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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
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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. 5

dokoñczenie na str. 3 dokoñczenie na str. 6
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STOMATOLOGIA, GINEKOLOGIA,

MEDYCYNA PRACY, NEUROLOGIA,

EEG, 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.
www.osiedleosuchowska.pl

Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej
Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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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!!!

Decyzja w 2 minuty,

PIENI¥DZE TEGO

SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka

105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)

(022) 425-01-60
MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTAK
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Panuje ogólne przekonanie,
¿e ma³e dzieci  ucz¹ siê jêzyka
obcego z du¿¹ ³atwoœci¹ i bar-
dzo szybko. O tym, ¿e naukê
jêzyka angielskiego warto roz-
poczynaæ w mo¿liwie wcze-
snym wieku, mogliœmy siê prze-
konaæ obserwuj¹c 20 czerwca
uroczysty wystêp absolwentów
„zerówek” w szkole podstawo-
wej nr 73 przy ul. Bia³ostockiej.
A by³ to wystêp wyj¹tkowy, bo
jego znaczna czêœæ odby³a siê
w jêzyku angielskim! Oklaskom
i wyrazom podziwu nie by³o
koñca! Zarówno rodzice, jak i
zgromadzeni goœcie bili grom-
kie brawa, podziwiaj¹c umiejêt-
noœci jêzykowe i artystyczne
ma³ych uczniów! To w³aœnie tu-
taj, do szko³y nr 73 na Pradze

Maluchy mówi¹ po angielsku!
Klub Rotary Warszawa Józefów
skierowa³ swoj¹ kolejn¹ pomoc
charytatywn¹, inicjuj¹c i realizu-
j¹c program nauczania jêzyka
angielskiego dla 6-latków. „Do-
bry Start” to program zainicjo-

wany przez rotariankê, a zara-
zem pra¿ankê, p. Annê Wie-
czorek. Celem programu jest
propagowanie nauki jêzyków
obcych w œrodowiskach, w któ-

Szko³a w przebudowie

26 maja sprawa ta by³a tema-
tem spotkania z udzia³em zastêp-
cy burmistrza Jaros³awa Sarny,
dyrektor szko³y Haliny Gontarz,
Rady Rodziców z przewodnicz¹-
cym Jerzym Kowalskim i rodzi-
ców uczniów klas I – III.

Wiceburmistrz Sarna wyja-
œnia³  przed³u¿anie siê przebu-
dowy szko³y m.in. tym, ¿e stra¿
po¿arna stwierdzi³a wykonanie
prac niezgodnie z przepisami.
Przy odbiorze budynku okaza-
³o siê, ¿e nie zamontowano
platform dla niepe³nospraw-
nych, które by³y w projekcie.

W 2004 roku powsta³ plan rozbudowy szko³y przy ul. Ja-
gielloñskiej 7. Przez trzy lata uczniowie klas I – III oraz wy-
chowankowie œwietlicy korzystali z sal gimnazjum przy ul.
Sierakowskiego. Wiosn¹ br. rodzice uczniów zebrali 120
podpisów pod listem do burmistrza Pragi Pó³noc, domaga-
j¹c siê przyspieszenia prac oraz zapewnienia, ¿e we wrze-
œniu uczniowie bêd¹ mogli wróciæ do swej szko³y.

Instalowanie tych platform w
placówkach u¿ytecznoœci pu-
blicznej, w przypadku ich roz-
budowy, nakazuj¹ nowe, obo-
wi¹zuj¹ce przepisy. Urz¹d
dzielnicy zmuszony by³ wyco-
faæ wniosek o odbiór budynku
i uruchomiæ procedury uzupe-
³niaj¹ce. Podjêto starania o
œrodki finansowe, co wymaga-
³o zmian w dzielnicowym za-
³¹czniku do bud¿etu miasta.
Po uzyskaniu w kwietniu br.
tych œrodków rozpoczêto pro-
cedury przetargowe. Na plat-

Szpital Praski

- Wprawdzie pan Janicki
przed nazwiskiem ma tytu³
doktor, ale lekarzem raczej nie
jest, a ja nim jestem – mówi
Pawe³ Obermeyer, dyrektor
Szpitala Praskiego. – Nigdy nie

Manipulacja
pacjentami

Afera nabra³a rozg³osu niedawno, gdy zagro¿eni poczuli
siê pacjenci, dializowani w centrum dializ Euromedic przy
Szpitalu Praskim. Podobno szef centrum poinformowa³ ich,
¿e zostan¹ pozbawieni ratuj¹cych im ¿ycie zabiegów, bo
dyrekcja chce wyrzuciæ stacjê dializ z terenu szpitala.

narazi³bym zdrowia i ¿ycia pa-
cjentów, a nawet nie pozwoli-
³bym sobie na nara¿enie ich na
taki stres!

Potwierdza siê stara regu³a,
¿e jeœli nie wiadomo o co cho-
dzi, to na pewno o pieni¹dze.

Przypomnijmy, jak by³o. Piêæ
lat temu NGP opisywa³a cala
sprawê. Sztuczna nerka, jak po-
wszechne okreœla siê stacjê dia-
liz, by³a wówczas przy III oddzia-
le wewnêtrznym – toksykologii i
ostrych zatruæ. Gdy z ofert¹
otwarcia w³asnej stacji pojawi³
siê Euromedic, ówczesna dyrek-
tor wyrazi³a na to zgodê. Przy
toksykologii pozosta³y tylko trzy
³ó¿ka, tzw. ostre, czyli u¿ywane
w sytuacjach nag³ych zatruæ. W
oddziale dializy prowadzone
by³y (i s¹) przez ca³¹ dobê, tak-
¿e w niedziele i œwiêta, podczas
gdy Euromedic czêsto w tym
czasie nie dzia³a. – Dlatego zda-
rza siê, ¿e do nas trafiaj¹ ich
pacjenci w sytuacji pogorszenia
stanu lub gdy trzeba za³o¿yæ
wk³ucie do ¿y³y podobojczyko-
wej, co mog¹ zrobiæ tylko nasi
specjaliœci - wyjaœnia dyrektor.-
To jasne, ¿e dla firmy jest wy-
godne to, ¿e funkcjonuje przy tak
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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

Jak¹ propozycjê macie Pañstwo dla przedsiêbiorcy,

który w³aœnie zarejestrowa³ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

by³ ju¿ w Urzêdzie Gminy i w Urzêdzie Statystycznym

po REGON, teraz zastanawia siê nad wyborem Banku,

w którym otworzy rachunek dla swojej firmy? Czy dys-

ponujecie jako bank rozwi¹zaniami, które skutecznie

bêd¹ wspiera³y now¹ inicjatywê?

Zdecydowanie tak. Podstawowym elementem naszej ofer-

ty jest Biznes Pakiet. To kompleksowe rozwi¹zanie w sk³ad,

którego wchodzi rachunek bie¿¹cy – dziêki, któremu mo¿liwe

jest prowadzenie wszystkich rozliczeñ zwi¹zanych z prowa-

dzon¹ dzia³alnoœci¹ (wp³aty, wyp³aty, przelewy w tym równie¿

te do ZUS oraz Urzêdu Skarbowego), us³ugi bankowoœci elek-

tronicznej – pozwalaj¹ce na bezpieczne dokonywanie trans-

akcji np. przez internet (bez koniecznoœci wizyty w oddziale)

oraz karta Visa Business Electron – pozwalaj¹ca na wygodne

regulowanie p³atnoœci (bez gotówki) np. za paliwo, artyku³y

biurowe i inne zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.

Czy mo¿e mi Pani powiedzieæ, w czym ta propozycja jest

zdecydowanie lepsza od ofert konkurencyjnych banków?

Nasz Bank stara siê byæ jak najbli¿ej przedsiêbiorców, na

ka¿dym etapie ich rozwoju. Doskonale znamy problemy z ja-

kimi borykaj¹ siê firmy zw³aszcza na samym pocz¹tku pro-

wadzonej dzia³alnoœci, szczególnie z perspektywy inwestycji

w nowy biznes, ka¿da zaoszczêdzona z³otówka ma wtedy

niebagatelne znaczenie. Maj¹c to na uwadze w pierwszym

roku funkcjonowania zwalniamy firmy z op³aty za prowadze-

nie rachunku przez 12 miesiêcy, po tym okresie ta op³ata przez

kolejne 12 miesiêcy to 15 PLN/m-c. Równie¿ pierwsza karta

wydawana do tego rachunku wydawana jest bez op³at. Bez-

p³atny jest równie¿ dostêp do rachunku przy pomocy us³ug

bankowoœci elektronicznej BZWBK24.

Rozmowa z Anet¹ Dêba³a, dyrektor 44 Oddzia³u BZ WBK
w Warszawie, ul. Modliñska 199A

Faktycznie, to ciekawa propozycja, ale s³usznie Pani

zauwa¿y³a, ¿e na pocz¹tku prowadzenia w³asnej

firmy potrzebne s¹ œrodki, du¿e œrodki, czy równie¿

w tym zakresie Pañstwa Bank ma dla przedsiêbiorców

propozycjê?

Tak. Nasza propozycja obejmuje równie¿ elastyczne for-

my finansowania. Mog¹ one przybraæ np. wygodn¹ formê

kredytu w rachunku bie¿¹cym na dowolny cel nawet do kwo-

ty 50 000 PLN. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z le-

asingu zwi¹zanego z zakupem nowego samochodu do war-

toœci 120 000 PLN.

Coraz bardziej zaczyna mi siê podobaæ ta oferta. Czy

jest coœ jeszcze, co powinni wiedzieæ przedsiêbiorcy o

tej propozycji, zanim podejm¹ decyzjê o jej ewentualnym

wyborze?

Myœlê, ¿e z perspektywy osoby rozpoczynaj¹cej prowadze-

nie w³asnego biznesu du¿e znaczenie ma tak¿e  to, ¿e wspie-
ramy nowe firmy równie¿ w zakresie korzystania z us³ug ksiê-

gowych, porad prawnych, a tak¿e pomagamy zaistnieæ w sieci

Internet. Te dodatkowe us³ugi s¹ œwiadczone przez profesjo-

nalnych partnerów BZ WBK, a dziêki temu, ¿e jest siê na-

szym klientem w ramach ka¿dej z tych us³ug przys³uguj¹ ko-
lejne atrakcyjne rabaty.

To bardzo ciekawa oferta, proszê powiedzieæ, gdzie

mo¿na nabyæ ten Pakiet?

Zapraszam do 44 Oddzia³u w Warszawie, zlokalizowa-

nego na ulicy Modliñskiej 199A, w godzinach od 9 do 18,

tel. 022 510 29 43, mail: oddzial44.warszawa@bzwbk.pl

oraz do 30 Oddzia³u w Warszawie, przy ulicy Ksi¹¿kowej 9,

w godzinach od 10 do 19, tel. 022 889 50 00, mail:

oddzial30.warszawa@bzwbk.pl

Dziêkujê za rozmowê.

Dopingujemy nowe firmy -
kompleksowe rozwi¹zania dla nowych firm

SKUP I SPRZEDA¯
PODRÊCZNIKÓW

SZKOLNYCH

NOWYCH I U¯YWANYCH

DOJE¯D¯AM
DO KLIENTA

TEL. 0 502 322 543
0 722 326 450

MAIL. maxx20@gazeta.pl
rafal_z75@gazeta.pl

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN

ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32

ca³odobowe pogotowie pogrzebowe

tel. 0609-231-229, 0608-332-406

Projekt OPS Bielany „Integra-
cja spo³eczno-zawodowa osób,
zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym”, realizowany by³ w
ci¹gu 2 lat, w 3 etapach: 2-mie-
siêczne szkolenie wewnêtrzne
(zajêcia z doradc¹ zawodowym,
psychologiem, informatykiem,
prawnikiem, konsultantem ds.
uzale¿nieñ); szkolenie zawodo-
we, wybierane indywidualnie;
nieformalny etap projektu -
wsparcie przy aktywnym poszu-
kiwaniu pracy. Projektem objê-
tych by³o 100 osób (55% - klien-
ci pomocy spo³ecznej, 45% -
inni; prawie 50% - osoby ze
œrednim wykszta³ceniem, 40% -
z podstawowym i zawodowym)
w wieku 20 – 35 lat. I etap ukoñ-
czy³o 99 osób, II – 93 osoby. Do
ukoñczenia projektu pracê pod-
jê³y 34 osoby. Koszt projektu to
909 023 z³, w tym dofinansowa-
nie z EFS 709 619 z³.

W latach 2005 – 2008 OPS
Œródmieœcie uczestniczy³ w
realizacji 3 projektów partner-
skich, wspó³finansowanych w
ramach EFS: „Praca i godne
¿ycie dla kobiet – ofiar prze-
mocy”, „Reintegracja spo³ecz-
na ofiar handlu ludŸmi”,
„Twarz¹ w twarz”. W propono-
wanym wsparciu k³adziono
nacisk na innowacyjne rozwi¹-
zania, takie jak np. terapia za
pomoc¹ teatru.

Od stycznia do listopada
2007 r. na Ursynowie realizo-
wany by³ projekt dla m³odzie¿y
w wieku 15 – 24 lata, zagro¿o-
nej wykluczeniem, dysfunkcyj-
nej, bêd¹cej pod nadzorem
kuratorskim. Projekt, którego
celem by³o m.in. usamodziel-
nienie, powrót do nauki – ukoñ-
czyli wszyscy beneficjenci, 24
osoby. 22 osoby podjê³y pracê
i dalsz¹ naukê, 17 – poprawi³o
frekwencjê szkoln¹, 9 – podjê-
³o wolontariat, po 17 – ukoñczy-
³o kurs jêzyka angielskiego i
niemieckiego oraz warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy
i autoprezentacji.

Zajêcia prowadzi³a para:
mê¿czyzna i kobieta, co oka-
za³o siê dobre, wa¿ne i ko-
rzystne. Doœwiadczenie reali-
zatorów projektu uczy, ¿e tak
du¿¹ iloœæ zajêæ nale¿a³o roz-
³o¿yæ na 2 lata; I etap powinien
byæ poœwiêcony motywowaniu
uczestników – te zajêcia nie
powinny byæ mieszane z inny-
mi; na procedury, rekrutacjê
potrzeba 1 – 2 miesiêcy. Po-
trzebne s¹ te¿ zajêcia dla ro-
dziców lub opiekunów.

OPS w Dzielnicy Weso³a
realizowa³ w latach 2005 –
2008 dwa projekty unijne: „Pro-
gram  integracji spo³eczno-za-
wodowej” (dla 25 kobiet i 16
mê¿czyzn, przez ponad 24

miesi¹ce zarejestrowanych w
Urzêdzie Pracy) i „Program ak-
tywizacji zawodowej kobiet w
dzielnicy Weso³a (dla 32 kobiet
o niskich kwalifikacjach, pra-
gn¹cych za³o¿yæ w³asn¹ firmê).
Pierwszy program, realizowany
od paŸdziernika 2005 do maja
2007 r. finansowany by³ przez
EFS kwot¹ ponad 800 000 z³,
wk³ad w³asny wyniós³ ponad
milion z³. 32 beneficjentów pro-
gramu podjê³o zatrudnienie.

Program aktywizacji zawo-
dowej kobiet rozpocz¹³ siê 1
stycznia 2007 roku, zakoñczy
siê 30 czerwca br. Jego koszt
to 500 155 z³, w tym wk³ad w³a-
sny 100 031 z³. I etap – szkole-
nie wewnêtrzne – ukoñczy³o 28
spoœród 32 kobiet, 18 – podjê-
³o zatrudnienie, 4 – samoza-
trudnienie, 2 – wolontariat.

Projekt „Kompleksowe do-
skonalenie kadr instytucji po-
mocy spo³ecznej”, realizowany
od 1 marca 2007 do 30 czerw-
ca 2008, obejmowa³ 15 specja-
listycznych szkoleñ  dla 65 wy-
branych pracowników OPS
Targówek. By³y to szkolenia
stacjonarne (FAS – Alkoholo-
wy zespó³ P³odowy), ADD/
ADHD, techniki kontraktu, ele-
menty prawa w zakresie dzia-
³añ pomocy spo³ecznej, etyka
zawodowa, kurs jêzyka angiel-
skiego, kurs komputerowy) i
wyjazdowe (zrozumieæ siebie,
zrozumieæ innych - sztuka sku-
tecznego porozumiewania siê;
praca z klientem indywidual-
nym; FAZ – wersja rozbudowa-
na; praca z grup¹; uzale¿nie-
nia; mediacje – negocjacje; tre-
ning osobistego stylu pracy; ra-
dzenie sobie  ze stresem).

W drugiej czêœci konferencji
dyskutowano m.in. o tym, któ-
re z realizowanych projektów
ciesz¹ siê wiêkszym zaintere-
sowaniem, przebiegaj¹ spraw-
niej, które sprawiaj¹ problemy.

O krótkie podsumowanie po-
prosiliœmy Weronikê Chañsk¹,
kierownika projektu w OPS
Targówek.

Debata  pokaza³a, ¿e wszy-
scy musz¹ liczyæ siê z tym, ¿e
miêdzy momentem planowa-
nia projektu a momentem przy-
st¹pienia do jego realizacji mija
pewien czas; rzeczywistoœæ, w
której przychodzi realizowaæ
projekt, mo¿e trochê ró¿niæ siê

od tej, w jakiej by³ planowany:
nieco inne s¹ uwarunkowania,
mo¿e siê zmieniæ grupa klien-
tów i ich potrzeby; nale¿y z
pewn¹ elastycznoœci¹ podcho-
dziæ do tego, co zosta³o napi-
sane, a co w aktualnej sytuacji
warto realizowaæ (np. zmiany
na rynku pracy).

