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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

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
ŒCIENNE • POD£OGOWE • KARNISZE

DRZWIDRZWIDRZWIDRZWIDRZWI
WEWNÊTRZNE

SK£AD FABRYCZNY

Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem
mog¹ bezp³atnie zbadaæ
s³uch i zasiêgn¹æ fachowej
porady w gabinetach firmy
Fonikon przy ul. Kondrato-
wicza 37 (vis a vis Szpitala
Bródnowskiego, tel. 022
353 06 20) i Szpitalu przy ul.
Brzeskiej 12 (tel. 022 499 69 40).

Fonikon jest laureatem wy-
ró¿nienia Firma Godna Zaufa-
nia 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych apara-
tów 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!

dokoñczenie na str. 2

STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

NEUROLOGIA, MEDYCYNA PRACY,

BADANIA LABORATORYJNE

Zapraszamy równie¿ Pacjentów

ubezpieczonych w Allianz Medica Polska,

a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94

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

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

www.demeter.com.pl

Zapraszamy do PORADNI OKULISTYCZNEJ

równie¿ w ramach NFZ, tel. 022 833-43-43.dokoñczenie na str. 12

dokoñczenie na str. 7

Warszawa, 13 maja 2008 r.
Pani Ewa Tucholska
Redaktor Naczelny „Nowej Gazety Praskiej”

W imieniu Zarz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy sk³adam na Pani
rêce serdeczne gratulacje dla wszystkich pracowników i wspó³pracowników
„Nowej Gazety Praskiej” z okazji przyznania zaszczytnego wyró¿nienia „Zas³u-
¿ony dla Warszawy”. Cieszê siê, ¿e Pañstwa dzia³alnoœæ na rzecz prawobrze¿-
nej Warszawy zosta³a doceniona. ¯yczê kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z
pracy na rzecz PRAGI i jej mieszkañców.

Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy
                                                               Jolanta Koczorowska
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Integracja, porozumienie, to-
lerancja – te idee Roberta Schu-
mana ³¹cz¹ szko³y, które wybra-
³y go na swego patrona. 16 maja
Gimnazjum nr 142 przy ul. Ol-
gierda 35/41 na Targówku by³o
gospodarzem I Zjazdu Szkó³ im.
Roberta Schumana. Portret
Ojca Zjednoczonej Europy
umieszczony zosta³ w central-
nym punkcie szkolnej hali spor-

Patron ³¹czy
towej, a tak¿e na wystawach  na
œcianie bocznej. Oprócz powa¿-
nego wizerunku uwagê przyci¹-
ga³o kilkadziesi¹t karykatur Pa-
trona, które s¹siadowa³y z infor-
macjami o jego procesie beaty-
fikacyjnym; faza diecezjalna za-
koñczy siê w tym roku.

W zjeŸdzie uczestniczyli
przedstawiciele: Gimnazjum nr

To by³a niezwyk³a noc. W so-
botê 17 maja do póŸnych godzin
têtni³o ¿ycie na praskich ulicach.
Galerie na Brzeskiej i Z¹bkow-
skiej otwarte by³y od godziny 18
do godziny 1. Podobnie jak w
roku ubieg³ym, zwiedzaj¹cych z
lewobrze¿nej czêœci stolicy na
Pragê dowozi³y zabytkowe au-

Noc Muzeów na Pradze
tobusy, zwane „ogórkami”.
Oprócz wystaw odbywa³y siê
koncerty, pokazy filmów, spek-
takle, konkursy i warsztaty. Nie
sposób wymieniæ wszystkich
imprez. Z bogatego programu
Praskiej Nocy Muzeów wybrali-
œmy kilka, byæ mo¿e najciekaw-
szych propozycji.

Fundacja „Artbarbakan” zain-
augurowa³a 17 maja realizacjê
projektu „Artystyczna Brzeska
2008”. W ramach tego projektu,
w galerii „Mellina Sztuki” przy ul.
Brzeskiej 11 otwarto wystawê
„Akty – malarstwo, akwarela, rzeŸ-
ba”. Swoje prace zaprezentowali
Slavek Blatton, Pawe³ Cabanow-
ski, Kuba Cwieczkowski, Sergiej
Czajka, Jerzy Lassota, Miron oraz
rzeŸbiarz Andrzej Renes.

W galerii „Ma³y Format”, przy
ul. Brzeskiej 5 królowa³y pejza-
¿e. Pod wspóln¹ nazw¹ „Mazo-
wieckie klimaty”, widoki Warsza-
wy i Mazowsza zaprezentowali
Rajmund Ga³ecki, Marek Gra-
bowski i Dominika Ma³gowska.
Równie¿ przy Brzeskiej 5, w
Galerii „AniAni” mogliœmy ogl¹-
daæ malarstwo Anny Wachaczyk
oraz sugestywne fotografie Ka-
tarzyny So³tan i Joanny Olek-

XXIII sesja Rady Targówka

W „Interpelacjach i wnioskach”
Agnieszka Kaczmarska w imieniu
klubu radnych PiS zg³osi³a wnio-
sek o odwo³anie Zbigniewa Po-
czesnego; sprawa bêdzie rozpa-
trywana na nastêpnej sesji.

Odpowiadaj¹c na pytanie Se-
bastiana Koz³owskiego o przy-
czynê znacznego (19,56%) wzro-
stu wynagrodzeñ w Urzêdzie,
pani skarbnik wyjaœni³a, ¿e zwiêk-
szenie wydatków wynika z prze-
jêcia pracowników 3 delegatur
oraz wyp³acenia odpraw emery-
talnych; wynagrodzenie wzros³o
o 5%, œredni wzrost p³ac to 2,4%.

Kolejne pytania dotyczy³y kom-
pleksu sportowego na ul. Ko³owej
i tocz¹cej siê sprawy s¹dowej
miedzy Urzêdem Miasta a DKS
„Targówek”. Uzasadnienie orze-
czenia s¹du I instancji s¹ do dys-

Zabrak³o quorum

pozycji i do wgl¹du radnych w
wydziale prawnym oraz w s¹dzie.

Odpowiadaj¹c na pytanie
Macieja Danko, wiceburmistrz

26 maja obrady zaczê³y siê z udzia³em 23 radnych. Pro-
ponowany porz¹dek dzienny uzupe³niono o zmianê za³¹cz-
nika dzielnicowego do bud¿etu m.st. Warszawy. Projekt
uchwa³y o po³¹czeniu ZGN nr 1, ZGN nr 2 oraz ZUT pozosta³
jako pkt 6. porz¹dku obrad, choæ przewodnicz¹cy Zbigniew
Poczesny zaproponowa³  przeniesienie go jako pkt 3.
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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

Bohaterk¹ tej ciep³ej i edukacyjnej ksi¹¿eczki dla dzieci jest

Pelargonka, m³oda roœlinka mieszkaj¹ca na parapecie. Wraz
z ni¹, piêcioletni¹ Agnieszk¹ i panem Psem poznajemy ota-

czaj¹cy nas œwiat. W dowcipny i przystêpny sposób przed-

stawione zosta³y procesy dziej¹ce siê w przyrodzie podczas
zmian pór roku.

Autorka „Pelargonki” napisa³a te¿ powieœæ dla doros³ych
„Mi³oœæ z bazyli¹ w tle”.

O ksi¹¿ce
Dzieci pragn¹ poznawaæ œwiat. S¹ ciekawe i poszukuj¹

odpowiedzi na swoje pytania. Ta m¹dra ksi¹¿ka wprowadzi

je w fascynuj¹cy œwiat przyrody widziany oczami rosn¹cej

Pelargonki, opowie o jego przemianach i zale¿noœciach, za-
interesuje i rozbawi.

Wspierajmy d¹¿enie dzieci do harmonijnego rozwoju i od-
krywania œwiata, tak¿e poprzez radoœæ wspólnego czytania.

Beata Ko³odziejczyk

Prezes Stowarzyszenia

Na Rzecz Rozwoju Cz³owieka KREATYWKA

„Pelargonkê” kupimy:
Ksiêgarnia Faber ul. Pu³awska 11 Warszawa

Herbaciane Ogrody ul. Jagielloñska 58 Warszawa

Ksiêgarnie Matras www.matras.pl

Zamówiæ przez Internet np. www.olesiejuk.pl

UWAGA KONKURS!
CZY BIEDRONKI JEDZ¥ MSZYCE?

Dwie pierwsze osoby, które zadzwoni¹ do redakcji (tel. 022
618-00-80) dostan¹ w prezencie „Pelargonkê” Niki Jab³onowskiej.

Pelargonka

W niedzielê, 18 maja wmu-
rowano kamienie wêgielne
pod dwie placówki oœwiatowe
budowane przy ul. Ostródzkiej,
w najdynamiczniej rozwijaj¹cej
siê czêœci Bia³o³êki, po³o¿onej
na wschód od Kana³u ¯erañ-
skiego. Po mszy œw. w koœcie-
le pod wezwaniem œw. Mate-
usza Ap. i Ew. akty erekcyjne
uroczyœcie odczytali zastêpca
burmistrza Piotr Smoczyñski i
radna Anna WoŸniakowska.
PóŸniej burmistrz Jacek Ka-
znowskiego zaprosi³ miesz-
kañców do z³o¿enia podpisów
pod dokumentami. Akty wraz

Nowe przedszkole
i gimnazjum w Bia³o³êce

z podpisami mieszkañców i ak-
tualnym numerem „Nowej Ga-
zety Praskiej”, paroma grosza-
mi dla potomnych zosta³y za-
mkniête w mosiê¿nych tubach
i poœwiecone przez ksiêdza
proboszcza Zdzis³awa Konko-
la. Przedstawiciele lokalnego
samorz¹du wraz z mieszkañ-
cami i ks. proboszczem prze-
szli na place budowy, gdzie
wmurowano kolejno kamieñ
wêgielny gimnazjum i przed-
szkole. Ka¿dy z mieszkañców
móg³ wmurowaæ symboliczn¹
ceg³ê pod nowo powstaj¹ce
placówki i zapoznaæ siê ze sta-
nem zaawansowania robót.

W odpowiedzi na potrzeby
lokalnej spo³ecznoœci przy ul.
Ostródzkiej powstaje przed-
szkole z szeœcioma oddzia³a-
mi dla ponad 130 dzieci.
Obiekt bêdzie parterowy, z
przylegaj¹cym do niego du¿ym
terenem rekreacyjnym prze-
znaczonym na place zabaw
dla ka¿dej grupy wiekowej. W
budynku bêdzie szeœæ sal i
du¿y, otwarty dziedziniec przy-
stosowany do organizowania
imprez i spotkañ dla dzieci
oraz rodziców. Przedszkole

powstaje w spokojnej, cichej
okolicy oddalonej od ruchli-
wych dróg w otoczeniu ziele-
ni. W tym samym rejonie bu-
dowane jest tak¿e gimnazjum
dla 400 uczniów.

W trzykondygnacyjnym bu-
dynku bêdzie 15 sal dydak-
tycznych i 8 pracowni, w tym
dwie komputerowe. Obiekt
bêdzie mia³ pe³ne zaplecze
sportowe: salê sportow¹ (24 m
x 36 m) z aren¹ i boiskami do
koszykówki, siatkówki i tenisa
ziemnego. Na ty³ach budynku
zlokalizowane zostan¹ zespo-
³y boisk sportowych. Obydwie
placówki prawdopodobnie ju¿
w przysz³ym roku zostan¹ od-
dane do u¿ytku.

dokoñczenie ze str. 1

Patron ³¹czy

1 z Oddzia³ami Dwujêzycznymi
przy ul. Tynieckiej i Niepublicz-
nego Gimnazjum nr 9 przy ul.
Zoltana Balo, Liceum nr 110 oraz
Gimnazjum z Saarwenlingen.

Wspó³praca Gimnazjum nr
142 z t¹ niemieck¹ szko³¹ trwa
ju¿ cztery lata. „Po³¹czy³ nas
Patron – mówi dyrektor Bertram
Schmidt – Dziêki tej wymianie
chcemy pog³êbiæ europejsk¹
ideê Roberta Schumana, przede
wszystkim przez m³odzie¿. Je-
steœmy przekonani, ¿e zbli¿enie
m³odzie¿y polskiej i niemieckiej
bêdzie owocne. Chodzi o to, by
poprzez spotkania, poznawanie
krajów i zwyczajów, ludzie bio-
r¹cy udzia³ w wymianie lepiej siê
porozumiewali. Wa¿ne jest po-
znawanie kultury „od kuchni”, w
¿ywym kontakcie jêzykowym.”

Podczas zjazdu uczniowie
prezentowali sw¹ wiedzê o kul-
turze krajów europejskich, w
ró¿nych formach artystycznych:
„Portugalskie klimaty” (na mo-
tywach baœni portugalskich),

„Mucho ruido e poco comido”
(„Du¿o ha³asu a jedzenia
ma³o”), „Hans im Gluck”(przed-
stawienie kukie³kowe w jêzyku
niemieckim), „Winnie the Pooh,
czyli Kubuœ Puchatek” (w jêzy-
ku angielskim). Na dziedziñcu
szko³y o wzglêdy goœci rywali-
zowa³y specja³y kuchni polskiej,
niemieckiej i francuskiej.

Kulminacyjnym momentem
zjazdu by³o uroczyste podpisa-
nie umowy o wspó³pracy miêdzy
szko³ami schumanowskimi. Pod-
pisy na dokumencie z³o¿yli:
Grzegorz Zawistowski, burmistrz
Targówka i dyrektorzy szkó³: Jo-
lanta Kaczmara (Gimnazjum nr
142);Barbara D¹browska (Gim-
nazjum nr 1), Krzysztof Adamo-
wicz (Gimnazjum Niepubliczne
nr 9), Anna Nowakowska (Li-
ceum nr 110). To pierwszy krok
do zawi¹zania Stowarzyszenia
Szkó³ Schumanowskich.

Za kilka dni poznamy wyni-
ki konkursu dla uczniów Gim-
nazjum nr 142 na temat patro-
na ich szko³y.                        K.



nowa gazeta praska 3

UKOÑCZY£EŒ ZASADNICZ¥ SZKO£Ê ZAWODOW¥
I CHCESZ KONTYNUOWAÆ NAUKÊ

proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce

- nauka w formie: dziennej, wieczorowej lub zaocznej

UKOÑCZY£EŒ LICEUM
I CHCESZ ZDOBYÆ DOBRY ZAWÓD

proponujemy Ci:
Szko³ê Policealn¹ w formie zaocznej w zawodach:

* technik us³ug fryzjerskich – nauka 2 lata,

* technolog robót wykoñczeniowych

w budownictwie – nauka 1 rok

NAUKA BEZP£ATNA!

Zespó³ Szkó³ Nr 34
im. Mieszka I

Targówek Fabryczny
ul. Mieszka I nr 7

Dojazd autobusami: 140, 170, 307

tel. 022 679-16-69, 022 744-24-15,

022 677-86-29

www.mieszko.neostrada.pl

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³

- korony porcelanowe 370 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

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

Du¿o wiedzieæ chc¹ wszyscy, nie ka¿dy jednak ma wy-

starczaj¹co dobre oczy ani du¿o czasu na wyczekiwanie w

poczekalniach okulistów czy optyków. Gdy ktoœ ma s³aby

wzrok, gdy brakuje mu czasu, wystarczy, by odwiedzi³ Cen-

trum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza
23 w Warszawie. Tam okulary lub soczewki kontaktowe za-

³atwi na poczekaniu!

Przychodz¹c do „Optokanu” nie trzeba ¿adnych recept

ani skierowañ. Bo firma dysponuje jedn¹ z najnowoczeœniej-
szych stacji diagnostycznych w Polsce.

Klient siada wygodnie na skórzanym fotelu i oddaje siê w

rêce jednego z szeœciu doœwiadczonych lekarzy okulistów.

Nie ruszaj¹c siê z fotela klient ma kontakt ze wszystkimi
niezbêdnymi urz¹dzeniami komputerowymi s³u¿¹cymi do

postawienia diagnozy, gdy¿ w tej firmie ka¿de komputero-

we badanie ostroœci widzenia potwierdzone jest dodatkowo

badaniem optycznym. Natychmiast po otrzymaniu wyników

badañ klient oddaje je optykowi, by zrobi³ odpowiednie oku-
lary lub przygotowa³ soczewki kontaktowe. Nim optyk przy-

st¹pi do pracy, czy szlifowania soczewki, trzeba wybraæ

oprawkê do okularów. Okazuje siê, ¿e to bardzo wa¿na czyn-

noœæ. Dewiz¹ zak³adu jest:

Ka¿dy kto wychodzi w naszych okularach jest ³ad-

niejszy ni¿ by³ w momencie wejœcia do nas.

W „Optokanie” twierdz¹, ¿e okulary to nie z³o konieczne,

a raczej rodzaj bi¿uterii, ozdoby. Firma ma zdecydowanie
najwiêkszy w stolicy wybór wzorów oprawek okularowych.

