Konador. Od po³owy 1997
roku placówkê prowadzi Bo¿enna Dydek.

mimik¹, kontaktem z widow-
ni¹; by³ œpiewakiem i konfe-
ransjerem, nie stroni¹cym od
dowcipów, np. o nie wymienio-
nej z nazwiska piosenkarce,
która zapowiedzia³a piosenki
ze swej m³odoœci; z widowni
poproszono o … Bogurodzicê.
Po owacji na stoj¹co Jacek
Wójcicki po¿egna³ siê przebo-
jem Jana Kiepury „Brunetki,
blondynki”.

Po emocjach koncertowych
mo¿na by³o w sali wystawo-
wej obejrzeæ dzia³ania DK
„Zacisze”, utrwalone na zdjê-
ciach Zbigniewa Dardy i po-
smakowaæ jubileuszowego
tortu z niebiesk¹ polew¹.

Przy tej okazji poprosiliœmy
Pani¹ dyrektor, by wypowie-
dzia³a jakieœ ¿yczenie. Bo¿en-
na Dydek powiedzia³a: „By
dobra gwiazda czuwa³a na
„Zaciszem”. Choæ lubiê zmia-
ny, teraz chcê, by utrzymywa-

³a siê stabilizacja, by wœród
pracowników by³o jak najmniej
zmian. Program mo¿na reali-
zowaæ tylko wtedy, gdy ma siê
ludzi-fachowców.”

Jacka Wójcickiego zapyta-
liœmy, jak wygl¹da jego zaci-
sze. „Moje zacisze domowe to
jest cisza. Bardzo ciekawe s¹
odg³osy natury – wszystko, co
nie jest muzyk¹. Tego nie s³y-
szymy na co dzieñ, bo zag³u-
sza nam muzyka. Denerwujê
siê, gdy je¿d¿ê na nartach:
g³oœniki na s³upach graj¹ mu-
zykê, a ja nie s³yszê drzew ani
gór. W tramwaju te¿ gra mu-
zyka. Na ulicy ludzie odcinaj¹
siê od œwiata, nosz¹c s³u-
chawki od telefonów albo
MP3. Ludzie strasznie siê od
siebie izoluj¹; po ulicy chodz¹
mikrokosmosy. Na szczêœcie,
ja jestem jeszcze z tej Galicji,
z krakowskiego domu, gdzie
nie bano siê „zaczepiaæ” ludzi
- rozmawiaæ  w sklepie czy
tramwaju, nawi¹zywaæ kon-
takt. Zaczynam rozmowê od
zwyk³ego ”co tam s³ychaæ?”,
„sk¹d Pani jedzie” lub „dok¹d
Pani jedzie?”. Próbujê to
wprowadziæ w Warszawie, ale
jestem postrzegany jako
troszkê nienormalny. Czasem
w sklepie zagadam: „Ma Pani
³adny pierœcionek, ³adny swe-
terek”. Wszyscy s¹ oburzeni
albo przestraszeni, nie przy-
zwyczajeni do tego. Mimo
wszystko, bêdê to robi³, po-
niewa¿ mam ma³e mieszka-
nie w Warszawie; nie sprowa-
dzê siê tu, ale bêdê czêœciej
bywa³”.

                                K.

Tak to siê zaczê³o

Debata na ten temat konty-
nuowana by³a na sesji rady.
Agnieszka Kaczmarska pona-
wia³a pytanie, dlaczego w
sprawie przeniesienia kupców
(polskich!) ze Stadionu Dzie-
siêciolecia zarz¹d u¿ywa
okreœlenia „kupcy z Jarmarku
Europa”. Chcia³a te¿ wie-
dzieæ, co zarz¹d planuje zro-
biæ, skoro teren na ul. Radzy-
miñskiej jest podmok³y. Bur-
mistrz Grzegorz Zawistowski
wyjaœni³, ¿e podane okreœle-
nie funkcjonuje w jêzyku po-
tocznym, a formalnego doku-
mentu w tej sprawie nie ma.
Wymiana bagiennego gruntu
jest operacj¹ techniczn¹, sto-
sowan¹ przy budowie okolicz-
nych centrów handlowych.

Fragment 27-hektarowego
terenu ma byæ wykorzystany
na cele us³ugowe i oœwiatowe
– potwierdzi³ wiceburmistrz
Janusz Janik, odpowiadaj¹c
na pytanie Macieja Danko.   K.

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

Zdecyduje Targówek
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43

(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

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)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

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

Elastyczne
protezy nylonowe

Swój projekt rewitalizacji
przedstawi³a szefowa wspól-
noty z ul. Targowej 39: kamie-
nica, pochodz¹ca z 1935
roku, by³a budowana wielo-
etapowo. Jest to 6-kondygna-
cyjny budynek z trzema oficy-
nami w podwórku i 4 klatkami
mieszkalnymi. Oprócz piwnic
ma jeszcze u¿ytkowe podda-
sze, które w projekcie ma byæ
adaptowane m.in. na klub
mieszkañca. W budynku nie-
zbêdna jest wymiana instala-
cji gazowej, remont elewacji,

balkonów, klatek schodo-
wych, dachu, windy. Ze
wzglêdu na wiek budynku,
wszelkie projekty uzgadniane
s¹ z konserwatorem zabyt-
ków. Koszt projektu to prawie
2,2 mln z³. Wspólnota liczy na
dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej. Projekt po konsulta-
cjach z mieszkañcami zosta³
skierowany do komitetu rewi-
talizacyjnego przy prezyden-
cie Warszawy. Mo¿na go
obejrzeæ na stronie interneto-
wej: www.targowa39.za.pl

O nowe oblicze Pragi
Kolejne, drugie spotkanie Forum ds. Rewitalizacji Pra-

gi Pó³noc odby³o siê w ubieg³¹ œrodê, 17 paŸdziernika.

Prowadz¹ca spotkanie
Halina Ksi¹¿yk, która jest ko-
ordynatorem ds. rewitalizacji,
podkreœla³a, ¿e idealna by-

³aby sytuacja, gdyby wszyst-
kie wspólnoty takie projekty
i wnioski przygotowa³y, gdy¿
zarz¹d dzielnicy mo¿e mieæ
na to wp³yw tylko w takiej

proporcji, w jakiej ma udzia-
³y we wspólnocie. Wspólno-
ty mia³yby tak¿e wiêksz¹
„si³ê przebicia” ze swoimi
wnioskami, gdyby wystêpo-

wa³y wspólnie.

Dr Pawe³ Kuczyñski, który
analizowa³ materia³y z po-
przedniego forum, zwróci³
uwagê, ¿e 130 opinii, które
uczestnicy wyrazili w anoni-
mowych ankietach, pozwoli-
³o na wstêpne wy³onienie 15
projektów. Spoœród nich do
najpopularniejszych mo¿na
zaliczyæ ogólnie okreœlon¹
rewitalizacjê praskich kamie-
nic o znaczeniu historycznym

i bardziej szczegó³owe, m.in.
rewitalizacja Z¹bkowskiej,
Szmulowizny, Stalowej, Ma-
³ej, Pa³acu Konopackiego,
powstanie Muzeum Pragi.

Przy tym wszystkim trzeba
podkreœliæ to, co mówili wszy-
scy, zabieraj¹cy g³os: nie
chodzi tylko o odtwarzanie
zabytkowej architektury. Cho-
dzi tak¿e o budowê i odbu-
dowê wiêzi miêdzy nami,
mieszkañcami, o poczucie
przynale¿noœci. Te dzia³ania
bardzo temu s³u¿¹. I – jak
podkreœla³a w swojej analizie
Beata Bujak - Szwaczka: naj-
lepsze efekty budowania
partnerstwa i wiêzi we wspól-
nym dzia³aniu osi¹ga siê w³a-
œnie w pierwszym etapie –
przed sformalizowaniem gro-
na, dzia³aj¹cego na rzecz ja-
kiejœ idei. Teraz w³aœnie dys-
kusje s¹ najbardziej efektyw-
ne i „burza mózgów” przyno-
si najwiêcej korzyœci.

Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”

03-748 Warszawa, ul. Bia³ostocka 11

og³asza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na zbycie prawa odrêbnej w³asnoœci lokali u¿ytkowych mieszcz¹cych siê

w parterach budynków mieszkalnych na terenie dzielnicy Bia³o³êka:

ulica Ceramiczna 9

1. Lokal nr 1 o pow. 96,5 m2 – cena wywo³awcza 529 785 z³. brutto

2. Lokal nr 2 o pow. 96,5 m2 – cena wywo³awcza 529 785 z³. brutto

ulica Ceramiczna 7

1. Lokal nr 1 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza 305 244 z³. brutto

2. Lokal nr 2 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza 305 244 z³. brutto

3. Lokal nr 3 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza 305 244 z³. brutto

4. Lokal nr 4 o pow. 41,7 m2 – cena wywo³awcza 305 244 z³. brutto

ulica Ceramiczna 5

1. Lokal nr 1 o pow. 26,0 m2 – cena wywo³awcza 174 460 z³. brutto

2. Lokal nr 2 o pow. 23,2 m2 – cena wywo³awcza 155 672 z³. brutto

3. Lokal nr 3 o pow. 20,9 m2 – cena wywo³awcza 140 239 z³. brutto

4. Lokal nr 4 o pow. 20,9 m2 – cena wywo³awcza 140 239 z³. brutto

5. Lokal nr 5 o pow. 23,2 m2 – cena wywo³awcza 155 672 z³. brutto

6. Lokal nr 6 o pow. 26,0 m2 – cena wywo³awcza 174 460 z³. brutto

Wadium wnosi siê w pieni¹dzu (PLN), w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej, na konto RSM „PRAGA”
z zaznaczeniem „Przetarg na lokal nr .... przy ul. Ceramicznej ....” w terminie do dnia 8.11.2007r.

Wp³acone wadium zwraca siê w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniêcia lub odwo³ania b¹dŸ uniewa¿nienia przetargu
za wyj¹tkiem wadium wniesionego przez oferenta, który wygra³ przetarg.

Wadium wniesione przez oferenta, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet ceny nabycia prawa do lokalu.

Materia³y przetargowe s¹ dostêpne w Dziale Mieszkañ Nowych Spó³dzielni (pok. 8, tel. 619 12 21 wew. 202 lub 208)

Termin sk³adania ofert do 8.11.2007r. do godz. 17:00 w sekretariacie Spó³dzielni

Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 8.11.2007r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej RSM „PRAGA” Warszawa, ul. Bia³ostocka 11

Lokale bêd¹ce przedmiotem przetargu, mo¿na ogl¹daæ w terminie od dnia 25.10.2007r. do dnia 7.11.2007r.
w godz. od 10:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  pod nr (0-22) 670-38-24 - Lidia  Brzeziñska.

RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, nie przyjêcia ¿adnej z ofert oraz uniewa¿nienia
przetargu bez podania przyczyny. RSM „PRAGA” przys³uguje prawo podjêcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Uwaga: Uprzejmie informujemy, ¿e poniewa¿ przedmiotem przetargu jest odrêbna w³asnoœæ lokali

w Spó³dzielni wygrywaj¹cy oferent obowi¹zany jest przed przyst¹pieniem do aktu notarialnego

do z³o¿enia deklaracji cz³onkowskiej oraz wniesienia wpisowego i udzia³ów.

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z dyspozycj¹ Samorz¹dowego Kolegium Od-

wo³awczego w Warszawie ul. Senatorska 35 Burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka dzia³aj¹c w oparciu o upowa¿nienie
Prezydenta m.st. Warszawa nr GP-0159/4481/2007 z
01.08.2007 r. zawiadamia (zgodnie z art. 53 ust.1 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
zw. z art. 49 k.p.a.) o POSTANOWIENIU Samorz¹dowe-
go Kolegium Odwo³awczego w Warszawie z dnia 27 wrze-
œnia 2007 r. (sygnatura KOC/4041/Ar/07) na postanowie-
nie Prezydenta m.st. Warszawy 621/2007 (znak: WIR-II/
KA.5544/139/U/057 z dnia 5 lipca 2007 r. uzgadniaj¹ce
projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji po-
legaj¹cej na rozbudowie i przebudowie (modernizacji)
oczyszczalni œcieków „Czajka” na dzia³kach nr ew. 3,4/
1,6/1 obr. 4-02-04, dz. nr ew 3, 2/1 w obr. 4-02-05 dz nr
ew 2/2, 2/4, 22/1 obr. 4-02-06 dz nr ew. 1/1, 3/1, 4, 5/1, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 14/1, 15, 16/1, 17/1, 18/1, w
pasie drogowym ul. Czajka odc. Przylesie – Chlubna, ul.
Deseniowa odc. Parcelacyjna-Chlubna, które orzeka:

na podstawie art. 138 par.1 pkt2 k.p.a. uchyliæ w ca³o-
œci skar¿one postanowienie i umorzyæ postanowienie or-
ganu I instancji w tym przedmiocie.

z up. Prezydenta

Miasta Sto³ecznego Warszawy

Jacek Kaznowski

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka

Rozpoczê³y siê przygotowania do V Cecyliady, organizo-
wanej przez Fundacjê AVE przy wsparciu Urzêdy Marsza-
³kowskiego Woj. Mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz Para-
fii Narodzenia NMP w Warszawie-P³udach. Do udzia³u w uro-
czystych obchodach liturgicznego wspomnienia œw. Cecylii,
patronki chórów i œpiewaków, zaproszeni s¹ wszyscy, którym
bliska jest muzyka sakralna.

- Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w³aœciwie nie wiemy, czy œw. Ce-
cylia, rzymska mêczennica z pierwszych wieków chrzeœcijañ-
stwa, potrafi³a graæ na instrumentach. Chocia¿ przedstawia
siê j¹ czêsto na obrazach, graj¹c¹ na organach albo na har-
fie, zosta³a patronk¹ od muzyki trochê przez przypadek, wsku-
tek niew³aœciwego t³umaczenia przez œredniowiecznego mni-
cha antyfony Cantantibus organis – wyjaœnia Bart³omiej W³od-
kowski, prezes Fundacji AVE i szef chóru AVETKI.

Œwiêta Cecylia ¿y³a na prze³omie II i III wieku. Jako chrze-
œcijanka z³o¿y³a œlub czystoœci. Mimo ¿e zmuszono j¹ do ma-
³¿eñstwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie z³ama³a
œlubu, lecz jeszcze nawróci³a swego mê¿a i jego brata. Wszy-
scy troje ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ przez œciêcie.

V Cecyliada - przegl¹d muzyki sakralnej Parafii Deka-
natu Tarchomiñskiego i okolic - odbêdzie siê w Parafii
Narodzenia NMP w Warszawie-P³udach, ul. Klasyków 21
w niedzielê 25 XI 2007r. Organizatorzy licz¹ na udzia³ chó-
rów, scholi, zespo³ów i solistów z parafii, szkó³, wspólnot i
centrów kultury z Bia³o³êki, Targówka, Pragi, Legionowa, Nie-
porêtu i Jab³onny.