Dyskusja pokaza³a potrzebê
wprowadzenia zmian, które po-
zwol¹ unikn¹æ sytuacji, ¿e gdy
kontrola odbywa siê po zakoñ-
czeniu projektu, nie ma ju¿ kon-
taktu z osobami zatrudnionymi
przy projekcie, poniewa¿ ich
umowa o pracê lub umowa zle-
cenie zawarta jest dok³adnie na
czas trwania projektu. Wiadomo,
¿e najlepiej opowiadaj¹ o projek-
cie osoby, które go realizowa³y.

W innych wypowiedziach
pojawia³y siê tradycyjne narze-
kania na biurokracjê, na po-
trzebê produkowania du¿ej ilo-
œci dokumentów, ogromnej ilo-
œci kopii – papieru, który przez
lata bêdzie zalega³ segregato-
ry wielu instytucji.

Najbardziej uci¹¿liw¹ spra-
wa jest to, ¿e w zakresie ró¿-
nych programów, za ich reali-
zacjê odpowiedzialne s¹ ró¿ne
instytucje. Obowi¹zuj¹ pewne
ustalenia na szczeblu krajo-
wym, ale ka¿da z tych instytu-
cji wydaje w³asne instrukcje i
regulacje – czêsto nieprecyzyj-
ne i niespójne, niedostêpne w
formie pisemnej. Na zapytania
przez telefon, od ró¿nych osób
mo¿na us³yszeæ odmienne in-

formacje. W tej sytuacji trudno
podejmowaæ decyzje, zw³asz-
cza gdy mog¹ one mieæ kon-
sekwencje finansowe, np. wy-
datek, który póŸniej zostanie
zinterpretowany jako niekwali-
fikowalny, czyli niezgodny z za-
³o¿eniami projektu. Takiego
kosztu nikt nie zwróci.

Projekt z Ursynowa, adreso-
wany do m³odzie¿y, uwidoczni³
inny wa¿ny problem. Jeœli w ra-
mach projektu chce siê realizo-
waæ dzia³ania naprawdê innowa-
cyjne, niestandardowe, mo¿e
nie wprost mieszcz¹ce siê czy
niezbyt ³atwo kojarz¹ce siê z
samym tytu³em projektu – trud-
no jest przekonaæ instytucje, któ-
re maj¹ go finansowaæ, ¿e dzia-
³ania te s¹ rzeczywiœcie wa¿ne i
maj¹ znaczenie. W wypowiedzi
dyrektor OPS Bielan Wies³awy
Puci³owskiej pojawi³ siê nawet
w¹tek, ¿e przy obecnej organi-
zacji projektów, rozpisaniu wy-
tycznych i ocenie wniosków – w
gruncie rzeczy innowacyjnych
projektów nie da siê realizowaæ;
jeœli projekt jest naprawdê inno-
wacyjny, to nie bêdzie siê mie-
œci³ w ramach wytycznych, któ-
re stworzono wczeœniej.

Mo¿e ten dylemat rozstrzy-
gnie nastêpna debata; mo¿e
pozwoli oceniæ s³usznoœæ wy-
ra¿anych opinii, ¿e nie jeste-
œmy w stanie wygenerowaæ z
siebie bardzo nowych i odkryw-
czych projektów z powodu
ograniczeñ, dotycz¹cych insty-
tucji zarz¹dzaj¹cych.             K.

Pomocne projekty
Z inicjatywy Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy Targó-

wek, 5 czerwca w ratuszu dzielnicy spotkali siê przedstawi-
ciele OPS z Bielan, Œródmieœcia, Ursynowa i Weso³ej. Na kon-
ferencji gospodarze podsumowali, realizowany przez OPS
Targówek, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, projekt „Kompleksowe doskonalenie
kadr instytucji pomocy spo³ecznej”; goœcie zaprezentowali
wyniki projektów, realizowanych w swoich dzielnicach.
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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

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Puszcza Mariañska,

cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez

od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-

nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,

nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

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

O optycznym zak³adzie us³ugowym OPTOKAN us³ysza³am po raz pierwszy
piêæ lat temu. Wtedy by³o g³oœno o wyró¿nieniach przyznanych przez w³adze
Warszawy dla najlepszychzak³adów us³ugowych - w postacistatuetek sto³ecz-
nych „Oskarów”. Potem w prasie odby³a siê dyskusja o promowaniu polskiej
przedsiêbiorczoœci. Przewija³a siê w niej czêsto nazwa warszawskiego OPTO-
KANU jako przyk³adu dzia³alnoœci krajowej firmy us³ugowej, która z powo-
dzeniem daje sobie radê na rynku zdominowanym przez firmy zagraniczne z
ej bran¿y. I wreszcie, kiedy poczu³em, ¿e z moim wzrokiem – powodu zbyt
d³ugiej pracy przy komputerze – jest coraz gorzej oraz gdy zauwa¿y³em, ¿e
moja 10-letnia córka zbyt nisko pochyla siê nad zeszytami, zdecydowa³em siê
na rodzinn¹ wizytê w OPTOKANIE. Trochê zaniedbana klatka schodowa na
piêtro, gdzie mieœci siê Zak³ad w pawilonie przy skrzy¿owaniu ulic Kondrato-
wicza i ³abiszyñskiej, sprawi³a raczej niemi³e wra¿enie – w porównaniu z oka-
za³ymi przedsionkami salonów firm zagranicznych. Ale kiedy przekroczyli-
œmy z córk¹ próg OPTOKANU, ró¿nicy ju¿ nie by³o. Tak samo elegancko, a
tak¿e bardzo przytulnie i swojsko. O dziwo – mimo przedpo³udniowej pory –
sporo klientów. Jednak stosunkowo krótki czas oczekiwania nie d³u¿y³ siê
nam, bo mo¿na by³a w licznych gablotach przyjrzeæ siê ogromnej iloœci opra-
wek okularowych (potem dowiedzieliœmy siê, ¿e jest ich tutaj kilka tysiêcy).
Panie obs³uguj¹ce klientów wykonywa³y swoj¹ pracê szybko i zarazem spo-
kojnie. Widaæ by³o wyraŸnie, ze cechuje je doœwiadczenie i profesjonalizm.

Ani siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ zostaliœmy skierowani do okulistycznego
gabinetu lekarskiego. Starsza pani doktor wnikliwie zbada³a nasze oczy, ustali³a
u córki wadê wzroku, która na szczêœcie okaza³a siê niegroŸna i której –
dziêki wczeœniejszemu rozpoznaniu – mo¿na jeszcze zapobiec. U mnie stwier-
dzi³a typow¹ nadwzrocznoœæ i wra¿liwoœæ oczu na promieniowanie jonizuj¹ce
z monitora komputerowego. Sprawdzi³a te¿ dno oka, dziêki czemu mog³a
zbadaæ, czy mam nadciœnienie, stany cukrzycowe, jaskrê, zaæmê lub wylewy
wewn¹trzga³kowe. Jak – sama stwierdzi³a – nierzadko pacjenci w³aœnie w
rezultacie kompleksowego badaniu okulisty po raz pierwszy dowiaduj¹ siê o
lekkich chorobach swojego organizmu.

W badaniach, które przebiega³y w bardzo sympatycznej atmosferze,
pos³ugiwa³a siê nie tylko tradycyjnymi metodami, lecz przede wszystkim

skomputeryzowanym sprzêtem diagnostycznym. Na koniec przepisa³a nam
receptê na okulary, pouczaj¹c jednoczeœnie o sposobach sta³ej dba³oœci o naj-
wa¿niejszy zmys³ w ¿yciu cz³owieka – wzrok.

Z wielk¹ przyjemnoœci¹ w chwilê póŸniej siedzieliœmy przed paniami, które
nas poprzednio przyjmowa³y, a teraz roz³o¿y³y na ladzie po oko³o 30 opra-
wek okularowych dla ka¿dego z nas. Jak powiedzia³y – mog³yby wy³o¿yæ o
wiele wiêcej, ale same od razu dokona³y wstêpnego wyboru. Bazuj¹c na swo-
im du¿ym doœwiadczeniu w kontaktach z klientem, uwzglêdnia³y jego wyraz
twarzy, fryzury oraz kolor oczu. Córka oczywiœcie wybra³a modne ciemne
oprawki metalowe, a ja od razu zdecydowa³em siê na – proponowane opraw-
ki – równie¿ metalowe z pojedynczym mostkiem.

Moje obawy o zbyt wysoka cenê oferowanych oprawek rozwia³y siê, kiedy
obs³uguj¹ce panie zaproponowa³y oprawki o tym samym wygl¹dzie ale ró¿-
nych firm, zarówno dro¿sze jak i bardzo tanie. Naprawdê by³o z czego wybie-
raæ. Przy tym ceny markowych oprawek by³y zdecydowanie ni¿sze od tych,
jakie wczeœniej widzia³em w zak³adach optycznych firm zagranicznych. W koñcu
– decyzja o tym, czy szk³a do okularów maja byæ z utwardzonego plastiku
czy szklane. Wybieramy plastikowe jako bardziej zalecane, bo l¿ejsze i rów-
nie trwa³e jak szklane. Pó³ godziny póŸniej patrzyliœmy ju¿ na siebie i w lustro
w nowych okularach. Efekt bardzo nam siê podoba³. Córka by³e dumna z
nowego wyrazu twarzy a ja zadowolony z po³yskuj¹cych zielonkawo-fioleto-
wym filtrem UV szkie³ i … jakby bardziej przystojny.

Wychodz¹c z OPTOKANU, pomyœla³em o tym, ¿e dobrze zrobiliœmy, odwiedzaj¹c
w³aœnie ten zak³ad. Przede wszystkim zadbaliœmy o w³asne zdrowie i samopoczu-
cie, a przy tym kupiliœmy okulary w umiarkowanej cenie i jednoczeœnie u krajowe-
go us³ugodawcy. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy tutaj sta³ymi klientami.

OPTOKAN NAJLEPSZY

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Nie jestem taki pewien czy
kosztuje 64,10 z³. Okazuje siê
bowiem, ¿e dotychczasowi
abonenci dalej p³ac¹ tak¹ staw-
kê. Ale niektórzy nowi klienci
mog¹ zap³aciæ taniej. Nowa,
promocyjna cena ma bowiem
dziwnie wybiórczy charakter.

Od 28 maja 2008 r. telewi-
zja kablowa ASTER dysponu-
je promocj¹ „Wybrane pakiety
ASTER”. Jej nowi klienci mog¹
p³aciæ po 12 z³ przez pierwsze
12 miesiêcy okresu promocyj-
nego oraz 42,99 z³ w ci¹gu
nastêpnych dwunastu miesiê-

cy. Nic za darmo. Klient musi
korzystaæ przynajmniej z jesz-
cze jednej us³ugi: internetu
b¹dŸ telefonu. Us³ugi te po-
zwalaj¹ zaoszczêdziæ pewn¹
sumkê ale klient jest z³apany.

Warunki promocji „Wybrane
pakiety ASTER” nie s¹ dostêp-
ne na stronie internetowej ope-
ratora. Chocia¿ powinny tam
byæ aby ka¿dy potencjalny
klient móg³ z nich skorzystaæ.
Kobiecy g³os z infolinii oœwiad-
czy³ „Niestety na naszej stro-
nie nie ma. Mogê Panu wy-
s³aæ.” Us³ysza³em tak¹ odpo-

ASTER tañszy dla wybranych
Narzekamy na wysokie ceny oferowane przez telewizje

kablowe. W dodatku nie zawsze otrzymujemy to, czego
oczekiwaliœmy zawieraj¹c umowê. Najtañszy abonament
w telewizji kablowej ASTER, zwany Basic, kosztuje mie-
siêcznie 64,10 z³.

wiedŸ albowiem wiedzia³em o
co pytaæ. Klienci nie maj¹ ta-
kiej szansy dostêpu do tego re-
gulaminu promocji.

Dlaczego promocja skiero-
wana jest tylko do w¹skiej gru-
py klientów? Byæ mo¿e ukry-
cie tej promocji przez opera-
tora wywo³ane jest obaw¹
przed niezadowoleniem obec-
nych Klientów, którzy z tej pro-
mocji nie mog¹ korzystaæ.

Informacja o promocji jest
podawana z chwil¹ zawiera-
nia umowy w wybranych loka-
lizacjach lub przy akwizycji
przez przedstawicieli handlo-
wych w terenie. Okazuje siê,
¿e w ró¿nych dzielnicach War-
szawy op³aty abonamentowe
maj¹ ró¿n¹ cenê. ASTER wa-
runkuje dostêpnoœæ promocji
w tych budynkach gdzie – jak
zapisano w warunkach pro-
mocji - „wype³nienie poszcze-
gólnych us³ug jest ni¿sze ni¿
wynosi œrednia w sieci ASTER
...” Co to obchodzi klientów?
Albo promocja jest dla wszyst-
kich albo nie. Wierni abonen-
ci teoretycznie maj¹ mo¿li-
woœæ wypowiedzenia umowy
i zawarcia nowej. Haczyk po-
lega na tym, ¿e nikt nie bêdzie
czeka³ przez 3 miesi¹ce bez
sygna³u telewizyjnego by móc
zawrzeæ now¹ umowê.

Co sk³oni³o Aster do wpro-
wadzenia promocji, która
mo¿e nadwyrê¿yæ wizerunek
operatora w oczach jego
obecnych  klientów, p³ac¹cych

wysokie stawki abonamento-
we? Przypuszczam, ¿e spra-
wia to rosn¹ca konkurencja na
rynku warszawskim ze strony
takich operatorów jak Spray
czy Multimedia Polska.

W promocjach czêsto stoso-
wana jest zasada: P³aæ taniej
ale zostañ u nas. Taka promo-
cja uderza w konkurencjê ale
klient jest zadowolony a prawo
nie jest naruszone. Chyba, ¿e
cena jest dumpingowa. Dum-
ping oznacza, ¿e cena us³ugi
jest ni¿sza ni¿ koszt jej wytwo-
rzenia. Praktyki dumpingowe
s¹ szkodliwe dla rynku albo-
wiem ograniczaj¹ konkurencjê
czyli zmniejszaj¹ mo¿liwoœæ
trwa³ych obni¿ek poziomu cen,
zmniejszaj¹ starannoœæ o ja-
koœæ us³ug. W ich wyniku eli-
minowane s¹ z rynku przedsiê-
biorstwa, dziêki którym trwa
nieustanna walka konkurencyj-
na. Ten, kto pozostanie bêdzie
móg³ dyktowaæ ceny.

Andrzej Rogiñski

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

ul. Jagielloñska 54 lok. 96a
(przy Placu Hallera)

T³umaczenia dokumentów
samochodowych i urzêdowych
w jêzykach europejskich

tel. 0 22 490-38-61
www.elmundo.com.pl

Szko³a w przebudowie
formy wp³ynê³o 6 ofert. Na re-
mont ogrodzenia i odwodnie-
nie terenu nikt siê nie zg³osi³,
co otwiera mo¿liwoœci rozpo-
czêcia procedur poszukiwania
wykonawcy „z wolnej rêki”.

Wiceburmistrz zapewni³, ¿e
dyrekcja szko³y i Rada Rodzi-
ców bêd¹ informowane o prze-
biegu prac.

Wyjaœnienia nie zadowoli³y
rodziców, którzy zareagowali
s³owami: „Obietnic, ¿e siê prze-
prowadzimy, by³o wiele. W zbyt
ró¿owych kolorach Pan mówi”;
„Ile bêd¹ kosztowaæ te platfor-
my?”; „Czy nie bêd¹ one okazj¹
do niebezpiecznych zabaw? ;
„Czy urz¹d dzielnicy nie ¿a³u-
je, ¿e wycofa³ wniosek o odbiór
budynku?”; „Czy w trzecim roku
uczenia moje dziecko wreszcie
bêdzie ¿ywione w³aœciwie?”
Pojawi³y siê nawet propozycje,
by szko³ê zamkn¹æ na rok, a
sprawê oddaæ do prokuratury
lub zburzyæ szko³ê, a now¹ wy-
budowaæ nad Wis³¹.

„Spotka³em siê z ró¿nymi
opiniami co do planów rozbu-
dowy tej szko³y” – powiedzia³
wiceburmistrz Sarna, który in-
westycje na Pradze Pó³noc
nadzoruje od roku. Mimo za-
strze¿eñ uzna³ jednak, ¿e do-
koñczenie inwestycji jest
mniejszym z³em. Zapewni³, ¿e
13 czerwca udzieli odpowiedzi
na pytania, na które nie odpo-
wiedzia³ na spotkaniu.