Na pó³kach rega³ów le¿y ich ponad dwa i pó³ tysi¹ca. S¹

tam okulary dla niezbyt zamo¿nych emerytów i rencistów,

jak równie¿ ma³e dzie³a sztuki z tytanu, nieraz pokryte

platyn¹ lub z³otem. S¹ tu okulary dla ka¿dego. Dla starych i

m³odych, kobiet i mê¿czyzn, dzieci i ludzi o wysublimowa-

nym smaku.

W „Optokanie” mo¿na kupiæ te¿ soczewki kontaktowe zna-

nej firmy Barneshind. W firmowym magazynie jest ich bar-
dzo du¿o dla prawie ka¿dych oczu. S¹ to soczewki najnow-

szej generacji z filtrem UV, zawieraj¹ce a¿ 74 proc. wody.
Nic dziwnego, ¿e soczewki takie bardzo ³atwo przystoso-

wuj¹ siê do oka.

- Twierdzê, ¿e „Optokan” to obecnie numer 1 w Warsza-

wie - mówi Witold Ko³odziejski, szef firmy. - Mamy wielkie

moce przerobowe, mo¿emy obs³u¿yæ ka¿dego, kto nas od-
wiedzi. Dysponujemy najnowoczeœniejszym sprzêtem oraz

urz¹dzeniami diagnostycznymi i wykonuj¹cymi okulary. W
naszych magazynach s¹ szk³a sferyczne od minus do plus

10 dioptrii, szk³a z cylindrem do 3,5 dioptrii, ze sfer¹ do 7

dioptrii.

Oczywiœcie, gdy ktoœ bêdzie potrzebowa³ szkie³ o wiêk-

szej liczbie dioptrii, udzielimy mu pomocy. Tylko wtedy nie
zrobimy tego w ci¹gu pó³ godziny.

„Optokan” odwiedzaj¹ klienci nie tylko ze stolicy. Nikt nie
musi zamawiaæ telefonicznie wizyty. Wystarczy wejœæ do

centrum i po wybraniu oprawek, po pó³ godzinie wyjœæ w
nowych, piêknych okularach.

Lepiej widzieæ, to wiêcej wiedzieæ

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

XX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Kolejna praska sesja zosta-
³a zwo³ana, jak wiele poprzed-
nich, z inicjatywy grupy rad-
nych. Tym razem byli to radni
opozycyjnego PiS. Nie jest to
nowa strategia walki politycz-
nej, ale strategia coraz szerzej
stosowana przez PiS nie tyl-
ko na Pradze, ale i w ca³ej
Warszawie. ZnaleŸæ problem,
nag³oœniæ go, napiêtnowaæ
PO i nie podejmowaæ ¿adnych
decyzji, to w skrócie ca³a tak-
tyka strategii. Pocz¹tkowo, jak
wynika³o z zaproponowanego
porz¹dku obrad, radni PiS za-
mierzali siê pastwiæ nad sta-
nem i stopniem realizacji in-
westycji w dzielnicy oraz poli-

tyk¹ kadrow¹ zarz¹du. W tak
zwanym miêdzyczasie pojawi³
siê w rozumieniu radnych PiS
k¹sek bardziej smakowity, któ-
ry sta³ siê g³ównym przedmio-
tem obrad. Problemem, który
radni PiS próbowali cynicznie
wykorzystaæ na sesji rady, jest
sprawa do¿ywiania dzieci w
praskich placówkach oœwiato-
wych. Do koñca ubieg³ego
roku na Pradze z darmowego
do¿ywiania korzysta³o ponad
1400 dzieci, przy czym funk-
cjonowa³y dwa Ÿród³a finanso-
wania posi³ków. Pierwszym z
nich jest zasi³ek przyznawany
przez OPS, o który musz¹ wy-
st¹piæ rodzice dziecka, a na

Ofensywa PiS

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

XXV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Radni przyjêli odpowiedni¹
uchwa³¹ Lokalny Program Pro-
filaktyki Uzale¿nieñ i Przeciw-
dzia³ania Przemocy na rok
2008. Celem strategicznym pro-
gramu przygotowanego przez
bia³o³êcki Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej jest zmniejszenie
skali wystêpowania problemów
spo³ecznych bêd¹cych skut-
kiem nadu¿ywania alkoholu,
uzale¿nienia od œrodków psy-
choaktywnych, przemocy w ro-
dzinie i rozszerzenie dzia³añ za-
pobiegaj¹cych zaka¿eniom wi-
rusem HIV. Pierwszy cel szcze-
gó³owy to zwiêkszenie oferty
pomocy psychospo³ecznej i
prawnej, która bêdzie realizo-
wana poprzez punkt informacyj-
no – konsultacyjny, grupy
wsparcia, zajêcia edukacyjne i
dzia³ania informacyjne. Promo-
cja zdrowego stylu ¿ycia bêdzie
realizowana poprzez organizo-
wanie lokalnych imprez i udzia³
w ogólnopolskich kampaniach.
Dzia³ania edukacyjne na rzecz
zmniejszenia iloœci i czêstotli-
woœci spo¿ywania alkoholu
przez osoby nieletnie opr¹ siê
na szkoleniach dla w³aœcicieli
sklepów z alkoholem i specjal-
nych programach w zakresie
zapobiegania nietrzeŸwoœci
nieletnich, kierowanych do dzie-
ci, m³odzie¿y i doros³ych.

Niemal ju¿ tradycyjnie g³oso-
wano nad zmianami w bud¿e-
cie na 2008 rok. Mniej ni¿ za-
k³adano bêdzie kosztowaæ bu-
dowa ulicy Morelowej. W zwi¹z-
ku z opóŸnieniami w realizacji
(opracowanie dodatkowych
map podzia³owych) przeniesio-
no czêœæ nak³adów na moder-
nizacjê ulicy P³ytowej z tego
roku na rok 2009. Zwiêkszeniu
ulegn¹ œrodki na budowê chod-
nika wzd³u¿ ulicy Misyjnej, na
odcinku od Odkrytej do Kêpy
Tarchomoñskiej. O 300 tys. z³
wzrosn¹ nak³ady na budowê
budynku komunalnego, o blisko
600 tys. z³ wy¿sze bêd¹ koszty
budowy hali sportowej z zespo-

³em boisk dla gimnazjum 121
przy P³u¿nickiej.

Od 1 do 30 czerwca  bêdzie
dzia³aæ M³odzie¿owa Rada Dziel-
nicy Bia³o³êka. Radni powo³ali ten
organ odpowiedni¹ uchwa³¹ i
przeg³osowali dlañ ordynacjê wy-
borcz¹. Celem powo³ania M³o-
dzie¿owej Rady Dzielnicy Bia³o-
³êka jest kszta³towanie wœród
m³odych ludzi postaw zaanga¿o-
wania w dzia³ania na rzecz spo-
³ecznoœci lokalnej i zapoznawa-
nie siê z ideami samorz¹dnoœci.
Sale szkolne i sala konferencyj-
na urzêdu dzielnicy w czerwcu
przejd¹ we w³adanie m³odych.

Radni wyrazili opiniê o dwóch
projektach uchwa³ Rady War-
szawy. Pierwszy dotyczy uchwa-
lenia wieloletniego programu go-
spodarowania zasobem miesz-
kaniowym stolicy, zaœ drugi to
Program Komunalnego Budow-
nictwa Mieszkaniowego m.st.
Warszawy na lata 2008 – 2012.
Oba projekty zosta³y pozytywnie
zaopiniowane. Z racji ich wa¿-
noœci w najbli¿szych wydaniach
NGP zapoznamy czytelników ze
szczegó³ami.

Radni uchwalili zmiany w
sk³adach osobowych komisji
rady. Bart³omiej W³odkowski
znalaz³ siê w sk³adzie komisji
rewizyjnej, zaœ Ilona £¹cka w
sk³adzie komisji mieszkaniowej.
Radni stwierdzili równie¿ wyga-
œniêcie mandatu Tadeusza Se-
metkowskiego.                (egu)

Bud¿et, programy,
komisje

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

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
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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

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka otwiera II edycjê wy-
k³adów z cyklu „Spotkania na Starej Pradze”. Cykl rozpocz-
nie wyk³ad Micha³a Pilicha pt. „Najstarsze œwi¹tynie Pra-
gi”, 29 maja (czwartek), o godz. 17.30. Podobnie, jak w
roku ubieg³ym, wyk³ady odbywaæ siê bêd¹ w sali konfe-
rencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotow-
skiego 15. Wstêp wolny - zapraszamy mieszkañców Pra-
gi, innych dzielnic Warszawy oraz turystów!

Spotkania na Starej Pradze

dodatek spe³niaæ okreœlone
kryteria finansowe. Drugim
Ÿród³em by³y œrodki bêd¹ce w
dyspozycji wydzia³u edukacji,
uruchamiane na wniosek pe-
dagoga szkolnego w du¿o
³atwiejszej procedurze. Od
pocz¹tku bie¿¹cego roku to
drugie Ÿród³o wysch³o wsku-
tek czego na Pradze prawie
700 dzieci utraci³o mo¿liwoœæ
korzystania z darmowych po-
si³ków. Problem wczeœniej sy-
gnalizowany na komisji edu-
kacji, na sesji rady postanowili
eksploatowaæ radni PiS. Pa-
da³y gromkie s³owa o g³odu-
j¹cych dzieciach, cytowano
s³owa premiera Tuska, ¿e
¿adne dziecko w Polsce nie
powinno byæ g³odne. Radni
PiS ciskali gromy na PO, za-
rz¹d dzielnicy, dosta³o siê wi-
ceburmistrzowi Buczyñskie-
mu. Wszystko do chwili, gdy
radny Tondera (SLD) przypo-
mnia³, ¿e zmiana sposobu
dystrybucji œrodków na do¿y-
wianie dzieci zosta³a zapisa-
na w ustawie o systemie
oœwiaty z IX 2007 roku za rz¹-
dów PIS, gdy premierem by³
Jaros³aw Kaczyñski. Po takim
dictum radni PiS stracili zain-

teresowanie dalsz¹ dyskusj¹

na ten temat i przeg³osowali
wniosek o przerwê w obradach

rady do 30 maja. Przerwa zo-
sta³a og³oszona nie po to, aby
dog³êbnie zbadaæ problem do-

¿ywiania dzieci, tak mocno
eksploatowany przez radnych

PiS ponad godzinê na sesji,
ale po to, by radni - inicjatorzy
sesji z PiS mogli siê zapoznaæ

z doœæ du¿¹ iloœci¹ materia³ów
dotycz¹cych kolejnego punktu

debaty, czyli inwestycji przygo-
towanych przez zarz¹d. Panie
i Panowie radni, a co z proble-

mem do¿ywiania?

                   DCH



4  nowa gazeta praska

Program „Otwarte obiekty sportowe” dla dzieci i m³odzie¿y
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w dzielnicy Bia³o³êka

W³adze Dzielnicy Bia³o³êka serdecznie zapraszaj¹ wszystkie dzieci i m³odzie¿
szkoln¹ do uczestnictwa w zajêciach sportowo – rekreacyjnych w ramach
programu „Otwarte Obiekty Sportowe” oraz „Sportowa Bia³o³êka” w terminie
od 14 stycznia do 14 czerwca 2008 roku.
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 maj¹ charakter otwarty,
ogólnodostêpny i nieodp³atny dla wszystkich zainteresowanych.

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

OTWARTE OBIEKTY SPORTOWE - BIA£O£ÊKA
1. Szko³a Podstawowa nr 154, ul. Leœnej Polanki 63/65

Dyscypliny: pi³ka siatkowa, pi³ka no¿na
- Poniedzia³ek w godz. 15.10-18.30
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
- Wtorek w godz. 13.30-15.00
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
- Œroda w godz. 12.35-16.00
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81
- Czwartek w godz. 15.10-17.40
Instruktorzy: Krzysztof Jab³onowski i Sylwester Kolibabski, tel. 022 811-23-81

2. Szko³a Podstawowa nr 231, ul. Juranda ze Spychowa 10

Dyscypliny: pi³ka no¿na, lekkoatletyka
- Poniedzia³ek w godz. 16.20-18.10 i 16.00-21.00
Instruktorzy: Andrzej Pa³asz i Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Wtorek w godz. 20.00-21.00
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Œroda w godz. 17.00-19.00
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Czwartek w godz. 14.30-17.30 i 14.00-18.00
Instruktorzy: Andrzej Pa³asz i Witold Miller, tel. 022 811-07-48
- Pi¹tek w godz. 15.15-18.15
Instruktorzy: Witold Miller, tel. 022 811-07-48

3. Szko³a Podstawowa nr 314, ul. Porajów 3

Dyscypliny: pi³ka siatkowa
- Poniedzia³ek w godz. 14.40-16.40
Instruktorzy: Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07
- Wtorek w godz. 15:30-19.30
Instruktorzy: Joanna Wiliñska, tel. 23 811-40-07
- Œroda w godz. 17.00-19.00
Instruktorzy: Ma³gorzata Przybylska i Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07
- Czwartek w godz. 15.30-19.30
Instruktorzy: Joanna Wiliñska, tel. 022 811-40-07
- Sobota w godz. 9.30-12.30
Instruktorzy: Ma³gorzata Przybylska i Rafa³ Kiliañski, tel. 022 811-40-07

4. Gimnazjum nr 121, ul. P³u¿nicka 4

Dyscypliny: pi³ka rêczna
- Poniedzia³ek w godz. 17.00-20.00
Instruktorzy: Krzysztof Gronowski, tel. 022 811-26-08
- Wtorek w godz. 13.30-18.30
Instruktorzy: Dorota S³omiñska, tel. 022  811-26-08
- Œroda w godz. 16.00-19.00
Instruktorzy: Ewa Biñkowska, tel. 022 811-26-08
- Czwartek w godz 15.15-19.15
Instruktorzy: Agnieszka Œwidziñska, tel. 022 811-26-08

5. Gimnazjum nr 122, ul. Van Gogha  1

Dyscypliny: koszykówka, pi³ka siatkowa
- Poniedzia³ek w godz. 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Maraszek i £ukasz Siekierski, tel. 022 884-43-80
- Wtorek w godz. 15.00-17.00
Instruktorzy: Grzegorz Maraszek i Agnieszka Bojdziñska, tel. 022 884-43-80
- Œroda w godz. 15.00-17.00
Instruktorzy: £ukasz Siekierski, tel. 022 884-43-80
- Czwartek w godz. 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Kowalski, tel. 022 884-43-80
- Pi¹tek w godz. 15.00-17.00 i 15.00-18.00
Instruktorzy: Grzegorz Kowalski i Agnieszka Bojdziñska, tel. 022 884-43-80

Witold Pilecki urodzi³ siê 13
maja 1901 roku w O³oñcu, w
rosyjskiej Karelii.

Ród Pileckich od pokoleñ
mieszka³ na Litwie. Rodzina
matki zosta³a zes³ana po Po-
wstaniu Styczniowym w okoli-
ce Pietrozawodska, a dziadek
ze strony matki przez 7 lat
przebywa³ na syberyjskim ze-
s³aniu Wychowany w tradycji
patriotycznej Witold mia³ ca³ym
swym ¿yciem daæ œwiadectwo

umi³owaniu polskich idea³ów
wolnoœciowych.

Naukê pobiera³ w Wilnie.
Tam te¿ w marcu 1914 roku
wst¹pi³ do konspiracyjnego
skautingu. W grudniu 1918
roku wzi¹³ udzia³ w obronie
Wilna. Jesieni¹ 1919 r. zosta³
zdemobilizowany, wróci³ do
Wilna i podj¹³ przerwan¹ naukê
w Gimnazjum im. J. Lelewela.

W lipcu 1920 roku Witold Pi-
lecki powróci³ do I Wileñskiej

Kompanii Harcerskiej. Zwolnio-
ny z wojska po wojnie polsko –
bolszewickiej, ukoñczy³ Szko-
lê Podchor¹¿ych Kawalerii w
Grudzi¹dzu. Organizowa³ Kon-
ne Przysposobienie Wojskowe,
tworz¹c formacjê „Krakusy”,
podj¹³ te¿ przerwan¹ pracê w
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

Zmobilizowany 26 sierpnia
1939 roku w ramach 19 Dywi-
zji Pancernej, dowodzi³ pluto-
nem kawalerii. Po agresji do-

konanej przez Zwi¹zek Ra-
dziecki na Polskê w dniu 17
wrzeœnia 1939 roku, Pilecki
przedar³ siê do Warszawy.

W listopadzie rozpocz¹³ orga-
nizowanie jednej z pierwszych
organizacji konspiracyjnych pod
nazw¹ Tajna Armia Polska, któ-
ra wesz³a w sk³ad ZWZ/AK.

Latem 1940 roku zg³osi³
chêæ przedostania siê do obo-
zu koncentracyjnego w Oœwiê-
cimiu, w celu zbadania mo¿li-
woœci uwolnienia wiêŸniów
oraz zebrania danych dotycz¹-
cych ich traktowania oraz stwo-
rzenia komórek podziemia.