Listopadowe œwiêto muzyki zawsze dostarcza wielu nie-
zwyk³ych prze¿yæ, a koncerty maj¹ charakter misteriów mu-
zyki, s³owa, œwiat³a, zapachu. W 2005 r. rozbrzmiewa³y w
P³udach utwory powsta³e w krêgu ekumenicznej wspólnoty
Taize, za³o¿onej przez brata Rogera. Rok temu wykonawcy
prezentowali pieœni inspirowane Bibli¹, zw³aszcza psalma-
mi. Tegoroczne spotkanie dedykowane jest pamiêci Stani-
s³awa Moniuszki z okazji 135. rocznicy jego œmierci.

Organizatorzy chc¹ oddaæ ho³d kompozytorowi, który
znaczn¹ czêœæ swojej twórczoœci poœwiêci³ formom liturgicz-
nym – litaniom, mszom, pieœniom.

- Wszystkich, którzy chc¹ zaprezentowaæ swoj¹ œpiewan¹
modlitwê i podzieliæ siê radoœci¹ tworzenia, prosimy o kon-
takt w celu ustalenia szczegó³ów wystêpu – zachêcaj¹ orga-
nizatorzy. -  Pragniemy, aby doroczna Cecyliada sta³a siê prze-
strzeni¹ autentycznej integracji ca³ego muzycznego œrodo-
wiska prawobrze¿nej czêœci Warszawy i okolic.

Szczegó³y: avetki@wp.pl, 0600-495-790, 022 614-87-53,
www.avetki.alleluja.pl

Rusza V Cecyliada
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ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

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

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

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

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

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

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

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

kolorowych tygodników lub ogl¹danie telewizji. Uspakaja-

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

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

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

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

Nasze okulary nie k³ami¹

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Do pierwszego starcia miêdzy
przewodnicz¹cym rady Zbignie-
wem Poczesnym a Krzysztofem
Zalewskim dosz³o przy „Interpe-
lacjach i wnioskach”. Radny za-
rzuci³ przewodnicz¹cemu z³a-
manie prawa i zacz¹³ zbieraæ
podpisy pod wnioskiem o ode-
branie mu prawa prowadzenia
obrad. Po wyjaœnieniach radcy
prawnego i krótkiej przerwie,
prowadzenie obrad  powierzono
wiceprzewodnicz¹cemu Jêdrze-
jowi Kunowskiemu.

Pierwszym punktem by³o
sprawozdanie z dzia³alnoœci
zarz¹du dzielnicy od 11 IX do
10 X br.  Przekazany radnym
pisemny materia³ omówi³ bur-
mistrz Grzegorz Zawistowski.
Radni zg³aszali pytania i uwa-

gi, m.in. Grzegorz Cichocki za-
proponowa³, by czêœæ budyn-
ku likwidowanej spó³ki „Goœci-
niec – Mazowsze” przeznaczyæ
na bursê. Zarz¹d uwa¿a jed-
nak, ¿e lepszym rozwi¹zaniem
ni¿ wydzielenie bursy w budyn-
ku mieszkalnym by³oby wybu-
dowanie takiego obiektu na te-
renie jednej ze szkó³. Zdaniem
Witolda Harasima, tak¹ spraw¹
powinna najpierw zaj¹æ siê ko-
misja, potem – radni na sesji.

Maciej Danko zapyta³ o ter-
miny zakoñczenia prac na
skrzy¿owaniu ulic Samarytan-
ka - Gilarska oraz o kwoty,
przeznaczone w za³¹czniku na
wybory. OdpowiedŸ: ta kwota
to 24 tysi¹ce z³; informacje o
lokalnych inwestycjach s¹ na

stronach internetowych urzê-
du, a kto nie ma dostêpu do
internetu – dowie siê w wydzia-
³ach obs³ugi zarz¹du i rady.

 O informacje na temat plano-
wanej II nitki metra upomnia³ siê
Maciej Jankiewicz. Szczegó³o-
wo ten temat bêdzie omawiany
na posiedzeniu komisji rozwoju
inwestycji 23 paŸdziernika.

Zbigniew Poczesny poinfor-
mowa³, ¿e wszyscy radni Tar-
gówka z³o¿yli w terminie
oœwiadczenia maj¹tkowe, spe-
³niaj¹ce kryteria.

Proponowane zmiany w za-
³¹czniku bud¿etu Targówka na
rok 2007 przedstawi³a skarbnik
urzêdu. S¹ to m.in.: zwiêksze-
nie wydatków bie¿¹cych na Pro-
gram Sokrates Comenius: pro-
jekt „Rêka w rêkê – z³¹czeni
ide¹ spo³eczeñstwa obywatel-
skiego” (w ZS im. Piotra Wysoc-
kiego przy ul. Odrow¹¿a 75) –
15 tys. z³ i projekt „Multimedial-
ny podrêcznik polsko-hiszpañ-

sko-angielski. Jêzyk twoim prze-
wodnikiem” (LO nr XLVI im. Ste-
fana Czarnieckiego przy ul.
¯uromiñskiej 4) – 23 300 z³;
zmniejszenie dotacji dla DK
„Œwit” o 50 tys. z³ i zwiêkszenie
o tê kwotê dotacji dla DK „Zaci-
sze” na imprezy jubileuszowe
40-lecia tej placówki. Przewiduje
siê równie¿ zakup pianina dla
DK „Zacisze” za 20 tys. z³. W wy-
datkach maj¹tkowych zapropo-
nowano g³ównie zmiany miêdzy
paragrafami, m.in. zmniejszenie
kwot, zaplanowanych na prace
przygotowawcze na budowê ul.
Codziennej i Poborzañskiej oraz
przeniesienie kwot na zakupy
inwestycyjne, g³ównie kseroko-
piarki dla szkó³ i przedszkoli, a
tak¿e wyposa¿enie pracowni w
tych placówkach.

Projekt uchwa³y pozytywnie
zaopiniowa³a komisja bud¿etu.
Na sesji radni przyjêli go jed-
nomyœlnie, 14 g³osami.

Przedstawiony do zaopinio-
wania projekt za³¹cznika  Dziel-
nicy Targówek do bud¿etu m.st.
Warszawy na 2008 rok przewi-
duje dochody w wysokoœci 280
122 460 z³, wydatki bie¿¹ce –
225 882 460 z³, wydatki na in-
westycje - 54 240 000 z³. Zarz¹-
dowi uda³o siê zdobyæ na wy-
datki bie¿¹ce, dodatkowo, 3 000
000 z³. Zaproponowano zmianê
w spisie zadañ inwestycyjnych:
budowê boiska przenieœæ z SP
nr 277 do SP nr 285 przy ul. Tur-
monckiej; w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym: na rok 2008
zmniejszyæ o 160 tys. z³, a na
rok 2010 o tê kwotê zwiêkszyæ
wydatki na zadanie „Budowa
sali gimnastycznej, sto³ówki i
czêœci dydaktyczno-szatniowej
wraz z modernizacj¹ budynku

szko³y, budow¹ boisk i zagospo-
darowaniem terenu przy SP nr
206 i Szkole Specjalnej przy ul.
Bartniczej”; natomiast na rok
2008 zwiêkszyæ wydatki o 160
tys. z³, a na rok 2012 zmniejszyæ
o tê kwotê pozycjê „Budowa sali
gimnastycznej z zagospodaro-
waniem terenu oraz moderni-
zacj¹ LO przy ul. Oszmiañskiej”.

Komisja rozwoju inwestycji
i ochrony œrodowiska zaopinio-
wa³a ten wstêpny projekt po-
zytywnie – poinformowa³  jej
przewodnicz¹cy Witold Hara-
sim. Po analizie kwot na inwe-
stycje z zadowoleniem stwier-
dzi³, ¿e po gorszym okresie
2003 – 2006, Targówek wraca
do poziomu wydatków inwe-
stycyjnych z dobrych pod tym
wzglêdem lat 1994 – 2002.

Pozytywnie oceniony przez
komisje projekt, w materia³ach
na sesjê zosta³ uzupe³niony o
tzw. listê rezerwow¹ - 4 tytu³y in-
westycyjne, których wprowa-
dzenie do WPI zarz¹d zapropo-
nowa³ „w miarê zwiêkszania siê
mo¿liwoœci finansowych mia-
sta”. Chodzi o: przebudowê pla-
cu zabaw i rozbudowê infra-
struktury w Parku Bródno w la-
tach 2008 -2010; rozbudowê DK
„Zacisze” (2008 – 2010); M³o-
dzie¿owe Centrum Sportu przy
ul. £abiszyñskiej (2008 – 2012);
ujêcie wody oligoceñskiej przy
ul. Rzepichy (2008 – 2009).

Radni upomnieli siê o prze-
strzeganie procedury, zgodnie

z któr¹ pozycje te powinny byæ
najpierw rozpatrywane na po-
siedzeniach komisji. Zapropo-
nowano, by w uchwale nie
wyliczaæ nowych tytu³ów inwe-
stycyjnych, a nawet, by wyco-
faæ „listê rezerwow¹”. Zdaniem
zarz¹du oraz przewodnicz¹ce-
go rady – odrzucenie autopo-
prawki oznacza³oby utratê
mo¿liwoœci pozyskania œrod-
ków; otrzyma³yby je inne dziel-
nice. Ponadto, nastêpnego
dnia po sesji up³ywa termin za-
opiniowania za³¹cznika.

Do zaufania Grzegorzowi
Zawistowskiemu i przyjêcia
projektu uchwa³y zachêci³a
Alicja Sadowska, przewodni-
cz¹ca komisji gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej.

Po serii pytañ, dotycz¹cych
projektu bud¿etu i po przerwie
og³oszonej na wniosek rad-
nych PO, Krzysztof Zalewski
wycofa³ swój wniosek o wyco-
fanie autopoprawki zarz¹du.

Za przyjêciem projektu za³¹cz-
nika do bud¿etu dzielnicy Targó-
wek na rok 2008 opowiedzia³o siê
12 radnych, 5 by³o przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu.

Odpowiedzi na wiele zg³o-
szonych na sesji pytañ, np.
gospodarkê odpadami, re-
monty ulic, mo¿na znaleŸæ w
poprzednich numerach NGP.
Zachêcamy, nie tylko rad-
nych, do zajrzenia na nasz¹
stronê internetow¹ lub do
kontaktu z redakcj¹.               K.

O bud¿ecie na dziœ i jutro
XIV sesja Rady Dzielnicy Targówka

XVII sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Basen

NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”

Warszawa ul. Namys³owska 8

Oferuje:

♦ p³ywanie rekreacyjne,

♦ naukê p³ywania dla dzieci od lat 4,

m³odzie¿y i doros³ych,

♦ doskonalenie p³ywania,

♦ p³ywanie stylowe,

♦ anglojêzyczn¹ naukê p³ywania (niedziela),

♦ zajêcia na si³owni,

♦ saunê (niedziela),

♦ æwiczenia aerobowe (od 1 listopada)

– zajêcia w grupach 1 lub 2 razy w tygodniu,

 równie¿ dla seniorów

Oœrodek czynny od 6 paŸdziernika

poniedzia³ek – pi¹tek w godz. 7-21

sobota – niedziela w godz. 7-20

Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81

19 paŸdziernika, na XIV sesji, radni Targówka opiniowa-
li zmiany za³¹cznika dzielnicowego do bud¿etu m.st. War-
szawa na rok 2007 oraz projekt za³¹cznika dzielnicy Tar-
gówek do bud¿etu miasta na rok 2008. Zanim podjêto
uchwa³y, da³y o sobie znaæ emocje (czy¿by przedwybor-
cze?), które mog³y doprowadziæ do  przerwania sesji.

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Ostatnia - w przedwybor-
czym tygodniu - sesja dotyczy-
³a g³ównie kwestii bud¿eto-
wych. Zmiany to m.in. zwiêk-
szenie œrodków dla gimnazjum
nr 124 - realizacja projektu
edukacyjnego „Europejska ko-
bieta na przestrzeni wieków” i
dla szko³y podstawowej nr 154
- na zakup kserokopiarek. O
100 tys. z³ zwiêkszono œrodki
przeznaczone na funkcjono-
wanie urzêdu dzielnicy. Pieni¹-
dze zostan¹ wykorzystane na
zakup samochodu osobowo -
dostawczego. Radni zapoznali
siê równie¿ ze wstêpnym pro-
jektem bud¿etu na rok 2008 i
projektem Wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego m.st.
Warszawy na lata 2008 - 2012.
Oba projekty zaopiniowano
pozytywnie. Sporny by³ spo-
sób wyliczania wydatków ma-
j¹tkowych przyjêty przez Biu-
ro Rozwoju m. st. Warszawy.
Bia³o³êccy radni s¹ zdania, ¿e
plan wydatków na 2007 rok, na
poziomie z 22 lutego, po-
wierzchnia dzielnicy i liczba

Zmiany w bud¿ecie
ludnoœci s¹ nieadekwatne do
alokacji œrodków, jeœli weŸmie
siê pod uwagê rzeczywiste
potrzeby inwestycyjne. Bia³o-
³êka rozwija siê bardzo dyna-
micznie, zaœ przez ostatnie
lata bud¿et miasta nie prze-
znacza³ odpowiednich œrod-
ków na wyrównanie dyspro-
porcji pomiêdzy sto³ecznymi
dzielnicami. W³aœnie intesyw-
ny rozwój Bia³o³êki i wielolet-
nie niedoinwestowanie ogól-
nomiejskich przedsiêwziêæ na
jej terenie sprawia, ¿e potrze-
by na infrastrukturê techniczn¹
i drogow¹ s¹ olbrzymie. Radni
oszacowali, ¿e przy obecnym
poziomie wydatków inwesty-
cyjnych zapóŸnienia da siê
odrobiæ za kilkadziesi¹t lat!
Radni byli zdania, ¿e dla dziel-
nic o tak du¿ej dynamice roz-
woju powinien byæ stworzony
odrêbny fundusz wyrównaw-
czy z przeznaczeniem na in-
westycje lokalne.

Dzielnicy przybêdzie kolejna
ulica o wdziêcznej nazwie Z³o-
tej Rybki.                       (egu)
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Dorota Gêsiorska urodzi³a
siê w P³ocku w 1970 r. Z wy-
kszta³cenia anglistka, stworzy-
³a oryginaln¹ metodê naucza-
nia jêzyka angielskiego,
³¹cz¹c¹ elementy lingwistycz-
ne z artystycznymi. W pracy
twórczej zajmuje siê rysun-
kiem, grafik¹ warsztatow¹ i
komputerow¹, uprawia te¿ ma-
larstwo. Jej prace znajduj¹ siê
w galeriach warszawskich oraz
w prywatnych kolekcjach w kra-
ju i za granic¹. Ma na swym
koncie udzia³ w wielu prezen-
tacjach zbiorowych, m.in. Ga-
leria Plenerowa „Starówka”,
Warszawa 1992, „Dni kultury
³emkowskiej” – Galeria Cafe,
Warszawa 2004, „Artyœci Art-
barbakanu na Œwiêta” – Gale-
ria Konferencyjna, Warszawa
2005, oraz wystawê indywidu-
aln¹ „Moja Praga”, Galeria
N’69, Warszawa 2006. Od
2005 r. wspólnie z mê¿em ak-
tywizuje kulturalne ¿ycie dziel-
nicy, wspó³pracuj¹c z Fundacj¹
Artbarbakan i artystami z Pra-
gi oraz poprzez w³asne progra-
my autorskie indywidualnych
dzia³añ kulturalno – artystycz-
nych dla dzieci i m³odzie¿y.