Pisemn¹ odpowiedŸ szko³a
i Rada Rodziców otrzyma³y 18
czerwca. Zawiera ona informa-
cjê, ¿e do bud¿etu na 2008 rok
wprowadzone zosta³o zadanie
pn. „Dokoñczenie nadbudowy
kondygnacji budynku Zespo³u
Szkó³ przy ul. Jagielloñskiej 7”
wraz ze œrodkami w wysoko-
œci 360 000 z³ na wykonanie
zaleceñ Powiatowego Inspek-
toratu Nadzoru  Budowlanego,
warunkuj¹cych oddanie obiek-
tu do u¿ytkowania. W wyniku
przetargu nieograniczonego
na dostawê i monta¿ platformy
przychodowej, 12 czerwca
podpisano umowê z firm¹ OR-

TOPLUS Kaczmarczyk Hutnik
S.J. z siedzib¹ w Czêstocho-
wie – z terminem wykonania
do 31 lipca 2008 r. Ponadto,
25 lutego, po uzyskaniu zgo-
dy MPWiK na odprowadzenie
wód odpadowych z powierzch-
ni utwardzonej na terenie ZS
– do kana³u przy ul. Kêpnej,
Urz¹d opracowa³ projekt bu-
dowlany odwodnienia terenu i
kosztorys inwestorski; 29
kwietnia przetarg nieograni-
czony na wybudowanie ogro-
dzenia terenu ZS wraz z od-
wodnieniem - zosta³ uniewa¿-
niony z powodu braku ofert. Na
stronie internetowej Urzêdu
og³oszono kolejny przetarg z
terminem sk³adania ofert do 18
czerwca. W za³o¿eniach do
przetargu przyjêto wykonanie
odwodnienia do 31 lipca, a
ogrodzenia do 30 sierpnia br.
Po wykonaniu tych prac, w
pierwszej dekadzie sierpnia
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc
z³o¿y wniosek do Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Bu-
dowlanego o wydanie decyzji
na u¿ytkowanie obiektu.

„Przepraszamy rodziców za
powsta³e utrudnienia w naucza-
niu dzieci w minionym okresie,
ale by³y to przyczyny zale¿ne
od procedur prawnych. Do³o¿y-
my wszelkich starañ, aby w dniu
otwarcia nowego roku szkolne-
go wybudowany obiekt by³ go-
towy do u¿ytkowania” - tymi s³o-
wami koñczy siê pismo, podpi-
sane przez zastêpcê burmistrza
Dzielnicy Praga Pó³noc Jaro-
s³awa Sarnê.                         K.

dokoñczenie ze str. 1
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HALA SPORTOWA przy ul. Szanajcy 17/19

(od 23.06 do 31.07.2008 r.)
8.00 – 9.30 zajêcia sportowo-rekreacyjne - m³odzie¿; gimnazja, licea

- grupa niezorganizowana, sektor g³ówny (poniedzia³ek - pi¹tek)
9.30 – 11.00  zajêcia sportowo-rekreacyjne – uczniowie szkó³ podstawowych

- grupa niezorganizowana - sektor g³ówny (poniedzia³ek–pi¹tek)
11.00 - 12.30 zajêcia dla dzieci niepe³nosprawnych

(s. korekcyjna) poniedzia³ek - pi¹tek - lipiec
11.00 – 12.30 zajêcia sportowo-rekreacyjne, gr. zorganizowane akcji „Lato 2008’’

(wtorki, czwartki) - opieka inst. z punktów akcji
11.00 - 12.30 Koszykówka (sekt. g³. – poniedzia³ki, œrody, piatki)
11.00 – 13.00 Siatkówka (sekt. bocz.- od poniedzia³eku do piatku)

14.00 – 16.00 Pi³ka no¿na wspó³praca z UKS „Orze³” (poniedzia³ek, œroda, pi¹tek – lipiec)

HALA SPORTOWA przy ul. Jagielloñska 7

(od 01.08 do 29.08.2008 r.)
8.00 – 10.00 zajêcia sportowo-rekreacyjne gr. niezorganizowana (poniedzia³ek–pi¹tek)

„Lato w Mieœcie 2008” - 23 czerwca - 28 sierpnia
Miasto Sto³eczne Warszawa Dzielnica Praga Pó³noc

II. ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE

80

80

80

100

30

Szko³a
Podstawowa,
Gimnazjum

Szko³a
Podstawowa,
Gimnazjum

Szko³a
Podstawowa,
Gimnazjum

Szko³a
Podstawowa,
Gimnazjum

15 - 19 lat

23.06 - 31.07
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 10.00 - 14.00

23.06 - 18.07
poniedzia³ek - pi¹tek

godz. 10-14

18.08 - 29.08
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 10.00 - 14.00

23.06 - 29.08
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 10.00 - 14.00

30.06 - 05.07

Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny

prowadzonych zajêæ

Szko³a Podstawowa nr 30
ul. Kawêczyñska 2

Gimnazjum nr 30
ul. Szanajcy 17/19

Gimnazjum nr 32
ul. Otwocka 3

VII Ogród Jordanowski
ul. Namys³owska 21

Stowarzyszenie Praktyków
Dramy „Stop-Klatka”
ul. 11 Listopada

L.p.

Bezpoœredni organizator Grupy
wiekowe
uczestni-

ków

Przewidy-
wana liczba
uczestników

dziennie

Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Osoba odpowiedz.

/ nr  tel.

1

2

3

4

5

tel. 022 619 53 82

tel. 022 619 79 60

tel. 022 619 02 66

tel. 022 619 89 93
Halina Pa³asiñska

tel. 602 454 176

Zajêcia sportowe i rekreacyjne, gry
zespo³owe dla grup zorganizowanych
i niezorganizowanych

Zajêcia sportowe i rekreacyjne, gry
zespo³owe dla grup zorganizowanych
i niezorganizowanych

Zajêcia sportowe i rekreacyjne, gry
zespo³owe dla grup zorganizowanych
i niezorganizowanych

Zajêcia rekreacyjne, turnieje i konkursy

Warsztaty artystyczno-rozwojowe w
Wy¿szej Szkole Psychologii Spo³ecznej
ul. Chodakowska

III. IMPREZY

Otwarty turniej pi³karski
dla dzieci i m³odzie¿y

z terenu Dzielnicy Praga Pó³noc

tel. 022 590 01 36
Adam KuszkowskiTurniej pi³ki no¿nej 5018.08 - 22.08

L.p.

Bezpoœredni organizator
Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny

prowadzonych zajêæ

Grupy
wiekowe
uczestni-

ków

Przewidy-
wana liczba
uczestników

dziennie

Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Osoba odpowiedz.

/ nr  tel.

1
Szko³a

Podstawowa,
Gimnazjum

IV. DO¯YWIANIE

Obiady

Obiady

Obiady

tel. 022 619 53 82

tel. 022 619 79 60

tel. 022 619 23 85

Szko³a Podstawowa nr 30
ul. Kawêczyñska 2

Gimnazjum nr 30
ul. Szanajcy 17/19

Szko³a Podstawowa nr  258
ul. Brechta 8

200

50

50

21.07 - 14.08
poniedzia³ek - pi¹tek

23.06 - 18.07
poniedzia³ek - pi¹tek

18.08 - 29.08
poniedzia³ek - pi¹tek

L.p.

Bezpoœredni organizator
Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny prowadzo-

nych zajêæ

Przewidywana
liczba uczestników

dziennie
Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Osoba odpowiedz.

/ nr  tel.

1

2

3

10.00 – 12.30 zajêcia sportowo-rekreacyjne, gr. zorganizowane akcji „Lato 2008”

(opieka instr. z punktu akcji)
12.30 – 16.00 zajêcia sportowo-rekreacyjne – UKS-y, Stowarzyszenia, Organizacje

- grupy zorganizowane, zamkniête (poniedzia³ek–pi¹tek)
Ponadto:

11.00 – 14.00 si³ownia (od poniedzia³u do pi¹tku - uczniowie III klasy gimn. i kl. ponadgimn)

P£YWALNIA „PRAWY BRZEG” przy ul. Jagielloñskiej 7

(od 23.06 do 27.06 i od 21.07 do 29.08 2008 r.)
8.00 – 10.00 p³ywanie rekreacyjne, indywidualnie, stowarzyszenia – poniedzia³ek - pi¹tek
10.00 – 12.30 akcja „Lato w mieœcie 2008” - grupy zorganizowane (opieka inst. z akcji)
12.30 – 16.00 p³ywanie rekreacyjne, indywidualnie, stowarzyszenia – poniedzia³ek - pi¹tek
27 sierpnia 2008 w godz. 10.00 – 12.30 zawody p³ywackie dla dzieci z punktów akcji „Lato
w mieœcie 2008”

WSTÊP BEZP£ATNY po okazaniu WA¯NEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ

* W terminie od 23.06 do 27.06 br. i od 21.07 – 29.08 br. w godzinach 16.00 – 17.00 a w

soboty i niedziele od 8.00 – 17.00 m³odzie¿y szkolnej do lat 26 proponujemy

bilety ulgowe (indywidualne) w cenie – 3.00 z³.

a dla grup zorganizowanych (minimum 10 osób) pod opiek¹ wychowawcy - 2.00 z³.

Koordynator: Adam Kuszkowski – Naczelnik Wydzia³u Sportu i Rekreacji (tel. 0 22 59 00 136)

Zastêpca koordynatora: Jadwiga Chrobak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania (tel. 0 22 59 00 130)

WAKACJE NA SPORTOWO W DZIELNICOWYM OŒRODKU SPORTU
I REKREACJI DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC „LATO W MIEŒCIE 2008”

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

Szko³a
Podstawowa,

Gimnazjum

Szko³a
Podstawowa,

Gimnazjum

Szko³a
Podstawowa,

Gimnazjum

I. PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

Zajêcia sportowe, œwietlicowe, plastyczne,

muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie.

Zajêcia sportowe, œwietlicowe, plastyczne,

muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie.

Zajêcia sportowe, œwietlicowe, plastyczne,
muzyczne, turnieje i konkursy.

Dwa posi³ki dziennie.

tel. 022 619 53 83
Ma³gorzata Ryder

tel. 022 619 79 60
Agnieszka Kurek

tel. 022 619 02 66
Ma³gorzata Milczarek

Szko³a Podstawowa nr 30
ul. Kawêczyñska 2

Gimnazjum nr 30
ul. Szanajcy 17/19

Gimnazjum nr 32
ul. Otwocka 3

200

50

50

23.06 - 14.08
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 7:30 – 17:00

23.06 - 18.07
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 7:30 – 17:00

18.08 - 29.08
poniedzia³ek - pi¹tek
godz. 7:30 – 17:00

L.p.

Bezpoœredni organizator
Program

(rodzaj proponowanych zajêæ)

Dni i godziny
prowadzonych zajêæ

Grupy
wiekowe
uczestni-

ków

Przewidy-
wana liczba
uczestników

dziennie

Nazwa jednostki,

miejsce zajêæ

Osoba odpowiedz.

/ nr  tel.

1

2

3

Ju¿ po raz pi¹ty, 14 wrzeœnia
w godzinach 12 - 22 Dzielnica
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
organizuje „Praskie spotkania
z kultur¹” piknik artystyczny na
ulicy Z¹bkowskiej.

W tegoroczny piknik, przygo-
towany pod has³em: „Szafa gra,
czyli ferajna siê bawi na Z¹b-
kowskiej” w³¹czy³y siê liczne in-
stytucje kultury i organizacje
pozarz¹dowe, m.in. teatry: Akt,
Remus, stowarzyszenia: Lubel-
ska, Pierwsza Warszawska
Agenda 21, Praktyków Dramy
Stop-Klatka, Monopol Warszaw-
ski oraz Fundacja Artbarbakan.

Tego dnia na ulicy Z¹bkowskiej
na naszych goœci bêdzie czeka-
³o wiele atrakcji. Odbêd¹ siê kon-
certy, przedstawienia teatralne,
wystawy, warsztaty plastyczne,
degustacje potraw kuchni polskiej
oraz kiermasz przedmiotów arty-
stycznych. Gwiazd¹ wieczoru
bêdzie zespó³ Pod Bud¹.

Zapraszamy do wspó³pracy
m³odych twórców: muzyków, któ-
rzy chcieliby wyst¹piæ na scenie
podczas pikniku artystycznego,
artystów sztuk wizualnych, gru-
py teatralne. Tych, którzy chcie-
liby sprzedawaæ swoje przedmio-
ty artystyczne podczas kierma-
szu prosimy o kontakt na e-mail:

malgorzata.staniak@praga-pn.waw.pl

Czekamy na propozycje do
koñca czerwca.

Ewa Sobierajska
Naczelnik Wydzia³u Kultury dla Dzielnicy
Praga Pó³noc, tel. 022 59 00 085
ewa.sobierajska@praga-pn.waw.pl

V Praskie
spotkania z kultur¹
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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

Ta kwota wystarczy na to, co
by³o zaplanowane na rok bie-
¿¹cy, bo pieni¹dze na sprzêt

pochodz¹ z innych paragrafów
bud¿etu – mówi dyrektor. –

Problemem s¹ jednak wci¹¿
niezap³acone faktury za rok
ubieg³y - 3,7 mln i narastaj¹ce

w tempie oko³o 4 tys. z³otych
dziennie odsetki. To, wraz z

kosztami zabezpieczenia bu-
dowy daje oko³o 700 tys. Szpi-
tal sam tego absolutnie nie

udŸwignie.

Rada Warszawy – o czym
te¿ pisaliœmy – przyzna³a te
3,7 mln z³otych. Nie zosta³a

jednak podpisana umowa do-
tacyjna, a ustnie wiceprezy-
dent Warszawy sugeruje, by
szpital wzi¹³ na tê kwotê kre-
dyt, gwarantowany przez mia-

sto. Sprawa bêdzie jednym z

punktów obrad na jutrzejszej,
bud¿etowej sesji Rady War-
szawy.

Szkoda, ¿e wszystkie decy-
zje podejmowane by³y z co

najmniej trzymiesiêcznym
opóŸnieniem: przypomnijmy,

¿e najpierw kwestionowane
by³y procedury przetargowe;
mimo ¿e ich prawid³owoœæ po-

twierdzi³ Urz¹d Zamówieñ Pu-
blicznych, budowa zosta³a

wstrzymana i konieczne sta³o
siê jej zabezpieczenie. Straco-
no trzy miesi¹ce, które przy
planowym prowadzeniu prac

pozwoli³yby na oddanie ca³ej
inwestycji ju¿ w przysz³ym
roku. Niepotrzebne te¿ okaza-
³o siê wydawanie tak wielkich

pieniêdzy na zabezpieczenie
budowy. Niepotrzebnie do-
puszczono do narastania od-

Znów buduj¹
16 czerwca dyrektor Obermeyer  podpisa³ kolejn¹ umo-

wê na rozbudowê Szpitala Praskiego na kwotê ponad 21
mln z³. Z tego oko³o 5 mln ma byæ przeznaczone m.in. na
remont kuchni i koncepcjê projektow¹ ³¹cznika budynków
A i B, a reszta na dalsz¹ budowê s³ynnego ju¿ pawilonu A2.
Pisaliœmy o tej inwestycji w ci¹gu ostatnich tygodni niemal
w ka¿dym wydaniu.

setek, które i tak trzeba bêdzie
zap³aciæ, bo firma 3J, wyko-

nawca pawilonu – który i tak
wykaza³ siê wielk¹ cierpliwo-

œci¹ – nie bêdzie przecie¿ w
nieskoñczonoœæ kredytowa³
miejskiej inwestycji – odda³

sprawê do s¹du.

Przypomnijmy, ¿e powsta-
nie nowoczesnego oddzia³u

ratunkowego, poszerzonego o
elementy toksykologiczne, po-

zwoli na w³¹czenie szpitala do
krajowego systemu ratowni-

czo-gaœniczego, co ju¿ zapro-
ponowa³ komendant g³ówny
stra¿y po¿arnej. Z kolei z racji

strategicznego po³o¿enia szpi-
tala na przeciêciu wa¿nych

szlaków komunikacyjnych,
przy jednoczesnej bliskoœci
stadionu narodowego, by³by

on zapleczem medycznym dla
Euro 2012.

Bêdziemy informowaæ o dal-
szym biegu wydarzeñ.

T.

Nowy napis na Szpitalu

Praskim jest ju¿ zainstalo-
wany. Dyrektor szuka spon-
sorów, by go jeszcze nieco
spatynowaæ i podœwietliæ.

Fot. Maciej Pilipczuk

Manipulacja pacjentami
du¿ym i wieloprofilowym szpita-
lu, bo w razie jakichœ trudnych
sytuacji pacjenci trafiaj¹ na nasz
oddzia³ intensywnej terapii – do-
daje dyrektor.

Umowa z Euromedic zosta³a
zawarta na 3 lata, które minê³y w
2006 roku. Nastêpna umowa jest
niewa¿na, gdy¿ zosta³a podpisa-
na z pominiêciem obowi¹zkowej
procedury przetargowej, polega-
j¹cej na ty, ¿e firma nie dope³ni³a
obowi¹zku z³o¿enia notarialnego
oœwiadczenia o tzw. dobrowolnym
poddaniu siê egzekucji. Ponadto
od 1 stycznia 2007 r. obowi¹zuje
ustawa o zakazie konkurencyjno-
œci w placówkach medycznych.
Mówi ona wyraŸnie, ¿e wszelkie
niepubliczne zak³ady opieki zdro-
wotnej, spó³ki, a nawet gabinety
prywatne nie mog¹ funkcjonowaæ
na terenie spo³ecznych zak³adów
opieki zdrowotnej, jeœli wykonuj¹
te same zadania. Dlatego umowa
z firma Euromedic powinna zostaæ
rozwi¹zana. Mo¿e to jednak zro-
biæ organ za³o¿ycielski szpitala,
którym w tym przypadku jest mia-
sto sto³eczne Warszawa.