19 wrzeœnia 1940 roku Witold
Pilecki dobrowolnie wszed³ w
zorganizowan¹ przez Niemców
ob³awê na ¯oliborzu. W Alei
Wojska Polskiego, gdzie Pilec-
ki wszed³ w ³apankê, znajduje
siê dziœ pami¹tkowa tablica.

Id¹c w stronê niemieckich
¿o³nierzy, jednej ze wspó³pra-
cowniczek zd¹¿y³ szepn¹æ
„zamelduj gdzie trzeba, ¿e roz-
kaz wykona³em”.

Noc¹ z 21 na 22 wrze-
œnia1940 roku zosta³ przywie-
ziony razem z transportem do
KL Auschwitz. Trafi³ tam z tzw.
II transportem warszawskim i
jako Tomasz Serafiñski otrzy-
ma³ numer 4859.

W obozie zorganizowa³ za-
l¹¿ki konspiracji obozowej, zbie-
ra³ informacje dotycz¹ce ekster-
minacji wiêŸniów obozu (g³ów-
nie Polaków i ¯ydów) i przesy-
³a³ je do Warszawy. Pierwszy
meldunek dotar³ do Warszawy
w listopadzie 1940 roku, a w
marcu 1941 r. zosta³ przekaza-
ny do Wielkiej Brytanii.

Systematyczne relacje prze-
kazywane przez Witolda Pilec-
kiego sta³y siê podstaw¹ do
ujawnienia prawdy o katordze
oœwiêcimskiej. Wobec obawy
przed zdekonspirowaniem – w
sierpniu 1943 roku Witold Pi-
lecki podj¹³ udan¹ próbê
ucieczki z Oœwiêcimia. 23
sierpnia 1943 roku dotar³ do
Warszawy. Jego raport o sytu-
acji w obozie zosta³ przekaza-
ny do Londynu i sta³ siê pod-
staw¹ do poznania sytuacji
wiêŸniów Oœwiêcimia

Bra³ udzia³ w Powstaniu War-
szawskim. Pocz¹tkowo walczy³
nie ujawniaj¹c swojego stopnia
wojskowego, nastêpnie dowo-
dzi³ Drug¹ Kompani¹ I Batalio-
nu Zgrupowania Chrobry II na
odcinku Aleje Jerozolimskie –
wylot ulicy ̄ elaznej. By³a to naj-
bardziej wysuniêta reduta po-
wstania, której utrzymanie
przez powstañców znacznie
utrudnia³o Niemcom kwestiê
zaopatrzenia. Prasa podziem-
na nazwa³a rejon trzymany
przez Pileckiego „najwspanial-
szym Bastionem Warszawy”. 5
paŸdziernika Witold Pilecki tra-
fi³ do niewoli niemieckiej. Prze-
bywa³ w oflagach Lamsdorf
(£ambinowice) i Murnau.

Po opuszczeniu oflagu wst¹-
pi³ do II Korpusu Polskich Si³
Zbrojnych pod dowództwem
gen. W³adys³awa Andersa.

Do kraju wróci³ w grudniu
1945 roku. Jednym z podsta-
wowych zadañ, jakie otrzyma³,
by³o dokumentowanie zbrodni
Ministerstwa Bezpieczeñstwa
Publicznego. Mimo licznych
próœb jego wspó³pracowników,
wobec narastaj¹cych podej-
rzeñ o inwigilacjê, nie zdecydo-
wa³ siê na opuszczenie Polski.

Witold Pilecki zosta³ aresz-
towany 5 maja 1947 roku,
wkrótce potem aresztowano
23 osoby podejrzewane o
wspó³pracê z nim.

14 maja 1947 roku w X Pa-
wilonie wiêzienia Mokotow-
skiego Pilecki napisa³ wiersz

„Do Pana Pu³kownika Ró-
¿añskiego”, który koñczy³ siê
s³owami:

„Dlatego wiêc piszê niniejsz¹
petycjê

By sum¹ kar wszystkich - mnie
tylko karano

Bo choæby mi przysz³o postra-
daæ me ¿ycie –

Tak wolê – ni¿ ¿yæ, a w sercu
mieæ ranê”

Proces tzw. grupy Pileckie-
go trwa³ od 3 do 15 marca 1948
roku przed Wojskowym S¹dem
Rejonowym w Warszawie. Rot-
mistrz Witold Pilecki zosta³
oskar¿ony o prowadzenie wy-
wiadu na rzecz obcego mocar-
stwa oraz dzia³ania maj¹ce na
celu organizowanie zbrojnego
podziemia. Oskar¿yciel za¿¹-
da³ dla niego kary œmierci i taki
wyrok wyda³ sk³ad s¹dz¹cy.

Pomimo próœb rodziny pre-
zydent Boles³aw Bierut nie
skorzysta³ z prawa ³aski.

Wyrok wykonano 25 maja
1948 roku, przez rozstrzelanie,
w wiêzieniu mokotowskim.
Cia³a nie wydano rodzinie i nie
wiadomo, gdzie Witold Pilecki
zosta³ pochowany. Symbolicz-
ny grób znajduje siê na cmen-
tarzu w Ostrowi Mazowieckiej
oraz na tzw. £¹czce na war-
szawskich Pow¹zkach.

Bohater Auschwitz i Powsta-
nia Warszawskiego, cz³owiek
stanowi¹cy heroiczny przyk³ad
oporu wobec Niemców zosta³
rozstrzelany a jego nazwisko
trafi³o na listê najbardziej ocen-
zurowanych. Na pó³ wieku bo-
hater II wojny œwiatowej
znikn¹³ z ksi¹¿ek, gazet i pro-
gramów telewizyjnych.

Wieloletnie starania dzieci rot-
mistrza Witolda Pileckiego – cór-
ki Zofii Pileckiej-Optu³owicz i syna
Andrzeja Pileckiego zosta³ uwieñ-
czone sukcesem dopiero 1 paŸ-
dziernika 1990 roku. Wówczas
Izba Wojskowa S¹du Najwy¿sze-
go zrehabilitowa³a poœmiertnie
rotmistrza Witolda Pileckiego.

Podczas rozprawy rehabili-
tacyjnej obroñca powiedzia³;

„Rotmistrz Witold Pilecki jest
jednym z naszych bohaterów
narodowych, przy którego
imieniu nale¿a³oby salutowaæ
ka¿demu wojskowemu, nie je-

steœmy lepsi od Niemców i Ro-
sjan, poniewa¿ potrafiliœmy
w³asnymi rêkami mordowaæ
swoich bohaterów”

26 lipca 2006 roku Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Lech
Kaczyñski odznaczy³ poœmiert-
nie rotmistrza Witolda Pileckie-
go Orderem Or³a Bia³ego.

Uchwa³¹ Rady Miasta Sto-
³ecznego Warszawy z 16
czerwca 2005 roku nadano na-
szej szkole – Gimnazjum nr 31
z Oddzia³ami Integracyjnymi -
imiê rotmistrza Witolda Pileckie-
go. Rok 2008 jest dla ca³ej spo-
³ecznoœci naszej szko³y rokiem
szczególnym. 25 maja przypa-
da 60. rocznica œmierci nasze-
go patrona – dlatego chcemy
uczciæ jego pamiêæ i przypo-
mnieæ jego dokonania.

Dla uczenia pamiêci wybitne-
go Polaka 21 maja,  w Katedrze
œw. Floriana, zosta³a odprawiona
msza œwiêta w intencji rotmistrza
Witolda Pileckiego. Tego same-
go dnia w Urzêdzie Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc, przy ulicy K³opotow-
skiego 15, zosta³a otwarta wysta-
wa poœwiêcona Rotmistrzowi Wi-
toldowi Pileckiemu.

Wystawa - przygotowana
przez Gimnazjum nr 31 z Od-
dzia³ami Integracyjnymi im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego
wraz ze Stowarzyszeniem Tra-
dycji Orê¿a Polskiego im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego
zosta³a objêta honorowym pa-
tronatem przez burmistrz Jo-
lantê Koczorowsk¹.

Spo³ecznoœæ szkolna Gimna-
zjum nr 31 wraz ze Stowarzysze-
niem Tradycji Orê¿a Polskiego
im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go podjê³o tak¿e starania, aby
zebraæ funduszy na odtworzenie
– zdewastowanej przez wandali
- tablicy poœwiêconej rotmistrzo-
wi W. Pileckiemu, w tym celu uru-
chomione zosta³o specjalne kon-
to bankowe. Wszystkim, którzy
zechc¹ wspomóc nasze starania
– dziêkujemy.

Ma³gorzata Zawadzka,

dyrektor Gimnazjum nr 31

z Oddzia³ami Integracyjnymi

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

Rotmistrz Witold Pilecki – w 60. rocznicê œmierci
Rotmistrz Witold Pilecki by³ bohaterem o najodwa¿niejszej karcie w czasie II wojny œwia-

towej, ¿o³nierzem, którego brytyjski profesor, historyk M. Foot w ksi¹¿ce „Six Faces of Co-
urage” obdarzy³ mianem jednego z szeœciu najodwa¿niejszych ludzi ruchu oporu w dziejach
II wojny œwiatowej, cz³owiekiem, dla którego nie istnia³y granice odwagi i poœwiêcenia.

OG£OSZENIE

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

m.st. WARSZAWY

zgodnie

z § 4, 7, 8 Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.
Warszawy z dn. 20.01.2005 r. w sprawie okreœlenia trybu

i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-

¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 20 czerwca 2008 r.

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
(okres najmu do 10 lat)

i
na dzieñ 27 czerwca 2008 r.

KONKURS OFERT (okres najmu do 3 lat)

NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH

I GARA¯Y ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE
M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC

Og³oszenia z list¹ lokali wystawionych do przetargu, kon-
kursu wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych:

Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st. War-
szawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskiego 15,

Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w Dzielni-

cy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11 Listopada 13/15
i w jego administracjach obs³ugi mieszkañców; na stronie

internetowej: m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl
i Dzielnicy Praga Pó³noc www.praga-pn.waw.pl oraz

na lokalach wyznaczonych do najmu.

Informacje dotycz¹ce przetargu i konkursu ofert mo¿na

uzyskaæ tak¿e telefonicznie u p. Barbary Skrzypek tel.

022 59-00-159 lub u p. Iwony Michalak tel. 022 619-88-38
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SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO

BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ

NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK

SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW

DO 85 ROKU ¯YCIA!

Warszawa,
ul. Marymoncka 105 lok. 40
(przy Szpitalu Bielañskim)

tel. 22 425-01-60
Decyzja w 2 minuty,

pieni¹dze tego samego dnia!
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

KREDYT
GOTÓWKOWY
od 500 z³ do 50000z³

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7

♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outsourcing

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

Nowe Biuro Ubezpieczeñ
zaprasza

ul. Kondratowicza 18 (antresola), tel. 022 374-84-96

(budynek STO, obok Urzêdu Gminy Targówek)

Ubezpieczenia: na ¿ycie, NW, mieszkañ, II i III filar, TFI

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

Pod kierunkiem nauczyciel-
ki historii, Iwony Biernat,
uczniowie gimnazjum przygo-
towali wystawê p.t. „Rzeczywi-
stoœæ PRL-u w pamiêci miesz-
kañców Bia³o³êki”. Na ekspo-
zycjê z³o¿y³y siê przedmioty
codziennego u¿ytku i pami¹t-
ki, przechowywane w domach,
zdjêcia, rysunki i plakaty, wy-
konywane przez m³odzie¿ w
ramach zajêæ pozalekcyjnych.

- Zawsze pasjonowa³ mnie
ten okres historii Polski – mówi
Iwona Biernat. – Zdo³a³am za-
interesowaæ nim równie¿ m³o-
dzie¿ uczêszczaj¹c¹ na kó³ko
historyczne. Pomys³ zorgani-
zowania wystawy dotycz¹cej
PRL – u zrodzi³ siê w lutym
tego roku. Zamieœciliœmy wte-
dy na tamach gazety „Nasza
Choszczówka” og³oszenie z
proœb¹ o przynoszenie do

szko³y przed-
miotów, ksi¹-
¿ek, zdjêæ i do-
k u m e n t ó w,
zwi¹zanych z
okresem Pol-
ski Ludowej.
Odzew by³
bardzo du¿y.
Wkrótce mieli-
œmy wielk¹
iloœæ pami¹-
tek, które trze-
ba by³o pose-
gregowaæ i
o p i s a æ .
U c z n i o w i e
otrzymali te¿
zadanie wyko-
nania plakatu,
wzorowanego
na ówcze-
snych plaka-
tach propa-
gandowych.

Has³o na czerwonym trans-
parencie „Dobra praca najwy¿-
szym kryterium wartoœci cz³on-
ka PZPR” dobrze wprowadza-
³o zwiedzaj¹cych w klimat wy-
stawy. Podobnie zaprezento-
wane plakaty przemawia³y do
nas charakterystycznym jêzy-
kiem socjalistycznej propagan-
dy, wzywaj¹c do ró¿nych czy-
nów, np. „Wszyscy do czynu
melioracyjnego”. Widzieliœmy
te¿ plakat piêtnuj¹cy alkoho-
lizm wœród budowlanych: „Je-
stem os³em co siê zowie, pijê
wódkê na budowie”. Podobne
has³a by³y wszechobecne w
prasie. Przyk³adem takiego
stylu by³y zaprezentowane
wycinki z gazet z tego okresu.

Wystawa obejmowa³a ró¿ne
sfery ¿ycia, te najbardziej pod-
stawowe i te wyj¹tkowe. Legi-
tymacje, ksi¹¿eczki oszczêd-
noœciowe, pieni¹dze, kartki na
¿ywnoœæ czy na buty, tarcze
szkolne i proporczyki ró¿nych
organizacji. By³y te¿ medale i
odznaczenia, np. dla Zas³u¿o-
nego Pracownika FSO, czy
medal z okazji Pierwszego
Lotu Polaka w Kosmos.

Licznie reprezentowany by³
sprzêt techniczny. Radziecki
aparat fotograficzny, enerdow-
ska maszyna do pisania „Eri-
ka”, adapter „Narcyz”, czy ma-
gnetofon szpulowy „Grundig” –
to by³y szczyty luksusu. Wœród
aparatów telefonicznych wy-
ró¿nia³ siê oryginalny telefon
towarzysza Bieruta.

Na wystawie nie zabrak³o
ksi¹¿ek. Mogliœmy obejrzeæ
takie dzie³a, jak „O podsta-
wach leninizmu” Józefa Stali-
na z roku 1949 czy „O partii”
Boles³awa Bieruta oraz, li-
cz¹c¹ 12 tomów „Historiê II
wojny œwiatowej”, wydan¹
przez Wydawnictwo MON.

Jednak czasy PRL-u to rów-
nie¿ œmiech, rozrywka i hobby.
Z tej dziedziny zaprezentowano
kolekcjê znaczków pocztowych
oraz zbiór monet. Wœród tych
ostatnich by³ prawdziwy okaz –
piêcioz³otówka z wygrawerowa-
nym skrótem JMN, co oznacza
„Jaruzelski morduje naród”.
Wzruszenie u niektórych zwie-
dzaj¹cych budzi³y pocztówki
dŸwiêkowe, po które jeŸdzi³o siê
na bazar Ró¿yckiego.

Lata 70. to okres najwiêkszej
œwietnoœci polskiej pi³ki no¿nej.
Mogliœmy podziwiaæ zdjêcia
dru¿yny narodowej z trenerem
Kazimierzem Górskim oraz
zdjêcia dru¿yn klubowych, np.
Górnika Zabrze z W³odzimie-
rzem Lubañskim i bramkarzem
Hubertem Kostk¹, z czasów
pamiêtnych rozgrywek z w³o-
skim klubem AS Roma.

Œwietnym pomys³em by³o
porównanie programów telewi-
zyjnych, obecnego i z lat 60.
Obecnie program rozpoczyna
o godz. 6 audycja „Kawa czy
herbata?”, zaœ 40 lat temu za-
czyna³ siê o godz. 8 „Rolniczym
kwadransem” a póŸniej nastê-
powa³a przerwa a¿ do popo³ud-

nia. Obok g³ównej sali wysta-
wowej dzia³a³ salonik telewizyj-
ny, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ
fragmenty Polskich Kronik Fil-
mowych oraz takie filmy jak
„Rejs” Marka Piwowskiego. W
saloniku zaprezentowano te¿
sylwetki polskich aktorów i
przedstawicieli kultury. Pocze-
sne miejsce zarezerwowano tu
dla Agnieszki Osieckiej. Osob-
ny plakat przypomina³ bajkowe
postacie z najlepszych polskich
kreskówek i dobranocek.

Du¿o miejsca na wystawie
zajê³y pami¹tki opozycyjne, ze
schy³kowego okresu PRL-u.
By³a wiêc literatura i prasa
podziemna, miêdzy innymi
miesiêcznik „Niepodleg³oœæ” z
1984 r., karykatury i rysunki
satyryczne.