Leszek Gêsiorski urodzi³ siê
w Przemyœlu w 1954 r. Studio-
wa³ na Akademii Sztuk Piêk-
nych w Poznaniu i w Warsza-
wie. Dyplom obroni³ z grafiki i
za³o¿y³ w Domu Kultury „Pra-
ga” Pracowniê Grafiki Arty-
stycznej. Zajmuje siê tak¿e
malarstwem. Ma na swoim
koncie wiele wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych, m.in. w
Galerii Prezentacje KMPiK,
Warszawa 1984, w Galerii
DAP „Syndrom milenijnego

prze³omu”, Warszawa 2001,
„Pejza¿ i Anio³y”, Warszawa
2002, „Droga” w Galerii N’69,
Warszawa 2006. Jego prace
malarskie i grafiki znajduj¹ siê
w wielu kolekcjach prywatnych
w Polsce i za granic¹.

Obecnie w Galerii Konferen-
cyjnej Dorota i Leszek Gêsior-
scy po raz pierwszy wystawiaj¹
swoje prace razem. Pe³ne we-
wnêtrznego ¿aru, symboliczne
pejza¿e Leszka mieszaj¹ siê z
urokliwymi widokami praskich
podwórek Doroty. Co ³¹czy te
dwie drogi twórcze? – senty-
ment dla Pragi i Mazowsza. Le-
szek Gêsiorski mówi, ¿e Pra-
ga jest jego inspiracj¹. Wspo-

mina, ¿e d³ugo szuka³ swego
miejsca, a¿ znalaz³ je w War-
szawie, w dzielnicy, która dziê-
ki swej autentycznoœci odzna-
cza siê specyficznym klimatem,
dobrym dla sztuki.

Artysta prezentuje w Galerii
Konferencyjnej swoje mazo-
wieckie pejza¿e. Dominuj¹ w
nich dwa motywy – wierzby i
dziewanny. Leszek Gêsiorski
przyznaje, ¿e dziewanny, któ-

re zobaczy³ w okolicach Sierp-
ca zafascynowa³y go i zaimpo-
nowa³y mu swoj¹ si³a i ¿ywot-
noœci¹. Malowa³ je wiêc w ró¿-
nych wariantach i konfi-
guracjach, na s³onecz-
nej ³¹ce i w nocy, w œwie-
tle ksiê¿yca.

Nie s¹ to zwyk³e pej-
za¿e. Wszystkie maj¹
niesamowity nastrój,
niekiedy przypominaj¹
marzenia senne, wizje,
jakby z podœwiadomo-
œci. Mo¿na w nich do-
strzec jakby ukryty sens,
drugi obraz. Tak jak w
splecionych ga³êziach
wierzb mo¿na dostrzec
zarys kobiecej postaci.

W porównaniu z sym-
bolicznymi, trochê tajem-
niczymi obrazami mê¿a,
malarstwo Doroty Gêsior-
skiej jest spokojniejsze,
jednoznaczne, prostsze w od-
biorze, „zwyk³e” – a jednak nie-
zwyk³e. Artystka, bowiem potrafi
wydobyæ piêkno z najzwyklej-
szych, drobnych szczegó³ów.
Na wystawie prezentuje kilkana-
œcie widoków Pragi, uliczki, bra-
my, podwórka. Jest to Praga
piêkna, s³oneczna, czêsto w pa-
stelowych kolorach. Nawet ko-
miny, widziane z okien dawnej
pracowni, uk³adaj¹ siê w cieka-
wy pejza¿, a szyny zajezdni
tramwajowej na Kawêczyñskiej
tworz¹ œwietliste linie na bruku
w taki sposób, ¿e ca³oœæ koja-
rzy siê z zau³kami Montmartru.

A przecie¿ to tylko Praga.
Dorota Gêsiorska przedstawia
praskie bramy, nieliczne ju¿
drewniane domy, no i oczywi-
œcie cerkiew. Artystka przyzna-
³a, ¿e to jest jej ulubiony mo-
tyw. Cerkiew œw. Marii Magda-
leny zosta³a uwieczniona ró¿-
nymi technikami, na ró¿ne spo-
soby. Bardzo ciekawy jest ry-
sunek cerkwi, wykonany spe-
cjaln¹, t³ust¹ kredk¹, zwan¹
sauce. Ale chyba najpiêkniej-
sza jest akwarela, przedsta-
wiaj¹ca cerkiew zim¹, o zacho-
dzie s³oñca. Delikatne barwy
jakby rozlewaj¹ siê. Najmoc-
niejszym akcentem jest czer-
wona kopu³a œwi¹tyni.

Ekspozycja „Impresje mazo-
wieckie” to wystawa bardzo

Impresje mazowieckie
Pod takim tytu³em otwarta zosta³a 8 paŸdziernika w Ga-

lerii Konferencyjnej w gmachu Urzêdu Dzielnicy Pragi –
Pó³noc przy ul. K³opotowskiego 15, wystawa Doroty i Lesz-
ka Gêsiorskich, ma³¿eñstwa artystów, którzy choæ nie po-
chodz¹ z Warszawy, od kilkunastu lat mieszkaj¹ i pracuj¹
na Pradze. Tutaj stworzyli wspania³¹ rodzinê i robi¹ wiele
dobrego dla mieszkañców dzielnicy.

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

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

tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

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

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

www.zpuhedyta.pl

specyficzna, nastrojowa, trochê
nostalgiczna, przedstawiaj¹ca wi-
doki Mazowsza i Pragi. I wszyst-
ko siê zgadza, bo jak powiedzia-
³a naczelnik Wydzia³u Kultury
Dzielnicy Praga-Pó³noc, Ewa So-
bierajska, Mazowsze jest piêkne,
a Praga to te¿ Mazowsze.

Sztuka Williama Seeto by-
wa³a okreœlana mianem budo-
wanego, opartego na architek-
turze otoczenia percepcyjnego
(perceptual environment).
Jego prace s¹ minimalistycz-
ne, operuj¹ce niewielkimi,
skromnymi œrodkami, a tema-
tem ich jest przede wszystkim
przestrzeñ i postrzeganie.
Maj¹ na celu spowodowanie
zmiany œwiadomoœci prze-
strzennej i zmiany postrzega-
nia, zarówno na poziomie in-
stynktownym, jak i intelektual-
nym.

Seeto pracowa³ nad ró¿no-
rodnymi instalacyjnymi otocze-
niami percepcyjnymi, u¿ywa-
j¹c materia³ów budowlanych,
jak te¿ arkuszy tektury falistej,
sproszkowanego pigmentu,
kredy i mediów fotograficz-
nych. Dwa razy prezentowa³
ju¿ swoje realizacje w Polsce:
w 2001 r. w Poznaniu i w 2002
r. w £odzi, w Muzeum Ksi¹¿ki
Artystycznej. Do tego ostatnie-
go projektu, który nosi³ tytu³
„Prima Volta”, artysta u¿y³ pu-
de³ek z tektury falistej.

W galerii na Brzeskiej Wil-
liam Seeto prezentuje dwa
projekty: kompozycjê fotogra-
ficzn¹ i konstrukcjê drewnian¹.
Kompozycja fotograficzna
sk³ada siê z kilkudziesiêciu
kwadratowych zdjêæ o jedna-
kowych wymiarach, u³o¿onych
w prostok¹t. Zdjêcia s¹ frag-
mentami zdjêæ reklamowych,
wyciêtych z popularnego ma-
gazynu. Nie wiemy, co przed-
stawiaj¹, bo s¹ tylko ma³ymi
wycinkami wiêkszej ca³oœci.
Mo¿emy siê tylko domyœleæ, ¿e
by³a tam jakaœ postaæ, bo wi-
dzimy w³osy, fragment rêki,
ubrania. Kompozycja nie ma
jakiegoœ tematu wiod¹cego.
Obrazki pochodz¹, co prawda
z jednego numeru magazynu,
ale zosta³y wyciête i wybrane
przypadkowo. Z czasopisma
wycina siê pionowo, bez zagl¹-
dania, kwadrat o wymiarach 5

x 5 cm. Nastêp-
nie, tak uzyska-
ne obrazki s¹
s k a n o w a n e ,
u³o¿one i po-
wiêkszone w
k o m p u t e r z e .
Powstaje przy-
padkowa kom-
pozycja.

William Se-
eto wychodzi z
za³o¿enia, ¿e
przy obecnej
g l o b a l i z a c j i ,
wszêdzie na
œwiecie, wszyst-
kie obrazy re-
klam s¹ podob-
ne. Nie wa¿ne,
co przedsta-
wiaj¹, wa¿ne
jest, co i jak po-
strzegamy.

Obok kompozycji fotogra-
ficznej, czêœæ galerii zajmuje
konstrukcja z drewnianych li-
stewek, z których kilka poma-
lowanych jest na czerwono. Na
pierwszy rzut oka, jest to nor-
malny prostopad³oœcian, ro-
dzaj klatki, zagrody. Ale gdy siê
dobrze przyjrzymy, zobaczy-
my, ¿e k¹ty tej klatki nie s¹ pro-
ste. Jest to zamierzone dzia-
³anie artysty.

- Normalnie, kiedy tworzymy
jak¹œ konstrukcjê, d¹¿ymy do
tego, aby by³a proporcjonalna,
zgrana – mówi Seeto. – Tu jed-

Volti subito
„Volti subito” dos³ownie znaczy „przekrêæ natychmiast”.

To w³oski termin muzyczny, mówi¹cy graj¹cemu muzyko-
wi, ¿e musi szybko przewróciæ kartkê nut, aby zd¹¿yæ za-
graæ swoj¹ partiê. Termin ten wybra³ William Seeto, au-
stralijski artysta chiñskiego pochodzenia na tytu³ wysta-
wy swoich prac, jaka zosta³a otwarta 19 paŸdziernika w
galerii stowarzyszenia Fabs przy ul. Brzeskiej 7.

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

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

ZBADAJ SERCE

UNIKNIESZ ZAWA£U, UDARU MÓZGU, WYLEWU
Zapraszamy na:

KOMPUTEROWE BADANIA SERCA metod¹ SATRO,
z wykorzystaniem najnowszej i jedynej w Polsce
aparatury wykrywaj¹cej zmiany niedokrwienne,

w szczególnoœci chorobê niedokrwienn¹ serca oraz nieme zawa³y,
których czêsto nie wykrywa zwyk³e badanie EKG.

Je¿eli:
*     odczuwasz nietypowe dolegliwoœci w okolicy serca
* ¿yjesz w ci¹g³ym stresie
* odczuwasz drêtwienie koñczyn
* palisz papierosy
* w rodzinie wystêpuj¹ choroby serca
Masz:
* nadciœnienie
* wysoki cholesterol
* nadwagê
* cukrzycê
* chorobê tarczycy
* osiad³y tryb ¿ycia

BADANIE DOROS£YCH, DZIECI I M£ODZIE¯Y
Z NIETYPOWYMI BÓLAMI W KLATCE PIERSIOWEJ

Obejmuje:

Zapisy: tel. 022 811 53 43 w godz. 17:00 - 20:00
Prywatna Praktyka Lekarska ul. Bohaterów 17

Warszawa - Bia³o³êka Dworska

* komputerowe badanie serca SATRO
* EKG
* konsultacjê kardiologiczn¹ dla doros³ych i dzieci

Badanie jest
bezbolesne,

bezinwazyjne
spoczynkowe.

nak specjalnie przesun¹³em
œciany, aby widz zauwa¿y³ ró¿-
nicê i spojrza³ na tê konstruk-
cjê inaczej.

I w³aœnie o to chodzi, o po-
strzeganie, o budowanie oto-
czenia percepcyjnego. Taki
jest te¿ zwi¹zek miêdzy kom-
pozycj¹ obrazków a drewnian¹
konstrukcj¹. W obu przypad-
kach artysta chce zmusiæ wi-

ZNICZE OD AVETEK
Od kilku lat przez ca³y paŸdziernik i pocz¹tek listopada Avetki w ramach wolontariatu rozpro-

wadzaj¹ znicze. Dochód zasila bud¿et projektów realizowanych przez Fundacjê Ave.

Zapraszamy do koœcio³a w P³udach, ul. Klasyków 21 w niedziele: 28 paŸdziernika
i 4 listopada, a tak¿e w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych 1 XI w godz. 7-14, 17.30-19.30.

- W tym roku ewentualny dochód przeznaczamy na dofinansowanie kursów dla ratowników
WOPR, cykl sp³ywów kajakowych dla dzieci z domów dziecka oraz osób niepe³nosprawnych -
mówi Bart³omiej W³odkowski, prezes Fundacji AVE. - Znicze od Avetek s¹ najpiêkniejsze, bo
ich ogieñ p³onie w uœmiechach m³odych ludzi, którym - dziêki Pañstwu - mo¿emy pomóc.

dza do myœlenia, do zastano-
wienia siê, jak odbiera to, co
go otacza.

Kto chce siê przekonaæ, w
jaki sposób postrzega rze-
czywistoœæ, powinien
przyjœæ do galerii stowarzy-
szenia artystów fabs na
Brzesk¹ 7. Wystawa Willia-
ma Seeto „Volti subito”
czynna jest do 12 listopada
w sobotê, w godz. 15-17 oraz
w niedzielê i poniedzia³ek, w
godz. 13-15, lub po uzgod-
nieniu telefonicznym, tel.:
505 12 14 17.

Joanna Kiwilszo

Wystawê prac Doroty i Lesz-
ka Gêsiorskich „Impresje ma-
zowieckie” w Galerii Konferen-
cyjnej w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Praga-Pó³noc przy
ul. K³opotowskiego 15 mo¿na
ogl¹daæ do 31 paŸdziernika w
poniedzia³ki, w godz. 10-18
oraz od wtorku do pi¹tku, w
godz. 8-16.

Joanna Kiwilszo

Od lewej: Ewa Sobierajska, Dorota Gêsiorska i Leszek Gêsiorski
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mniki z piaskowca rozpadaj¹
siê, czasami ju¿ trudno odczy-
taæ zatarte napisy na nagrob-
nych tablicach. W Kole Na-
ukowym na Wydziale Historii
Uniwersytetu Warszawskiego
istnia³a kiedyœ sekcja, zwana
Sekcj¹ Pow¹zkowsk¹, która
zajmowa³a siê odczytywa-
niem najstarszych inskrypcji
nagrobnych Pow¹zek. Przy-
da³oby siê stworzyæ podobn¹
dla nekropolii bródnowskiej.