- W tej sprawie jest ju¿ ca³y
segregator korespondencji, za-
równo z Biurem Polityki Zdrowot-
nej, jak i Euromedikiem – mówi
dyrektor. – BPZ powiadomi³o
nas, ¿e w³aœnie z powodu nie-
wa¿noœci umowy mamy pobie-
raæ od firmy 300% odszkodowa-
nia za bezumowne korzystanie
z lokalu, a prezes straszy pacjen-
tów… i nie p³aci. Roczny wp³yw

do kasy za dializowanie to pra-
wie 8 mln z³, bo jeden zabieg to
oko³o 400 z³ i NFZ p³aci za to bez
oci¹gania. Mamy ju¿ zaplanowa-
ny przez Biuro Polityki Zdrowot-
nej zakup 14 stanowisk do diali-
zy, wiêc informowanie pacjentów,
¿e zostan¹ pozbawieni pomocy
jest po prostu manipulacj¹.

Sprawa pewnie trafi do
s¹du. Znaj¹c jednak jego nie-

dokoñczenie ze str. 1 rychliwoœæ, raczej nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e problem sam siê
rozwi¹¿e w przysz³ym roku,
gdy wygasa umowa z Eurome-
dic, chyba ¿e problem rozwi¹-
¿e siê u wojewody: Euromedic
ma problem z kontynuowa-
niem dzia³alnoœci gdy¿ nie ma
wa¿nej umowy, niezbêdnej do
œwiadczenia us³ug medycz-
nych. Zobaczymy.                T.

W najbli¿szych dniach w miej-
scach najbardziej uczêszcza-
nych przez warszawiaków i
mieszkañców okolicznych po-
wiatów pojawi¹ siê plakaty za-
chêcaj¹ce m³odych ludzi do
wst¹pienia do s³u¿by w Komen-
dzie Sto³ecznej Policji. Na ka¿d¹
osobê, które zdecyduje siê zo-
staæ policjantem, czekaj¹ wolne
miejsca w oddziale prewencji
Policji, ruchu drogowym, wy-
dziale konwojowym, a tak¿e w
komendach rejonowych i powia-
towych, np. na Pradze Pó³noc.

Na wszystkich zainteresowa-
nych s³u¿b¹ w Policji czekaj¹ pra-
cownicy sekcji ds. doboru. Kan-
dydaci do s³u¿by w Policji prze-
chodz¹ najpierw postêpowanie
kwalifikacyjne, obejmuj¹ce m.in.
testy sprawnoœciowe, badania
psychologiczne, badania zdrowia
i sprawdzenie niekaralnoœci. Na-
stêpnie kierowani s¹ na prze-
szkolenie podstawowe. Po jego

Zamieñ mundurek na mundur
pozytywnym ukoñczeniu trafiaj¹
do wydzia³ów, komend i komisa-
riatów garnizonu sto³ecznego.

Komenda Sto³eczna Policji
oferuje przysz³ym policjantom
stabilne warunki zatrudnienia.
Na pocz¹tek funkcjonariusz
otrzymuje blisko 1 500 z³otych
do rêki, po ukoñczeniu szkole-
nia podstawowego mo¿e liczyæ
na 2 000 netto. Pensja wzrasta
z chwil¹ obejmowania kolej-
nych stanowisk oraz w momen-
cie otrzymania wy¿szych stop-
ni s³u¿bowych. Ka¿dy policjant
ma precyzyjnie okreœlon¹
œcie¿kê rozwoju zawodowego.
W trakcie s³u¿by kierowany jest
na szkolenia specjalistyczne.

Kandydaci s³u¿bê mog¹ podj¹æ
w pobli¿u miejsca zamieszkania.
W podaniu o przyjêcie do Policji
wskazuj¹ jednostkê – komendê
rejonow¹ lub powiatow¹ – w któ-
rej chc¹ pracowaæ. Mog¹ równie¿
wybraæ jeden z komisariatów spe-
cjalistycznych: metra warszaw-
skiego, kolejowy, portu lotniczego
Okêcie, rzeczny lub s³u¿bê w war-
szawskiej „drogówce”. W zale¿no-
œci od liczby wolnych miejsc, ist-
nieje mo¿liwoœæ zakwaterowania
w hotelu policyjnym.

Policjantowi w s³u¿bie sta³ej
przys³uguje prawo do lokalu
mieszkalnego. Raz w roku funk-
cjonariusz otrzymuje tak¿e rów-
nowa¿nik za umundurowanie w
wysokoœci oko³o 2 000 z³otych
oraz nagrodê roczn¹ w wysoko-
œci otrzymywanej pensji tzw. trzy-
nastkê. Policjantowi nale¿y siê
te¿ dodatkowe œwiadczenia pie-
niê¿ne: jednorazowy zasi³ek na
zagospodarowanie (przy miano-
waniu policjanta w s³u¿bie sta³ej)
w wysokoœci uposa¿enia oraz
nagrody i zapomogi. Funkcjona-
riusz mo¿e te¿ skorzystaæ z urlo-
pu dodatkowego z tytu³u wys³ugi
lub wieku. Prawa emerytalne
nabywa ju¿ po 15 latach s³u¿by.

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do sekcji
ds. doboru KSP, Warszawa,
Al. Solidarnoœci 126, tel. 022
603-65-68, 022 603-75-38.
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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

rych nie wszyscy rodzice mog¹
pozwoliæ sobie na kosztowne
lekcje jêzyka obcego dla swo-
ich pociech. „Jednym z celów
Rotary jest propagowanie i
utrzymywanie jak najwy¿szych
standardów w dziedzinie edu-
kacji. Uwa¿amy zatem, ze in-
westowanie œrodków finanso-
wych w edukacjê dzieci i m³o-
dzie¿y jest nasz¹ powinnoœci¹”
– mówi obecna prezydent klu-
bu, Teresa Sendor.

Klub Rotary znany jest z wie-
lu akcji charytatywnych na tere-
nie nie tylko Warszawy, ale ca-
³ego kraju, pozyskuje swoje fun-
dusze z organizacji imprez cha-
rytatywnych oraz od darczyñ-
ców. W przypadku projektu „Do-
bry Start” fundusze te groma-
dzone s¹ przez Komisjê Eduka-
cyjn¹ im. Profesora Henryka
Wójcickiego dzia³aj¹c¹ w Klubie
Rotary Warszawa Józefów ju¿
od kilku lat. Darczyñcami na ten
w³aœnie cel s¹ rotarianie polskie-
go pochodzenia z zachodniej
Kanady, którym na sercu le¿y
edukacja jêzykowa najm³odsze-
go pokolenia rodaków. Realiza-
cja projektu „Dobry Start” pole-
ga na ufundowaniu pomocy

dydaktycznych (podrêczników i
p³yt) potrzebnych do nauki jêzy-
ka angielskiego oraz finansowa-
niu wynagrodzenia lektora, któ-
ry regularnie, dwa razy w tygo-
dniu prowadzi z dzieæmi zajêcia
jêzykowe. Oprócz wynagrodze-
nia, lektor otrzymuje od Klubu
Rotary fachow¹ pomoc i wspar-
cie dydaktyczne.

Ponadto, wychodz¹c na-
przeciw nowym trendom w na-
uczaniu, Klub Rotary  ufundo-
wa³ szkole nowoczesny sprzêt
multimedialny do odtwarzania
prezentacji jêzykowych na za-
jêciach w szkole. Dziêki multi-
medialnym materia³om dydak-
tycznym dzieci ucz¹ siê nowe-
go s³ownictwa, nowych struktur
oraz zwrotów przydatnych w
codziennej komunikacji w bar-
dzo atrakcyjny sposób. Koloro-
we scenki jêzykowe, ruchome
obrazy z ulubionymi piosenka-
mi i bajkami stwarzaj¹ atmos-
ferê œwiata baœni i humoru.
Multimedialne œrodki przykazu,
jakie dziêki Rotary wprowadzo-
no w nauczaniu jêzyka angiel-
skiego w szkole nr 73, rozwijaj¹
w uczniach procesy percepcyj-
ne, intelektualne, rozbudzaj¹
zaanga¿owanie i ogromne za-

ciekawienie. Dziêki tym nowo-
czesnym formom przekazu,
dzieci ucz¹ siê o wiele skutecz-
niej ni¿ w sposób tradycyjny.

Powodów do radoœci mamy
wiêc du¿o – dzieci w SP nr 73
pokocha³y angielski ju¿ od „ze-
rówki”, rodzice ciesz¹ siê ¿e na-
uka jêzyka angielskiego mo¿e byæ
skuteczna w tradycyjnej szkole, a
dyrekcja z podziwem przys³uchuje
siê anglojêzycznym wystêpom
swoich podopiecznych!

Klub Rotary deklaruje kon-
tynuacjê projektu „Dobry Start”
w nastêpnym roku szkolnym,
z czego bardzo siê cieszymy!

dokoñczenie ze str. 1

Maluchy mówi¹ po angielsku!

Warto przypomnieæ, czym
pierwotnie chcieli zaj¹æ siê rad-
ni. Otó¿ z zaproponowanego
przez PiS i PWS w maju po-
rz¹dku obrad wynika³o, i¿ rad-
ni tych ugrupowañ zamierzali
siê pastwiæ nad stanem i stop-
niem realizacji inwestycji w
dzielnicy oraz polityk¹ kadrow¹
zarz¹du. Radni PO i SLD wno-
sili o rozpatrzenie uchwa³ do-
tycz¹cych zaopiniowania
zmian w za³¹czniku Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy
do Uchwa³y nr XXI/709/2007
Rady Miasta Sto³ecznego
Warszawy z 20.12.2007 r. w
sprawie bud¿etu m.st. Warsza-
wy na 2008 rok i zaopiniowa-
nia „Rocznego sprawozdania
z dzia³alnoœci Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej Dzielnicy Praga
Pó³noc za rok 2007”. No i zde-
rzyli siê. Pocz¹tkowo radni PiS
i PWS, których sesja o nume-
rze XX odbywa³a siê jako
pierwsza zaproponowali roz-

XX sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Praska kumulacja
11 czerwca odby³a siê istna samorz¹dowa kumulacja, bo-

wiem tego dnia zbieg³y siê na Pradze dwie sesje. Pierwsza,
której pocz¹tek datuje siê na 19 maja i druga, która mia³a siê
rozpocz¹æ 2 czerwca. Obie pierwotnie nie dosz³y do skutku
z powodu braku kworum po obu stronach zwaœnionej rady.

szerzenie porz¹dku obrad o
zaopiniowanie lokalizacji salo-
nu gier na automatach w bu-
dynku przy ul Jagielloñskiej 78.
Propozycja przesz³a g³adko i
mimo i¿ niektórzy radni psio-
czyli na ideê salonów gry
uchwa³a w tej sprawie zdoby-
³a wiêkszoœæ ponad podzia³a-
mi politycznymi. Radni PiS i
PWS zaskoczyli tak¿e swoich
kolegów z PO i SLD wnosz¹c
w dalszym ci¹gu obrad, aby
punkty dotycz¹ce bud¿etu i
OPS by³y rozpatrywane tak¿e
na sesji o numerze XX i otrzy-
mali na to zgodê. Radni PO i
SLD zgodzili siê wiêc, aby
punkty z ich porz¹dku obrad
zosta³y wyczerpane na sesji
wczeœniejszej. Po niezbyt d³u-
giej dyskusji na temat bud¿e-
tu, rada zgodzi³a siê przesun¹æ
prawie 6 milionów z³otych na
inne cele ni¿ pierwotnie plano-
wano. 900 tys. z³ zyska³ ZGN,
zwiêkszono o ponad 2 mln z³
œrodki na dokoñczenie hali
sportowej przy SP 127 na uli-
cy Kowieñskiej 12/20, prze-
znaczono 1,1 mln z³otych na
budowê boiska przy Targowej
86 w ramach programu moje
boisko Orlik 2012 i zabezpie-
czono ponad 1,6 miliona z³ na
budowê ulicy wewnêtrznej na
odcinku Brechta-Szanajcy.

Prawdziwa bomba dopiero
czeka³a na odpalenie. Po upo-
raniu siê ze wszystkimi spra-
wami merytorycznymi radna
Sosnowska (PWS) ¿ona by³e-
go burmistrza Roberta S. z PiS

wnios³a o kolejne rozszerzenie
porz¹dku obrad, tym razem o
odwo³anie przewodnicz¹cej
rady El¿biety Kowalskiej-Ko-
bus (PO), ku zdumieniu rad-
nych PO i SLD wniosek uzy-
ska³ wiêkszoœæ, bowiem popa-
r³a go dotychczasowa radna
PO Ewa Murawska, która na-
tychmiast przesiad³a siê do
radnych PiS i PWS zasilaj¹c
ich szeregi. Komplikacji i za-
skoczeñ to jednak nie koniec.
Powo³ana przez radê komisja
skrutacyjna z³o¿ona z przed-
stawicieli czterech klubów re-
prezentowanych w radzie nie
mog³a siê porozumieæ co do
procedury przeprowadzenia
tajnego g³osowania nad odwo-
³aniem przewodnicz¹cej. Rad-
ni PiS i PWS za nic nie chcieli
zgodziæ siê, aby ka¿dy radny
po otrzymaniu karty do g³oso-
wania móg³ dokonaæ skreœle-
nia przy osobno ustawionym
stoliku, gdzie wzrok kolegów z
klubu nie siêga, a nastêpnie
wrzuciæ kartê do urny. W
zwi¹zku z tym przewodnicz¹-
ca El¿bieta Kowalska-Kobus
og³osi³a krótk¹ przerwê w ob-
radach rady na wypracowanie
kompromisu przez komisjê
skrutacyjn¹, a gdy i to nie da³o
rezultatu, og³osi³a przerwê
d³u¿sz¹, do 2  lipca.

DCH
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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

Wiêcej dowiesz siê w punkcie sprzeda¿y:

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

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

Nie czekaj, tylko dopasuj kredyt
do swoich oczekiwañ

WeŸ kredyt gotówkowy w GE Money Banku

i sam ustal dzieñ sp³aty oraz wysokoœæ raty.

Dziêki temu twój kredyt bêdzie idealnie

dopasowany do Twoich oczekiwañ.

Proste, prawda?

Kancelaria Prawna
♦♦♦♦♦     Doradztwo prawne
♦♦♦♦♦     Analiza dokumentów od strony formalno-prawnej
♦♦♦♦♦     Opiniowanie i przygotowanie umów
♦♦♦♦♦     Prowadzenie postêpowania spadkowego, dzia³y spadku,
zniesienie wspó³w³asnoœci, ugody
♦♦♦♦♦     Pomoc prawna przy uzyskaniu kredytu, analiza umów
kredytowych
♦♦♦♦♦     Pomoc w zawieraniu ugód z komornikami (przy tocz¹cych
siê postêpowaniach windykacyjnych)
♦♦♦♦♦     Cesja praw i roszczeñ (sprzeda¿ udzia³ów)
♦♦♦♦♦     Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do s¹du)
♦♦♦♦♦     Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦♦♦♦♦     Przygotowanie pism i wniosków

Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. kom. 0508-164-939, tel./fax 022 394-54-74

Targówek – bezpieczne miejsce

W tym roku tematem dzie-
ciêcych prac by³o bezpieczeñ-
stwo, st¹d tytu³ tej edycji kon-
kursu : „Targówek – bezpiecz-
ne miejsce”. Uczestnicy star-
towali w czterech kategoriach:
Przedszkola, Szko³y Podsta-
wowe-Dzieci M³odsze (0-III),
Szko³y Podstawowe-Dzieci
Starsze (IV-VI) i Gimnazja.
Techniki, wykorzystywane
przez m³odych artystów by³y
bardzo ró¿ne, od pasteli po-
przez farby, wyklejanki, kola¿e

10 czerwca w Zespole Szkó³ Specjalnych nr 98 przy ul.
Bartniczej 2 odby³ siê fina³ II edycji konkursu plastycznego
„Targówek w oczach dziecka”, organizowanego przez Szko-
³ê Specjaln¹ dla szkó³ i przedszkoli dzielnicy Targówek.

a nawet haft. Zdarza³y siê te¿
techniki mieszane, np. paste-
le plus wyklejanki.

Temat bezpieczeñstwa w
dzielnicy dzieci potraktowa³y
bardzo szeroko. Przedstawia³y
dobrze wyposa¿one place za-
baw, drogê do szko³y czy bez-
pieczny wypoczynek. Niektóre
prace zaskakiwa³y wielk¹ iloœci¹
szczegó³ów oraz bogactwem
barw. Szymon Tlaga, lat 6 przed-
stawi³ patrol policji konnej. Na
jego obrazku jest tak¿e œmig³o-

wiec ratunkowy i policjant z
psem tropi¹cym. Sandra Hor-
wat, w kategorii Szko³a Podsta-
wowa-Dzieci Starsze postano-
wi³a promowaæ bezpieczne ko-
larstwo i zaprezentowa³a œcie¿-
kê rowerow¹ a na niej rowerzy-
stów w kaskach na g³owach.
Ciekawym ujêciem tematu przy-
ci¹ga³ równie¿ uwagê kola¿ Da-
miana Andziaka i Dominika Œli-
fierza przedstawiaj¹cy mecz pi-
³karski na ogrodzonym boisku,
obok dobrze oznakowane przej-
œcie dla pieszych oraz przygl¹-
daj¹ce siê temu zwierzêta.