Z tego zbioru przedmiotów,
fragmentów gazet, ulotnych
hase³, zdjêæ ludzi otrzymaliœmy
obraz rzeczywistoœci PRL-u,
niezwykle autentyczny, bo
oparty na Ÿród³ach. Ta wysta-
wa to przypomnienie dla tych,
którzy pamiêtaj¹ tamte czasy i
dobra lekcja historii dla m³o-
dych, którzy tamtych dni nie
mog¹ znaæ. Teraz wiele z
przedstawionych sytuacji wy-
daje nam siê zabawnych,

Wycieczka w czasy PRL-u
Kto w dniach 16 – 17 maja odwiedzi³ Gimnazjum nr

124 im. Polskich Noblistów przy ul. Przytulnej 3 w
Choszczówce, ten mia³ okazjê odbyæ ciekaw¹ podró¿
w czasie. Przekraczaj¹c progi szko³y móg³ przenieœæ
siê w czasy PRL-u  i klimaty rodem z „Misia”.

wrêcz absurdalnych. Ale taka
by³a ta rzeczywistoœæ. Dobrze
jednak, ¿e wystawa w Gimna-
zjum nr 124 jest obiektywna,
pokazuje te¿ pozytywne zjawi-
ska tego okresu, np. osi¹gniê-
cia kultury.

Ekspozycja „Rzeczywistoœæ
PRL-u w pamiêci mieszkañców
Bia³o³êki” zosta³a œwietnie przy-
gotowana i cieszy³a siê du¿ym
zainteresowaniem zarówno
m³odzie¿y jak i mieszkañców
Bia³o³êki. To pocz¹tek ca³ego
cyklu wystaw, dotycz¹cych naj-
nowszej historii Polski, jakie co
roku bêd¹ organizowane w
Gimnazjum nr 124 im. Polskich
Noblistów w Choszczówce.

Joanna Kiwilszo
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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

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

Po trzech latach przerwy powraca na warszawskie sceny wyj¹tkowy festiwal,
autorskie dzie³o dyrektor artystycznej, Edyty Kozak. Misj¹ cia³o/umys³ jest wy-
szukiwanie najciekawszych nurtów polskiej i œwiatowej sztuki tañca, prezento-
wanie nowych tendencji w choreografii oraz wspieranie kreatywnoœci i progre-
sywnych propozycji. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, przedstawiaj¹ce
zupe³nie now¹ jakoœæ w tañcu - sztukê, która zrywa z konwencj¹, otwiera na
eksperymenty i prowokuje do myœlenia. Tematyka tegorocznej edycji obraca siê
wokó³ powszechnej globalizacji, dialogu kultur, pytañ o to¿samoœæ oraz wp³yw
wymiany miêdzykulturowej i e/migracji na estetykê i metody pracy.

Festiwal prezentuje wybuchow¹ mieszankê kultur. Demaskuje mity i stereoty-
py, konfrontuje wyobra¿enia o kulturze azjatyckiej z dzisiejsz¹ twórczoœci¹ arty-
stów z tego kontynentu. Pokazuje formy tañca i ruchu, które nie ulegaj¹ wp³ywom
innej kultury. Zapoznaje widza z projektami wspó³pracy artystycznej miêdzy kra-
jami europejskimi, wreszcie pozwala samemu widzowi wzi¹æ aktywny udzia³ w
zabawie tañcem. W tym roku uda³o siê skupiæ wydarzenia festiwalowe w jednym
miejscu – w rewitalizowanych przestrzeniach postindustrialnych – w nowopowsta-
j¹cym Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni KONESER. Obok regularnych przed-
stawieñ, organizatorzy zapraszaj¹ do Teatru Wytwórnia na bezp³atne imprezy
towarzysz¹ce: do Salonu Veroniki Blumstein (program salonu poni¿ej), na Miê-
dzynarodow¹ Konferencjê Tañca Exchange/Change pod has³em „Szukamy miej-
sca dla tañca” oraz narodowe lekcje tañca dla wszystkich i spotkania z artystami.

Program festiwalu:

6 i 7.06 godz. 20 - Constanza Macras /Dorky Park/ (Niemcy),

Big in Bombay. UWAGA! Spektakl zawiera odwa¿ne sceny obyczajowe

Rozmach, show i adrenalina. Argentyñska choreografka mieszkaj¹ca w Ber-
linie, Constanza Macras, proponuje efektown¹ interpretacjê sceniczn¹ fenome-
nu globalizacji. Na scenie pojawia siê wybuchowa mieszanka charakterów, hi-
storii, estetyk, polityki, muzyki, tañca i opery mydlanej rodem z Bollywood.

8.06 godz. 19 - Pichet Klunchun (Tajlandia), I am a demon

Bardzo osobiste wyznanie artysty, który przez kilkanaœcie lat z ¿elazn¹ dys-
cyplin¹ trenowa³ swoje cia³o i doskonali³ siê w sztuce tradycyjnego tajskiego
tañca masek, Kohn. Klunchun przedziera siê przez folklorystyczn¹ fasadê tra-
dycyjnego tañca, aby u jego sedna odkryæ ziarno wspó³czesnoœci.

9 i 10.06 godz. 19 - Dick Wong (Hong-Kong), B.O.B.* The Final Cut

Zabawa w krzywe zwierciad³o. Jeden tancerz rusza siê, drugi opisuje ten
ruch, a trzeci przedstawia swoj¹ interpretacjê tego co zobaczy³, bez ogl¹dania
pierwowzoru. Artyœcie z Dalekiego Wschodu towarzyszy dwóch polskich tance-
rzy. Na oczach widzów rodzi siê ponadkulturowy jêzyk cia³a.

11.06 godz. 19 - Helena Go³¹b / Johannes M. Lerpeiss (Polska/
Hiszpania), Solo meets rajtuzy

Improwizacja i deja vu. Ostatnia czêœæ trylogii polskiej choreografki. Za³o¿e-
niem tego performensu jest ruchowa i s³owna konfrontacja tancerzy z tematem
g³ównym festiwalu, jakim jest wymiana miêdzykulturowa. Solo meets rajtuzy jest
kolejnym z cyklu performensów, które ³¹czy specyficzny leitmotiv - element pro-
wokuj¹cy uczucie deja vu... Inspiracja lokalnym œrodowiskiem, stanowi¹ca istotne
tworzywo tego projektu powoduje, ¿e ka¿dy spektakl staje siê niepowtarzalny.

12.06 godz. 19 - Magdalena Chowaniec (Polska/Austria), Hold Your
Horses. UWAGA! Spektakl przeznaczony dla widzów doros³ych

Gra z konwencj¹, autotematyzm i g³êbokie, ¿ywe emocje zwi¹zane z pra-
gnieniem samopoznania. Wspó³czesna bohaterka pokazana w kontekœcie idyl-

licznego obrazu XIX-wiecznej wsi. Chowaniec gra m³od¹ dziewczynê, która w
bezkompromisowy sposób d¹¿y do poznania siê i odkrywa, ¿e o jej to¿samoœci
decyduj¹ cia³o i p³eæ.

Marisa Godoy (Szwajcaria) Radical_connector

Opowieœæ o zaskakuj¹cych zale¿noœciach, rz¹dz¹cych ¿yciem cz³owieka. Wycho-
dz¹c od mapy powi¹zañ miêdzy czêœciami cia³a, niepostrze¿enie przechodzimy do
relacji miêdzy œwiatem zewnêtrznym i wewnêtrznym, jednostk¹ a spo³eczeñstwem.

13.06 godz. 19 - Teatr Bretoncaffe (Polska), Manifest Jaszczurki

Dowcipna powiastka filozoficzna poddana zabiegom surrealistycznym uk³a-
da siê w wielopoziomow¹ konstrukcjê pe³n¹ ironii i autoironii. Gatunki nieustannie
konfrontuj¹ siê i przenikaj¹, nie pozwalaj¹c na jednoznaczne okreœlenie formu-
³y spektaklu/manifestu.

Magdalena Reiter (Polska/S³owenia), Forma Interrogativa

Duet polskiej tancerki wspó³czesnej i by³ej primabaleriny s³oweñskich scen,
Mateji Rebolj. Tworzywem spektaklu s¹ ró¿nice pokoleniowe, kulturowe i este-
tyczne. Spektakl stawia pytanie nie tylko o dialog miêdzy ró¿nymi formami
tañca czy kultury, ale i o mo¿liwoœæ i sposób budowania dialogu w ogóle.

14.06 godz. 19 - Les SlovaKs Dance Collective (Belgia), Opening Night

Grupa pracuj¹cych w Belgii s³owackich artystów szuka odpowiedzi na pyta-
nie, jak przemiany ostatnich dziesiêcioleci wp³ynê³y na kulturê s³owack¹ i wschod-
nioeuropejsk¹. Spektakl doskona³y technicznie, urzekaj¹cy filigranowym sty-
lem i wykonaniem. £¹czy przyjemnoœæ estetyczn¹ z istotnym pytaniem o stosu-
nek do tradycji.

13 i 14.06 godz. 21 oraz 15.06 godz. 19 - Velma (Szwajcaria),
Velma Superstar

Znany z niekonwencjonalnych przedsiêwziêæ zespó³ muzyczno-teatralno-ta-
neczny tym razem bierze na warsztat zjawisko generowania kolejnych idoli i
zwi¹zanych z nimi rytua³ów. Na scenie króluj¹ ironia i humor. Koloryt lokalny
zapewnia chór trzydziestu warszawskich performerów, skompletowany specjal-
nie na ten wystêp. Partnerami zespo³u s¹:  Foundation Nestlé pour l’Art.  i
ProHelvetia - Szwajcarska Fundacja dla Kultury

Imprezy towarzysz¹ce:

6-15.06 godz. 17-21 - Veronika Blumstein Saloon

Fikcyjna postaæ Veroniki Blumstein - polskiej tancerki i choreografki dzia³a-
j¹cej w Polsce i USA – stanowi platformê do prezentacji projektów twórczych i
prac w procesie zrealizowanych przez polskich i zagranicznych choreografów
we wspó³pracy z artystami innych dziedzin sztuki.

6-15.06 od godz. 17 do rozpoczêcia ostatniego spektaklu Peter Pley-
er (Niemcy), Track Through Terrain / II

Przyk³ad otwartej formy anga¿uj¹cej widza w miejsce profesjonalnego tan-
cerza. Zainspirowany p³yn¹cym z odtwarzaczy MP3 g³osem fikcyjnej tancerki i
choreografki Veroniki Blumstein - widz eksploruje historiê tañca oraz fizyczn¹
przestrzeñ festiwalowych wydarzeñ i tworzy w³asn¹ choreografiê.

6-15.06 od godz. 17 do rozpoczêcia ostatniego spektaklu Edyta
Kozak (Polska), Dancing for you for one minute…

Artystka oddaje widzowi swój czas kreacji, aby ten sam móg³ staæ siê twórc¹
i tworzywem jednoczeœnie. Powstaj¹ce jednominutowe, indywidualne etiudy
widzów sk³adaj¹ siê na zbiorow¹ to¿samoœæ nieistniej¹cego autora, a dzie³o
nigdy nie jest zakoñczone, bo trwa tak d³ugo, jak d³ugo jest jeszcze mo¿liwoœæ
udzia³u kolejnego widza.

7.06 godz. 19 - Kerstin Evert / Janine Schulze (Niemcy), Lecture
Performance: „Music was my first love and dance will be my last,
or: Veronika Blumstein listens to the dance and sees the music”

Spektakl w formie wyk³adu nt. Weroniki Blumstein i Michaela Woltersa. Blum-
stein to fikcyjna tancerka i choreografka, ujmuj¹ca swoim doœwiadczeniem naj-
wa¿niejsze zjawiska i postaci tañca wspó³czesnego. Michael Wolters to m³ody
kompozytor. Kerstin i Janine odtwarzaj¹ mo¿liwy przebieg nietypowej wspó-
³pracy tych dwojga.

10.06 godz. 20 - Dragana Bulut (Serbia), Once upon a time... and
again from the beginning...

Spektakl w bezustannym procesie. Bulut w dowcipny sposób wykorzystuje sche-
maty cia³a w d¹¿eniu do ruchu i konfrontuje jakoœæ ruchu generowanego przez
wytrenowanego tancerza i performera nie-tancerza. Eksploruje przy tym koncept
„pocz¹tku” i porusza kwestiê obecnoœci powtórzenia w ikonach kultury masowej.

9.06 godz. 18 - Teatr Bretoncaffe (Polska), Pokaz pracy w procesie

Dla twórców Bretoncaffe taniec jest ogóln¹ nazw¹ pracy nad cia³em, a praca
ta zak³ada potraktowanie cia³a jako medium treœci psychicznych. Pocz¹wszy od
2004 roku zespó³ systematycznie pracuje nad w³asn¹ technik¹ pracy z cia³em,
czerpi¹c inspiracjê z psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.

7–15.06 godz. 11 i 17 - Narodowe lekcje tañca

Narodowe lekcje tañca prowadz¹ zaproszeni goœcie: tancerze i choreografo-
wie wystêpuj¹cych zespo³ów. Lekcje s¹ otwarte dla wszystkich i nie s¹ nauk¹
konkretnej techniki tañca, lecz zabaw¹ i prac¹ z ikonami tañców poszczegól-
nych krajów i regionów przetworzon¹ przez wspó³czesnych choreografów.

Spotkania z artystami

To jeszcze jeden sposób spojrzenia na taniec – tym razem przez pryzmat
twórcy. Podobnie jak w spektaklach zderz¹ siê tu ró¿ne kultury i sposoby my-
œlenia. Bêd¹ zwyk³e rozmowy, zaskakuj¹ce kombinacje, improwizacje i odkry-
wanie masek. Niektóre ze spotkañ przybior¹ postaæ artystycznej kreacji.

Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni KONESER ul. Z¹bkowska
27/31, tel. 022 394 25 69. Bilety 0-50 z³. Informacja i rezerwacja
biletów: rezerwacja@cialoumysl.pl 

Bilety dostêpne w sieci www.ticketonline.pl w punktach sieci Empik
Bileteria oraz Bileter, a tak¿e w biurze festiwalowym.

Dla widzów parking na terenie Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni
KONESER. Wiêcej szczegó³ów na stronie www.cialoumysl.pl

Cia³o/umys³ 2008
Od 6 do 15 czerwca w Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni KONESER odbêdzie siê „7 miêdzynarodowy festiwal tañca wspó³czesnego cia³o/umys³ 2008”.

Cia³o/umys³ > jak tworzyæ taniec w epoce kultury masowej, epoce globalizacji? > najciekawsze kierunki œwiatowej sztuki tañca > nowa chore-
ografia, performens, teatr postdramatyczny, taniec, nie-taniec, teoria i krytyka, taniec a nowe media > nowe polityczne, wielokulturowe, spo³ecz-
ne, konteksty tañca > inspiracje, emocje, przestrzeñ i pole dzia³ania nowego tañca.

Prawnik radzi

Osoba, która podarowa³a
innej osobie jak¹kolwiek rzecz
- ruchomoœæ b¹dŸ nierucho-
moœæ – (zwana darczyñc¹),
mo¿e odwo³aæ darowiznê ju¿
wykonan¹, je¿eli osoba otrzy-
muj¹ca darowiznê (zwana ob-
darowanym) dopuœci³a siê
wzglêdem darczyñcy ra¿¹cej
niewdziêcznoœci. Odwo³anie
darowizny nastêpuje poprzez
oœwiadczenie z³o¿one obdaro-
wanemu na piœmie i musi byæ
dokonane w ci¹gu roku od
dnia, w którym darczyñca do-
wiedzia³ siê o niewdziêcznoœci
obdarowanego.

Nieca³e dwa lata temu pani
Joanna K. podarowa³a swoje-
mu niezamo¿nemu bratanko-
wi Karolowi W. nale¿¹cy do
niej dom. Poniewa¿ Joanna K.
jest osob¹ wiekow¹ i nie po-
siada dzieci, swój dorobek
¿ycia w postaci przedmiotowe-
go domu postanowi³a podaro-
waæ jedynemu dziecku swoje-
go brata Karolowi W., by w
przysz³oœci – po jej œmierci -
móg³ on w domu tym zamiesz-
kaæ wraz z rodzin¹ lub sprze-
daæ go, a z otrzymanych pie-
niêdzy kupiæ wiêksze mieszka-
nie lub nowy dom.