Na razie na ³amach „Nowej
Gazety Praskiej”, przez kolej-
ne 3 numery, chcemy przed-
stawiæ kilkanaœcie grobów,
godnych zwrócenia uwagi ze
wzglêdu na ich wiek, na po-
mnik, na osobê, która tam
spoczywa. Nie wszystkie te
osoby s¹ znane, czasem na-
wet, jeœli odczyta siê nazwisko
na tablicy, nie mo¿na znaleŸæ
¿adnych wiadomoœci o zma-
r³ym. Mimo to warto zatrzymaæ
siê chwilê, pomyœleæ i pamiê-
taæ o tych, którzy odeszli.

Trochê historii. W 1884 r.,
za zgod¹ ówczesnego prezy-
denta Warszawy Sokratesa
Starynkiewicza, za³o¿ono na
terenie folwarku Bródno nale-
¿¹cego wczeœniej do szpitala
Œw. Ducha, cmentarz o po-
wierzchni 65 ha. Zosta³ on
uroczyœcie wyœwiêcony 20 li-
stopada 1884 r. przez metro-
politê warszawskiego, arcybi-
skupa Teofila Wincentego
Choœciak – Popiela. Naza-
jutrz, 21 listopada, odby³ siê
pierwszy pogrzeb rocznej
Marysi Skibniewskiej.

Pocz¹tkowo cmentarz prze-
znaczony by³ do chowania
mieszkañców Pragi i okolic.
Zmar³ych chowano do tzw. li-
nii, czyli w rzêdzie jeden obok
drugiego, bez prawa budowy
trwa³ych nagrobków, pocz¹tko-
wo na 15 lat, a póŸniej, od 1932
r. na 20 lat. Mieszkañcom le-
wego brzegu Wis³y udostêpnio-
no nekropoliê w styczniu 1885
r., lecz na razie tylko zmar³ym
w przytu³kach i chowanym na
koszt miasta. Ca³kowite otwar-
cie Bródna dla warszawiaków

nast¹pi³o w 1887 r., kiedy to za-
mkniêto cmentarz na Kamion-
ku. Jednoczeœnie obni¿ono
taksê za grzebanie cia³ i place,
czyni¹c tym samym Bródno
cmentarzem dla mniej zamo¿-
nej ludnoœci, a Pow¹zki – dla
bogatych.

Z biegiem lat status Bród-
na poprawia³ siê, a w³aœciwie
- demokratyzowa³. Obok
skromnych pochówków pro-
letariuszy i biedoty warszaw-
skiej grzebano tu przedstawi-
cieli elity politycznej II Rze-
czypospolitej (Roman Dmow-
ski) czy koœcielnej (arcybi-
skup Aleksander Kakowski).
Z czasem zaczê³o brakowaæ
miejsca. Nekropolia zosta³a
wiêc poszerzona w 1916 r. o
ponad 30 ha, a w 1921 r. o
blisko 17 ha. W ten sposób
Cmentarz Bródnowski, zajmu-
j¹c powierzchniê 113 ha i
3558 m2 sta³ siê najwiêkszym
ówczesnym cmentarzem w
Polsce i w Europie. Pocz¹t-
kowo ogrodzony by³ drewnia-
nym parkanem oraz otoczo-
ny czêœciowo rowem i wa³em
ziemnym, a od 1927 r. jedno-
litym murem o wysokoœci 3
metrów i d³ugoœci blisko 5 km.

Z dotarciem do cmentarza
by³y pocz¹tkowo spore trud-
noœci. Zabudowa ulic i bruku
na Pradze koñczy³a siê bo-
wiem w koñcu XIX w. za Dwor-
cem Petersburskim (dziœ Wi-
leñskim), który znajdowa³ siê
wówczas w pobli¿u wylotu ul.
Konopackiej. Zamkniête na
ogó³ szlabany kolejowe utrud-
nia³y dojazd na cmentarz. Za
szlabanami ci¹gnê³a siê w¹-
ska, nieoœwietlona, polna dro-
ga. Tramwaj doje¿d¿a³ tylko
do Dworca Petersburskiego, a
przy cerkwi trzeba by³o prze-
siadaæ siê do bryczki lub kon-
nego omnibusu. Liniê tramwa-
jow¹ przed³u¿ono najpierw do
stacji kolejki radzymiñskiej
przy ul. Stalowej, a po I woj-
nie œwiatowej – do Pelcowi-
zny, wzd³u¿ cmentarza, do ul.
Odrow¹¿a. Natomiast do kan-
celarii cmentarnej mo¿na by³o
bez k³opotu dojechaæ dopiero

Grób Andrzeja Tarnowskiego, zmar³ego 25.X.1904 r.,

niew¹tpliwie dalekiego kuzyna hrabiów Tarnowskich,
herbu Leliwa.

Na pomniku w formie pnia drzewa wdziêczna figurka Matki
Boskiej, wygl¹daj¹cej jak piêkna, m³oda dziewczyna.
Pomnik wystawi³a „stroskana ¿ona z dzieæmi”. Kwatera 5-A

Grób Mieczys³awa Naumana.

Krzy¿ w formie pnia drzewa zwieñcza jakby kapliczkê, w któ-
rej wystawione jest popiersie Matki Boskiej w koronie. Po-
piersie z ¿ó³tego piaskowca rozsypuje siê, a napis na tablicy
nagrobnej jest tak zatarty, ¿e trudno coœ odczytaæ. Wiadomo
tylko, ¿e Nauman ¿y³ 18 lat. Zgin¹³ w jakiœ tragicznych oko-
licznoœciach, „z rêki kolegi” w 1908 r. Czy wyobra¿ona przez
rzeŸbiarza lira, mia³aby œwiadczyæ o artystycznych zaintere-
sowaniach m³odego cz³owieka? Chyba siê tego nie dowie-
my. Kwatera 22-A

Grobowiec rodziny Kobuszewskich,

Jeden z bardziej okaza³ych grobów na Cmentarzu Bródnow-
skim. Le¿¹ tu dziadkowie aktora Jana Kobuszewskiego i Han-
ny Zborowskiej, matki aktora Wiktora Zborowskiego. Maria z
Rejmanów Kobuszewska (zm. w 1913 r.) i Miko³aj Kobuszew-
ski (zm. w 1916 r.) ca³e ¿ycie spêdzili na Bródnie i tu zostali
pochowani. Kwatera 14 – A – 1.

Grób Reginy Przesmyckiej (1883 – 1926), dzia³aczki

polonijnej.

Grób ten wyró¿nia interesuj¹cy pomnik z czerwonego pia-
skowca, wyobra¿aj¹cy postaæ kobiec¹ w plisowanej sukni –
tunice. Obok niej klêczy mê¿czyzna w pielgrzymim stroju. Nad
nimi na krzy¿u rozpoœciera skrzyd³a ogromny orze³. Niestety
nie wiadomo, kto jest autorem rzeŸby. Kwatera 13 – B – 1.

Grób rodziny Tabaczków.

Grobowiec na pewno póŸniejszy, ale oryginalny, wrêcz „kul-
towy”. Czêsto siê mówi, ¿e to grobowiec cygañskiego króla.
Tu, na Bródnie, wœród mogi³ niekoniecznie zamo¿nych war-
szawiaków, grób prawdziwego monarchy jest czymœ niezwy-
k³ym. Widoczna z daleka kaplica przyci¹ga uwagê sw¹ ory-
ginaln¹ form¹. Kwadratowa budowla ma œciany ob³o¿one gra-
nitem, przykryta jest jaœniejsz¹ kopu³¹, na której szczycie wid-
nieje z³ota korona. Do kaplicy prowadz¹ solidne, drewniane
wrota, z dwiema czarnymi kolumnami. Ca³oœci dope³niaj¹
witra¿e w oknach. Czy jest to rzeczywiœcie miejsce spoczyn-
ku króla Cyganów, nie wiadomo. Na pewno le¿¹ tu cz³onko-
wie znanej cygañskiej rodziny. W tej czêœci cmentarza jest
wiêcej cygañskich grobów. W dniu Wszystkich Œwiêtych na
cygañskich grobach odbywaj¹ siê uczty. Rodziny zmar³ych
spotykaj¹ siê, jedz¹, pij¹ i wspominaj¹. Alkoholem skrapiaj¹
mogi³y. Wierz¹, ¿e ten jeden raz w roku dusze bliskich przy-
bywaj¹, by ucztowaæ z ¿ywymi. Kwatera 2 – B – 1.

w 1933 r., kiedy to tramwaj po-
jawi³ siê na ulicy Œw. Wincen-
tego.

Trumny przewo¿ono po-
cz¹tkowo taborem zarz¹du
cmentarza, a póŸniej prywat-
nym. By³y to 2 lub 4 – konne
karawany z ¿a³obnikami i la-
tarnikami lub bez, w zale¿no-
œci od klasy pogrzebu (by³y 3
klasy) i zasobnoœci portfela.
Te kondukty pogrzebowe na
ul. Odrow¹¿a wspomina w
swojej ksi¹¿ce pt. „Humor w
genach” Hanna Zborowska,
siostra aktora Jana Kobu-
szewskiego: „Bywa³y wiêc ka-
rawany skromne, ale i impo-
nuj¹ce. Sun¹³ taki pojazd

oszklony, paradny i luksuso-
wy, zaprzê¿ony w dwa, a cza-
sem nawet cztery konie […].
Dwaj karawaniarze, w stro-
jach czarnych i dostojnych,
siedzieli na koŸle. Nakrycia z
pelerynami by³y lamowane
srebrn¹ taœm¹, a na g³owach
mieli wspania³e, prawie napo-
leoñskie kapelusze.” Epoka
karawanów i piêknych kon-
duktów ¿a³obnych, które nie-
jednokrotnie przemierza³y
Warszawê w drodze na cmen-
tarz minê³a bezpowrotnie.
Dziœ przewozi siê trumny spe-
cjalnymi samochodami.

Na terenie Cmentarza
Bródnowskiego znajduj¹ siê

dwa koœcio³y. Pierwszy, drew-
niany, pod wezwaniem œw.
Wincentego a Paulo, patrona
ubogich i chorych, pe³ni³ d³u-
gi czas rolê jedynie kaplicy
cmentarnej. Zbudowany wg
projektu architekta Edwarda
Cichockiego z drewna sosno-
wego, pochodz¹cego z roze-
branego rusztowania, s³u¿¹-
cego renowacji kolumny Zyg-
munta III Wazy, wyœwiêcony
zosta³ 28 X 1888 r. przez ks.
Ignacego Budrewicza.

W 1952 r. ustanowiono na
Bródnie parafiê, konieczne
sta³o siê wiêc zbudowanie no-
wej, wiêkszej œwi¹tyni. Muro-
wany, trzynawowy koœció³,
pod wezwaniem Matki Boskiej
Czêstochowskiej, wg projek-
tu arch. Stanis³awa Marzyñ-
skiego, konsekrowany zosta³
24 VIII 1960 r. przez biskupa
Wac³awa Majewskiego.

Na Cmentarz Bródnowski
wiedzie osiem bram, z których
codziennie otwarte s¹ dwie,
przy ul. Œw. Wincentego i przy
ul. Odrow¹¿a. Za bram¹ od
ulicy œw. Wincentego, naprze-
ciwko drewnianego koœcio³a,
znajduje siê dzwonnica, zbu-
dowana w 1934 r. w 50. rocz-
nicê za³o¿enia cmentarza, a
obok koœcio³a – kamieñ upa-
miêtniaj¹cy 100–lecie nekro-
polii.

Przyjrzyjmy siê kilku naj-
starszym grobom. Pochodz¹
one z pocz¹tku XX w. Intere-
suj¹ce, choæ skromne kompo-
zycje rzeŸbiarskie nagrobków
o motywach g³azów, pni
drzew, wieñców, kwiatów i li-
œci, krzy¿a, postaci anio³a czy
Matki Boskiej œwiadcz¹ o wy-
sokim kunszcie anonimowych
dziœ autorów.

Joanna Kiwilszo

Groby Cmentarza Bródnowskiego
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• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki

• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki

• kredyt konsolidacyjny

   na sp³atê Twoich zobowi¹zañ

• karta kredytowa na codzienne wydatki

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku

dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:

• ubezpieczenia

• punkt kasowy

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Dobra Oferta

Wiêcej

o Dobrej Ofercie

dowiesz siê u agenta

11 paŸdziernika na Forum
Dyskusyjnym Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Ko-
munikacji, wspó³organizowa-
nym przez Urz¹d Drogownic-
twa, zaprezentowano Studium
Projektowe ulic Jagielloñska –
Nowojagielloñska i Wybrze¿e
Helskie – Wybrze¿e Szczeciñ-
skie. Mgr in¿. Jacek Thiem
i mgr in¿. Micha³ Miko³ajczyk
omówili analizê wielokryte-
rialn¹, obejmuj¹c¹ ponad 90
wariantów realizacji tej inwe-
stycji. Stopniowo, stosuj¹c ró¿-
ne kryteria, ograniczano ich
liczbê, przy czym wariant „0”,

czyli „nic nie robiæ” plasowa³
siê wci¹¿ bardzo wysoko.

Pocz¹tkowo zamierzano
trasê ul. Nowojagielloñskiej
poprowadziæ w tunelu. Ponie-
wa¿ jednak samo domkniêcie
Obwodnicy Œródmiejskiej na
odcinku Rondo Wiatraczna -
Rondo ¯aba umo¿liwi ograni-
czenie przepustowoœci ulicy
Targowej, a nawet przerywa-
nie jej ci¹g³oœci, stwierdzono,
¿e przebijanie siê przez zabyt-
kow¹ zabudowê Pragi jest
bezcelowe. Skupiono siê na ul.
Wybrze¿e Helskie i Wybrze¿e
Szczeciñskie. Tu przedstawio-

Oœrodek Hospicjum Domowe

ul. Tykociñska 27/35

tel. 022  679-67-00

hospicjum@marianie.pol.pl
zaprasza

27-28 paŸdziernika i 17-18 listopada
na „Szkolenie dla kandydatów

na wolontatiuszy hospicyjnych”
w soboty: godz. 9 - 18, w niedziele: godz. 9 - 16.

Szkolenie dla osób pe³noletnich.

Na Pradze bez zmian
no dwa warianty, oba zak³ada-
j¹ce poszerzenie jezdni do
dwóch pasów w ka¿dym kie-
runku. W wariancie I by³y to
jezdnie klasy G (g³ówne), ale
na ponad 70% d³ugoœci scho-
wane w tunelu. Na powierzch-
ni powsta³by deptak, droga
techniczna i miejsca parkingo-
we (np. przy ZOO). W tym
wariancie mo¿na by uratowaæ
ok. 150 drzew rosn¹cych
wzd³u¿ ZOO, czego nie umo¿-
liwia wariant II, podobnie roz-
wi¹zany, ale prowadzony po-
wierzchniowo. W tym warian-
cie obni¿ono klasê jezdni do Z
(zbiorczej), ale pojawi³y siê
problemy z rozwi¹zaniem
skrzy¿owañ. Nie by³aby te¿
mo¿liwa skuteczna ochrona
przed ha³asem z ³¹cznic Wy-
brze¿a Helskiego z Tras¹ W-Z
(os³ony dŸwiêkoch³onne siê-
gnê³yby tylko do trzeciego piê-
tra). Problemem (w obu wa-
riantach) mog³aby siê te¿ oka-
zaæ kwestia zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.