Niektóre prace mia³y bardzo
pomys³ow¹ formê, np. prezen-
tacja Katarzyny Lipki i Patrycji
Komornik ze Szko³y Podstawo-
wej nr 28, z³o¿ona z 6 po³¹czo-
nych, haftowanych serwetek.
Jak widaæ jury mia³o niezwykle
trudne zadanie. Po burzliwych
obradach przyzna³o nastêpuj¹-
ce miejsca i nagrody:

W kategorii Dzieci Przed-
szkolne: 1 miejsce – Szymon
Tlaga; 2 miejsce – Karolina
Grabowska; 3 miejsce – Ola
Szymor

W kategorii Szko³a Podsta-
wowa-Dzieci M³odsze (0-III): 1
miejsce – Maja Tkaczyk; 2 miej-
sce – Katarzyna Lipka, Patry-
cja Komornik oraz Jakub
Urbañski; 3 miejsce – Agniesz-
ka Zieliñska i Natalia JaŸwiñska

W kategorii Szko³a Podsta-
wowa – Dzieci Starsze (IV-VI):
1 miejsce – Sandra Horwat; 2
miejsce – Krzysztof Kozikow-
ski i Sebastian Dzikowski; 3
miejsce – Damian Andziak i
Dominik Œlifierz

W kategorii Gimnazjum: 1
miejsce – Agnieszka Majcher-
czyk; 2 miejsca nie przyznano;
3 miejsce – Ada Zieliñska i Ma-
riola Mieszkowska.

Po rozdaniu nagród rozpo-
czê³a siê czêœæ artystyczna,
przygotowana przez uczniów
Zespo³u Szkó³ Specjalnych.
Wyst¹pi³ Szkolny Zespó³ In-
strumentalny, wykonuj¹c kilka
melodii na fletach i cymba-
³kach. Nastêpnie zaprezento-
wa³ siê Zespó³ Wokalny w pio-
sence „Katarynka”. Œpiewa³y
te¿ dzieci m³odsze, Julia i Da-
wid. Na zakoñczenie wyst¹pi³
Szkolny Zespó³ Taneczny. W
czêœci artystycznej wyró¿ni³a
siê Monika Brzeziñska z II kla-
sy gimnazjum, która œpiewa,
tañczy i gra na cymba³kach.

Na imprezie poœwiêconej
bezpieczeñstwu nie mog³o za-
brakn¹æ przedstawicieli s³u¿b
dbaj¹cych o to bezpieczeñ-
stwo. Obecna by³a Dorota Har-
twil z Referatu Profilaktyki Stra-
¿y Miejskiej m.st. Warszawy
oraz starszy posterunkowy

Marta Sulowska z Referatu do
spraw Nieletnich i Patologii Ko-
misariatu Policji Warszawa-Tar-
gówek. W punkcie prowadzo-
nym przez SZPZLO Warszawa-
Bródno mo¿na by³o zmierzyæ
ciœnienie i poziom cukru.

Konkurs „Targówek-bez-
pieczne miejsce” to ciekawa
inicjatywa Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych nr 98, propaguj¹ca
wœród dzieci i m³odzie¿y bez-
pieczny i zdrowy styl ¿ycia.

Joanna Kiwilszo

Du¿a, czarna suczka,
która przyb³¹ka³a siê

w Zalesiu Górnym
pilnie poszukuje
domu z ogrodem.

Jest bardzo przyjazna
i grzeczna;

na pewno bêdzie wdziêczna
za okazane jej serce.

Tel.: 0507-191-067

W ramach dzia³añ dzielnicy w kierunku udostêpnienia mieszkañcom nowych miejsc
rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Bia³o³êki i uatrakcyjnienia ju¿ istniej¹cych,
jeszcze w tym roku Park Henrykowski zyska nowy wygl¹d. Prace przy rewitalizacji
parku podzielono na dwa etapy.

W pierwszym zostan¹ nasadzone nowe roœliny i drzewa. Nasadzenia zostan¹ tak
zaplanowane, aby park wiosn¹, latem i jesieni¹ zachêca³ mieszkañców do spacerów
i spêdzania w nim wolnego czasu. Zaplanowano przebudowê i odnowienie alejek
oraz naprawê i renowacjê mostków tworz¹cych niezwyk³y klimat. W parku pojawi¹
siê nowe ³awki z pergolami i kosze na œmieci. Dla rowerzystów lubi¹cych spacery
zostan¹ ustawione stojaki na jednoœlady. Oczywiœcie nie zapomniano o amatorach
sportów, przewidziano dla nich ustawienie koszy do koszykówki, sto³ów do ping-
ponga oraz przygotowanie tzw. œcie¿ki zdrowia. Dla m³odzie¿y powstanie trasa do
jazdy na deskorolkach. Pomyœlano te¿ o w³aœcicielach czworonogów i ich pupilach.
W parku zaplanowano wybiegi dla psów i specjalne kosze na psie odchody. Park
zostanie na nowo ogrodzony.

W drugim etapie realizowanym w 2009 r. planuje siê budowê placów zabaw dla
maluchów i starszaków oraz budowê linarium dla m³odzie¿y.

Rewitalizacja Parku Henrykowskiego
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Pierwsz¹ czêœæ konferencji poœwiêco-
no mo¿liwoœciom pozyskania funduszy
na dzia³ania energooszczêdne w budyn-
kach wspólnot i spó³dzielni mieszkanio-
wych. Temat przybli¿y³a zebranym Lilla
Lesiak z European Institute of Environ-
mental Energy Poland. Okazuje siê, ¿e
po przeprowadzeniu tego rodzaju re-
montu oszczêdnoœci na ogrzewaniu, w
zale¿noœci od budynku, mog¹ siêgn¹æ od
kilkunastu, nawet do ponad 80%. O spo-
dziewanym stopniu redukcji kosztów
warto siê przekonaæ sporz¹dzaj¹c audyt
energetyczny budynku – dokument nie-
zbêdny tak¿e do uzyskania w banku kre-
dytu na termomodernizacjê. Zasady fi-
nansowania inwestycji energooszczêd-
nych wyjaœniali przedstawiciele Banku
Gospodarstwa Krajowego. Niepokój bu-
dzi fakt, ¿e atrakcyjnoœæ kredytu na ten
cel (teraz bank zwraca w postaci premii
25% jego wysokoœci) po nowym roku
mo¿e znacznie zmaleæ, jeœli zostan¹
wprowadzone w ¿ycie obecnie przygo-
towywane zmiany w ustawie. Z fundu-
szy unijnych na ten cel mog¹ skorzystaæ

tylko zarz¹dcy budynków u¿ytecznoœci
publicznej.

Druga czêœæ konferencji by³a poœwiê-
cona dzia³aniom dzielnicy w procesie re-
witalizacji i konkretnym projektom w tym
zakresie. Po omówieniu przez wicebur-
mistrza Artura Buczyñskiego spo³ecznych
i kulturalnych osi¹gniêæ dzielnicy, Halina
Ksi¹¿yk – dzielnicowy koordynator ds.
rewitalizacji przedstawi³a Mikroprogram
Rewitalizacji Dzielnicy Praga Pó³noc, bê-
d¹cy czêœci¹ uchwalonego 8 maja 2008
przez Radê Warszawy Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata
2005-2015. Poza przebudow¹ Placu We-
teranów 1863 r. z budow¹ domu kultury
w Parku Praskim, czy rewitalizacj¹ prze-
strzeni ul. Bia³ostockiej, przewiduje siê
dalsze remonty na ul. Z¹bkowskiej – w
oficynach przy Z¹bkowskiej 12, 13 i w
budynku frontowym oraz oficynie kamie-
nicy przy Z¹bkowskiej 28. Powa¿ne re-
monty czekaj¹ te¿ w najbli¿szych latach
(do 2010 r.) kamienice przy Markowskiej
14 i 16. W ramach projektu ma byæ wy-
konany równie¿ plac zabaw dla dzieci,

dosadzona zieleñ oraz przeprowadzona
konserwacja podwórkowych kapliczek. W
tym roku przewidywane jest zakoñcze-
nie prac projektowych oraz wybór wyko-
nawcy adaptacji na siedzibê Muzeum
Warszawskiej Pragi zabytkowych budyn-
ków przy ul. Targowej 50/52. Remontu
wreszcie doczeka siê Pa³acyk Konopac-
kiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 – z
przeznaczeniem na spo³eczne i edukacyj-
ne potrzeby okolicznych mieszkañców.
Przygotowywana jest te¿ renowacja
drewnianego budynku przy ul. Œrodko-
wej 9 –  siedziby Zespo³u Ognisk Wycho-
wawczych Dziadka Lisieckiego.

Spoœród projektów wspólnot mieszka-
niowych zg³oszonych przez mieszkañców
dzielnicy i wy³onionych do realizacji w
ramach konsultacji spo³ecznych, przygo-
towywany jest remont kamienic przy ul.
Bródnowskiej 1, ul. Stalowej 2, ul. Tar-
gowej 15 i Targowej 39.

Jednak najwiêksze zainteresowanie,
co znalaz³o wyraz tak¿e w koñcz¹cej kon-
ferencjê dyskusji, wzbudzi³ projekt XIX-
wieczna Praska Starówka przedstawiony
przez prezesa Stowarzyszenia Nowa Pra-
ga Micha³a Sokolnickiego. W przeciwieñ-
stwie do wiêkszoœci przedstawionych po-
mys³ów na rewitalizacjê Pragi, skupiaj¹-
cych siê przede wszystkim na aspekcie
renowacji budynków, tu w pierwszym rzê-

dzie po³o¿ono nacisk na rewitalizacjê spo-
³eczn¹ ca³ej Nowej Pragi, m.in. poprzez
bezp³atny dostêp do internetu, tworze-
nie spó³dzielni socjalnych, miejsc zabaw i
rekreacji dla dzieci i m³odzie¿y, placów i
skwerów miejskich - m.in. w miejscu daw-
nego bazaru Pachulskiego, aktywne kul-
tywowanie i propagowanie tradycji i pa-
miêci historycznej tego rejonu (bazar sta-
roci, lokalne rzemios³o i us³ugi).

Cieszy, ¿e rewitalizacja kamienicy
przy Targowej 15, jest ju¿ pozytywnie za-
opiniowana przez Zespó³ ds. rewitaliza-
cji w Urzêdzie m.st. Warszawy, ale to w³a-
œnie pomys³ na rewitalizacjê Nowej Pra-
gi zas³uguje na szczególne wsparcie, tak
urzêdu dzielnicy, jak i samych mieszkañ-
ców. Choæ s³usznie chwalono siê, ¿e Pra-
ga Pó³noc jako pierwsza dzielnica w War-
szawie zanotowa³a wzrost aktywnoœci
wspólnot mieszkaniowych chc¹cych po-
zyskaæ fundusze unijne dla swoich pla-
nów remontowych, to wydaje siê, ¿e bez
zakrojonych na znacznie wiêksz¹ skalê
dzia³añ w³adz miasta i znacznie wiêk-
szych funduszy na nie przeznaczonych
(praski mikroprojekt na lata 2005-2013
to zaledwie 122 miliony z³otych), mo¿e
okazaæ siê, ¿e w miarê szybkie osi¹gniê-
cie trwa³ych celów przyœwiecaj¹cych pro-
cesowi rewitalizacji Pragi Pó³noc nie jest
mo¿liwe. Oby tak siê nie sta³o.          Kr.

Kolejna konferencja zorganizowana przez Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc,
tym razem na temat: „Rola wspólnot mieszkaniowych i zarz¹dców nieru-
chomoœci w procesie rewitalizacji. Partnerstwo w procesie rewitalizacji”
odby³a siê 17 czerwca w Novym Kinie Praha. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc, praskich wspólnot miesz-
kaniowych i mieszkañcy zainteresowani projektami rewitalizacji dzielnicy.

Rewitalizacja Pragi Pó³noc

Ekspozycja ponad 30 prac na skrom-
nej powierzchni Galerii mo¿liwa jest dziê-
ki temu, ¿e maj¹ format pocztówek pod
wspólnym tytu³em „Pozdrowienia z…”.
„To s¹ kadry z podró¿y mojego ¿ycia;
dope³niaj¹ siê” - powiedzia³a  autorka
na wernisa¿u 11 czerwca.

W opinii pana Andrzeja, zajmuj¹ce-
go siê fotografi¹, format prac jest odpo-
wiedni, bo pocztówki to takie „krótkie
spojrzenia”. Docenia ró¿norodnoœæ te-
matów, a tak¿e kolorystyki, odpowied-
niej do przedstawianej pory roku.

Pani Wies³awie, która uczêszcza na
warsztaty malarskie, prowadzone przez
Annê Owsiany, prace wyda³y siê orygi-
nalne i ciekawe. Chcia³a siê dowiedzieæ,
dlaczego malarka skupi³a siê na dolnych
partiach cia³a cz³owieka, a nie na g³owie
czy twarzy. Pani Anna odpowiedzia³a, ¿e
pokazuje to, co cz³owiek jest w stanie zo-
baczyæ patrz¹c na siebie: doln¹ czêœæ cia-
³a, rêce, stopy. W przysz³oœci pewnie wróci
do portretu, ale ju¿ w „swoim” formacie
100x80. „To by³a trochê forma przeko-
ry ze sob¹, zmuszanie siê do pracy na
bardzo ograniczonym formacie, pozby-
cie siê szczegó³u na rzecz ma³ej po-
wierzchni”. Pierwszym etapem tworze-
nia pocztówek by³y zdjêcia. Potem wyse-
lekcjonowanym zdjêciom  autorka nada-
wa³a sznyt rêczny, malarskoœæ.

Pozdrowienia z…
Do 31 lipca w INFO Galerii przy ul. Z¹bkowskiej 36 mo¿na ogl¹daæ

plon dwumiesiêcznego happeningu Anny Owsiany w 3 bliskich jej miejscach:
na Mokotowie, na Pradze i na Mazurach.

Anna Owsiany urodzi³a siê w Warsza-
wie, ma 27 lat. Ukoñczy³a z wyró¿nie-
niem Europejsk¹ Akademiê Sztuk.

„Rodzina niewiele mia³a wspólnego z ar-
tyzmem. Ja jestem artyst¹ od pustych bute-
lek, projektujê tzw. ³adne butelki – przyzna-
je z uœmiechem Janusz Owsiany, za³o¿yciel
Stowarzyszenia Monopol Warszawski –
Pierwsz¹ galeriê (jak mówi³a mi córka) mia-
³em za œmietnikiem, bo te ³adne puste butel-
ki trafiaj¹ potem na œmietnik. Córka posta-
nowi³a iœæ w³asn¹, bardziej ambitn¹ drog¹.”

Anna Owsiany jest wspó³za³o¿ycielk¹
Praskiego Punktu Informacji Turystycznej
i Kulturalnej INFO-PRAGA, który do pozna-
wania tej czêœci miasta zachêca w ró¿nych
formach. Jedn¹ z nich s¹ gry planszowe.
Bohater I edycji zakoñczy³ misjê „Brylan-
tyna w kosmosie”. Wracaj¹c na ziemiê za-
gubi³ siê w czasie i trafia³ na Pragê w ró¿-
nych epokach. Gotowa jest pierwsza plan-
sza, o „Koneserze”. Anna Owsiany zapew-
nia, ¿e gra bêdzie siê rozwija³a.

Na pytanie o marzenia pani Anna od-
powiada: „Staram siê spe³niaæ marzenia
na bie¿¹co. Cudownie by by³o utrzymy-
waæ siê z malarstwa, sprzedawaæ obra-
zy i nie martwiæ siê o byt materialny”.

Wernisa¿ by³ zacz¹tkiem spe³niania ma-
rzeñ; kilka pocztówek od razu znalaz³o na-
bywców. Happening i wystawê sfinansowa³
Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.              K.

Dom Kultury „Praga” zaprasza

ul. D¹browszczaków 2

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

KONCERTY NIEDZIELNE
W MUSZLI KONCERTOWEJ (PARK PRASKI)

28 czerwca (sob.), godz. 16.00 - Zespó³ Folklorystyczny
GAIK, Zespó³ RAT ROMANO
29 czerwca (niedz.), godz. 16.00 - „Co nam zosta³o z tam-
tych lat…” - Zespó³ WARSAW of DIXILAND oraz KIJOW-
SKI KWARTET BAJANISTÓW

!!! LATO W MIEŒCIE !!!
Od 24 czerwca w muszli koncertowej

(wtorki, œrody, czwartki, godz. 11.00-13.00)

Imprezy artystyczne, przedstawienia teatralne,
warsztaty dla dzieci

Parafiada

Od 5 do 13 lica odbywaæ siê bêd¹  fina³y XX Miêdzynarodowej Parafiady
Dzieci M³odzie¿y. Uczestnicy rywalizowaæ bêd¹ w 15 dyscyplinach sporto-
wych, a tak¿e w konkursach plastycznych, muzycznych, wiedzy oraz prezen-
tacjach artystycznych, koncertach, wystawach i programach tematycznych.
W Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim im. Jana Paw³a II przy ul.
Wybrze¿e Gdyñskie 4 otwarta zostanie Wystawa Jubileuszowa, 7 lipca odbêdzie
siê  miêdzynarodowe sympozjum „Ruch rzeŸbi umys³, serce i cia³o”. W niedzielê 6
lipca w godz. 14.30 – 17.00 organizatorzy zapraszaj¹ na festyn sportowo-rekre-
acyjny na Fortach Siekierkowskich; 9 lipca na koncert zespo³u „Arka Noego” na
terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166. Tam tak¿e, 12 lipca o
godz. 12, nast¹pi uroczyste zakoñczenie fina³ów XX Jubileuszowej Parafiady Dzieci
i M³odzie¿y. Szczegó³owy program na www.parafiada.pl

Magiczne lato Konesera
Kino plenerowe, warsztaty tai chi, zajêcia dla dzieci, koncerty, spektakle te-

atralne i wiele innych atrakcji w Centrum Kultury w Dawnej Wytwórni Koneser
przy ul. Z¹bkowskiej 27/31. W ramach akcji Lato Konesera magiczna, postindu-
strialna przestrzeñ Warszawskiego Monopolu na kilka miesiêcy zamieni siê w cen-
trum dzia³añ artystycznych.