Niestety, czas pokaza³, i¿
darowanie domu przez Joannê
K. bratankowi nie by³o dobr¹
decyzj¹. Bratanek Karol W.
okaza³ siê byæ osob¹ wyj¹tko-
wo okrutn¹, bezwzglêdn¹ i za-
ch³ann¹. W kilka miesiêcy od
czasu dokonania na jego rzecz
przedmiotowej darowizny
zacz¹³ namawiaæ ciotkê Joan-
nê K., by sprzedaæ dom, a pie-
niêdzmi siê podzieliæ, z czasem
na tle powy¿szego dochodzi³o
miêdzy nimi do coraz czêst-
szych k³ótni, podczas których
Karol W. by³ agresywny i aro-
gancki w stosunku do ciotki.
Dosz³o nawet do sytuacji, kie-
dy Joanna K. doœæ ciê¿ko za-
chorowa³a, zaœ Karol W. mimo
mo¿liwoœci nie pomóg³ ciotce w
chorobie - nie tylko nie zainte-
resowa³ siê losem ciotki, ale
równie¿ nie raczy³ pomagaæ w
robieniu drobnych zakupów
œrodków spo¿ywczych, a nawet
leków. Ostatecznie, bêd¹c w³a-
œcicielem domu i chc¹c go
szybko sprzedaæ, Karol W. po-
stanowi³ wyrzuciæ ciotkê Joan-
nê K. z domu. Wówczas Joan-
na K. przestraszy³a siê, gdy¿
nie wiedzia³a, co bêdzie mia³a
ze sob¹ pocz¹æ i gdzie bêdzie
mog³a zamieszkaæ.

Poniewa¿ zachowanie Ka-
rola W. by³o przejawem ra¿¹-

Odwo³anie darowizny
cej niewdziêcznoœci, której
jako osoba obdarowana dopu-
œci³ siê on w stosunku do ciot-
ki Joanny K., bêd¹cej dar-
czyñc¹, przygotowa³em dla
Joanny K. pismo, w którym
odwo³a³a ona dokonan¹ daro-
wiznê, wskazuj¹c powody
swojej decyzji i wezwa³a jed-
noczeœnie bratanka do zwrotu
przedmiotu darowizny - domu.
Przedmiotowe pismo zosta³o
dorêczone Karolowi W., który
jednak nie uzna³ odwo³ania
darowizny i nie zamierza³ prze-
nieœæ w³asnoœci przedmioto-
wej nieruchomoœci (domu) z
powrotem na ciotkê Joannê K.

W imieniu mojej klientki wy-
st¹pi³em do S¹du z pozwem, w
którym domaga³em siê zwrotu
na jej rzecz od Karola W. przed-
miotu darowizny w postaci
domu. Poniewa¿ przedstawio-
ne w trakcie postêpowania s¹-
dowego dowody w sposób jed-
noznaczny potwierdzi³y, i¿ Ka-
rol W. dopuœci³ siê ra¿¹cej nie-
wdziêcznoœci w stosunku do
ciotki Joanny K., S¹d nie mia³
problemu z wydaniem wyroku,
dziêki któremu Joanna K. po-
nownie sta³a siê w³aœcicielem
„swojego” domu. Wyrok w ni-
niejszej sprawie nie jest jeszcze
prawomocny, albowiem Karol
W. z³o¿y³ od niego apelacjê,
jednak¿e z ca³¹ pewnoœci¹ s¹d
drugiej instancji utrzyma w
mocy wydane ju¿ orzeczenie.

Art. 898 § 1 kodeksu cywil-
nego (k.c.) „Darczyñca mo¿e
odwo³aæ darowiznê nawet ju¿
wykonan¹, je¿eli obdarowany
dopuœci³ siê wzglêdem niego
ra¿¹cej niewdziêcznoœci”.

Art. 899 § 3 k.c. „Darowizna
nie mo¿e byæ odwo³ana po
up³ywie roku od dnia, w którym
uprawniony do odwo³ania do-
wiedzia³ siê o niewdziêczno-
œci obdarowanego”.

Art. 900 k.c. „Odwo³anie
darowizny nastêpuje przez
oœwiadczenie z³o¿one obdaro-
wanemu na piœmie”.

Radca Prawny
Dariusz Budnik

z Kancelarii Radców
Prawnych w Gdañsku

przy ul. Œwiêtojañskiej 47/48,
tel. (0 58) 305 30 88,

www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospo-

darcze (w tym prawo handlo-
we i prawo spó³ek), prawo cy-
wilne (w tym prawo spadkowe,
nieruchomoœci), prawo pracy,
prawo przewozowe, postêpo-
wanie egzekucyjne.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05

SEZON LETNI ‘2008 w muszli koncertowej w Parku Praskim

soboty, godz. 16 „Praga nie tylko rockowa”

niedziele, godz. 16 „Niedzielne Koncerty w Parku Praskim”

Do 10 czerwca, godz. 10-18 - Wystawa malarska serbskiego
artysty MIODRAG MIKOMOON PEŒIÆ
3 czerwca (wt.), godz. 18 - „Wieczory filmowe”, „Wielcy na-
szej sceny” JERZY PAW£OWSKI & DANUTA ¯ELECHOW-
SKA i JAN ZAGOZDA, prowadzenie – Janusz Horodniczy
4 czerwca (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - kon-
cert w wykonaniu klasy œpiewy solowego prof. Eweliny Chro-
bak-Hañskiej (ZPSM imJ. Elsnera w Warszawie, ul. Miodowa)
5 czerwca (czw.), godz. 18 - „Wieczory pieœni i tañca – Mig-
da³y i pomarañcze”, „Noche Latina” pieœni Ameryki £aciñskiej
W drugiej czêœci pokaz salsy w wykonaniu tancerzy Salsa Li-
bre oraz nauka podstaw tañca.
11 czerwca (œr.) godz. 18 - „Wieczory poetycko-muzyczne”,
„HERBERT - dawnych mistrzów martwa natura w ogrodzie”
DANUTA NAGÓRNA, KATARZYNA KOSTRZEWA, ROBERT
SKIERA
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Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

Zamiast wielu rat,
jedna ni¿sza.

SprawdŸ, jak wygodny mo¿e byæ
nasz kredyt konsolidacyjny:

• jedna ni¿sza rata

• sp³ata w jednym banku i w jednym dogodnym terminie

• mo¿liwoœæ otrzymania ekstra gotówki

• okres kredytowania do 96 miesiêcy

• wysoki limit kredytowy - do 120 000 z³

• bez zaœwiadczeñ o zarobkach

Sprzeda¿

POL-TOP

0501-273-333

www.poltop.waw.pl

�

�

�

�

�

Zacisze luksus wœród willi!

metra¿e od 45-88 m2

cena na dziœ

od 7000 z³/m2

kameralny,

chroniony budynek

gara¿ podziemny

w³asnoœæ hipoteczna

KLIMATYZACJA GRATIS!

Restauracja Mega Bait
zaprasza na KUCHNIÊ MIÊDZYNARODOW¥

ul. Modliñska 199, czynna w godz. 1200 - 2200

tel. 022 744 50 33, fax 022 744 53 21

                Organizacja spotkañ firmowych i przyjêæ okolicznoœciowych

    Zapraszamy do ogródka - menu grillowe

                Przyjmujemy zamówienia na wynos

♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦

www.megabait.pl

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Noc Muzeów na Pradze

szyk. Przed „Mellin¹ Sztuki” ma-
larstwo na szkle prezentowa³
Zbigniew Nasiorowski. Projekt
„Artystyczna Brzeska 2008”
trwaæ bêdzie do 6 czerwca.

Po drugiej stronie ulicy, przy
Brzeskiej 6, w Pracowni Sztuk

Piêknych „Magiel” Stefan S³a-
wiñski wystawi³ cykl obrazów o
wspólnym tytule „Dotyk”. Nato-
miast w stosunkowo nowej, ist-
niej¹cej od pó³ roku Galerii „B
9”, przy Brzeskiej 9 mo¿na
by³o, miêdzy innymi, zobaczyæ
obrazy Marzeny Bigaj, malowa-
ne technik¹ batiku. Jest to tech-
nika barwienia tkanin, polega-
j¹ca na nak³adaniu wosku a
nastêpnie na farbowaniu tkani-
ny. Tylko miejsca nie zamasko-
wane warstw¹ wosku zostaj¹
zabarwione. W tej samej gale-
rii wystawi³a cztery kola¿e Ire-
na Czy¿ewicz-Cieœlak.

Na Noc Muzeów kolejny wer-
nisa¿ przygotowa³o równie¿ Sto-
warzyszenie Artystów fabs. W
galerii przy Brzeskiej 7 tym ra-
zem goœci³y dwie artystki z Nie-
miec, Monika Brandmeier i Si-
bylle Hofter, które swoj¹ wysta-

wê rzeŸby i fotografii nazwa³y
„Blacksocksblue i jednopodru-
gim”. Monika Brandmeier, autor-
ka trójwymiarowych instalacji za-
fascynowana jest form¹ walca.
Dlatego jej „obraz”, wydrukowa-
ny na siatce budowlanej ma pó-
³okr¹g³y kszta³t. Przedstawia
kawa³ek bie¿ni lekkoatletycznej
lub boiska do koszykówki. W
drugiej i trzeciej pracy te¿ wystê-
puj¹ walce, przytrzymywane me-
talowymi listwami. Sibylle Hofter
natomiast zaprezentowa³a w
fabsie szereg zdjêæ, u³o¿onych
parami, jedno po drugim. Ka¿d¹
parê ³¹czy jakiœ element- kszta-
³t fotografowanej rzeczy, prze-
rwa miêdzy obiektami, podobny
cieñ. A co ³¹czy obie artystki?
Mimo, ¿e pos³uguj¹ siê innym
medium, maj¹ podobne spojrze-
nie na abstrakcjê, podobne od-
niesienie do „pozorów prawdo-
podobieñstwa”. Ich prace mówi¹
o powszechnie odczuwanym
zaskoczeniu tym, ¿e rzeczy
zmieniaj¹ siê, gdy siê im bli¿ej
przyjrzeæ: „w œwietle dziennym
czarne skarpetki okazuj¹ siê
niebieskie”, st¹d intryguj¹cy
tytu³ ekspozycji.

Wystawê „Blacksocksblue i
jednopodrugim” w galerii fabs
przy ul. Brzeskiej 7 mo¿na
ogl¹daæ do 30 maja w sobotê i
niedzielê w godz. 13-15 lub po
uzgodnieniu telefonicznym,
tel.: 0505-12-14-17.

W Nocy Muzeów uczestni-
czy³a równie¿ m³odzie¿ ze œwie-
tlicy Stowarzyszenia „Mierz
Wysoko” przy Brzeskiej 20.
Dzieci pokazywa³y swoje umie-
jêtnoœci chodzenia na szczu-
d³ach, a w otwartym do godz. 22
klubie prezentowa³y wykonane
przez siebie obrazy i fotografie.

Nasz nocny spacer po pra-
skich galeriach zakoñczymy w
Centrum Kultury „Koneser”,

gdzie dzia³a kilka artystycz-
nych pracowni. 17 maja du¿¹
popularnoœci¹ cieszy³ siê „Ma-
gazyn Praga”, który oferowa³
zwiedzaj¹cym du¿y wybór
sztuki u¿ytkowej. Mo¿na tam
by³o wybraæ linijki w kszta³cie
pistoletu, niepowtarzalne kub-
ki i szk³o oraz wiele zabawnych
przedmiotów dla dzieci.

Praska Noc Muzeów by³a czê-
œci¹ Warszawskiej Nocy, a ta z
kolei - czêœci¹ Europejskiej Nocy
Muzeów. Szacuje siê, ¿e bra³o w
niej udzia³ ponad 2 tys. muzeów
i galerii w ponad 40 krajach.

Joanna Kiwilszo

dokoñczenie ze str. 1

W marcu na naszych ³amach Liga Kobiet Pol-
skich zaprasza³a do udzia³u w projekcie, który
zosta³ pozytywnie oceniony i wsparty finansowo
przez Niemiecki Zwi¹zek Uniwersytetów Ludo-
wych – Przedstawicielstwo w Polsce. Realizo-
wano go w Warszawie, przy wspó³pracy z Oœrod-
kiem Pomocy Spo³ecznej, korzystaj¹c z goœcin-
noœci Maryli Majchrzak w Domu Dziennego Po-
bytu przy ul. Brzeskiej 4 i Katarzyny Dy¿akow-
skiej w Klubie Z³otego Wieku przy pl. Hallera oraz
w Oddziale LKP w Grodzisku Mazowieckim.

W ci¹gu dwóch miesiêcy uczestnicy projektu brali
udzia³ w ró¿norodnych zajêciach: grupowej gimna-
styki i rehabilitacji z Marzen¹ Gardock¹, malowa-
nia pod kierunkiem Jolanty Stambultzys, kola¿y –
Ireny Czy¿ewicz-Cieœlak. Porad prawnych udziela-
³a El¿bieta Balicka, psychologicznych – Wioletta
Oszczypko. Pomaga³ energoterapeuta Henryk
Dembiñski. „Pokochaj swoje serce” – zachêca³a
podczas wyk³adów dr Ewa Burbicka, kardiolog. Na
wieczorkach przy œwiecach „Poka¿, co potrafisz”
by³a muzyka, œpiew, taniec i poezja. Koñcowy ak-
cent  stanowi³a wycieczka do wsi Mostówka,
gdzie w ramach czynnego odpoczywania po-
wsta³y witra¿e i figurki z gliny.

„Najpierw by³a niepewnoœæ, potem zapa³”
– wspomina  Maria Norin. Podczas spotka-
nia 20 maja uhonorowano panie, bardzo ak-
tywne na zajêciach malarstwa: znan¹ na-
szym Czytelnikom Irenê Czy¿ewicz-Cieœlak
oraz Mariannê Wybul, autorkê podziwiane-
go na wystawie portretu kotka. Pani Marian-
na by³a zaskoczona tym uznaniem. Plastyk¹
interesowa³a siê wczeœniej,  gdy pracowa-
³a jako retuszer offsetowy w Domu S³owa
Polskiego. Ma w swym dorobku akwarele i
obrazy olejne; teraz zajê³a siê pastelami.

Namaluj jesieñ
Zapytana o nastêpne dzie³a, odpowiada z ta-
jemniczym uœmiechem: „Raczej picassowskie
prace!”.

Pan Bogus³aw, jeden z niewielu mê¿czyzn
uczestnicz¹cych w projekcie, wspomina: „Mia³em
opory co do udzia³u w wycieczce; potem siê roz-
luŸni³em. Uwa¿am siê za antytalent do rysunków,
ale zaczê³o mi wychodziæ. Na zajêciach by³a do-
bra atmosfera: œmiech, ¿arty, piosenki”.

„Panowie wol¹ siedzieæ przed telewizorem i
ogl¹daæ mecze – uwa¿a pan Zygmunt. Na 22
osoby na gimnastyce by³o 4 mê¿czyzn; podob-
nie – na basenie. Ja lubiê ruch. Jesteœmy zado-
woleni, szczególnie ze spotkania z pani¹ psy-
cholog. Prowadzi³a seminarium w przystêpny
sposób, dawa³a naukê ¿yciow¹. Bardzo chêtnie
jeszcze byœmy siê spotkali.”

Zdaniem Wojciecha Gajewskiego, panowie
skupiaj¹ swoj¹ uwagê na innego rodzaju rozryw-
kach i nie czuj¹ takiej potrzeby integracji, jak pa-
nie. Wol¹ mniej sformalizowane sposoby spêdza-
nia czasu w grupie: grê w warcaby czy szachy,
odpoczynek na ³awce w parku. Panie optuj¹ za
czymœ, co ma charakter bardziej oficjalny; chyba
mniej siê wstydz¹ pewnych dzia³añ. Panowie –
wbrew pozorom – s¹ bardziej skryci. Nie bez zna-
czenia jest te¿ statystyka: mê¿czyŸni ¿yj¹ œred-
nio o 8 – 9 lat krócej. Panów w wieku senioral-
nym jest mniej; mo¿e zdrowie nie pozwala im na
udzia³ w takich zajêciach.”

Maria Norin, która  stworzy³a i kierowa³a pro-
jektem „Akademia starszego cz³owieka – Nama-
luj swoj¹ jesieñ ¿ycia”, jest bardzo zadowolona:
„Projekt pokaza³, ¿e jest zapotrzebowanie na
tak¹ dzia³alnoœæ i na kontynuacjê tego, co zo-
sta³o zrobione. Udzia³ w zajêciach zmienia w lu-
dziach poczucie w³asnej wartoœci, wyzwala ta-
lenty, uzdolnienia. Nabieraj¹ przekonania, ¿e nie
powinni byæ bierni w ¿yciu, ¿e wypoczynek te¿
powinien byæ czynny. Odkrywaj¹, ¿e drzemie w
nich ukryty talent, ¿e trzeba go tylko wydobyæ –
choæby na staroœæ. Realizacja nastêpnych pro-
jektów zale¿y od sponsorów – czy znajdziemy
kogoœ, kto bêdzie chcia³ nas wspieraæ finanso-
wo, a czasami tak¿e merytorycznie”.              K.