G³ównym przyjêtym kryte-
riów by³o zwiêkszenie prêdko-

œci i skrócenie czasu przejaz-
du przez centrum Pragi. Przy
obecnej œredniej prêdkoœci
oscyluj¹cej wokó³ 35 km/h, po
zastosowaniu zaprojektowa-
nych rozwi¹zañ uzyskano by
poprawê w granicach zaledwie
1 km/h z kilkoma sekundami.
Wobec tego wariant II odrzuco-
no jako ca³kiem nieop³acalny
(szacunkowy koszt 70 mln z³),
zaœ wariant I (270 mln z³) zna-
laz³ siê na granicy op³acalno-
œci – przy cenach z zesz³ego
roku. Projektanci sugerowali
jeszcze mo¿liwoœæ obni¿enia
kosztów przez czêœciow¹ rezy-
gnacjê z tunelu lub zastosowa-
nie innych, tañszych rozwi¹-
zañ, a to, jak mo¿na siê domy-
œlaæ, z pewnoœci¹ wi¹za³oby
siê z wiêksza uci¹¿liwoœci¹ tej
trasy. Choæ in¿ynierowie nie da-
wali za wygran¹, wobec powy¿-
szych danych, oczywiste wyda-
je siê jednak zwyciêstwo wa-
riantu „nic nie robiæ”. A mo¿e
po prostu trzeba zmieniæ kry-
teria wyboru? Poniewa¿ oma-
wiana inwestycja nie mia³aby
wiêkszego wp³ywu na poprawê
komunikacji w ca³ym mieœcie,
wygl¹da na to, ¿e raczej nie
nale¿y siê spodziewaæ jej reali-
zacji w najbli¿szym czasie.   Kr.
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lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyj-
nych w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” w terminie od 10 wrzeœnia do 7 grudnia 2007 r.

Program zajêæ sportowych realizowany jest na terenie szkó³ w systemie zajêæ pozaszkolnych dla wszystkich chêtnych dzieci
i m³odzie¿y, g³ównie w 5 dyscyplinach: pi³ka no¿na, pi³ka siatkowa, pi³ka rêczna, koszykówka, LA i innych.  Zajêcia sportowe
prowadzone w programie maja charakter otwarty, ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.

* O dok³adnych dniach i godzinach przypisanych dla danej dyscypliny sportowej prosimy dowiadywaæ siê w wybranej przez
Pañstwa szkole.
Miejsca prowadzenia zajêæ:

Nazwa szko³y

Szko³a Podstawowa  nr 231

ul. Juranda ze Spychowa 10

Szko³a Podstawowa  nr 154

ul. Leœnej Polanki 63/65

Szko³a Podstawowa  nr 314

ul. Porajów 3

Gimnazjum nr 121

ul. P³u¿nicka 4

Gimnazjum Nr 122

ul. Vincenta van Gogha 1

Telefon

Renata Gorzkowska

tel. 811 07 48

Andrzej Marek

tel. 811-23-81

Iwona Turkowska

tel. 811-40-07

Wanda Walkowiak

tel. 811-26-08

Alicja Ma³ecka Mierzwa

tel. 614-67-16

Dni prowadzenia
zajêæ

poniedzia³ek

- pi¹tek

poniedzia³ek

- piatek

poniedzia³ek

- sobota

poniedzia³ek

- piatek

poniedzia³ek

- piatek

Godziny
ogólne zajêæ

* 14:30-20:00

* 15:10-21:00

* 14:40-19:00

* 14:30-21:00

* 15:00-19:00

Dyscyplina

Pi³ka no¿na

Lekkoatletyka

Pi³ka no¿na

Pi³ka siatkowa

Pi³ka siatkowa

Pi³ka rêczna

Pi³ka siatkowa

Koszykówka

LP

1

2

3

4

5

Program „Otwarte Obiekty Sportowe”
dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Dzielnicy Bia³o³êka

                       KAKTUSA
Malutki m³ody terierek o wielkim sercu i w ogromnej po-

trzebie w³asnego cz³owieka. Psiaka przerzucono przez p³ot
Azylu w nocy. Ranem znaleziono skulon¹ pod samocho-
dem, trzês¹c¹ siê kulkê nieszczêœæ. Kaktusik ma du¿¹ ³ysi-
nê na grzbiecie, któr¹ nie dajemy rady wyleczyæ w warun-
kach schroniskowych. Potrzebuje troskliwego domu i du¿o
mi³oœci, by œmieszne k³êbki k³aczków zmieni³y siê w bujn¹
sierœæ. Na psie smutki znaleŸliœmy radê – jest coraz bar-
dziej pogodnym i aktywnym psem, odkrywaj¹cym w koñcu
swój terierowaty charakterek. :)

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 wolontariu-

szami: Magd¹ 0504-081-506, Mariolk¹ 0500-493-942,
Sylwi¹ 0504-226-339 i Agnieszk¹ 022 612-62-97.

Kto przygarnie

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, za nami wybory i byæ
mo¿e pierwszy raz, mimo
dotychczasowej demokracji,
rozstrzygniemy o kierunku
naszego rozwoju. Ku prze-

strodze tych wyborców, któ-
rzy ³atwo dali siê zmanipulo-
waæ kuszeniem przez  partie
polityczne i nowo wybran¹
w³adzê, bez wzglêdu na to,
jaka by ona nie by³a, zacytu-
jê wierszyk: „Je¿eli dziœ do-
stanê w³adzê, to ju¿ jutro
Wam zasadzê na piasku
drzewa mego wynalazku i nie
szyszki, nie ¿o³êdzie, ale ro-
sn¹æ na nich bêdzie schab
surowy i pieczony, boczki,
szynki balerony, mortadela i
serdelki, miês przeró¿nych
wybór wszelki”. Mam nadzie-
jê, ¿e siê nie ud³awimy…

Ale wróæmy do yorków.
Rasa psów znakomita, czê-
sta w mojej praktyce, ³atwa i
sympatyczna w prowadzeniu.
Jak po¿yteczny mo¿e byæ
zwierzak tej rasy napisa³em
w poprzednim wydaniu.
Swoj¹ wielkoœci¹ i kompak-
towoœci¹ podbija serca wielu
hodowców. Ma³y, sprytny,
weso³y i ³adny.

Taki zestaw zalet musi
owocowaæ popularnoœci¹ i
obecnoœci¹ w naszych do-
mach. By³em wprawdzie kie-
dyœ na przeuroczym space-
rze w towarzystwie  yorka, ale
dystans by³ krótszy ni¿ 20 km,
a ten wielokrotnie sprawdza-
³em u swoich jamniczych
„królików” z szorstk¹ sierœci¹.

Decyduj¹c siê na zakup tej
rasy dobrze jest wszystkie
czynnoœci przeprowadziæ
profesjonalnie. Ze wzglêdu
na doœæ wysok¹ cenê, przy
transakcji nale¿y zawrzeæ
umowê kupna – sprzeda¿y, w
której hodowca zobowi¹zuje
siê do rêkojmi za wady ukry-
te i leczenie chorób nabytych
w kenelu.

Poniewa¿ yorki trafiaj¹ naj-
czêœciej do r¹k dzieci i osób
o wysokiej wra¿liwoœci, do-
brze mieæ pewnoœæ co do
zdrowia zwierzaka lub szyb-

kiej wymiany na inny egzem-
plarz lub dodatkow¹ sztukê.

Z tego w³aœnie powodu
zalecam wizytê u lekarza
weterynarii, który mo¿e
stwierdziæ, uwaga: pocz¹tki
chorób endokrynologicznych,
przepuklinê pêpkow¹, wnê-
trostwo, niedomykalnoœæ za-
stawek serca, niezroœniête
podniebienie, g³uchotê i czê-
sto wystêpuj¹ce paso¿yty
skóry i okrywy w³osowej. Pro-
szê siê nie baæ, te wady to nie
epidemia. Zdarzaj¹ siê tak
samo czêsto jak u innych ras.

Je¿eli badania oka¿¹ siê
pomyœlne, to i radoœæ z po-
siadania tak ekskluzywnego
pieska siêgnie zenitu. Proszê
jednak nie zapominaæ o tym,
¿e nadal mamy do czynienia
ze zwierzêciem, którego me-
tabolizm jest prawie identycz-
ny z metabolizmem leœnych
wilków, które jedz¹ skromnie
i nie ka¿dego dnia.

Przestrzegam, aby nad-

miaru mi³oœci nie przek³adaæ

na zbyt bogate jedzenie. Od-

ruch ¿ebractwa i wymusza-

nia datków jest równie du¿y,
jak w pañstwowej s³u¿bie

zdrowia.

Ka¿dy w³aœciciel teriera z

hrabstwa Yorkshire odda³by
w³asn¹ nerkê i do³o¿y³ szpik

za wdziêczne merdanie

ogonkiem podczas posi³ku.

Proszê: nie tuczmy i nie prze-

bia³czajmy. Na objawy tych
dolegliwoœci nie czeka siê

zbyt d³ugo. Wieczne swê-

dzenie skóry, wy³ysienia nie

poddaj¹ce siê leczeniu,

mog¹ wskazywaæ na b³êdy
w ¿ywieniu. I oczywiœcie ka-

mieñ nazêbny - zmora w³a-

œcicieli, samych yorków i

nas, lekarzy, usuwaj¹cych

p³ytkê nazêbn¹ i wyrywaj¹-
cych ruszaj¹ce siê zêby na-

wet kilka razy w roku.

Wszystko z mi³oœci. Zatem

karmmy rozs¹dnie, a bêdzie

jak w bajce - czyli merdanie
d³ugie i szczêœliwe.

Po prostu york2

W œrodê 17 paŸdziernika
podpisane zosta³o porozu-
mienie pomiêdzy m.st. War-
szaw¹, reprezentowanym
przez sam¹ prezydent Han-
nê Gronkiewicz-Waltz a BBI
Development NFI S.A., noto-
wanym na Gie³dzie Papierów
Wartosciowych funduszem,
który w maju tego roku naby³
nieruchomoœci Warszawskiej
Wytwórni Wódek „Koneser”
przy Z¹bkowskiej. By³o to
uwieñczenie kilkumiesiêcz-
nych rozmów zespo³u nego-
cjacyjnego miasta z dewelo-
perem na temat powo³ania na
tym terenie Centum Kultury i
Sztuki Wspó³czesnej. Dwa
dni póŸniej, ju¿ bez b³ysków
fleszy, podpisane zosta³o po-
rozumienie pomiêdzy BBI
Development a Fundacj¹ „Na

Starej Pradze”, animuj¹c¹
dzia³ania kulturalne na tere-
nie „Konesera” od chwili, gdy
zagoœcili tam artyœci. To dru-
gie porozumienie stanowi
gwarancjê dalszego dzia³ania
Teatru Wytwórnia – najstar-
szej placówki kulturalnej na
tym terenie. Do chwili rozpo-
czêcia inwestycji bêdzie pra-

cowa³ w dotychczasowych
pomieszczeniach – potem
przeniesie siê do docelowej
siedziby, budynku Starego
Magazynu Spirytusu, który w
tej chwili wymaga powa¿ne-
go remontu i adaptacji do
funkcji teatralnych.

Budynek ten jest wiêkszy
od zajmowanego dotychczas
– zmieœci siê scena g³ówna z
widowni¹ dla 150 widzów,
scena kameralna bêd¹ca te¿
miejscem prób oraz sala tañ-
ca, gdzie m. in. prowadzone
bêd¹ kursy dla m³odzie¿y. Ta
ostatnia dzia³alnoœæ bêdzie
wspiera³a bud¿et teatru, dzi-
siaj ¿yj¹cego od premiery do
premiery dziêki dotacjom
miasta i Ministerstwa Kultury.

Pozosta³e galerie znajd¹
siê w budynkach oddanych w
zarz¹dzanie miastu. W bu-
dynku dawnej Rektyfikacji
oprócz przestrzeni wysta-
wienniczych, pozwalaj¹cych
prezentowaæ siê m³odym ar-
tystom, siedzibê znajd¹ tak¿e
liczne organizacje pozarz¹do-
we dzia³aj¹ce w sferze kultu-
ry, dla których dot¹d nie by³o
miejsca. Przestrzeni¹ zarz¹-
dzaæ bêd¹ kuratorzy, dbaj¹cy
o ferment twórczy i dop³yw
œwie¿ej krwi. W dawnym Ma-
gazynie Wyrobów Gotowych
powstanie miejski  teatr bez
sta³ego zespo³u, maj¹cy sta-
nowiæ scenê impresaryjn¹ dla

Gruzja zaprasza
Na przekór jesiennej apatii i pochmurnym dniom serdecz-

nie zapraszamy w podró¿ do sk¹panej s³oñcem Gruzji - kra-
ju zniewalaj¹co piêknych gór, wybornego wina, bogatej tra-
dycji i barwnej kultury.

9 i 10 listopada klub „Sk³ad Butelek” mieszcz¹cy siê na ul.
11 Listopada 22 stanie siê wehiku³em, który przeniesie swo-
ich goœci w œwiat gruziñskiej kinematografii, literatury, muzyki
i kuchni. Oprócz filmów takich re¿yserów jak Tengiz Abu³a-
dze, Siergiej Parad¿anow czy Otar losseliani zaprezentujemy
równie¿ obrazy gruziñskich artystów mieszkaj¹cych w Polsce
oraz wystawê zdjêæ przedstawiaj¹cych mieszkañców, archi-
tekturê i przyrodê tego niezwyk³ego kraju. Ca³oœæ dope³ni¹
wyk³ady wprowadzaj¹ce w kr¹g kultury i historii Gruzji. Nie
zabraknie znanych na ca³ym œwiecie gruziñskich toastów oraz
muzyki pochodz¹cej z tego regionu œwiata. Wstêp wolny.

Organizatorem imprezy jest Centrum Inicjatyw Miêdzykul-
turowych - organizacja non-profit dzia³aj¹ca w obszarze kul-
tury, edukacji oraz pomocy spo³ecznej. CIM pomaga oso-
bom ubiegaj¹cym siê o status uchodŸcy w adaptacji do no-
wych realiów ¿ycia, d¹¿y do wyrównania szans edukacyj-
nych oraz walczy z uprzedzeniami. Stowarzyszenie organi-
zuje korepetycje i kursy, prowadzi zajêcia artystyczne i spor-
towe dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, podejmuje próby ak-
tywizacji zawodowej mieszkañców oœrodków dla uchodŸców.

Szczegó³owy program imprezy znajduje siê na stronie in-
ternetowej Centrum Inicjatyw Miêdzykulturowych:
www.cim.org.pl.