22 czerwca wystartowa³o letnie kino plenerowe. Rozpoczê³y siê koncerty letniej
sceny muzycznej. Zespo³y bêd¹ gra³y o godz. 19 w œrody lub czwartki, a od 13 lipca
do koñca sierpnia tak¿e w niedziele. Koncerty poprzedz¹ projekcje filmów, które do
koñca lipca codziennie bêd¹ siê rozpoczyna³y o godz. 22, a w sierpniu od godz. 21.
21 czerwca,  w ramach projektu Warszawskie Dziedzictwo Postindustrialne, odby³y
siê warsztaty artystyczne dla dzieci i m³odzie¿y „Czarne, bia³e, kolorowe.... Jak po-
strzegaæ przestrzeñ wokó³ nas”.

29 czerwca ruszy wypo¿yczalnia i serwisowanie 100 rowerów (organizatorem
jest Fundacja Synergia), 7 lipca rozpoczn¹ siê warsztaty dla dzieci oparte na wyda-
nej przez wydawnictwo Znak ksi¹¿ce Miko³ajek (przy wspó³pracy z Fundacj¹ ABC
Ca³a Polska Czyta Dzieciom).

Wiêcej informacji: www.latokonesera.pl, kontakt@latokonesera.pl
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Rada wielu

Prosto z mostu

Ch³odnym okiem

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

POzytywnie

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany

pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,

¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783

Zawsze uwa¿a³em, ¿e samorz¹dowcy
s¹ od tego, by chodniki by³y proste, a au-
tobusy punktualne. Dopiero w dalszej ko-
lejnoœci powinniœmy zajmowaæ siê pomni-
kami czy nazwami ulic. Czasem jednak
trzeba zabraæ g³os w kwestiach historycz-
nych zgodnie ze swoim sumieniem.

Raz do roku Rada Warszawy przyzna-
je nagrody i tytu³y honorowego obywa-
telstwa stolicy. W ubieg³ym roku zaszczyt
ten przypad³ Lechowi Wa³êsie. By³a to de
facto nagroda od PO za jego wœciek³e
ataki na PiS przed wyborami. Ale skoro
ju¿ zaszczyt ten zosta³ mu przyznany, w
tym roku PiS zg³osi³ kandydaturê Anny
Walentynowicz. Jej zwolnienie z pracy
spowodowa³o powstanie „Solidarnoœci”.
Niemiecki re¿yser Volker Schlondorff
nazwa³ j¹ robotnic¹, która obali³a komu-

nizm w Europie. Anna Walentynowicz ni-
gdy nie zabiega³a – w odró¿nieniu od
Wa³êsy – o tytu³y i w³adzê. Od dawna
nie waha³a siê mówiæ, ¿e Lech Wa³êsa ma
jak¹œ brzydk¹ kartê w ¿yciorysie.

Dziœ salon zapomnia³ ju¿, jak atako-
wa³ Wa³êsê, gdy ten by³ prezydentem.
Jak Michnik wiesza³ na nim psy przy
aplauzie obecnych prominentnych poli-
tyków Platformy. A najgorsze co wysz³o
na jaw przy okazji najnowszej publika-
cji IPN to fakt, ¿e ca³a elita polityczna
wiedzia³a, kim by³ TW „Bolek”.  Tylko ¿e
to nie by³a wiedza dla nas, zwyk³ych lu-
dzi. Nie wolno by³o tego g³oœno mówiæ.
Michnik, który pierwszy pobieg³ buszo-
waæ w archiwach bezpieki, chcia³by tê
wiedzê mieæ tylko dla siebie i swoich
przyjació³. Mam to gdzieœ.

W stanie wojennym powsta³ pomys³,
by ojcem chrzestnym mojej m³odszej sio-
stry zosta³ Bujak. Ten chrzest mia³ staæ
siê swoist¹ demonstracj¹. Moja mama
postawi³a jednak stanowcze weto. Stwier-
dzi³a, ¿e jak pó³ Warszawy wie, gdzie
Bujak siê ukrywa, to musi wiedzieæ te¿
SB. Takie stwierdzenie wywo³a³o wówczas
powszechne oburzenie znajomych.

Pierwsze œwiadomie pr ze¿ywane
przeze mnie wydarzenia polityczne to
demonstracje lat 90. z paleniem kuk³y
pana Boles³awa, który by³ fatalnym pre-
zydentem.

Dlatego zabra³em g³os w obronie
Anny Walentynowicz. Koalicja PO/SLD
stwierdzi³a, ¿e jak pan Boles³aw jest
„cacy” to Walentynowicz jest „be” i ho-
norowe obywatelstwo siê jej nie nale¿y.
Logika prosta jak konstrukcja cepa.

 Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

Pan Boles³aw

Okres letni to zazwyczaj poszukiwa-
nie potwora z Loch Ness czy inne tego
typu kosza³ki opa³ki - ale nie u nas.
Œmiem twierdziæ, i¿ najbli¿sze tygodnie
bêd¹ poœwiêcone kolejnym rozliczeniom
z duchami przesz³oœci. S³owo „lustracja”
bêdzie odmieniane przez wszystkie przy-
padki i wi¹zaæ siê bêdzie z najnowszym
hitem tego lata, czyli z pytaniem czy
Wa³êsa by³ Bolkiem oraz zapewne czy
Bolek by³ Wa³ês¹. Oliwy do ognia dole-
waj¹ ostatnio moi „koledzy historycy” z
IPN. Dla nie zorientowanych - IPN to In-
stytut Pamiêci Narodowej - ostatnio jed-
na z „najwa¿niejszych” instytucji RP, któ-
ra obywatelom tej¿e RP wystawia cen-
zurki moralnoœci. Tak na marginesie od
d³u¿szego czasu nie s³ysza³em o innych
historykach ni¿ ci z IPN. Czy¿bym coœ z
tej bran¿y przeoczy³, czy¿by zlikwidowa-
no instytuty i katedry tej nauki na
wszystkich uniwersytetach, a tak¿e w
PAN? Historycy z IPN ostatnio maj¹
monopol na wszelak¹ wiedzê, lecz czy
maj¹ umiejêtnoœci? Mnie swego czasu
uczono, i¿ do ka¿dego Ÿród³a historycz-
nego, bez wzglêdu czy ma ono swój wy-
miar materialny, czy niematerialny, na-
le¿y podchodziæ krytycznie, analizuj¹c,

czy autor-twórca Ÿród³a zna³ prawdê,
oraz czy móg³ i czy chcia³ j¹ rzetelnie
opisaæ. W przypadku dokumentów s³u¿b
zalecana jest ostro¿noœæ szczególna. No
có¿, ka¿dy orze jak mo¿e. Pewnie na tych
papierach nie jeden doktorat, habilita-
cja a tak¿e profesura powstanie, lecz w
ograniczonym krêgu historyków z IPN,
bo innym wara od tych materia³ów, jesz-
cze by w nich co innego wyczytali.

Praskim gor¹cym tematem bêdzie po-
nownie w najbli¿szych dniach sprawa
wiêkszoœci w praskiej radzie i sprawo-
wania w³adzy na Pradze. Na ostatniej
sesji dosz³o bowiem do sytuacji, która
zdarza siê w polityce niezwykle rzadko.
Oto z klubu radnych Platformy Obywa-
telskiej - partii, która dziœ wspó³sprawu-
je w³adzê w RP, Warszawie i na Pradze
wyst¹pi³a radna wybrana z list tego gru-
powania - Ewa Murawska i zasili³a rad-
nych dotychczasowej opozycji, czyli PiS i
PWS. Jej przejœcie burzy kruch¹ równo-
wagê si³ na Pradze i wzglêdn¹ stabiliza-
cjê, któr¹ uda³o siê od jakiegoœ czasu
osi¹gn¹æ. Skutkiem takiego ruchu ze
strony pani Murawskiej jest natychmia-
stowy wniosek radnych PiS i PWS o od-
wo³anie przewodnicz¹cej rady El¿biety

Kowalskiej Kobus (PO), który bêdzie roz-
strzygany na sesji 2 lipca. W dalszej ko-
lejnoœci mo¿liwe jest odwo³ywanie zarz¹-
du dzielnicy, powo³ywanie kolejnego,
b¹dŸ ingerencja Pani Prezydent i kolej-
ny pe³nomocnik. Czas poka¿e.

 Ostatnia gor¹ca kwestia, któr¹ dziœ
chcê poruszyæ, to Szpital Praski. Ekipy bu-
dowlane po raz kolejny powróci³y do dzia-
³añ. Sprawi³a to wreszcie podpisana umo-
wa dotacyjna dla praskiej placówki. Nie
koñczy to jednak wszelkich problemów
szpitala. Nadal bowiem nie wiadomo, jak
zap³aciæ zaleg³e faktury budowlane za
2007 rok (3,7 miliona z³otych). Trwa tak-
¿e spór pomiêdzy inwestorem a wyko-
nawc¹ o zaleg³e odsetki. O szczegó³ach
bêdê Pañstwa na bie¿¹co informowa³.

Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Sojusz Lewicy Demokratycznej

ireneusztondera@aster.pl

Tematy gor¹ce - gor¹ce tematy

Szko³a Podstawowa nr 344 w Warszawie,

ul. Erazma z Zakroczymia 15 tel. 022 614-90-30

odda w ajencjê sto³ówkê szkoln¹.

Oferty na przygotowanie obiadów dla dzieci

prosimy sk³adaæ w sekretariacie szko³y

do dnia 3 lipca 2008 r.

Oferta powinna zawieraæ:

wpis do rejestru dzia³alnoœci gospodarczej; referencje;
przyk³adowy dwutygodniowy jad³ospis z gramatur¹;
cenê obiadu.

Sprzedam dzia³ki budowlane

na terenie gminy Radziejowice,

cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644

Dla wszystkich uczniów szkó³ ponie-
dzia³ek, 23 czerwca, to pierwszy dzieñ
wakacji.  Dla mieszkañców Bia³o³êki do-
je¿d¿aj¹cych do pracy w innych dzielni-
cach to pierwszy dzieñ odpoczynku…
od stania w korkach.

Dlaczego w okresie wakacyjnym nie ma
korków? Na to prozaiczne pytanie jest bar-
dzo prosta odpowiedŸ – jad¹c do pracy nie
musimy zawoziæ swoich pociech do szkó³,
a pracownicy tych szkó³ nie musz¹ do-
je¿d¿aæ do pracy. Z pewnoœci¹ przyczyn¹
nie jest sytuacja, ¿e nagle znaczna czêœæ z
nas w³aœnie w okresie czerwiec-sierpieñ
udaje siê na urlop. Jak¿e inaczej mo¿na
wyt³umaczyæ fakt, ¿e z dnia na dzieñ

(zakoñczenie roku szkolnego) z wiêkszo-
œci warszawskich ulic znikaj¹ korki?

Jest jedno bardzo proste rozwi¹zanie
usuniêcia korków w Warszawie na ca³y
rok, a nie tylko w okresie wakacji. Szko-
³y powinny istnieæ tam, gdzie jest najwiê-
cej dzieci, a wiêc w rozwijaj¹cych siê dziel-
nicach, a tak¹ z pewnoœci¹ jest Bia³o³êka.

Na Bia³o³êce mamy jedn¹ szko³ê œred-
ni¹. W dzielnicach podobnych do Bia³o-
³êki pod wzglêdem liczby ludnoœci, mamy
odpowiednio: na Ochocie –16 szkó³ œred-
nich, na Pradze Pó³noc – a¿  21. O wiele
mniejszy ¯oliborz posiada ich 21.

Od 2002 r. gminy warszawskie utra-
ci³y samodzielnoœæ, staj¹c siê jednostka-

mi pomocniczymi, dzielnicami jednej
du¿ej gminy jak¹ jest sama Warszawa.
Mo¿e wiêc warto po 6 latach znaleŸæ tro-
chê odwagi i podj¹æ decyzjê o przenie-
sieniu znacznej liczby placówek oœwia-
towych do rozwijaj¹cych siê dzielnic.
Grunty i budynki w dzielnicach central-
nych Warszawy s¹ o wiele dro¿sze ni¿
np. na Bia³o³êce. Z punktu widzenia in-
westycyjnego za jedn¹ sprzedan¹ szko-
³ê w centrum mo¿na z pewnoœci¹ wybu-
dowaæ dwie na Bia³o³êce.

Ta sama sytuacja i w tej samej pro-
porcji dotyczy ¿³obków i przedszkoli.

Widzê w tym same korzyœci – mniej-
sze korki, a wiêc mo¿liwoœæ mniejszych
nak³adów na inwestycje drogowe i wiêk-
szych na pozosta³¹ infrastrukturê, bli-
skoœæ dzieci do szko³y oraz mniejsza star-
ta cennego czasu mieszkañców Warsza-
wy. Doje¿d¿aj¹c do pracy w 20 minut, a

Sposób na korki

nie godzinê zyskujemy w ci¹gu roku ok.
120 godzin (5 dni).

Za du¿o w warszawskim samorz¹dzie
od wielu jest tzw. wielkiej polityki, a za
ma³o odwa¿nych, wizjonerskich decyzji.

Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy Klubu Radnych PO

Dzielnicy Bia³o³êka

pjaworski@pobialoleka.waw.pl

www.jaworski.waw.pl

Gdy 6 czerwca 2008 r. otwarto ofer-
ty przetargowe na budowê drugiej linii
metra i okaza³o siê, ¿e zawieraj¹ one
ceny oko³o 6 mld z³, wobec kwoty 2,8
mld z³ przewidywanej w planach bud¿e-
towych miasta, Hanna Gronkiewicz-
Waltz zapowiedzia³a, ¿e musi siê nad tym
do lipca zastanowiæ. Do Warszawy za-
czêli przyje¿d¿aæ eksperci i doradcy,
wieœæ bowiem o mo¿liwoœci przep³acenia
publicznej inwestycji w œrodku Europy o
prawie miliard euro wzbudzi³a zaintere-
sowanie na ca³ym œwiecie. Nie chcê pod-
wa¿aæ sensu anga¿owania nowych do-
radców. Wobec tak piêknej katastrofy,
do której doprowadzili dotychczasowi do-
radcy, jest to mo¿e i zasadne. Zaimpo-
nowa³a mi jednak niefrasobliwoœæ pani
prezydent, odk³adaj¹cej w czasie decy-
zjê, z któr¹ mo¿na zrobiæ wszystko, tyl-
ko nie - od³o¿yæ.

Budowa ma ju¿ wystarczaj¹ce opóŸ-
nienie. Siêgn¹³em do tegorocznych ko-
munikatów spó³ki Metro Warszawskie.
Jeszcze 11 stycznia podpisanie umowy
z wykonawc¹ planowano na prze³om
marca i kwietnia. 19 lutego zapowiada-
no podpisanie umowy z wykonawc¹ na
maj. 8 kwietnia termin sk³adania ofert
przewidywano na pierwsz¹ po³owê maja.

29 kwietnia ustalono ten termin na 26
maja. Po czym prze³o¿ono go na 6 czerw-
ca. Ju¿ wiemy, ¿e umowy z wykonawc¹
nie bêdzie przed lipcem.

Niestety, opóŸnienia w przygotowaniach
do Euro s¹ ju¿ nasz¹ tradycj¹. Dopiero 16
czerwca Ministerstwo Sportu przygotowa-
³o wykaz inwestycji gwarantowanych, ma-
j¹cych u³atwienia proceduralne. Poprzed-
ni wykaz, sporz¹dzony na kolanie przez
minister El¿bietê Jakubiak, zawiera³ 3 po-
zycje warszawskie: stadion, targowisko dla
kupców ze stadionu i... most pieszo-rowe-
rowy na Wiœle. Uzupe³nienie wykazu by³o
wiêc pilne i Miros³aw Drzewiecki obiecywa³
je jeszcze w kwietniu.