„W ¿yciu ka¿dej organizacji s¹ dni powsze-
dnie, wype³nione prac¹; s¹ dni œwi¹teczne,
podczas których dzielimy siê radoœci¹ wspól-
nego przebywania i satysfakcj¹ z tworzone-
go dzie³a. S¹ tak¿e dni szczególne – podsu-
mowañ i refleksji oraz formu³owania nowych
wyzwañ”- tymi s³owami przewodnicz¹ca Za-
rz¹du Wojewódzkiego Ligi Kobiet Polskich,
Maria Norin, otworzy³a spotkanie, podsumo-
wuj¹ce projekt „Akademia starszego cz³owie-
ka – namaluj swoj¹ jesieñ ¿ycia”. 20 maja w
Klubie Z³otego Wieku spotkali siê uczestni-
cy projektu oraz goœcie, m.in. Ewa Oleœnie-
wicz, g³ówny specjalista w Biurze Polityki
Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy oraz Woj-
ciech Gajewski, dyrektor Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej Praga Pó³noc. Salê dekorowa³y
wykonane podczas zajêæ obrazy, witra¿e, ko-
la¿e reliefowe i figurki ceramiczne.
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lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, tel. 022 782-48-88, 0602-341-684
Pe³en zakres us³ug

� 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!

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, dopóty choæby jedna
osoba, która zna realia lat 70.
ubieg³ego stulecia ¿yje i zasia-
da w gronie osób podejmuj¹-
cych decyzje polityczno-go-
spodarcze dopóty, drodzy Pañ-
stwo, bêdzie powracaæ  epoka
towarzysza Edwarda.

Jako lekko podstarza³y kibic
przygl¹dam siê przygotowa-
niom do najbli¿szego tak¿e na-
szym sercom, bo naszego pi-
³karskiego Euro. S³yszê, czytam
i widzê we wszystkich mediach,
¿e nie zd¹¿ymy z budow¹ tego
... i tego ... i tegooo. Zaprzepasz-
czamy ¿yczliwoœæ i zaufanie
Europy w gnuœniej, nieprofesjo-
nalnej, k³ótliwej mama³ydze nie-
mo¿noœci do dzia³ania w mo-
mencie, kiedy wreszcie  wszyst-
ko mo¿na zrobiæ dobrze razem.

Od ró¿añcowego moheru po
bia³ko jaj na fryzurach i gitarowych
strunach punków. Ka¿dy chce
wykrzykn¹æ jeeeeeessssst!!!!

Nie wspomnê o politykach,
których brzuchy mog³yby wy-
pe³niaæ siê chipsami, dobrym
piwem i dum¹ ze sportowej
ugody w imiê dobrej zabawy i
zarobku prostych ludzi. Proszê
Szanownych! Edward Gierek
powróci w ca³ej swojej pogro-
bowej okaza³oœci najpóŸniej w
2012 roku. Ten rok bêdziemy
pamiêtali jako fina³ sklecenia i
³apu capu. Gratulujê.

Niech zasiany niepokój to-
warzyszy niepokojowi o po-
wracaj¹c¹ gruŸlicê.

Do zachorowania na gruŸlicê
predysponuj¹ wszystkie te sytu-
acje, w których dochodzi do spad-

ku odpornoœci ogólnej organizmu.
Zatem zwierzêta i ludzie niedo-
¿ywieni, wychudzeni, cierpi¹cy na
choroby przewlek³e s¹ bardziej
nara¿eni na zachorowania ni¿
osobniki zdrowe, pe³ne ¿ycia i
energii. Na prawdopodobieñstwo
zara¿enia ma wp³yw czas ekspo-
zycji na dzia³anie pr¹tków.

Te, po wnikniêciu do ofiary,
tworz¹ tzw. ognisko pierwotne.
Ogniska pierwotne powstaj¹
najczêœciej w p³ucach, gardle i
jelitach. Po zbudowaniu „ciep³e-
go gniazdka” nastêpuje inten-
sywne namna¿anie zarazków i
wysiewanie siê naczyniami
ch³onnymi do regionalnych wê-
z³ów ch³onnych. Tak rozpoczy-
na siê jeden z najwiêkszych dra-
matów ludzkoœci, czyli zespó³
gruŸliczy. Od tego momentu bez
intensywnej i specjalistycznej
terapii nie ma odwrotu od roz-
woju choroby. Pr¹tki zaczynaj¹
pojawiaæ siê we krwi. Wraz z
krwioobiegiem mo¿liwoœci wy-
siewania siê do dowolnych na-
rz¹dów s¹ nieograniczone. Naj-
czêstsz¹ postaci¹ gruŸlicy
uogólnionej jest tzw. gruŸlica
prosówkowa. Nazwa pochodzi
od podobieñstwa do wygl¹du
ziaren prosa - guzków, umiejsco-
wionych w narz¹dach, zaatako-
wanych przez gruŸlicê. Zmiana-
mi najczêœciej objête s¹ œledzio-
na, w¹troba i p³uca. W zale¿no-
œci od odpornoœci i kondycji cho-
rego przebieg choroby jest ostry
lub przewlek³y. W ka¿dym przy-
padku osobnik chory jest w sta-
nie zara¿aæ œrodowisko, ssaki i
ptaki ¿yj¹ce w bezpoœrednim
otoczeniu. W dzisiejszych cza-

sach czêœciej zdarza siê sytu-
acja w której cz³owiek zara¿a
zwierzêta ni¿ zwierzê cz³owieka.
Pañstwo polskie przeznacza
ogromne œrodki finansowe na
diagnostykê i eliminowanie za-
ra¿onych sztuk byd³a. Ten gatu-
nek zosta³ uznany za najbardziej
potencjalnie zagra¿aj¹cy zdro-
wiu cz³owieka. Dlatego zdrowie
krówek jest monitorowane tak
rzetelnie. Drugim gatunkiem
zwierz¹t, u którego czêsto dia-
gnozowana jest gruŸlica, jest
ptactwo. Od kur, indyków, perli-
czek, gêsi, a tak¿e egzotycznych
papug mo¿e ta straszna choro-
ba zaatakowaæ. Ze zwyk³ych
przydomowych hodowli. Co cie-
kawe, bardzo wyraŸnie spad³a
liczba gruŸlicy pierwotnej.

Jeszcze raz podkreœlê - w
ostatnich latach dochodzi do
zara¿ania siê zwierz¹t od lu-
dzi. Poziom ¿ycia w naszym
kraju systematycznie siê obni-
¿a. Na marne mog¹ pójœæ wie-
loletnie wysi³ki s³u¿b weteryna-
ryjnych, je¿eli równolegle nie
stworzymy dla siebie godnych
warunków ¿ycia i solidnych
dróg, hoteli i stadionów.

POwrót Gierka

Sobota 31 maja:

1. Z okazji jubileuszu 80 lat Warszawskiego
ZOO - gra Kapela Praska Stanis³awa Wielan-
ka w godz. 11 – 17

2. W kilku miejscach Ogrodu przez ca³y dzieñ
organizowane s¹ konkursy, animacje, gry i zabawy

3. W centrum Ogrodu odbêdzie siê festyn pt.
„W Indiañskiej Wiosce”

- indiañskie zabawy dla ca³ej rodziny”
- indiañski tor przeszkód
- strzelanie z ³uku
- nauka indiañskiego tañca i pieœni
- poszukiwanie z³ota
- indiañskie konkurencje sportowe
4. Odbêdzie siê IV  Miêdzynarodowa Wystawa

Rasowych Œwinek Morskich- konkurowaæ bêdzie
ok. 100 przedstawicieli ró¿nych odmian œwinki

5. Z okazji trwaj¹cej w tym roku na œwiecie Kam-
panii pt. „Alarm dla p³azów” w okolicy Herpeta-
rium prezentowane bêd¹ ¿aby, o których opowia-
daæ bêd¹ pracownicy ZOO. Odbêd¹ siê te¿ kon-
kursy wiedzy o ¿abach z atrakcyjnymi nagrodami

6. Firma Sferia zorganizuje profesjonalne sy-
mulatory komputerowe (wyœcigi samochodowe)
oraz 4 stanowiska telefonicznie, w których bêdzie
mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnej rozmowy tele-
fonicznej z dowolnym miejscem na kuli ziemskiej

Niedziela 1 czerwca – bezp³atny wstêp do
ZOO dla dzieci do lat 12

W programie: punkty 1, 2, 3, 6 z soboty i po-
nadto Centrum Medyczne Damiana poprowa-
dzi punkt konsultacyjny, w którym bêdzie mo¿-
na zasiêgn¹æ porady u internisty, pediatry oraz
wykonaæ kilka badañ diagnostycznych (pomiar
ciœnienia, cholesterolu, cukru)

Ogród Zoologiczny zaprasza z okazji Dnia Dziecka
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Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

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

POzytywnie

WYPO¯YCZALNIA BAGA¯NIKÓW SAMOCHODOWYCH
BOXY DACHOWE, UCHWYTY ROWEROWE

tel. 0696-085-381,  WARSZAWA – ZACISZE

„Platforma ciê kocha,

Czy chcesz tego czy nie,

Platforma ciê kocha,

Jest romantycznie…”

Powy¿sze s³owa wystarczy-
³y, by straci³ pracê najlepszy
dyrektor praskiego domu kul-
tury – Ryszard Makowski,
twórca kabaretu OTTO (ten
najwiêkszy, z d³ugimi w³osa-
mi). Praskie Spotkania z Kul-
tur¹ na ul. Z¹bkowskiej i inne
pomys³y praskiego PiS na roz-
ruszanie kulturalne naszej
dzielnicy, wymyœlone i zreali-
zowane w poprzedniej kaden-
cji nie uda³yby siê bez niego.

Niestety, Makowski - jak to
satyryk, napisa³ piosenkê o
Platformie. £agodn¹, ale ¿ar-
tobliw¹. I zamieœci³ j¹ w inter-
necie. Natychmiast straci³ za to
pracê. M¹drzy ludzie mówi¹,
¿e dyktaturê poznaje siê po
totalnym… braku poczucia hu-
moru. Tak by³o za PRL, tak jest
za dyktatury mi³oœci. Wrogiem
w³adzy s¹ artyœci. Pamiêtaj¹
Pañstwo film „Kabaret” Boba
Fosse’a z Liz¹ Minneli? Przez
pryzmat sceny pokazuje on

narodziny faszyzmu. Duszna
atmosfera koñca Republiki
Weimarskiej coraz bardziej
przypomina Polskê pod buta-
mi Tuska i Schetyny.

Tylko, ¿e taka dyktatura ma
poparcie wielkiego biznesu,
w³aœcicieli niemal wszystkich
mediów oraz salonowych ³¿e-
intelektualistów. Niewygodne
fakty siê zamilcza. Gdyby Ma-
kowskiego zwolni³ PiS, na
TVN24 by³by czerwony pasek,
a „Wyborcza” ¿¹da³aby usta-
mi Geremka interwencji UE.

S³oñce Peru, Herr Donald
Tusk og³osi³ w telewizyjnym
orêdziu, ¿e polskie dzieci nie
bêd¹ g³odowaæ. Wiceprzewod-
nicz¹ca PO, Hanna Gronkie-
wicz – Waltz w ramach realiza-
cji tych wytycznych pozbawi³a
obiadów praskie dzieci. Rozu-
miem, ¿e praskie dzieci w Pol-
sce rz¹dzonej przez platfusów
to coœ jak dzieci ¿ydowskie w
nazistowskich Niemczech. We-
d³ug warszawskiej koalicji PO-
SLD mog¹ byæ g³odne.

To ju¿ nie jest œmieszne. Co
Ty na to drogi Sebastianie,

mój s¹siedzie z tej strony
NGP? Czy tak jak kolejne
podwy¿ki, popierasz te¿ zwal-
nianie z pracy niepokornych
artystów i skazywanie dzieci
z mniej zamo¿nych rodzin na
g³ód? Zwracam siê za Twoim
poœrednictwem do warszaw-
skiej lewicy: opamiêtajcie siê!
Cena koalicji z parti¹ liberaln¹
jest zbyt wysoka. Zerwijcie
natychmiast koalicjê z PO –
dla dobra naszego miasta.
Ju¿ doœæ!

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

W przeciwieñstwie do wielu
innych stolic europejskich,
przez które przep³ywaj¹ rzeki,
w Warszawie Wis³a od lat sku-
tecznie dzieli³a miasto na dwie
czêœci: lewobrze¿n¹ i tê
„gorsz¹” – prask¹. Choæ dziœ
Praga jest modna, to jeszcze
do niedawna przyjazd tutaj dla
wielu warszawiaków oznacza³
wyprawê do innego miasta.
Mia³em nadziejê, ¿e ta grani-
ca w tej kadencji wreszcie znik-
nie i to nie tylko dziêki nowym
mostom - których zreszt¹ póki
co nie ma. Niestety w³adze
Warszawy ca³y czas nie maj¹
konkretnej, nowoczesnej wizji
zagospodarowania obu na-
brze¿y Wis³y i przez to po³¹-
czenia miasta w jeden orga-
nizm. Ma³o tego, dziêki pomy-
s³om urzêdników pani prezy-
dent ju¿ wkrótce prawobrze¿-
na Warszawa zostanie prak-
tycznie odciêta od reszty mia-
sta. Wszystko to za spraw¹ ich
koncepcji organizacji ruchu w
zwi¹zku z budow¹ drugiej linii
metra. Podczas dr¹¿enia tuneli
i budowy stacji metra pod
Œwiêtokrzysk¹, Powiœlem, Por-
tem Praskim i Targow¹ do

Odciêci od œwiata,
czyli ma³a apokalipsa

Dworca Wileñskiego, wszyst-
kie drogi wyjazdowe z Pragi, a
co za tym idzie równie¿ z Tar-
gówka i Bia³o³êki zostan¹ pra-
wie ca³kowicie zablokowane.

Niemal nieprzejezdne stanie
siê g³ówne praskie skrzy¿owa-
nie przy pomniku „czterech
œpi¹cych”, gdzie ma powstaæ
stacja Dworzec Wileñski z tu-
nelem do zawracania poci¹gów
metra. Z ruchu prawie na ca³ej
szerokoœci wy³¹czona ma byæ
Targowa, podobnie jak Sokola.

Dla aut ca³kowicie zamkniêty
zostanie most Œl¹sko-D¹brow-
ski, tak samo jak Aleja Solidar-
noœci od mostu do ulicy
Szwedzkiej. Têdy poruszaæ siê
bêdzie mo¿na tylko komuni-
kacj¹ miejsk¹, dlatego istniej¹-
cy tu buspas zostanie przed³u-
¿ony a¿ do ulicy Trockiej.
Wszystkie autobusy jad¹ce od
strony Targówka (w tym równie¿
prywatne) kursowaæ maj¹ po
tymczasowym moœcie wojsko-
wym nad wykopem stacji metra
budowanej przy pomniku „czte-
rech œpi¹cych” i dalej prosto do
tymczasowej pêtli przy pl. Ban-
kowym. Z kolei tramwaje pojad¹
nowo wybudowanymi torami z

ul. 11 Listopada w prawo do Ra-
tuszowej i stamt¹d Jagielloñsk¹
do Al. Solidarnoœci i na most,
omijaj¹c w ten sposób zamkniê-
te skrzy¿owanie Targowej przy
Dworcu Wileñskim. Na pocie-
szenie dla kierowców Zarz¹d
Transportu Miejskiego planuje
poszerzenie Wybrze¿a Szcze-
ciñskiego i Helskiego, aby móc
objechaæ têdy zwê¿on¹ Tar-
gow¹; ale na to, ¿e stanie siê to
szybko, raczej nie ma co liczyæ.

Jak widaæ, wizja organizacji
ruchu przygotowana przez
w³adze miasta oznacza dla
pra¿an - i nie tylko - istn¹ apo-
kalipsê, i to niekoniecznie
ma³¹. Jedynym lekarstwem na
to ma byæ - wed³ug urzêdników
- przesiadka warszawiaków do
komunikacji miejskiej. Choæ
uprzywilejowanie transportu
miejskiego w tym ca³ym ba³a-
ganie wydaje siê byæ sensow-
nym rozwi¹zaniem, to jednak
w³adze Warszawy nie powin-
ny zapominaæ, ¿e dla wielu
warszawiaków poruszanie siê
samochodem to nie tylko ka-
prys, ale koniecznoœæ, wymu-
szona chocia¿by charakterem
pracy. Powstaje równie¿ przy
tym pytanie, czy komunikacja
miejska jest na tyle wydolna,
aby wzi¹æ na siebie ciê¿ar se-
tek tysiêcy mieszkañców stoli-
cy i okolic, którzy nagle zaczn¹
z niej korzystaæ.

Mówi siê, ¿e cel uœwiêca
œrodki. Czy tak jest i w tym wy-
padku? Wydaje siê – i taka jest
zreszt¹ opinia ekspertów – ¿e
szybka budowa II linii metra za
wszelk¹ cenê, a zw³aszcza
kosztem mieszkañców, nie jest
dzia³aniem rozs¹dnym. Dlate-
go pani prezydent musi siê do
tej operacji przygotowaæ
szczególnie starannie i wzi¹æ
pod uwagê nie tylko pomys³y
jej urzêdników, ale równie¿
g³osy mieszkañców. W prze-
ciwnym razie wyborcy z pra-
wobrze¿nej Warszawy wysta-
wi¹ Hannie Gronkiewicz -
Waltz rachunek i to ju¿ za dwa
lata - w wyborach samorz¹do-
wych w 2010 roku.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Klub Radnych LEWICA)

www.sebastianwierzbicki.pl

Jeszcze kabaret czy ju¿ faszyzm?