Porozumienia dla sztuki
najciekawszych wydarzeñ te-
atralnych z ca³ej Polski. Tak-
¿e tutaj o poziom artystyczny
zadba kurator. W obu tych
obiektach warunki ekonomicz-
ne umo¿liwiaj¹ce dzia³anie in-
stytucjom kulturalnym zapew-
ni miasto. To niezwykle istot-
na i nowatorska zmiana. Sys-
tem finansowania kultury
przez miasto polega na udzie-
laniu grantów na konkretne
przedsiêwziêcia w drodze
konkursów. Prawie wszystkie
dzia³aj¹ce na terenie „Kone-
sera” instytucje korzysta³y i ko-
rzystaj¹ z takich dotacji. Sys-
tem ten nie rozwiazuje jednak
bie¿¹cych problemów galerii,
fundacji i teatrów, poniewa¿
nie mo¿na z niego finansowaæ
czynszu w wynajmowanym lo-
kalu czy rachunków za pr¹d.
Przyk³ad Teatru Wytwórnia
jest tu dobitny. Paradoksalnie,
Teatr zawsze radzi³ sobie ze
zdobywaniem œrodków na
przygotowanie nowych spek-
takli i doskonale przyjmowa-
ne przez krytykê i publicznoœæ
premiery; problemy zaczyna-
³y siê, gdy dop³acaæ trzeba
by³o do ka¿dego spektaklu.
Przychody ze sprzeda¿y bile-
tów nie pokrywa³y sta³ych
kosztów. Nie mówi¹c ju¿ o
honorariach twórców i akto-
rów. Pilota¿owy program, w
którym kosztami zapewnienia
mo¿liwoœci dalszego rozwoju
kultury w „Koneserze” posta-
nowili podzieliæ siê:  miasto
oraz prywatny w³aœciciel nie-
ruchomoœci - jest pierwszym
takim przyk³adem w Warsza-
wie. Jest to tak¿e dobra wia-
domoœæ dla przysz³ych miesz-
kañców nowych domów
mieszkalnych w Koneserze,
najemców biur i goœci hoteli,
które maj¹ tam powstaæ w ra-
mach inwestycji BBI Develop-
ment. Unikalny charakter „Ko-
nesera” zostanie zachowany
– nie bêdzie drugiego takiego
miejsca w Warszawie.

Krzysztof Tyszkiewicz
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Uff. Zakoñczy³a siê jedna z
najbardziej brutalnych kam-
panii wyborczych w dziejach
polskiego parlamentaryzmu.
Pisz¹c te s³owa, z racji cyklu
przekazywania materia³ów do
wydawcy, nie znam jeszcze
ostatecznych wyników g³oso-
wania. Tymi mo¿na bêdzie siê
na spokojnie zaj¹æ w kolej-
nym wydaniu gazety oraz
przeanalizowaæ, jak g³osowa-
³a Praga. Dziœ, tj. 21 paŸdzier-
nika, jest wiadomo tylko, ¿e
zwyciê¿y³a PO.

Wszystkie ugrupowania bio-
r¹ce udzia³ w tej kampanii nie
szczêdzi³y sobie razów. Fakty
z pozoru b³ahe nabiera³y nie-
zwyk³ego wydŸwiêku, którymi
próbowano epatowaæ opiniê
publiczn¹. G³ówni rywale dwo-
ili siê i troili, aby przysoliæ kon-
kurencji. K³amstwa goni³y
k³amstwa, a s¹dy dzia³aj¹ce w
przyspieszonym trybie wybor-
czym jeszcze nigdy nie mia³y
tyle pracy. PiS, który poleg³ w
wyborach, przegra³ w sumie z
innymi komitetami wyborczymi
ponad 14 spraw. Dzia³acze
tego ugrupowania, w myœl za-
sady: cel uœwiêca œrodki, wy-
korzystuj¹c maksymalnie do-
stêpne im instytucje robili
wszystko, aby w tej batalii osi¹-
gn¹æ sukces. Niebagateln¹
rolê w tej kampanii odegra³o
CBA, a konferencje prasowe
ministrów Ziobry i Kamiñskie-
go dalekie by³y od standardów
europejskich. Mnie najbardziej
utkwi³a w pamiêci sprawa by-
³ej pos³anki PO Sawickiej.
Oprócz nagannego faktu wziê-
cia przez ni¹ ³apówki w tej
sprawie jest drugie dno. W
mojej ocenie CBA ca³y czas
kontrolowa³o sytuacjê, to oni
wyznaczali cele i daty, nie
przez przypadek zbie¿ne z ter-
minarzem kampanii wyborczej.
Ciekawy jestem dalszego roz-
woju wypadków. Jestem prze-
konany, ¿e sprawa na d³ugo
zniknie z pierwszych, a nawet
drugich stron gazet. Za kilka lat
o jej ostatecznym koñcu do-

Kwity w grze
wiemy siê z ma³ej notatki pra-
sowej na 10. stronie jakiegoœ
dziennika.

W kampanii PiS próbowa³
wykorzystywaæ tak¿e sprawy
praskie. Jego liderzy po wyro-
ku WSA oceniaj¹cego, ¿e Rada
Warszawy nie ma prawa inge-
rowaæ w sprawy uchwa³ rad
dzielnic zaczêli snuæ dywaga-
cje, ¿e grozi to utrat¹ mandatu
przez Pani¹ Prezydent i suge-
rowali, ¿e w³aœciwie to ju¿ na-
le¿y szykowaæ siê na nowe
wybory w Warszawie. Panowie
z PiS! Po pierwsze - od wyro-
ku WSA istnieje mo¿liwoœæ od-
wo³ania siê do Naczelnego
S¹du Administracyjnego i na
pewno Rada Warszawy z tej
procedury skorzysta. Po drugie
- decyzja WSA ocenia³a tylko
czy zgodnie z now¹ ustaw¹
warszawsk¹ obowi¹zuj¹ zapi-
sy starego statutu by³ej Gminy
Warszawa Centrum, w odnie-
sieniu do spraw nadzoru nad jej
dzielnicami. Nie by³oby tego
ca³ego ba³aganu, gdyby w po-
przedniej kadencji rz¹dz¹cy
Warszaw¹ PiS i prezydent Ka-
czyñski taki dokument stworzy-
li. Kaczyñscy maj¹ jak¹œ awer-
sjê do tego dokumentu. Kilka-
naœcie dni temu kancelaria pre-
miera Kaczyñskiego zwróci³a
Radzie Warszawy przyjêty
przez ni¹ statut, czepiaj¹c siê
nieistotnych szczegó³ów. Tak
wiêc Warszawa nadal nie ma
swojej konstytucji.

Wracaj¹c do spraw praskich.
W swojej nagonce liderzy PiS
mocno akcentowali dzia³ania
Pani Prezydent sugeruj¹c, i¿
³ama³a prawo, powo³uj¹c na
Pradze najpierw swojego pe-
³nomocnika, a nastêpnie zarz¹d
i nie uznaj¹c zarz¹du powo³a-
nego przez radnych PiS i PWS.
To cynizm i kolejne k³amstwa.
Liderzy PiS równie dobrze jak
ja znaj¹ decyzjê Prokuratury
Okrêgowej Warszawa Praga z
24.09.2007, która po zbadaniu
wszystkich okolicznoœci na pod-
stawie zasiêgniêtych opinii
prawnych umorzy³a prowadzo-

ne w tej sprawie œledztwo. Po-
zwolê sobie zacytowaæ frag-
ment ekspertyzy prawnej prof.

UAM dr hab. Marka Szewczy-
ka, zawartej w uzasadnieniu po-
stanowienia, a dotycz¹cej sytu-
acji, która wytworzy³a siê na
Pradze po 27 grudnia ub. roku:

„Przewodniczenie Radzie
Dzielnicy przez radnego senio-
ra, zw³aszcza zdecydowanie o
wznowieniu obrad oznacza
bezprawne wtargniêcie w usta-

wowe kompetencje przewodni-
cz¹cego Rady Dzielnicy. W
konsekwencji wszelkie dzia³a-
nia podjête przez Radnych
Dzielnicy Praga-Pó³noc pod

przewodnictwem Radnego se-
niora nie mog¹ byæ traktowane
jako dzia³ania organu w³adzy
publicznej. Radni podejmuj¹c
dzia³ania bez przewodnictwa

swego ustawowo okreœlonego
organu w osobie przewodnicz¹-
cego, nie stanowi¹ organu w³a-
dzy publicznej. W dalszej kon-
sekwencji dzia³ania przez nich

podjête nie s¹ objête domnie-
maniem legalnoœci. Skoro tak,
to dla nieliczenia siê ze skutka-
mi prawnymi tych dzia³añ nie
potrzeba nawet uruchomienia

procedur prowadzonych do
stwierdzenia ich niewa¿noœci.
Wszelkie akty podjête w ten
sposób s¹ tzw. „nieaktami” i z
tego powodu nie s¹ objête do-

mniemaniem wa¿noœci”. Czyli
mówi¹c potocznym jêzykiem
wszystko, co przeg³osowali rad-
ni PiS i PWS po 27 grudnia
2006 jest z mocy prawa niewa¿-

ne. To wyjaœnia chyba tak¿e za-
powiedzi prasowe Pana Jacka
Wachowicza o jego rezygnacji.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

ireneusztondera@aster.pl

Wojewódzki S¹d Admini-
stracyjny potwierdzi³ kilka dni
temu racje radnych Prawa i
Sprawiedliwoœci. Rada Miasta
nie mia³a prawa uchylaæ de-
mokratycznie podjêtych
uchwa³ Rady Dzielnicy Praga
Pó³noc. Moi koledzy z tej sa-
mej strony NGP - Sebastian
Wierzbicki i Ireneusz Tondera,
je¿eli s¹ ludŸmi honorowymi -
odszczekaj¹ teraz wszystko,
co pisali o dzia³aniach Hanny
Gronkiewicz-Waltz na Pradze.

W œwietle wyroku s¹du, je-
dynym prawomocnym zarz¹-
dem dzielnicy by³ ten wybrany
przez radê g³osami Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej

oraz Prawa i Spawiedliwoœci,
z bezpartyjnym dr. in¿. Arturem
Marczewskim na czele.

Pani Jolanta Koczorowska,
jak wielokrotnie mówiliœmy, nie
ma prawa pos³ugiwaæ siê ty-
tu³em burmistrza. Wszelkie
podejmowane przez nielegal-
ny zarz¹d dzielnicy mianowa-
ny przez Pani¹ Prezydent,
mog¹ byæ podwa¿one. Szcze-
gólnie dotyczy to decyzji finan-
sowych i mieszkaniowych.
Konsekswencje puczu doko-
nanego na Pradze przez koali-
cjê PO/LiD mog¹ byæ dla finan-
sów dzielnicy katastrofalne.
Wszyscy warszawscy podatni-
cy zap³ac¹ s³on¹ cenê za hi-
steryczn¹ nienawiœæ HGW do
Prawa i Sprawiedliwoœci.

Za nasze pieni¹dze HGW
zatrudni³a znów swojego men-
tora prawnego, prof. Kuleszê,
by przygotowa³ kasacjê do
Najwy¿szego S¹du Admini-
stracyjnego. Jednak niezawi-
s³y s¹d to nie Trybuna³ Kon-
stytucyjny. Sk³ada siê z zawo-
dowych sêdziów, a nie emery-
towanych polityków.

Dziêki bucie, która pchnê³a
Hannê Gronkiewicz - Waltz do

wojny z samorz¹dem i pra-
wem, mo¿e ona straciæ stano-
wisko. Kiedy S¹d Pracy naka-
¿e wyp³acenie cz³onkom legal-
nego zarz¹du zaleg³ych zarob-
ków, wraz z odsetkami, zosta-
nie przekroczona dyscyplina
finansów publicznych. Osoba
winna takiego przekroczenia,
nie mo¿e zaœ sprawowaæ funk-
cji publicznych.

Istnieje wiêc nadzieja na
podŸwigniêcie z inwestycyjnej
zapaœci nie tylko Pragi, ale i
ca³ej Warszawy.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

S¹d koñczy praski pucz

Brzydota Warszawy nie wy-
nika z architektury, lecz z jej za-
œmiecenia du¿ymi i ma³ymi re-
klamami. W ¿adnej innej euro-
pejskiej metropolii nie znajdzie-
my w zasiêgu wzroku wiêcej ni¿
jednego billboardu naraz. Dru-
ga choroba Warszawy to p³ach-
ty reklamowe zakrywaj¹ce ele-
wacje budynków. Trzeci¹ s¹ ob-
lepiaj¹ce ka¿de wolne miejsce
og³oszenia i dzikie afisze.

Prezydent Lech Kaczyñski
powo³a³ wydzia³ estetyki prze-
strzeni publicznej, którego do-
konania nie s¹ imponuj¹ce.
Urzêdnicy t³umacz¹ siê, ¿e
przepisy nie daj¹ im mo¿liwo-
œci ograniczania reklam. To
prawda, ale gdyby przez piêæ
lat istnienia wydzia³u uda³o siê
przeforsowaæ w Sejmie prze-
pisy sankcjonuj¹ce decyzje
samorz¹du miejskiego w tym
zakresie, mo¿e dziœ mieszka-
libyœmy ju¿ w innym mieœcie.

Obecnie jedyny punkt zacze-
pienia to zalecenie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, by w miejsco-
wym planie zagospodarowania
przestrzennego zapisaæ „ogólne
zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego”. Na tej
podstawie w planach zagospo-
darowania ustala siê zasady

rozmieszczenia reklam oraz
szyldów. Zdziwiliby siê jednak
Pañstwo szukaj¹c tam ograni-
czeñ. W ca³kiem nowych pla-
nach porz¹dkuje siê tylko zasa-
dy rozmieszczenia powierzchni
reklamowych, pozwalaj¹c na
niemal wszystko, m. in. na two-
rzenie „choinek” billboardów je-
den na drugim.

Jest jeszcze konserwator
zabytków, który próbowa³ usta-
liæ w Warszawie regu³y umiesz-
czania p³acht reklamowych na
obiektach zabytkowych, takie
jak ta, ¿e 80 procent powierzch-
ni p³achty powinien zajmowaæ
rysunek fasady zabytku. Nie
doœæ, ¿e nie s¹ one przestrze-
gane, to dotycz¹ niewielkiej
liczby budynków w mieœcie. Po-
trzebny jest przepis prawa bu-
dowlanego, ustalaj¹cy, ¿e
wszelkie p³achty reklamowe
mo¿na zawieszaæ wy³¹cznie na
rusztowaniach zwi¹zanych z
pracami budowlanymi. By³oby
to mo¿liwe do wyegzekwowa-
nia, wszak pe³n¹ wiedzê o ta-
kich rusztowaniach ma admini-
stracja budowlana.