Obecny projekt (musi go jeszcze za-
twierdziæ Rada Ministrów) zawiera 21
warszawskich inwestycji. Rozporz¹dze-
nie powinno przyspieszyæ m.in. budowê
Trasy Mostu Pó³nocnego, dokoñczenie
Trasy Siekierkowskiej i Trasy Œwiêtokrzy-
skiej (od Wybrze¿a Szczeciñskiego do ul.
Zabranieckiej), przebudowê ul. Œw. Win-
centego oraz budowê brakuj¹cej czêœci
obwodnicy œródmiejskiej, ³¹cz¹cej Ron-
do Wiatraczna z wêz³em ̄ aba, i budowê
ul. Tysi¹clecia od wêz³a ¯aba do Wa³u
Miedzeszyñskiego (z przerw¹ na Park
Skaryszewski i Sask¹ Kêpê). Ma powstaæ

EuroopóŸnienia

nowa siedziba Komendy Rejonowej Po-
licji przy ul. Miêdzynarodowej oraz nowa
stra¿nica Stra¿y Po¿arnej w Wawrze przy
ul. Tomaszowskiej. Do tego nowy dwo-
rzec Warszawa Wschodnia. No i Centrum
Handlowe - mimo niektórych wypowie-
dzi ministra sportu targowisko pozosta-
je na liœcie.

Rozwój prawobrze¿nej Warszawy by³
dla mnie zawsze najwa¿niejszym argu-
mentem za lokalizacj¹ tu Stadionu Na-
rodowego. Na szczêœcie, do historii ode-
sz³y kuriozalne pomys³y pani prezydent,
z ca³ym szacunkiem, ³omiankowskie.
Mam nadziejê, ¿e teraz do historii przej-
dzie jej upór w przep³aceniu 3 mld z³ za
opóŸnion¹ budowê metra, które jest po-
trzebne warszawiakom, a nie kibicom.

Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

To, ¿e rz¹dy Lecha Kaczyñskiego i
Prawa i Sprawiedliwoœci w Warszawie
d³ugo odbijaæ siê bêd¹ czkawk¹ nasze-
mu miastu, by³o oczywiste. Nie spodzie-
wa³em siê jednak, ¿e pewne decyzje po-
dejmowane przez nich  uderz¹ warsza-
wiaków po kieszeni trzy lata póŸniej,
kiedy PiS znajdowaæ siê ju¿ bêdzie w sto-
licy w g³êbokiej opozycji. Chodzi o pod-
wy¿ki cen za dostarczanie wody i odpro-
wadzanie œcieków, jakie nas wkrótce cze-
kaj¹. Okaza³o siê, ¿e gdy w 2005 roku
urzêdnicy Kaczyñskiego wystêpowali po
unijne dotacje na modernizacjê miejskich
wodoci¹gów, w swoim wniosku napisali,
¿e obowi¹zkowy wk³ad w³asny wezm¹ z
podwy¿ek cen wody dla mieszkañców - i
to a¿ o ponad 30%.  Traf chcia³, ¿e jeden
raz panom z PiS siê coœ uda³o i Unia Eu-
ropejska przyzna³a nam œrodki na reali-
zacjê tego celu. A skoro tak, to trzeba
realizowaæ wszystkie za³o¿enia zapisa-
ne we wniosku, w tym niestety podwy¿-
kê dla warszawiaków. Odpowiedni wnio-
sek wp³yn¹³ w tej sprawie do Rady War-

szawy z Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wo-
doci¹gów i Kanalizacji. Niestety, prawo
jest takie, ¿e jako radni na ceny wody
wp³ywu nie mamy ¿adnego – czy siê
zgodzimy, czy nie, podwy¿ki i tak
wchodz¹ w ¿ycie. Skoro tak, to na ostat-
niej sesji radni Platformy Obywatelskiej
i Lewicy postanowili nie strzêpiæ jêzy-
ka po pró¿nicy i w dyskusji skupiæ siê
na planach i spodziewanych efektach
modernizacji. Tymczasem awanturê
rozpoczêli radni Prawa i Sprawiedliwo-
œci, którzy bezczelnie oœwiadczyli, ¿e
podwy¿ki to pomys³ PO i Lewicy. Przy-
znam siê, ¿e a¿ zbarania³em, bo takiej
ob³udy nie spodziewa³em siê, choæ
wiem, ¿e staæ ich na wiele.  Jednocze-
œnie dziwiê siê, ¿e wypieraj¹ siê dzia-
³añ i decyzji jednego z dwóch swoich
guru, czyli ówczesnego prezydenta
Warszawy Lecha Kaczyñskiego. Czy¿-
by wstydzili siê za swojego szefa? Jeœli
tak, to bardzo dobrze, bo maj¹ za co.
Szkoda tylko, ¿e cenê tego ponosz¹
warszawiacy - i to jeszcze do dzisiaj.

Gdy sukcesów brak

Ale nie tylko za to musi siê ostatnio
wstydziæ PiS. Otó¿ Klub Radnych Prawa i
Sprawiedliwoœci wymyœli³ i zg³osi³ kontro-
wersyjne kandydatury do tytu³u Honoro-
wego Obywatela Warszawy oraz Nagrody
m.st. Warszawy. PiS chcia³, aby ten pierw-
szy zaszczyt przyznaæ Annie Walentyno-
wicz - dzia³aczce Solidarnoœci ze Stoczni
Gdañskiej, a drugi niejakiemu Tomaszowi
Sakiewiczowi – ultraprawicowemu redak-
torowi naczelnemu Gazety Polskiej. Do tej
pory istnia³ zwyczaj, i¿ kandydatury do
tych tytu³ów by³y uzgadniane na zasadzie
consensusu pomiêdzy wszystkimi klubami
w Radzie Miasta. PiS ten zwyczaj z³ama³,
co w konsekwencji doprowadzi³o do tego,
¿e na ostatniej sesji w g³osowaniach oba
nazwiska przepad³y za spraw¹ radnych Le-
wicy oraz Platformy Obywatelskiej. Tym
samym polityczna hucpa siê nie uda³a, a
radnych Prawa i Sprawiedliwoœci czeka na
dodatek wizyta na „dywaniku” u prezesa
i bura za niewykonanie zadania. Tak to
jest, gdy sukcesów brak…

Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)

www.sebastianwierzbicki.pl

W zwi¹zku z organizowaniem M³odzie¿owej Rady Dzielnicy Bia³o-
³êka m.st. Warszawy, 12 czerwca we wszystkich szko³ach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych w Bia³o³êce odby³y siê wybory do m³odzie-
¿owej rady. Wybrano 21. m³odzie¿owych radnych.

W dniach 16-19 czerwca w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka odbywa³o siê szkole-
nie m³odzie¿owych radnych. Mieli oni w tym czasie m.in. spotkania z burmistrzem,
przewodnicz¹cym rady oraz radnymi. M³odzie¿owi radni zadawali pytania doty-
cz¹ce rozwoju Bia³o³êki, rozbudowy szkó³ oraz boisk sportowych, rozwoju sieci
dróg lokalnych. Dowiedzieli siê równie¿ jakie s¹ kompetencje radnych, jak rada
miasta podejmuje decyzje w sprawie bud¿etu, co to jest spo³eczeñstwo obywatel-
skie. Mogli równie¿ zapoznaæ siê z prac¹ urzêdu. Specjalnie dla nich zosta³a zor-
ganizowana wycieczka, w czasie której pracownicy wydzia³ów: Obs³ugi Rady, Or-
ganizacyjnego, Obs³ugi Mieszkañców, Infrastruktury, Kultury oraz Promocji i Ko-
munikacji Spo³ecznej opowiedzieli o specyfice pracy danego wydzia³u.

Kadencja M³odzie¿owej Rady Bia³o³êka rozpoczyna siê we wrzeœniu i bêdzie
trwa³a rok. Prowadziæ j¹ bêdzie na zasadzie porozumienia Fundacja Civis Polonus,
która na ten cel uzyska³a œrodki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z bud¿etu Rze-
czypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych.

Bia³o³êka ma M³odzie¿ow¹ Radê Dzielnicy
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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 samo-
chodowej, 10 lat Karcherem,
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
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
ZATRUDNIMY pracowników
do ochrony 022 498-74-71,
022 499-67-40

ZATRUDNIÊ w pralni (ul.
Sierakowskiego), godzi-
ny pracy 600-1400, tel. 022
619-24-87, 0510-984-287

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

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:

27 i 29 czerwca

1, 2, 4, 8, 9, 11 lipca

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

� 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!

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

Czerwcowy kalejdoskop
12 czerwca obchodziliœmy 130. rocznicê urodzin Jamesa Olivera Curwooda

(1878-1927). Curwood by³ – przez matkê – skoligacony z Indianami, wychowy-
wa³ siê na farmie. Nie przywi¹zywa³ wagi do formalnego wykszta³cenia; rzuci³
szko³ê. Utrzymywa³ siê z polowañ na dzikie zwierzêta i z handlu ich skórami.

Pierwsz¹ powieœæ napisa³ jako 9-latek. Liczy³a sto rozdzia³ów. Nigdy nie zna-
laz³ siê wydawca sk³onny daæ j¹ do druku. Zadebiutowa³ jako pisarz dopiero po
trzydziestce. Ale wtedy mia³ ju¿ warsztat: od wielu lat by³ dziennikarzem. Prze¿y³
przemianê duchow¹: wiedziony wyrzutami sumienia - zaprzesta³ polowañ. By³
przeciwny przelewaniu krwi. Odmówi³ równie¿ wyjazdu na front do Europy w
czasie I wojny œwiatowej, choæ wybrano go na korespondenta wojennego.

„W³adca skalnej doliny”, „W³óczêgi Pó³nocy”, „Najdziksze serca”, wiêkszoœæ
jego powieœci cieszy³a siê uznaniem czytelników. Dziœ s³awa Curwooda przebrzmia³a
i odesz³a w niepamiêæ. Podobnie jak œwiat nieska¿onej przyrody, o której pisa³.

W tym roku mija 120. rocznica urodzin amerykañskiego autora krymina³ów
Raymonda Chandlera (1888-1959). Chandler pocz¹tkowo nie myœla³ o karierze
pisarskiej. Zatrudni³ siê w ksiêgowoœci, ale nie by³o z niego wielkiego po¿ytku.
Zosta³ wyrzucony z pracy za picie. Wtedy napisa³ pierwsze opowiadanie.

Jego muz¹ i opiekunk¹ by³a starsza o prawie 20 lat ¿ona. Po jej œmierci wpad³
w depresjê i próbowa³ pope³niæ samobójstwo. Pi³ coraz wiêcej.  By³ s³awnym, po-
czytnym i nieszczêœliwym autorem bestsellerów. Wiele z jego ksi¹¿ek sfilmowano.
W jednej z ekranizacji „G³êbokiego snu” zagra³ Humphrey Bogart, w kolejnej
Robert Mitchum. Do dziœ czytelnicy siêgaj¹ po „D³ugie po¿egnanie” i „K³opoty to
moja specjalnoœæ”. Zmar³ w wieku 71 lat na zapalenie p³uc.                 Ludmi³a Milc

Dublowanie biskupa

Najprawdopodobniej nie znamy na-
zwy tego jednego z wa¿niejszych s³o-
wiañskich, a tak¿e ogólnoindoeuropej-
skich œwi¹t. Koœció³ katolicki z chwil¹
chrystianizacji podj¹³ w Polsce próbê
przejêcia czêœci dawnej tradycji (œwi¹t,
obyczajów, przekonañ) i poprzez powi¹-
zanie ich z legendami chrzeœcijañskimi
zakorzenienia siê w duszy narodu. Pró-
ba ta, jak wiemy, okaza³a siê udana,
zw³aszcza ¿e po eliminacji warstw bêd¹-
cych nosicielami kultury wysokiej daw-
na tradycja osta³a siê jedynie w pieœniach
i obyczaju na poziomie ludowym. Choæ
warto wspomnieæ, ¿e wobec istnienia
warstwy drobnej szlachty – ubogiej, wiêc
zbli¿onej trybem ¿ycia i kultur¹ do ludu,
a zarazem maj¹cej œwiadomoœæ naro-
dow¹ i polityczn¹ szersz¹ ni¿ lud – ele-
menty dawnej tradycji bywa³y kontynu-
owane na poziomie wy¿szym ni¿ tylko
ludowy. Pozosta³ wiêc zwyczaj obchodze-
nia œwiêta o nazwie sobótka, noc œwiê-
tojañska. To s¹ nazwy obce. Okreœlenie
noc Kupa³y mo¿e te¿ wi¹zaæ siê z Janem
Chrzcicielem (na Rusi Iwan Kupa³a), ale
mo¿e te¿ nawi¹zywaæ do nazwy pocho-
dz¹cej od rytualnej k¹pieli, o czym
œwiadczy³yby pierwsze zapisy z XIII i XIV
w. – Kupa³y w liczbie mnogiej na okre-
œlenie œwiêta. Œwiêto jest dobrze poœwiad-
czone w Ÿród³ach pisanych i materiale
etnograficznym z terenu ca³ej S³owiañsz-
czyzny, w Polsce znany jego opis poetycki
da³ Jan Kochanowski, z którego „Pieœni
œwiêtojañskiej o sobótce” pozwoli³em
sobie zaczerpn¹æ tytu³ tego tekstu.

Zasadnicze jego elementy to rozpale-
nie ognia na wzgórzu w pobli¿u wody, przy
czym jest to tzw. ogieñ ¿ywy, krzesany me-
tod¹ archaiczn¹ pocierania drewna o drew-
no, czasem z u¿yciem specjalnego drew-
nianego œwidra. Na œwiêto przybywali osob-
no nie¿onaci mê¿czyŸni i panny, osobno
ma³¿eñstwa. Kobiety przepasywa³y siê by-
lic¹ (artemisia absinthium), zielem magicz-
nym i leczniczym, zebranym o odpowied-
niej porze. Symbolizowa³o to oczyszczenie.
Drewno na to ognisko zbierali mê¿czyŸni,
a w ci¹gu nocy tylko trzykrotnie mo¿na
by³o je uzupe³niaæ. Kr¹g dziewcz¹t wokó³
ogniska œpiewa³ specjalne pieœni obrzêdo-
we. Ognisko przeskakiwano, pojedynczo

„Gdy s³oñce raka zagrzewa…”
lub w parach. Istnia³o przekonanie, ¿e cza-
rownice boj¹ siê ognia kupalnego. W folk-
lorze S³owian wschodnich zachowa³ siê zwy-
czaj palenia lub topienia s³omianej kuk³y
(Mary) lub w jej miejsce g³owy koñskiej lub
krowiej, albo te¿ ko³a na ¿erdzi (to ostat-
nie jest symbolem solarnym). Dziewczêta
niezamê¿ne rzuca³y wianki na wodê, ch³op-
cy ¿ar z ogniska, ich wy³awianie jest - zda-
je siê - zwyczajem póŸniejszym i przeja-
wem przechodzenia tego œwiêta od sfery
sacrum do sfery zabawy. Faktem jest jed-
nak kojarzenie siê nowych par w tê noc i
zwyczaj swobody seksualnej. Wiele jednak
wskazuje, ¿e wi¹za³y siê ze sob¹ ju¿ umó-
wione wczeœniej pary, z akceptacj¹ ich ro-
dzin. Warto te¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e S³o-
wianie przedchrzeœcijañscy nie cenili dzie-
wictwa, kobieta nie rodz¹ca dzieci by³a ja-
³owa, nie u¿yteczna spo³ecznie. Elementem
obrzêdu by³a rytualna k¹piel, wierzono, ¿e
przed t¹ dat¹ nie nale¿y siê k¹paæ w wo-
dach otwartych.

Œwiêto ³¹czy w sobie charakter agrar-
ny, p³odnoœciowy – element wodny ³¹czy
ze œwiatem podziemia, rz¹dzonym przez

Welesa (Wo³os) bóstwa odpowiadaj¹cego
u S³owian tak¿e za obszar gospodarki. Ze
sfer¹ agrarn¹ - ale i podziemn¹ - wi¹¿e siê
te¿ obecnoœæ duchów przodków na œwiê-
cie, wspomagaj¹cych swoj¹ spo³ecznoœæ.

Zarazem jednak s¹ tu elementy so-
larne, wi¹zane z Perunem i Swaro¿ycem.
Poniewa¿ mitologia S³owian nie zosta³a
nigdzie spisana, opisuj¹c j¹ jesteœmy
zdani albo na szcz¹tkowe Ÿród³a z cza-
sów, gdy by³a jeszcze ¿ywa, albo na Ÿró-
d³a etnograficzne, znacznie bardziej bo-
gate, lecz pochodz¹ce z czasów, gdy po-
zosta³y ju¿ tylko spraw¹ obyczaju, nie
do koñca rozumianego nawet przez jego
uczestników. Dlatego o pewnych jej
aspektach musimy mówiæ w trybie przy-
puszczaj¹cym.

Dziœ po œwiêcie pozosta³ zwyczaj wian-
ków w charakterze zabawy ludowej.
Jego sakralny aspekt jest natomiast kon-
tynuowany przez istniej¹ce w Polsce œro-
dowiska rodzimowiercze – Rodzim¹ Wia-
rê, Rodzimy Koœció³ Polski czy S³o-
wiañsk¹ Wiarê.

Barnim Regalica

Proszê Szanownych Pañstwa, dublo-
wanie to pojêcie sportowe polegaj¹ce na
tym, ¿e zawodnik biegn¹cy lub jad¹cy
wokó³ stadionu wyprzedza konkurenta
o co najmniej jedno okr¹¿enie. S³ucha-
j¹c w pi¹tkowy wieczór urywków radio-
wo-telewizyjnych, omal¿e nie wybi³em
zêbów na schodach. Mog³em wybiæ z
dwóch powodów: opadaj¹cej szczêki i
uginaj¹cych siê nóg.