Rozpoczynaj¹c kolejny cykl
felietonów, dotycz¹cych wspól-
not mieszkaniowych, który
obiecujê kontynuowaæ, zorien-
towa³em siê, ¿e rozpocz¹³em
wiele ró¿nych tematów, o któ-
rych Pañstwa w miarê mo¿liwo-
œci informowa³em i pewne spra-
wy pozostawi³em bez zakoñ-
czenia, a s¹ one wa¿ne z punk-
tu widzenia mieszkañców nie
tylko naszej dzielnicy. Postano-
wi³em wiêc dokonaæ swoistego
rodzaju remanentu i tam, gdzie
jest mo¿liwe dopisaæ ci¹g dal-
szy. Wiele miejsca na ³amach
NGP poœwiêci³em sprawie
Szpitala Praskiego. Ostatnie in-
formacje na ³amach gazety w
tej sprawie to otwarcie 3 mar-
ca, d³ugo oczekiwanego od-
dzia³u chirurgii jednego dnia i
nadal niepewnoœæ, co dalej z
nowym pawilonem. Od tamtej
chwili wiele zmieni³o siê na ko-
rzyœæ. Dziœ mo¿na z ca³¹ pew-
noœci¹ powiedzieæ, ¿e nowy
pawilon powstanie. Konflikt na
linii Szpital Praski - Biuro Poli-
tyki Zdrowotnej zakoñczy³ siê
interwencj¹ Pani Prezydent i
zdymisjonowaniem dyrektor
BPZ. Odpowiednich korekt bu-
d¿etu dokona³a Rada Warsza-

wy, umo¿liwiaj¹c zap³acenie
wykonawcy inwestycji za pra-
ce wykonane w roku ubieg³ym
i bie¿¹cym. Firma powróci³a na
plac budowy i wszyscy co-
dziennie przeje¿d¿aj¹cy Alej¹
Solidarnoœci mog¹ obserwo-
waæ pn¹ce siê ku górze mury
nowego pawilonu. Mam na-
dziejê, ¿e kolejne informacje o
Szpitalu Praskim bêd¹ ju¿ tyl-
ko dobre, ¿e doczekamy siê
gruntownej modernizacji tej
zas³u¿onej dla Warszawy pla-
cówki, a jej pracownicy zaczn¹
normalnie zarabiaæ.

Na pocz¹tku marca porusza-
³em te¿ sprawy ludzi mieszka-
j¹cych w zwróconych by³ym
w³aœcicielom kamienicach.
Osoby te czêsto zajmuj¹ swo-
je lokale od kilkudziesiêciu lat,
a dziœ znajduj¹ siê w sytuacji
bez wyjœcia. Ich niskie renty i
emerytury nie wystarczaj¹ do
pokrywania stale rosn¹cych
czynszów siêgaj¹cych ponad
10 z³otych za m2. Wpadaj¹ wiêc
w spiralê zad³u¿eñ. Osobom
tym z racji, i¿ na chwilê obecn¹
s¹ dysponentami mieszkañ,
miasto pomóc nie mo¿e. Kwa-
dratura ko³a. Spraw¹ z inicja-
tywy radnych PiS mia³a zaj¹æ

siê rada dzielnicy. Odbyliœmy
nawet ponad godzinna debatê,
z której niewiele wynik³o. Inicja-
torów debaty sprawa chyba
przeros³a. Okaza³o siê, ¿e s¹
do niej absolutnie nieprzygoto-
wani, odes³ano wiêc problem
do komisji infrastruktury, a tam
cisza, tak samo jak z wieloma
innymi projektami, które winny
opiniê tej¿e komisji przed wej-
œciem na sesjê posiadaæ. Za-
wsze okazuje siê, ¿e jest coœ
pilniejszego i wa¿niejszego.
Dziœ pewnie na dalszy plan ze-
pchnie wszystko – oby nie -
miejscowy plan zagospodaro-
wania Portu Praskiego, które-
go pierwsze prezentacje zapo-
wiedziano na koñcówkê mie-
si¹ca maja.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Remanent

Gdy kilkanaœcie lat temu
czyta³em o akcji Josifa Brod-
skiego, który przekona³ w³adze
Nowego Jorku do umieszcze-
nia w wagonach metra swoich
wierszy, w Warszawie metro
jeszcze nie dzia³a³o. PóŸniej
siê dowiedzia³em, ¿e nie Brod-
ski i nie Nowy Jork by³y pierw-
sze, ale wyobra¿enie rosyj-
skiego poety rozklejaj¹cego
swoje wiersze w t³umie pasa-
¿erów w obcym mieœcie do
dziœ przemawia do mnie rów-
nie silnie, jak obrazy Peters-
burga, miasta w którym nigdy
nie by³em, a które znam œwiet-
nie dziêki esejom têskni¹cego
za nim Brodskiego.

Teraz wiersze pojawi³y siê w
warszawskim metrze. W wago-
nach metra, a tak¿e na kilku
stacjach mo¿na poczytaæ wier-
sze poetów z a¿ trzynastu kra-
jów. Ca³oœæ jest koordynowa-
na przez Instytut Ksi¹¿ki i Bri-
tish Council, a oprócz metra
obejmuje imprezy w Centrum
Sztuki Wspó³czesnej, klubach
Café Kulturalna i Ch³odna 25
oraz warsztaty w szko³ach.

S³ab¹ stron¹ przedsiêwziê-
cia jest promocja, jak zwykle w
akcjach z udzia³em sto³eczne-
go ratusza. ¯adnej wzmianki
nie ma, na przyk³ad, na odwie-
dzanej codziennie przez tysi¹-
ce osób stronie internetowej
Zarz¹du Transportu Miejskiego.
Szkoda - akcja ma swoj¹ stro-
nê www.wierszewmetrze.eu,
która w za³o¿eniu powinna do-
cieraæ w³aœnie do przypadko-
wych pasa¿erów. Szkoda te¿,
¿e ¿adna impreza towarzysz¹-
ca „Wierszom w metrze”, po-
dobnie jak metro, nie dotar³y na
Pragê. Ale najwa¿niejsze, ¿e
wiersze w metrze s¹. Szkoda,
¿e akcja potrwa tylko miesi¹c.

Gdy, dumny z mojego mia-
sta, przesiad³em siê z metra
do autobusu... obudzi³em siê

w realnej Warszawie. Miejskie
autobusy po zmroku, o prze-
jazdach przez tunele nie wspo-
minaj¹c, s¹ niedoœwietlone. O
czytaniu nie tylko wierszy, ale
nawet trywialnej gazety nie ma
mowy. Decydenci je¿d¿¹cy
s³u¿bowymi samochodami
musz¹ na czymœ oszczêdzaæ,
wiêc wnêtrza autobusów
oœwietla zaledwie co druga
¿arówka. To nie przenoœnia -
w³¹czona b¹dŸ zamontowana
jest symetrycznie co druga
lampka, a zatem przyczyn¹ pó-
³mroku nie jest niedbalstwo
przegl¹du technicznego, lecz
zwyk³a oszczêdnoœæ. Taka po-
lityka panuje w warszawskich
autobusach odk¹d pamiêtam,
czyli co najmniej od lat osiem-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku.
Podobnie jest w tramwajach,
ale ju¿ tylko w wozach starsze-
go typu.

Do brudu autobusów, brudu
takiego, ¿e zaklejaj¹cego tabli-
ce informacyjne z numerem
trasy, jakoœ siê przyzwycza-
i³em, ale do ciemnoœci, œwiad-
cz¹cych o lekcewa¿eniu klien-
tów-pasa¿erów, nie potrafiê.
Dlatego, ¿e nie potrafiê w war-
szawskim autobusie o zmierz-
chu czytaæ wierszy.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Kilka dni temu akcjê „Kto jest
twoim patronem? Zmieñ na-
zwê ulicy” reklamowa³a na Tar-
gówku m³odzie¿ówka PIS.
Mo¿na by³o tak¿e us³yszeæ od
Olgi Johan, wiceprzewodni-
cz¹cej Rady Warszawy z ra-
mienia PiS, ¿e „jeœli ludzie wy-
chowywani po wojnie i uczeni
wtedy historii, nie maj¹ w so-
bie choæ odrobiny patriotyzmu,
to sprawa jest beznadziejna.
Nie chc¹ wydaæ 200 z³ na wy-
mianê dokumentów.”

Zastanawiam siê czy nad-
gorliwi dzia³acze PiS-u zdaj¹
sobie sprawê, ¿e zmiana na-
zwy ulicy i zwi¹zana z tym lo-
kalizacja firm i instytucji publicz-
nych to nie sprawa 200 z³ – to

nieuchronna zmiana dokumen-
tów, pieczêci, wszelkich druków
i papierów firmowych, dowo-
dów osobistych, praw jazdy,
tablic, szyldów i tabliczek iden-
tyfikacyjnych, a nawet wpisów
w ksiêgach wieczystych!

Na Bia³o³êce mamy swój
epizod uszczêœliwiania na si³ê
mieszkañców zmian¹ nazwy
ulicy. Jeszcze w poprzedniej
kadencji radni PIS i Gospodar-
noœci wyst¹pili o zmianê znacz-
nej czêœci ulicy Strumykowej z
uwagi na jej nieuporz¹dkowa-
ny przebieg. W 2007 r. Komi-
sja Statutowa na wniosek jej
przewodnicz¹cego, radnego
Marka Sztorca (PiS), bez kon-
sultacji z Rad¹ Dzielnicy, wy-

bra³a nowego patrona ulicy. Po
próbie przeforsowania w mar-
cu br. uchwa³y o przyspiesze-
niu zmiany nazwy tej ulicy prze-
prowadzone zosta³y konsulta-
cje, które jednoznacznie dowio-
d³y, ¿e poza mieszkañcami,
przeciwko zmianie nazwy ulicy
s¹ tak¿e znajduj¹ce siê tam in-
stytucje: Bia³o³êcki Oœrodek
Sportu, Gimnazjum nr 123 i
Szko³a Podstawowa nr 342.

Nie chcia³bym brzmieæ jako
przeciwnik zmiany nazw ulic w
stylu ul. Mieczys³awa Fersta
na Targówku - PPR-owskiego
bandyty z okresu II wojny œwia-
towej. Jednak ka¿da z tych
decyzji powinna byæ rozpatry-
wana indywidualnie, poprze-
dzona wczeœniejszymi konsul-
tacjami z mieszkañcami, a
przede wszystkim wymagany
jest tu zdrowy rozs¹dek. Z
pewnoœci¹ nadgorliwym i nie
patrz¹cym na zdanie miesz-

Wiersze w metrze

kañców dzia³aczom PiS-u tego
rozs¹dku brakuje.

Jeszcze jedno: na Bia³o³êce
jest ulica Je¿owa – proponujê,
aby dzia³acze PiS-u sprawdzili
czy pochodzi ona od sympatycz-
nego zwierz¹tka, a mo¿e przez
przypadek od Niko³aja Iwanowi-
cza Je¿owa, szefa NKWD.

Piotr Jaworski

przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

pjaworski@pobialoleka.waw.pl

www.jaworski.waw.pl

Nadgorliwoœæ
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI nauka
0609-631-186
KOREPETYCJE - historia,
udziela doktor historii, z do-
jazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl

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
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samocho-
dowej, schniêcie 4 godziny,
dojazd gratis
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,2 z³/km,
0512-139-430
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
KRAWCOWA na poprawki
Tarchomin 0604-754-055
MALOWANIE, uk³adanie
paneli 0601-353-824
MEBLE na wymiar, zabudowa
wnêk, meble kuchenne,
biurowe i inne. Tel. kom.:
0888-785-778. emilxxx@wp.pl
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
OWCZARKI niemieckie (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 - naprawa; Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit,
inne. 022 614-83-83,
0609-025-469
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485

SPRZEDA¯ detaliczna
odzie¿y, wyroby z dzianiny,
us³ugi krawieckie, ul. Sko-
czylasa 10/12 lok. 82
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
TRANSPORT dostawczym,
rozbiórki, wywóz gruzu, z³o-
mu, wycinka drzew, prace
porz¹dkowe 0601-353-824
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
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

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
PRACA, korzystne wyna-
grodzenie prowizyjne, nr
tel. 022 518-00-54
WYSOKIE zarobki nr tel.
022 518-00-54

Na BOK-u

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

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

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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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 ko-
lejny odwiedza nasz kraj po na-
mowie i z rekomendacji swoje-
go ucznia i przyjaciela CON-
STANCIA MANGLANA. Po-
dobne te¿ ma metody leczenia.

Znajduje zaburzenia ener-
getyczne ró¿nych organów w
ciele cz³owieka i skutecznie je
eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-
tyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej li-
kwiduj¹c ca³e spectrum choro-
by. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale zale¿y to od sta-
nu chorego. Od tego te¿ uza-
le¿nia wybór techniki. Raz s¹
to manualne manipulacje, kie-
dy indziej uzdrawianie ducho-
we, praniczne b¹dŸ magnety-

zacja tkanek. Tak zwa-
ne bezkrwawe opera-
cje, filipiñski uzdrowi-
ciel robi na ciele ete-
rycznym (rozwija³ swo-
je umiejêtnoœci m.in. w
Korei). Pacjenci s¹
zdumieni umiejêtno-
œci¹ bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a choro-
by oraz tym, ¿e czêsto,
ju¿ po pierwszej wizy-
cie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.

Pacjentce z Lublina,
pani Ma³gorzacie w
czasie jednej wizyty po-
móg³ w dolegliwoœciach
kobiecych. Inny przy-
padek to Pan Henryk
K., któremu poprawi³

kr¹¿enie krwi i zlikwidowa³ bóle
w krêgos³upie. Panu Micha³o-
wi D. z Krakowa w ci¹gu dwóch
seansów zlikwidowa³ problemy
z prostat¹. Przypadki takie
mo¿na by wymieniaæ jeszcze
d³ugo...

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 nerwowego,
udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie
r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

29 i 30 maja

1, 3, 5, 8, 10 i 13 czerwca

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody

Leczenia „NATURA

www.filipinskieuzdrowienia.pl

O bezrobociu
w teatrze

Teatr Metka, najm³odszy
sta¿em zespó³ teatralny BOK-
u, który wdar³ siê w ³aski pu-
blicznoœci realizuj¹c w minio-
nym roku swój pierwszy spek-
takl - „Tiramisu”, na podstawie
tekstu Joanny Owsianko,
31.06 poka¿e swoj¹ drug¹
premierê. Po historii siedmiu
dziewcz¹t z agencji reklamo-
wej, zespó³ zrobi³ nastêpny
krok w stronê wspó³czesnej
dramaturgii polskiej, bior¹c na
warsztat sztukê „Agata szu-
ka pracy”. Autork¹ jest kolej-
na m³oda, wspó³czesna, pol-
ska pisarka – Dana £ukasiñ-
ska, a jej sztuka w krzywym
zwierciadle pokazuje obraz
dzisiejszej Polski.

M³oda absolwentka, bez-
skutecznie poszukuj¹c pracy,
trafia do przeró¿nych, dziw-
nych miejsc. Napotykaj¹c po
drodze ca³y kalejdoskop eks-
centrycznych postaci, zostaje
wpl¹tana w najbardziej absur-
dalne sytuacje...

Temat bezrobocia jest
szczególnie bliski autorce, bo
sztuka „Agata szuka pracy”
jest zainspirowana niczym in-
nym, jak w³asnymi problema-
mi autorki ze znalezieniem
pracy.

Zapraszamy na czerwcowe
spektakle, a tak¿e na kolejne,
w przysz³ym ju¿ sezonie.

Wstêp na spektakl jest
wolny, bezp³atne zaprosze-
nia mo¿na odebraæ w sekre-
tariacie BOK, lub tu¿ przed
przedstawieniem.

Salonik
z Czy¿ykiewiczem

W ostatnim w tym sezonie
„Saloniku z kultur¹” (14.06.
godz. 18.00), wyst¹pi trzech
znanych artystów: gwiazda

kabaretu polskiego, aktorka i
piosenkarka, kojarzona
przede wszystkim z wystêpów

estradowych - Agnieszka Fa-

tyga, Tomasz Wachnowski,
autor, kompozytor i wykonaw-
ca piosenek oraz niezwyk³y

bard obdarzony przepiêknym,
chrapliwym g³osem – Miro-

s³aw Czy¿ykiewicz. Z tym
ostatnim spotkaliœmy siê w
naszym Oœrodku ju¿ dwukrot-

nie w tym sezonie. Po raz
pierwszy w listopadzie, przy

okazji spektaklu muzycznego
„Raj” pamiêci Jacka Kaczmar-
skiego, potem w styczniu pod-

czas recitalu najwiêkszych
przebojów artysty. Publicz-

noœæ za przepiêkny wieczór
pe³en emocji, niezwyk³¹ cha-
ryzmê i potê¿ny g³os, nagro-

dzi³a artystê kilkakrotn¹
owacj¹ na stoj¹co...