Dzikie og³oszenia to rak naj-
groŸniejszy, którego uleczenie
zadzia³a jak wprowadzenia
znanej z kryminologii zasady
zbitego okna. Urzêdnicy znowu

siê usprawiedliwiaj¹, ¿e nie ma
kogo karaæ, bo rozlepiaj¹cych
nie da siê z³apaæ na gor¹cym
uczynku, a zleceniodawcom
nie mo¿na nic udowodniæ. Po-
mys³ w³adz miasta, by obj¹æ
opiek¹ firm ochroniarskich wia-
ty przystankowe powoduje, ¿e
na tle wiat pozosta³e urz¹dze-
nia: latarnie, ogrodzenia, skrzy-
nie transformatorowe, prezen-
tuj¹ siê jeszcze brudniej. Lekar-
stwo jest tylko jedno, i warto
wydaæ na nie spore œrodki: co-
dzienne poranne sprz¹tanie
miasta przez s³u¿by miejskie.
Budka po budce, latarnia po
latarni, ulica po ulicy.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Krótki kurs budowy miasta - cz. 2

Cel numer jeden: odsuniêcie
PiS od w³adzy zosta³ zrealizo-
wany. Platforma Obywatelska
wziê³a w Warszawie ponad
50%  g³osów. Szkoda, ¿e  od-
by³o siê to miêdzy innymi kosz-
tem Lewicy, która bêdzie mia³a
dwóch pos³ów z Warszawy,  a
nie jak wczeœniej - trzech. Ale
faktem jest te¿ to, ¿e PO osi¹-
gnê³a taki dobry wynik w³aœnie
za spraw¹ warszawskiej lewicy.
To dziêki wspó³pracy z nami w
Radzie Miasta Platforma Oby-
watelska pokaza³a, ¿e umie
rz¹dziæ inaczej ni¿ PiS: raz, ¿e
skutecznie, a dwa, ¿e po pro-
stu kulturalnie. Bez koalicyjnych
awantur, pomówieñ i intryg. Bez
skandali i obrzucania siê b³o-
tem. Warszawa sta³a siê sym-
bolem tego, ¿e politykê powin-
no siê uprawiaæ dla ludzi, a nie
tylko dla samej w³adzy.

Donaldowi Tuskowi zaufa³o
ponad 520 tysiêcy wyborców.
To dla niego ogromny sukces,
ale równie¿ i zobowi¹zanie.
Platforma Obywatelska bierze
na siebie ciê¿ar odpowiedzial-
noœci za pañstwo, a to jest nie-
porównanie trudniejsze ni¿ rz¹-
dzenie miastem – nawet dwu-
milionowym. Koalicjantem Plat-
formy Obywatelskiej bêdzie
PSL – partia, która w Warsza-
wie nie zdoby³a ¿adnego man-
datu, znana ze swoich du¿ych
aspiracji i jeszcze wiêkszych
oczekiwañ na profity p³yn¹ce z
rz¹dzenia. Wbrew pozorom to
nie bêdzie ³atwa i prosta koali-
cja, tym bardziej, ¿e uzyskana

przez obie partie wiêkszoœæ w
parlamencie jest zbyt ma³a
chocia¿by na to, by odrzucaæ
weto prezydenckie, czyli rz¹-
dziæ naprawdê skutecznie. To
oznacza, ¿e Platforma Obywa-
telska bêdzie musia³a przycho-
dziæ i prosiæ o poparcie Lewi-
cê. W³aœnie dziêki temu LiD
odgrywaæ bêdzie - wbrew po-
zorom - kluczow¹ rolê w przy-
sz³ym parlamencie, staj¹c siê
gwarantem tego, by by³y to rz¹-
dy zorientowane na ludzi i ich
sprawy. Bêdziemy dbaæ o to,
aby has³o Platformy: „By ¿y³o
siê lepiej – wszystkim” by³o na-
prawdê realizowane. Dok³adnie
tak, jak robimy to w Warszawie,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e w stolicy wspó-
³rz¹dzimy z PO, a w kraju  bê-
dziemy prawdziw¹, aktywn¹ i
realn¹ opozycj¹.

Wybory wyborami, ale wróæ-
my na ziemiê, czyli do Warsza-
wy i bezpoœrednich spraw jej
mieszkañców. Wojewódzki S¹d
Administracyjny uzna³, ¿e Rada
Warszawy nie mog³a uniewa¿-
niæ uchwa³ podjêtych na Pradze
przez radnych Prawa i Sprawie-
dliwoœci oraz Praskiej Wspólno-
ty Samorz¹dowej. S¹d uzna³
zarazem jednak, ¿e uchwa³y te
zosta³y podjête przez PiS-PWS
z naruszeniem prawa. Mówi¹c
prostym jêzykiem oznacza to,
¿e racjê mieliœmy my, ale zade-
cydowaæ powinien o tym s¹d, a
nie Rada Miasta. Wyrok ten jest
nieprawomocny i Rada Miasta
bêdzie siê na pewno od niego
odwo³ywaæ do Naczelnego

S¹du Administracyjnego. Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ, wbrew
swojej nazwie, na ostateczny
werdykt nie czeka³o i ju¿ dziœ
og³osi³o swoje zwyciêstwo w tej
sprawie. Przyznam, ¿e odebra-
³o mi g³os, gdy o tym us³ysza-
³em, bo naprawdê trzeba mieæ
tupet, aby tak k³amaæ ludziom
w ¿ywe oczy.  Ale có¿ – chyba
wszyscy zd¹¿yli siê ju¿ przy-
zwyczaiæ do ¿enuj¹cych zacho-
wañ dzia³aczy Prawa i Sprawie-
dliwoœci i nikt nie bierze ich ju¿
na powa¿nie, o czym najlepiej
œwiadczy wynik tych wyborów.
Po prostu: psy szczekaj¹, a ka-
rawana idzie dalej.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)

www.sebastianwierzbicki.pl

PS. Dziêkujê wszystkim,
którzy oddali g³os na Lewicê i
Demokratów. Nasz dzisiejszy
wynik to dopiero pocz¹tek dro-
gi do celu, jakim jest zdobycie
w³adzy w kraju i sprawowanie
jej tak jak w Warszawie, czyli
po prostu dla ludzi. Bez Was
by tego nie by³o…

Sta³o siê

czynne:

pn-pt: 10-19
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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI 0609-631-186
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski, grupy, indywidu-
alnie 0606-744-724
ANGIELSKI, studentka
filologii udzieli korepetycji,
podstawówka, gimnazjum,
0503-078-213
CHEMIA, matematyka 022
839-32-07, 0695-612-825
GIMNAZJALISTKA pomo¿e
w odrabianiu lekcji, korepety-
cje w zakresie szko³y podsta-
wowej. Tel. 0503-959-913
J.POLSKI - nauczycielka z
praktyk¹ 022 322-60-32
MATEMATYKA 022 618-41-35
(po 18)
NAUKA gry na keybordzie
i pianinie, nauczycielka 022
670-31-89, 0502-935-459
NIEMIECKI, dojazd, tanio,
022 670-39-78
SZUKAM korepetytorów ka¿-
dy przedmiot 0606-744-724

T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
ARCHIWIZACJA - porz¹dko-
wanie dokumentacji przed-
siebiorstw, firm i instytucji tel.
0509-629-213
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-
ston, Candy, Elektrolux, Zero-
watt, Zanussi. 022 614-83-83
PRALKI, zmywarki, lodówki,
Whirpoll, Amica, Polar, Ardo,
Indesit, itd. 022 679-00-57,
0501-587-257

Na BOK-u

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

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
PROFESJONALNA pracow-
nia poprawek krawieckich,
pawilon 33, Œwiatowida 49
pasa¿ handlowy 022 466-77-20
STUDNIE 022 789-33-89

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI krawieckie, sprze-
da¿ detaliczna odzie¿y, wy-
roby z dzianiny, ul. Skoczy-
lasa 10/12 lok. 82
WYKONAM tanio, solidnie,
szybko, prace remontowo-
wykoñczeniowe (gipsowa-
nie, malowanie, zabudowa
wnêk) tel. 0697-666-513
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257

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

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KREDYTY hipoteczne,
konsolidacyjne bez BIK,
ugody z bankami leasing, tel.
022 358-00-10, 0501-286-776

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

DAM PRACÊ
DO ochrony na terenie War-
szawy przyjmê 0605-730-180

DO sprz¹tania pobudowla-
nego przyjmê 0605-730-180

KOREPETYTORÓW ka¿dy
przedmiot 0606-744-724
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja pa-
znokci, tel. 0502-048-531
SZKO£A PODSTAWOWA
nr 344 w Warszawie, ul. Era-
zma z Zakroczymia 15 za-
trudni dozorcê, informacje:
tel. 022 614-90-30
Zatrudniê ekspedientkê do
sklepu spo¿ywczego, samo-
obs³ugowego na terenie dziel-
nicy Bia³o³êka, 0609-562-700
ZATRUDNIÊ krawcowe ul.
Skoczylasa 10/12 lok. 82,
tel. 0662-872-118

P R O T E Z Y

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

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

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

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

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w cie-
le cz³owieka i skutecznie je eli-
minuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej li-

kwiduj¹c ca³e spec-
trum choroby. Po-
œwiêca choremu ok.
pó³ godziny, ale za-
le¿y to od stanu cho-
rego. Od tego te¿
uzale¿nia wybór
techniki. Raz s¹ to
manualne manipula-
cje, kiedy indziej
uzdrawianie ducho-
we, praniczne b¹dŸ
magnetyzacja tka-
nek. Tak zwane bez-
krwawe operacje, fi-
lipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycz-
nym (rozwija³ swoje
umiejêtnoœci m.in. w
Korei). Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego

dotarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej
wizycie u niego ustêpuj¹ wielo-
letnie schorzenia.

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

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach: 25, 26,
28, 29, 30 i 31 paŸdziernika

2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,
15 i 16 listopada

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

Nowa strona BOK
Dobra nowina dla wszyst-

kich, którzy nas odwiedzaj¹ w
sieci – nowa strona BOK ruszy-
³a z pe³nym impetem i zmienio-
nym zupe³nie wizerunkiem.

Wszystkich zniechêconych
doœæ d³ugim czasem przebu-
dowy strony pocieszymy, ¿e
warto by³o czekaæ. Strona ma
obecnie nowoczesny design
i przejrzyst¹ szatê graficzn¹,
daj¹c¹ mo¿liwoœæ sprawnego
poruszania siê po pe³nej ga-
mie naszych propozycji.

U¿ytkownicy Internetu
mog¹ znaleŸæ w niej wszel-
kie informacje o sekcjach,
konkursach, wydarzeniach i
aktualnoœciach z ¿ycia oœrod-
ka. Kalendarium imprez  wi-
doczne na stronie g³ównej za-
powiada wydarzenia kultural-
ne z co najmniej dwumie-
siêcznym wyprzedzeniem.
Chêtni mog¹ otrzymywaæ
wieœci o bie¿¹cych imprezach
drog¹ mailow¹ w postaci
newslettera. Dodatkowo cie-
kawostka – ci, którzy nie wi-

dzieli jeszcze naszego oœrod-
ka, mog¹ to zrobiæ nie rusza-
j¹c siê sprzed komputera.
Pod¹¿aj¹c za nowinkami
technicznymi wprowadziliœmy
system „Bokbrother”, który
dziêki kamerom internetowym
pozwala „zajrzeæ” do wybra-
nych pomieszczeñ BOK-u.
Poza tym, siedem nakrêco-
nych panoram daje mo¿li-
woœæ zapoznania siê z wnê-
trzem sali teatralnej, tanecz-
nej, plastycznej i jêzykowej.

Pozostaje nam wierzyæ, ¿e
redagowana na bie¿¹co,
wzbogacona wieloma zdjê-
ciami i wygodna w obs³udze,
nowa strona BOK zadowoli
nawet najbardziej wymagaj¹-
cego internautê i przybli¿y
Pañstwu nasz Oœrodek.

Ju¿ teraz kliknij na
www.bok.waw.pl.

Tiramisu na wernisa¿

Teatr Metka – najm³odsza
sta¿em grupa teatralna dzia-
³aj¹ca przy BOK ma ju¿ na
koncie swoj¹ pierwsz¹ pre-
mierê. Zespó³ wzi¹³ na warsz-
tat Tiramisu Joanny Owsian-
ko – rzecz o m³odych kobie-
tach ze œwiata reklamy, które
pracuj¹ na najwy¿szych ob-
rotach, a jednoczeœnie nie
mog¹ sobie poradziæ z
¿yciem osobistym. Ta g³oœna
wspó³czesna sztuka znana
jest warszawskim widzom
g³ównie z  inscenizacji Teatru
Buffo, gdzie grana by³a przez
trzy ostatnie sezony.

Tiramisu w wykonaniu Met-
ki ma wiele zabawnych mo-
mentów, choæ nie brakuje w
nim i tych gorzkich. Intencj¹
twórców spektaklu jest zwró-
cenie uwagi na problem m³o-
dych kobiet, które czêsto
staj¹ siê niewolnicami w³a-
snej, nieustannej kreacji.

Choæ sztuka napisana jest na
siedem kobiet, w wersji „met-
kowców” pojawia siê nieocze-
kiwanie jeden mê¿czyzna…

Sobotni spektakl bêdzie
po³¹czony z wernisa¿em prac
prof. Ewy Walawskiej (ASP)
i jej studentów – kolejn¹ od-

s³on¹ Spotkañ z grafik¹. Arty-
œci z Akademii Sztuk Piêknych
na ten wieczór przygotowali
równie¿ projekcjê filmow¹ pre-
zentuj¹c¹ prace dyplomowe

studentów oraz wystawê gra-
fiki wspó³czesnej, która odby-
³a siê w Instytucie Kultury Pol-
skiej w Szwecji.

Zapraszamy mi³oœników
sztuki i teatru, a tak¿e tych,
którzy chc¹ nietuzinkowo
spêdziæ wieczór.

27.10 godz. 19.00, werni-
sa¿ prac prof. Ewy Walaw-
skiej i jej studentów oraz Ti-
ramisu Joanny Owsianko w

wykonaniu Teatru Metka,
wstêp wolny

28.10 godz. 19.00, Teatr
Metka – Tiramisu Joanny
Owsianko, re¿yseria Aneta
Muczyñ, Dominik Wendo-

³owski, wstêp wolny

Ostatnia Epopeja
10 listopada, po raz ostatni

na bia³o³êckiej scenie, Kompa-
nia Teatralna MAMRO zapre-
zentuje swoje sztandarowe
przedstawienie – Epopejê –
komediê o perypetiach pewne-
go re¿ysera usi³uj¹cego,
wbrew politycznym naciskom
i topniej¹cym dotacjom, nakrê-
ciæ film historyczny z okresu II
wojny œwiatowej, upamiêtnia-
j¹cy bohaterskie losy Genera-
³a D¹b Zawady. Bêdzie to ju-
bileuszowe, dwudzieste wyko-
nanie spektaklu, który od pre-
miery (1 kwietnia 2005) zyska³
uznanie jury i publicznoœci wie-
lu ogólnopolskich festiwali.
Mamrowcy zdobyli z Epopej¹:

GRAND PRIX Ogólnopolskie-
go Festiwalu Teatrów Offowych
GALIMATIAS, Teresin 2005

GRAND PRIX Maratonu Te-
atralnego, Zielonka 2005
GRAND PRIX Ogólnopolskie-
go Festiwalu Teatrów Amator-
skich, Andrychów 2006
Z³oty Minimaks, Warszawa 2007

II miejsce i Nagrodê Publiczno-
œci Festiwalu Teatrów Studenc-
kich ATENA, Pu³tusk 2007

Na po¿egnanie z tytu³em
zapraszamy zarówno sta³¹
publicznoœæ zespo³u, jak i
tych, którzy zechc¹ skorzy-
staæ z ostatniej mo¿liwoœci
obejrzenia w BOKu tej zabaw-
nej i pouczaj¹cej sztuki. Tego
samego wieczora widzowie
obejrz¹ tak¿e Bolero – spek-
takl o niezwykle tajemniczych
i mrocznych zwi¹zkach po-
miêdzy sztuk¹ i ideologi¹.

Kompania Teatralna
Mamro, Bolero i Epopeja,
re¿yseria Grzegorz Reszka,

10.11 godz. 18.00, wstêp
wolny

Niedzielny spacer
Amatorów d³ugich space-

rów i mi³oœników historii zapra-
szamy do skorzystania z ofer-
ty pieszych wycieczek, która
z pewnoœci¹ pozwoli bli¿ej
poznaæ najciekawsze zak¹tki
Warszawy i aktywnie spêdziæ
wolny czas. Wycieczki odby-
waj¹ siê w niedzielne po³ud-
nia kilka razy w miesi¹cu.

Najbli¿sze wycieczki:
21.10 – Cmentarze  Ulicy

M³ynarskiej (Ewangelicko-
Reformowany, Ewangelic-
ko-Augsburski, Muzu³mañ-
ski Cmentarz Kaukaski),
zbiórka o godz. 11.30 przed
bram¹ Cmentarza Ewange-
licko-Augsburskiego

28.10 – Praga cz. III (Nowa
Praga: ulice Wileñska, In¿y-
nierska, Stalowa, Ma³a, 11
Listopada), zbiórka o godz.
11.30 na rogu ul. Targowej i
Al. Solidarnoœci (przed Cer-
kwi¹ Prawos³awn¹)

Wycieczki prowadzi Pawe³
Dotryw – krajoznawca, pilot
terenowy i pilot wycieczek.
Koszt pojedynczej wycieczki
tylko 5 z³otych.

Szczegó³owy harmono-
gram na www.bok.waw.pl.

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Zapisy do sekcji BOK-u
Zapraszamy wszystkich, którzy pragn¹ skorzystaæ z roz-
budowanej oferty kulturalno-edukacyjnej naszego oœrod-
ka. Zajêcia teatralne, taneczne, muzyczne, plastyczne oraz
lektoraty jêzyków obcych prowadzone s¹ jak zawsze przez
kadrê wykwalifikowanych instruktorów. Nasze propozycje
kierujemy do zainteresowanych w ka¿dym wieku.

Szczegó³owe informacje na www.bok.waw.pl

oraz pod numerem 022 614-66-56.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

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

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

W tegorocznej edycji konkur-
su wyst¹pi³o blisko 50 wyko-
nawców. AVETKI w kameral-
nym, 10-osobowym sk³adzie:
Marta Ferfet, Aleksandra Boryc-
ka, Agata Manda³, Agnieszka
W³odkowska, Sylwia M³otkow-
ska, Paulina Paster, Magda
Zarzycka, Gabrysia Janiec,
Marysia Zarzycka i Magda
Rembelska wykona³y „Œwiêty”
z „Mszy Jubileuszowej” ks. Zbi-
gniewa Piaseckiego, „Agnus
Dei” Stanis³awa Moniuszki oraz
„Suitê Maryjn¹”, opart¹ na kom-
pozycjach Józefa Surzyñskiego
i tradycji liturgicznej wschodnie-
go chrzeœcijañstwa. O cieka-
wym brzmieniu zespo³u decy-
duje miêdzy innymi fakt po³¹-
czenia delikatnych g³osów dzie-
ciêcych z dojrza³ymi m³odzie¿y
- najm³odsza AVETKOWA œpie-
waczka ma 9 lat, najstarsza w
tym roku koñczy studia.

Oprócz prezentacji festiwa-
lowej, chórzyœci koncertowali
te¿ podczas niedzielnej Mszy
œw. w najstarszym w regionie

W dniach 20 – 21 paŸdzier-
nika br. w Kompleksie Base-
nów Rehabilitacyjnych „Mu-
szelka”, przy ul. Balkonowej 2/
4, odby³y siê III Ogólnopolskie
Integracyjne Zawody P³ywac-
kie zorganizowane przez Klub
Sportowy Niepe³nosprawnych
„Start” Warszawa. Honorowy
patronat nad zawodami obj¹³
burmistrz Dzielnicy Targówek,
Grzegorz Zawistowski.

W okresie dwóch dni w ry-
walizacji wziê³o udzia³ ponad
80 zawodników, reprezentuj¹-
cych 11 klubów sportowych z
ca³ego kraju. W sobotê, 20 paŸ-
dziernika, odby³y siê wyœcigi na
dystansach sprinterskich 50
metrów stylem dowolnym, kla-
sycznym, grzbietowym i motyl-
kowym, oraz na 200 metrów
stylem dowolnym. W niedzielê
podziwialiœmy zaciête boje na
dystansach 100 metrów stylem
dowolnym, klasycznym, grzbie-

towym, motylkowym i zmien-
nym. Najbardziej wartoœciowy
wynik uzyska³a zawodniczka
„Startu” Bia³ystok, Ania Omie-
lan, która na dystansie 200 me-
trów stylem dowolnym z cza-
sem 2:30,48, ustanowi³a rekord
Europy w grupie S 10 p³ywa-
ków niepe³nosprawnych.

By³a to druga impreza spor-
towa zorganizowana przy
wspó³udziale Samodzielnego
Zespo³u Publicznych Zak³adów
Opieki Zdrowotnej Warszawa –
Targówek, który administruje
p³ywalni¹ przy ul. Balkonowej.
Podkreœliæ nale¿y równie¿ fakt
pomocy logistycznej i finanso-
wej, któr¹ organizatorzy zawo-
dów otrzymali ze strony Wy-
dzia³u Sportu Urzêdu Dzielni-
cy Targówek, fundatora pami¹t-
kowych pucharów. Dziêki przy-
chylnoœci firmy Printex, produ-
kuj¹cej tonery do drukarek,
oraz sklepu Decathlon na Tar-

Orawski sukces AVETEK
Kolejny sukces m³odzie¿owego chóru AVETKI, dzia³aj¹-

cego przy Fundacji AVE, Parafii Narodzenia NMP w P³udach
i Domu Kultury „Œwit”. W miniony weekend zespó³ zdoby³ I
nagrodê w kategorii m³odzie¿owej na XI Miêdzynarodowym
Festiwalu Pieœni Religijnej STABAT MATER na Orawie, od-
bywaj¹cym siê w dn. 19-21 X w beskidzkiej Jab³once pod
patronatem biskupa Jana Szkodonia oraz starosty nowo-
tarskiego Krzysztofa Fabera. Zwyciêstwo tym wiêksze, ¿e II
nagroda nie zosta³a przyznana.

XVII-wiecznym koœciele p.w.
œw. Jana Chrzciciela. I jak na
AVETKI przysta³o nie mog³o
te¿ zabrakn¹æ elementów tu-
rystycznych. By³a wiêc wypra-
wa w zasypane ju¿ œniegiem
góry - oczywiœcie babiogórski-
mi szlakami, które wielokrotnie
przemierza³ Karol Wojty³a, a
tak¿e k¹piele w s³owackich
Ÿród³ach termalnych.

- Jesteœmy przede wszyst-
kim grup¹ przyjació³, dla któ-
rych muzyka jest drog¹ do for-
macji, poznawania œwiata, zbli-
¿ania siê do drugiego cz³owie-
ka, twórczej inspiracji i tworze-
nia dobra – wyjaœnia Bart³o-
miej W³odkowski, dyrygent
chóru i szef Fundacji AVE.

Chór AVETKI istnieje blisko
10 lat, obecnie skupia 30 osób,
wykonuje wielog³osowe utwo-
ry od klasyki po standardy
wspó³czesnej muzyki rozryw-
kowej. Zespó³ systematycznie
koncertuje (ostatnio goœci³ we
Francji), uczestniczy w warsz-
tatach wokalnych, wyda³ kilka

Informacje i opinie Huberta Kossowskiego o
wystawie „Praga w Powstaniu Warszawskim
1944” warto uzupe³niæ refleksjami o udziale m³o-
dzie¿y w tym edukacyjnym przedsiêwziêciu.

Zwiedzaj¹cy wystawê mogli ogl¹daæ prace,
nagrodzone w konkursie „Bohaterowie Powsta-
nia Warszawskiego na Pradze”, zorganizowa-
nego przez Muzeum Powstania Warszawskie-
go i Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.

I nagrodê zdoby³a Krystyna Kazozjan, II – (ex aequo) Sylwia
Pyra i Ewelina Biedrzycka, III – Joanna Paw³owska; wyró¿nie-
nia: Sylwia Stankiewicz, Monika Luty, Marzenna Bednarczyk,
Karolina Pasek. Wszystkie laureatki s¹ uczennicami Gimnazjum
przy ul. Otwockiej 32, a ich opiekunk¹ by³a Beata D¹browska.

Wyró¿nienia za udzia³ w konkursie przypad³y: Justynie Pê-
kalskiej, Angelice Kaczmarczyk i Karolinie Godlewskiej z SP nr
50 (ZS nr 50) przy ul. Jagielloñskiej 6. Opiekê artystyczn¹ spra-
wowa³a Agnieszka Brzozowska.

„Bêdziemy pamiêtaæ” – takim wpisem do Ksiêgi Pami¹tkowej
zaznaczyli sw¹ obecnoœæ na wystawie uczniowie LO im. W³a-
dys³awa IV. S¹  te¿ wpisy nauczycieli i uczniów  z SP nr 73 oraz
gimnazjum nr 30. Byæ mo¿e, nie wszystkie grupy szkolne pozo-
stawi³y taki œlad.

Na sesji, podsumowuj¹cej dorobek wystawy, okaza³o siê,  ¿e
nauczyciele historii z praskich szkó³  nie skorzystali z zaprosze-
nia do przybycia i udzia³u w dyskusji.

Byæ mo¿e, nie s¹ to wystarczaj¹ce przes³anki do wnioskowa-
nia, ¿e pedagodzy nie wykorzystali szansy, by m³odych pra¿an
zainteresowaæ pierwsz¹ w historii wystaw¹, pokazuj¹c¹ ich ma³¹
ojczyznê w tragicznych dniach Powstania. Byæ mo¿e, wystawa
zainspirowa³a w szko³ach rozmowy, dyskusje, ¿ywe lekcje histo-
rii; zachêci³a do zbierania materia³ów, które wzbogac¹ Muzeum
Pragi i do podobnych dzia³añ. Zachêcamy Czytelników do nadsy-
³ania informacji na ten temat. Z przyjemnoœci¹ je opublikujemy.

 Mamy nadziejê, ¿e doceniona zosta³a praca obu Pañ, spra-
wuj¹cych opiekê artystyczn¹ na uczestniczkami konkursu „Bo-
haterowie Pragi w Powstaniu Warszawskim”.     Zofia Kochan

Z m³odymi iœæ
Praga w Powstaniu Warszawskim 1944

gówku, wœród wszystkich za-
wodników rozlosowano sprzêt
sportowy. Dodatkowo ka¿dy
zawodnik wyjecha³ do domu
ubrany w pami¹tkow¹ koszul-
kê, która bêdzie przypominaæ
chwile spêdzone w Warszawie.

Zawody obserwowa³o wielu
widzów, wœród których przewa-
¿ali studenci Wydzia³u Rehabi-
litacji Akademii Wychowania Fi-
zycznego im. Józefa Pi³sud-
skiego w Warszawie, oraz za-
wodnicy wraz z rodzicami utwo-
rzonego w ostatnich dniach In-
tegracyjnego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Muszelka”,
który w zamierzeniach pomy-
s³odawców tej inicjatywy, ma
stanowiæ podwaliny pod siln¹
sekcj¹ sportow¹, trenuj¹c¹ i po-
pularyzuj¹c¹ sporty p³ywackie
(w IUKS „Muszelka” powsta³a
sekcja p³ywacka, pi³ki wodnej i
trójboju nowoczesnego) na te-
renie dzielnicy Targówek.

p³yt CD, ma na swoim koncie
kilkanaœcie nagród na konkur-
sach i festiwalach ogólnopol-
skich i miêdzynarodowych.
Chórzyœci jako wolontariusze
Fundacji AVE organizuj¹ te¿
znacz¹ce imprezy kulturalne,
m.in. jeden z najwiêkszych w
Polsce festiwali kolêdowych –
Betlejem u Avetek. Wiêcej

Znów rekord w „Muszelce”

informacji o dzia³alnoœci
AVETEK i Fundacji AVE
mo¿na znaleŸæ w Internecie:
www.avetki.alleluja.pl. Ze-
spó³ jest otwarty na nowe
osoby. - Nie trzeba znaæ nut
– zachêca dyrygent. – Wy-
starczy dobry s³uch i dobre
chêci. Próby odbywaj¹ siê w
czwartki o g. 19.15 w Domu
Kultury „Œwit”, ul. Wysokie-
go 11 oraz w pi¹tki o g. 19
przy koœciele Narodzenia
NMP, ul. Klasyków 21.

Okres wyborów to szczególny czas. Wielu Polaków
zniechêconych politycznymi burzami i wojnami dekla-
rowa³o, ¿e w ¿adnych wyborach nie weŸmie udzia³u.
Maj¹c na wzglêdzie, ¿e ka¿dy g³os decyduje o przy-
sz³oœci, jest bardzo wa¿ny dla kraju, naszego miasta,
wsi, gminy, rodziny, burmistrzowie Warszawy podjêli
akcjê propaguj¹c¹ koniecznoœæ udzia³u w wyborach.

Jesteœmy Pañstwem, w którym nie powinno byæ ¿adnych
podzia³ów, w którym ka¿dy mo¿e mieæ w³asne pogl¹dy, otwar-
cie je wypowiadaæ i wyra¿aæ. O to walczyliœmy przez wiele
lat. Dziœ wolna, demokratyczna Polska nam to gwarantuje.

21 paŸdziernika 2007 roku zwyciê¿y³o poczucie obywatelskiego obowi¹zku.
Wiêkszoœæ mieszkañców polskich wsi i miast, w tym Bia³o³êki ruszy³a do urn
wyborczych by skorzystaæ ze swojego konstytucyjnego prawa decydowania o
sprawach publicznych.

Pragnê Pañstwu za to gor¹co i serdecznie podziêkowaæ.

Bia³o³êka jeszcze raz zademonstrowa³a, ¿e gdy przychodzi do powa¿nych
rozstrzygniêæ, gdy trzeba siê wypowiedzieæ w kwestiach wa¿kich dla Polski,
jej mieszkañcy staj¹ na wysokoœci zadania. Prawie 80% frekwencja wyborcza
w Bia³o³êce mo¿e stanowiæ powód naszej dumy i satysfakcji.

Szanowni Mieszkañcy Bia³o³êki!

Dziêkujê

Jacek Kaznowski

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka m.st.Warszawy

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

Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949

oraz biura og³oszeñ:
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280
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