Miros³aw Czy¿ykiewicz w

trakcie wystêpu buduje wokó³
siebie szczególna aurê. Jego

czerwcowy wystêp w „Saloni-
ku” dostarczy nam z pewno-

œci¹ nie mniej wra¿eñ.

Oni w Teatrze 13
Realizuj¹c projekt 10/20

(dziesiêæ premier na dwudzie-
stolecie), zespó³ najd³u¿ej
dzia³aj¹cej grupy teatralnej
Oœrodka wystawi „Onych”
Witkacego. Bêdzie to pierw-
sza inscenizacja tego drama-
tu w historii Teatru 13.

Tajemniczy Oni pojawiaj¹
siê, ¿eby zagroziæ wolnoœci…

U Witkacego „Oni” byli alego-
ri¹ komunizmu, ostrze¿eniem
przed nadchodz¹cym nowym
systemem. „Oni” Tomasza S³u-
¿ewskiego ostrzegaæ bêd¹
przed cenzur¹ w sztuce. Poza
tym re¿yser jak zwykle zasko-
czy nas ciekawymi rozwi¹za-
niami scenicznymi. Niespe³na
dwugodzinny spektakl „Onych”
to naprawdê interesuj¹ca insce-
nizacja, operuj¹ca efektownymi
œrodkami i ca³¹ feeri¹ barw i
œwiate³. Gor¹co zapraszamy
15.06 na godz. 18.00. Przedsta-
wienie to bêdzie zamykaæ se-
zon teatralny BOK 2007/2008.

Jesteœmy czytelnikami „No-
wej Gazety Praskiej”, w której
opisywane s¹ ró¿ne sprawy. I
my chcielibyœmy siê podzieliæ
swoj¹ spraw¹, mo¿e nam po-
mo¿ecie. Ulica Jagielloñska
od nr 1 do 15 nale¿a³a do ulic
raczej spokojnych, czuliœmy
siê bezpieczni. Ale od pewne-
go czasu zmieni³o siê o 360
stopni, jest niebezpiecznie.
To, co siê dzieje, wymaga ja-
kiejœ kontroli nie tylko w dzieñ,
ale i w nocy, lub za³o¿enia kil-
ku kamer na odcinku od 1 do
15. Na ul. Jagielloñskiej jest
skupisko sklepów monopolo-
wych; na basenie  s¹ krêgle i
te¿ jest monopol. Ma³o tego:
w okolicy Targowa-Kêpna -
monopol, stacja na Marcin-
kowskiego – monopol. Pomiê-
dzy tymi stacjami jest Szko³a
Podstawowa nr 50 i boisko, na
którym odbywaj¹ siê libacje al-
koholowe  przez ca³e noce, s¹
narkotyki.

O tych sprawach kilkakrot-
nie  powiadamiana by³a Stra¿
Miejska, Policja, ale efektem
by³a tylko kilkuminutowa ruty-
nowa kontrola. Panowie przy-
jad¹ samochodem oznakowa-
nym, taki osobnik ucieknie; a
jak pojad¹ - wraca i jeszcze
gorzej siê zachowuje.

Dopóki nie by³o sklepu mo-
nopolowego na Jagielloñskiej
11, by³o spokojnie; teraz jest
gorzej jak na Brzeskiej.
Sprzedaje siê alkohol nielet-
nim, pijanym.

Pani, która dosta³a mieszka-
nie rotacyjne na okres remon-
tu z ul. Brzeskiej, kilkakrotnie
mówi³a, ¿e na Brzeskiej jest
ciszej i bezpieczniej.

Sprawa jest bardzo powa¿-
na, my siê bardzo boimy o na-
sze dzieci oraz o ca³okszta³t
naszego bezpieczeñstwa.

Prosimy o pomoc, jeste-
œmy zrozpaczeni: Jagielloñ-
ska róg Okrzei = monopolo-
wy, Jagielloñska 11 – mono-
polowy ca³odobowy, Jagiel-
loñska 7 – Szko³a Podstawo-
wa nr 50 – boisko, basen, na
który (na krêglach) jest mo-
nopol, Jagielloñska 3 (Mal-
wa) – monopol (sklep spo-
¿ywczy), Jagielloñska 4 –
monopol (sklep spo¿ywczy),
Jagielloñska 4 – monopol,
Jagielloñska 2 – monopol,
stacja benzynowa w pobli¿u
– monopol.

Na boisku szkolnym dla
dzieci nie ma oœwietlenia. Bra-
ma wejœciowa jest zamkniêta,
otwarta jest tylko brama prze-

ciwpo¿arowa, blisko sklepu
monopolowego.

Bardzo prosimy o pomoc.

Od redakcji
Sygna³ od naszych Czytelni-

ków postanowiliœmy zbadaæ
najpierw od strony prawnej. W
Wydziale Dzia³alnoœci Gospo-
darczej i uzyskaliœmy informa-
cjê, ¿e wymienione punkty  po-
siadaj¹ zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu (z wyj¹tkiem sprzeda-
¿y w „¯abce” na Jagielloñskiej
4, gdzie zezwolenie jest wyga-
szone i sprzeda¿ nieczynna).

Zgodnie z ustaw¹ o wycho-
waniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi z 1982
r. oraz uchwa³¹ Rady Warsza-
wy z 26 paŸdziernika 2006,
zmienionej uchwa³¹ z 28 lute-
go 2008 – na Pradze Pó³noc
mo¿e funkcjonowaæ 130 punk-
tów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych (wykorzystanych jest 87
punktów) oraz 60 punktów
sprzeda¿y w lokalach gastrono-
micznych (wykorzystanych jest
40 punktów). Przepisy nie okre-
œlaj¹ gêstoœci punktów sprzeda-
¿y na danym terenie.

O niepokojach mieszkañców
i propozycji zainstalowania ka-
mer porozmawiamy ze Stra¿¹
Miejsk¹ i Policj¹. Spraw¹ zain-
teresujemy komisje Rady
Dzielnicy Praga Pó³noc.

List do redakcji



nowa gazeta praska 11



12  nowa gazeta praska

Nastêpna gazeta - 11 czerwca

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, mon-

ta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i ob-
róbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy

sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y
p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³o-

szeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2 tel./faks 022 618-00-80, 022 618-24-38 poniedzia³ek

w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14

strona internetowa - www.ngp.pl

           e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl

                    dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl

                                           redakcja: redakcja@ngp.pl

 nowa gazeta praska

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824,
Jagoda 0605-037-515
Pawe³ 0609-490-949

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

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. 8.30-16.30Patronem ma³ej ulicy na Pra-
dze Pó³noc w rejonie Œliwic, nie-
daleko FSO, jest Wojciech Ger-
son - jeden z najwybitniejszych
polskich malarzy XIX w., a tak-
¿e krytyk i nauczyciel malar-
stwa. By³ synem Francuza i
Niemki, urodzonym w Warsza-
wie. D³ugie XIX stulecie by³o
jednak czasem, w którym mimo
braku pañstwowoœci polskiej
kultura polska by³a tak atrakcyj-
na, i¿ asymilowa³a ¿ywio³y ob-
coplemienne. I to nawet pocho-
dz¹ce z tak silnych kulturowo
narodów, jak Francuzi czy
Niemcy. Dopiero PRL odebra³
nam tê si³ê, tworz¹c np. z po-
tomków powstañców œl¹skich
zastêpy „Volkswagendojczy”.

M³ody Gerson szko³y œred-
nie ukoñczy³ w Warszawie i
Piotrkowie, a w latach 1844-50
studiowa³ w warszawskiej
Szkole Sztuk Piêknych. Sty-
pendium umo¿liwi³o mu dalsze
studia w Petersburgu (Akade-
mia Sztuk Piêknych) w latach
1853-55. Po powrocie do Kró-
lestwa opublikowa³ Ubiór ludu
polskiego – bêd¹cy owocem
podró¿y po kraju, poœwiêconej
zbieraniu materia³ów etnogra-
ficznych. Wyjecha³ na krótko do
Pary¿a, studiuj¹c tam malar-
stwo historyczne, a po powro-
cie otworzy³ od 1858 r. swoj¹
pracowniê w Warszawie. Miej-
sce to by³o nie tylko warszta-
tem pracy malarza, lecz tak¿e
oœrodkiem ¿ycia artystycznego
stolicy – przez lata zbierali siê
tam ludzie sztuki, stworzono
te¿ tam kasê po¿yczkow¹ dla
artystów. Sam Gerson zarabia³
(poza malowaniem obrazów)
jako nauczyciel rysunku w In-
stytucie G³uchoniemych, a od

1872 r. jako wyk³adowca i kie-
rownik katedry rysunku w Szko-
le Sztuk Piêknych. Udziela³ siê
te¿ spo³ecznie, by³ m.in. twórc¹
Towarzystwa Zachêty Sztuk
Piêknych. S³awê zdoby³ jako
malarz – uprawiaj¹c malarstwo
pejza¿owe, religijne i historycz-
ne. Za ¿ycia najbardziej znane
by³o to ostatnie, tematami jego
obrazów by³y epizody z dzie-
jów œredniowiecznej Polski i
S³owiañszczyzny. S¹ to takie
znane p³ótna, jak: Œw. Jadwi-
ga daj¹ca ja³mu¿nê, Esterka,
Wanda, Kiejstut uwiêziony
przez Jagie³³ê, Œmieræ Przemy-
s³awa, Piast i Rzepicha. Malo-
wa³ te¿ pejza¿e, zw³aszcza
Tatr, które regularnie odwie-
dza³; wykorzystywa³ równie¿
motywy góralskie, maluj¹c sce-
ny rodzajowe (Odpoczynek w
sza³asie, Góral wêdruj¹cy, Ju-
has). Ilustrowa³ m.in. „Pana
Tadeusza” i „Mariê” Malczew-
skiego, jego ilustracje drukowa-
ne by³y te¿ w czasopismach.
Tworzy³ tak¿e malarstwo deko-
racyjne – spod jego rêki wysz³y
freski w wielu pa³acach ówcze-
snej Warszawy.

Uprawia³ krytykê artystyczn¹
na ³amach czasopism warszaw-
skich, a pod koniec ¿ycia reda-
gowa³ dwutygodnik „Œwiat Ar-
tystyczny”(1900 r.). Wobec no-
wych tendencji w malarstwie,
jakie zarysowa³y siê u schy³ku
jego ¿ycia (np. impresjonizm)
pozostawa³ krytycznym, co spo-
wodowa³o polemiki z nim ze
strony czêœci malarzy m³odsze-
go pokolenia. Opublikowa³ kil-
ka ksi¹¿ek o sztuce, przet³uma-
czy³ te¿ „Traktat o malarstwie”
Leonarda da Vinci.

Wa¿ny jest w historii polskie-
go malarstwa tak¿e jako peda-
gog – jego uczniami byli m.in.
Józef Che³moñski, Stanis³aw
Lentz, W³adys³aw Podkowiñski,
Alfred Wierusz-Kowalski, Leon
Wyczó³kowski.

T. Szczepañski

Literatura:

A. Vetulani Wojciech Gerson,
Warszawa 1952

Polski S³ownik Biograficzny,
T VII

Rada Osiedla Zacisze za-
prasza mieszkañców osiedla
do udzia³u w X edycji konkur-
su „Ogród - moje hobby”, w
którym zostan¹ wy³onione
naj³adniejsze ogrody Zacisza.
Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ do
15 lipca telefonicznie u pañ
Jolanty Szymczak (0602 822
378) i Danuty Kubat (022 678
08 82, 0513 617 274), mailo-
wo (rozacisze@op.pl) lub
osobiœcie na dy¿urach Rady w
ka¿dy poniedzia³ek w godzi-
nach 18-19 przy ul. Blokowej 3.
Regulamin dostêpny jest na
stronie www.rada.zacisze.info

Konkurs

Patroni naszych ulic

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Wojciech Gerson
(1831-1901)

Zabrak³o quorum
Janusz Janik wyjaœni³, ¿e za-
rz¹d dzielnicy nie by³ zapra-
szany na rozmowy o utrudnie-
niach, które spowoduje budo-
wa II linii metra. Prezes „Me-
tra” Jerzy Lejk 6 tygodni temu
poda³, ¿e na Bródno II linia me-
tra dotrze w 2015 roku.

Odnosz¹c siê do „Informacji
o pracach zarz¹du” Jan Mamaj
i Iwona Wujastyk prosili o wiê-
cej danych o dodatkowych
miejscach w przedszkolach
oraz planów na przysz³e lata.

Na pytanie Macieja Danko
o Zespó³ ds. Funduszu Euro-
pejskiego Justyna Skalska
wyjaœni³a, ¿e jest to zespó³
miêdzywydzia³owy (oœwiata,
kultura, sport i rekreacja, infra-
struktura, sprawy lokalowe),
obs³ugiwany przez radcê
prawnego Urzêdu Targówka.

Wyjaœniono tak¿e, co siê dzie-
je w domu komunalnym przy ul.
Oszmiañskiej: trwaj¹ odbiory; po
ich zakoñczeniu zarz¹d podej-
mie uchwa³ê o skierowaniu tam
oczekuj¹cych, zacznie siê pro-
cedura umów najmu, umów z
dostawcami mediów.

Po up³ywie godziny od rozpo-
czêcia obrad Bartosz Szajkowski
poprosi³ o 15 minut przerwy. Po
przed³u¿eniu jej o kolejny kwa-
drans obrady poprowadzi³ wice-
przewodnicz¹cy Rady Maciej Jan-
kiewicz, na proœbê nieobecnego
na sali Zbigniewa Poczesnego.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Rady Osiedla Targówek Fa-
bryczny (za 6 miesiêcy) z³o¿y³a
jej przewodnicz¹ca Hanna Neræ.
Dzia³a ona ju¿ V kadencjê w nie-
mal nie zmienionym sk³adzie.
Barbara Urbaniak, przewodni-
cz¹ca Rady Osiedla Zacisze,

z³o¿y³a sprawozdanie za okres
od maja 2007 do maja 2008, w
którym Rada zajmowa³a siê
g³ównie sprawami przy³¹czy ka-
nalizacyjnych na 25 ulicach.

Za sprawozdania i za dzia-
³alnoœæ Rad Osiedli podziêko-
wania wyrazili: Agnieszka
Kaczmarska i Witold Harasim.

Obrady nad 6. punktem po-
rz¹dku dziennego rozpoczê³y
siê w obecnoœci 15 radnych. W
trakcie uzasadniania przez bur-
mistrza Grzegorza Zawistow-
skiego projektu po³¹czenia
ZGN nr 1, ZGN nr 2 i ZUT kolej-
ne osoby opuœci³y salê. Licze-
nie obecnych da³o wynik: 12

radnych. Zgodnie z przepisami,
do podejmowania decyzji po-
trzebna jest co najmniej po³o-
wa sk³adu Rady, czyli 13 osób.

Maciej Jankiewicz og³osi³:
Nie ma quorum; zgodnie z  par.
43 art. 2 ustawy, przerywam
obrady. Dalszy ci¹g XXIII sesji
– 3 czerwca o godz.15.

„To jeden wielki skandal. Ci,
którzy uznali, ¿e nie bêd¹ mieli
przewagi, zlekcewa¿yli demo-
kracjê, po prostu uciekli – tak to
trzeba nazwaæ” – skomentowa³
Jerzy Rejf ze Stowarzyszenia
Kupców Bazaru „Trocka”, które-
go przedstawiciele od pocz¹tku
uczestniczyli  w sesji.            K.

dokoñczenie ze str. 1

31 maja na terenie SP nr 58 ul. Mieszka I nr 7 odbêdzie siê
IX Festyn Rodzinny na Targówku Fabrycznym.

Godz. 14.30 - rozpoczêcie imprezy, konkursy, gry i zabawy, przedstawienie organi-
zatorów, programu i wykonawców; godz. 15.15-16.15 wystêp dla najm³odszych
iluzjonisty S³awomira Kowalskiego; godz. 16.15-16.30 wystêp zespo³u szkolnego  i
„Klubu Dzieci Targówka”; godz. 16.30-17.30 wystêp kabaretu Zygzak; godz. 17.30
- gor¹cy poczêstunek; godz. 17.45-18.15 wystêp m³odzie¿owej kapeli Hydrofor;
godz. 18.30-19 wystêp zespo³u  Elaband; godz. 20-21 wystêp gwiazdy zespó³ Aku-
ratt; godz. 21-22 dyskoteka pod chmurk¹; godz. 22.15 fajerwerki. Wstêp wolny.