Obroñcy ¿ycia poczêtego ¿¹daj¹ od
radomskiego biskupa ekskomunikowa-
nia minister zdrowia Ewy Kopacz za wy-
znaczenia szpitala, w którym z mocy
ustawy sejmu RP mo¿na na ¿yczenie, do-
konaæ aborcji ¿ycia poczêtego u nielet-
niej dziewczyny.

Rozumiem tragediê, aspekty moral-
ne i religijne. Nie rozumiem rozdmuchi-
wania medialnego i nachodzenia dziec-
ka, które samo musi zadecydowaæ czy
zostanie rodzicem. Widzê coraz jaœniej
efekty  zbyt niskiego poziomu naucza-

nia w szko³ach, odbierania praw do pra-
wa i samodzielnego podejmowania de-
cyzji. Ale przede wszystkim niewyedu-
kowania i blokowania edukacji seksual-
nej. Obroñcy ¿ycia poczêtego zdublowali
samych siebie i biskupa w wydaniu wy-
roku i ¿¹daniu, na które sam biskup
mo¿e pukaæ siê w czo³o i - jak znam re-
akcje hierarchów - zachowa daleko po-
suniêt¹ powœci¹gliwoœæ. Gdyby by³a taka
potrzeba, to by ekskomunikowa³.

Po drugiej stronie wagi moralnej le-
karzom weterynarii ofiarowano prawo  i
techniczne mo¿liwoœci do eutanazji i abor-
cji w stosunku do ka¿dego gatunku ssa-
ków. Zwierzaki, podobnie jak dzieci,  za-
le¿ne s¹ od poziomu etycznego, odpowie-
dzialnoœci i wykszta³cenia od swoich w³a-
œcicieli. Informujê Was, Szanowni Pañ-
stwo, ¿e etyka spo³eczna w tej materii jest
¿adna, a nikt poœród lekarzy weterynarii
nie dostaje ekskomuniki i wed³ug kano-
nów religijnych na ni¹ nie zas³uguje.

Tak d³ugo bêdziemy dokonywaæ abor-
cji, jak czêsto bêd¹ powstawaæ niechcia-
ne ci¹¿e. Odpowiedzmy sobie tylko na
jedno pytanie dlaczego niechciane ci¹¿e
powstaj¹? Jak zwykle u nas nacisk k³a-
dzie siê na objawy, a nie na przyczyny.
Potomstwa trzeba chcieæ, by potem za
nie odpowiadaæ, zapewniæ prawid³owy
rozwój i ¿ycie w spo³eczeñstwie. Obecne
chciane potomstwo normalnie doroœnie,
by zapewniæ staroœæ sobie i rodzicom. Tak
widzê nastêpowanie po sobie i wspó³pra-
cê pokoleñ .Trzeba nas tego nauczyæ, aby
nasze ¿ycie i kraj przesta³y byæ niezno-
œne i ok³adane ekskomunik¹.

PS. Chcia³bym wyraziæ podziw dla
profesjonalizmu oraz wdziêcznoœæ ze-
spo³owi lekarzy i pielêgniarek wojsko-
wej s³u¿by zdrowia na oddziale inten-
sywnej opieki medycznej za uratowa-
nie chcianego i sêdziwego ¿ycia Ojca.
Sprawili, ¿e jest nadal wœród tych, któ-
rzy chc¹ by by³.
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APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

Liga Morska i Rzeczna to polska or-
ganizacja spo³eczna powsta³a po odzyska-
niu niepodleg³oœci w wyniku przekszta-
³cenia Stowarzyszenia Pracowników na
Polu Rozwoju ̄ eglugi „Bandera Polska”.
Organizacja przechodzi³a ró¿ne transfor-
macje, zmienia³a swoje nazwy i statuty,
ale zawsze stawia³a sobie za cel propa-
gowanie wœród spo³eczeñstwa zagadnieñ
morskich oraz dzia³anie na rzecz rozbu-
dowy floty morskiej i rzecznej.

Aktualnie LMiR zrzesza ponad 9000
cz³onków, w wiêkszoœci uczniów szkó³.
Dzia³a na terenie ca³ej Polski. Corocznie
organizuje rejsy morskie dla m³odzie¿y
szkolnej na ¿aglowcu MW ORP „Iskra”
oraz sp³ywy rzekami Polski. Honorowym
prezesem Ligi od 1990 r. jest Marsza³ek
Sejmu RP Bronis³aw Komorowski.

Jaki jest zwi¹zek Bia³o³êki z t¹ orga-
nizacj¹? Jak powiedzia³ kiedyœ radny
Krzysztof Bucholski, Bia³o³êka jest naj-
bardziej wodn¹ dzielnic¹ stolicy – a¿ 6%
jej obszaru zajmuj¹ rzeki, kana³y i zale-
wy. Jedno z bia³o³êckich rond, u zbiegu
ulic Œwiatowida i Hanki Ordonówny nosi
nazwê Ligi Morskiej i Rzecznej. Dlatego
w³aœnie obchody 90 – lecia Ligi odby-
wa³y siê w naszej dzielnicy.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godzi-
nie 14 msz¹ œwiêt¹ w intencji za³o¿ycieli
i dzia³aczy Ligi Morskiej i Rzecznej w ko-
œciele pod wezwaniem Œw. Franciszka z
Asy¿u, przy ul. Strumykowej 25. Opra-
wê muzyczn¹ zapewni³a Orkiestra Vic-
toria. Po mszy uczestnicz¹cy w nabo¿eñ-
stwie przeszli na Rondo Ligi Morskiej i
Rzecznej, gdzie nast¹pi³o uroczyste od-
s³oniêcie pomnika, którego g³ównym ele-
mentem jest kotwica pochodz¹ca z okrê-
tu wojennego „Warszawa”. Uroczysto-
œci uœwietni³a Kompania Reprezentacyj-
na Marynarki Wojennej.

Po uroczystoœciach patriotycznych, w
Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul.
Strumykowej odby³ siê Festyn Morski. Or-

Festyn Morski
- Powitanie Lata

Bia³o³êka powita³a lato 14 czerwca Festynem Morskim, po³¹-
czonym z uroczystoœciami patriotycznymi z okazji 90 – lecia Ligi
Morskiej i Rzecznej.

Historia L Liceum siêga pocz¹tku XX
wieku, kiedy to po rewolucji 1905 r. w
stolicy zaczê³y powstawaæ instytucje
oœwiatowe i szko³y œrednie z polskim jê-
zykiem wyk³adowym. Jedn¹ z nich by³a
szko³a Heleny Rzeszotarskiej.

Helena Rzeszotarska, po powrocie z
Petersburga od 1907 r. pracowa³a w
dwuklasowej szkole Stanis³awy Gostom-
skiej przy ul. Nowostalowej 6. Kiedy w
1908 r. szko³a pani Gostomskiej zosta³a
zlikwidowana, Rzeszotarska za³o¿y³a
w³asne, czteroklasowe progimnazjum.

W 1915 r. placówka dosta³a now¹ sie-
dzibê, w czynszowej kamienicy, przy ul.
Konopackiej 4. Obok progimnazjum,
Helena Rzeszotarska prowadzi³a tam
dwuletni¹ Szko³ê Zawodow¹ ¯eñsk¹ z
dzia³ami krawiectwa i bieliŸniactwa.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918
r. odrodzone pañstwo potrzebowa³o wy-
kszta³conych m³odych ludzi. W latach
1923 – 27 stopniowo szko³a przekszta-
³cona zosta³a wiêc w 8 – klasowe gimna-
zjum , którego pierwsze absolwentki zda-
wa³y maturê w 1927 roku. W latach 30
XX w., w wyniku reformy ministra Jê-
drzejewicza, utworzony zosta³ zespó³
szkó³ nr 130 z 12 – letnim cyklem na-
uczania. Obejmowa³ on 6 – klasow¹
¯eñsk¹ Szko³ê Powszechn¹, 4 – klasowe
Prywatne Gimnazjum ¯eñskie oraz 2 –
klasowe Prywatne Liceum ¯eñskie.

Szko³a Rzeszotarskiej nale¿a³a do
jednych z najlepszych placówek tego
typu nie tylko na Pradze, ale i w ca³ej
Warszawie. Podczas okupacji niemiec-
kiej, kiedy m³odzie¿y polskiej nie wolno
by³o koñczyæ szko³y œredniej, prowadzo-
no tam tajne nauczanie. Oficjalnie gim-
nazjum i liceum dzia³a³y jako liceum
przygotowawcze do szkó³ zawodowych.
Helena Rzeszotarska uczestniczy³a w
¿yciu konspiracyjnym w szeregach AK,
by³a te¿ sanitariuszk¹ w Powstaniu War-
szawskim, w punkcie przy ul. Brzeskiej.

W paŸdzierniku 1944 r. szko³a wzno-
wi³a swoj¹ dzia³alnoœæ jako Prywatna
¯eñska Szko³a Powszechna, Gimnazjum
i Liceum. Jednak w nowym ustroju nie
by³o miejsca dla szkó³ prywatnych. W
1949 r. w³adze podejmuj¹ decyzjê o
upañstwowieniu szko³y. Otrzymuje ona
teraz nazwê Pañstwowej Ogólnokszta³c¹-
cej ̄ eñskiej Szko³y Stopnia Podstawowe-
go i Licealnego nr 17. Helena Rzeszo-
tarska przestaje byæ w³aœcicielk¹ szko³y,
któr¹ stworzy³a. Nie otrzymuje nawet
emerytury, a jedynie niewielkie zaopa-
trzenie emerytalne. Dopiero w 1958 r.
jej zas³ugi dla rozwoju oœwiaty zostaj¹
docenione. Helena Rzeszotarska zosta-

100-lecie 50-tki
L Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ruy Barbosa obchodzi³o 6 i 7 czerwca

100-lecie istnienia. W tych dniach w siedzibie szko³y przy ulicy Burdziñ-
skiego 4 zgromadzi³o siê liczne grono absolwentów, nauczycieli oraz goœci.

je odznaczona Krzy¿em Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

W 1959 r. szko³a, jako L
Liceum Ogólnokszta³c¹ce zo-
staje przeniesiona do nowe-
go budynku przy ul. Burdziñ-
skiego 4 i otrzymuje imiê bra-
zylijskiego prawnika i bojow-
nika o swobody demokra-
tyczne, Ruy Barbosa. Nowym
dyrektorem placówki zostaje
Alodia £oniewska. W 1960 r.
do pierwszej matury w no-
wym gmachu przyst¹pi³o 70
uczennic. 6 maja 1967 r. Li-
ceum otrzyma³o sztandar
ufundowany przez Komitet
Rodzicielski i praskie zak³a-
dy pracy. W dwa lata póŸniej,
5 listopada szko³a by³a miej-

scem obchodów 100 – lecia Emigracji
Polskiej w Brazylii.

W latach 70  nastêpuje burzliwy roz-
wój organizacji harcerskiej. Powstaj¹ kla-
so – dru¿yny, a szczep 200 WDHSPS sta-
je siê wspó³gospodarzem liceum. W 1977
r. w szkole otwarto Izbê Tradycji i Pa-
miêci Narodowej. We wrzeœniu tego roku
L Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ruy Bar-
bosa zosta³o po³¹czone z XIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cym dla Pracuj¹cych, two-
rz¹c Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr
3. W 1985 r. dyrektorem szko³y zostaje
matematyk Andrzej Dubielak. Funkcja
wicedyrektora zostaje powierzona Irenie
Chmiel.

Rok 1989 przynosi zmiany politycz-
ne i ustrojowe w kraju. Dla szko³y ozna-
cza to wiêksz¹ samodzielnoœæ i mo¿liwoœæ
nawi¹zywania kontaktów zagranicz-
nych. Zostaje zapocz¹tkowana wymia-

na z Niemcami. W lutym 1990 r. ucznio-
wie L Liceum po raz pierwszy wyje¿d¿aj¹
do Hexter.

W roku 1992 dyrektor Andrzej Dubie-
lak decyduje siê na rozbudowê budynku
szkolnego i przystosowanie go do potrzeb
uczniów niepe³nosprawnych. Dobudowa-
ne zosta³o drugie piêtro. Zrobiono pod-
jazdy, szerokie drzwi, wyrzucono wszyst-
kie progi i zamontowano windy. L Liceum
sta³o siê szko³¹ integracyjn¹, a jednocze-
œnie najnowoczeœniejsz¹ szko³¹ w Warsza-
wie. Remont mia³ byæ tylko wstêpem do
dalszej rozbudowy. W planach dyrektor
Dubielak mia³ jeszcze nowoczesn¹ salê
gimnastyczn¹ i basen. Niestety, przed-
wczesna œmieræ 19 wrzeœnia 1996 r. unie-
mo¿liwi³a mu realizacjê tych projektów.

Jesieni¹ 1996 r. stanowisko dyrekto-
ra szko³y obejmuje dotychczasowy za-
stêpca dyrektora Dubielaka, równie¿
matematyk, Wies³aw W³odarski. Funk-
cja wicedyrektora zostaje powierzona
Gra¿ynie Ara¿ny.

L Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ruy
Barbosa godnie kontynuuje chlubne tra-
dycje szko³y Heleny Rzeszotarskiej i od
lat utrzymuje siê w czo³ówce warszaw-
skich liceów. W 16 rankingu tygodnika
„Perspektywy” z 2007 r. zajmuje 36
miejsce na 180 ogólniaków publicznych
i niepublicznych, dzia³aj¹cych w Warsza-
wie. To wysokie miejsce zapewni³y szko-
le dobre wyniki, osi¹gane przez m³odzie¿
na maturze, skutecznoœæ w rekrutacji na
studia oraz sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych.

Szko³a mo¿e pochwaliæ siê wymian¹ z
Niemcami, Portugali¹ i Wielk¹ Brytani¹.
Organizuje liczne konkursy, takie jak Pra-
ski Konkurs Matematyczny, Konkurs Wie-
dzy o Brazylii czy Ogólnopolski Przegl¹d
Twórczoœci Poetyckiej im. Jacka Kaczmar-
skiego „Rytmy Nieskoñczonoœci”.

Na uroczystoœæ obchodów 100-lecia
przyby³o ogromne grono absolwentów,
nauczycieli i oficjalnych goœci. Obecni byli
m. in. burmistrz Dzielnicy Praga-Pó³noc,
Jolanta Koczorowska, ambasador Bra-
zylii w Polsce, Marcelo Jardim, biskup

Stanis³aw Kêdziora oraz przedstawiciele
w³adz i organizacji oœwiatowych. Uroczy-
stoœæ uœwietni³a swoj¹ obecnoœci¹ rów-
nie¿ dawna dyrektor liceum, Alodia
£oniewska, Po powitaniu wszystkich
przez dyrektora W³odarskiego przyszed³
czas na wspomnienia.

Du¿¹ grupê absolwentów stanowi³y
na uroczystoœci wychowanki Heleny Rze-
szotarskiej i to ich przedstawicielka za-
bra³a g³os pierwsza. Wspomina³a Pani¹
Prze³o¿on¹ jako cz³owieka o wielkiej
kulturze osobistej, skromnoœci i ¿yczli-
woœci dla ludzi. Wymieniaj¹c jej zas³ugi
dla praskiej oœwiaty nazwa³a j¹ „zawsze
m³od¹ duchem”.

Maria Szyszko, nauczycielka historii i
WOS-u w L Liceum im. Ruy Barbosa przed-
stawi³a zebranym lata 1958-1985, czyli
okres, w którym szko³¹ kierowa³a dyrek-
tor Alodia £oniewska. Polonistka Ma³gorza-
ta Karasek przypomnia³a lata 1985-1996,
czasy dyrektora Andrzeja Dubielaka. Nie-
dawni absolwenci mówili o szkole wspó³cze-
snej. Nastêpnie dyrektor Wies³aw W³odar-
ski wrêczy³ osobom zas³u¿onym dla L Li-
ceum tytu³y „Przyjaciela Szko³y” oraz po-
dziêkowania dla nauczycieli. Po czêœci ofi-
cjalnej, w Sali gimnastycznej rozegrano
turniej koszykówki pomiêdzy reprezen-
tacj¹ L LO a dru¿ynami absolwentów.

Drugi dzieñ obchodów 100-lecia roz-
pocz¹³ siê msz¹ œw. W koœciele Matki Bo-
¿ej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej 5A.
Po nabo¿eñstwie, ju¿ w gmachu szko³y
odby³ siê spektakl poetycko-muzyczny
pt. „Dni, których jeszcze nie znamy” w
wykonaniu uczniów L LO. Spektakl po-
przedzi³a prezentacja multimedialna
przedstawiaj¹ca ca³y XX wiek, przygo-
towana przez nauczyciela historii £uka-
sza Lipiñskiego i polonistkê Agnieszkê
Karwack¹. O godz. 17 zacz¹³ siê zjazd
absolwentów.

Mi³¹ pami¹tk¹ dla wszystkich zwi¹-
zanych z L Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Ruy Barbosa by³a, wydana z okazji
jubileuszu monografia szko³y, pt. „Miê-
dzy dawnymi a m³odszymi laty”.

Joanna Kiwilszo

Skrzypek na dachu

„Skrzypek na dachu”, znany musi-
cal Jerry’ego Bocka, od czasu swojej pre-
miery w 1964 r. na Broadwayu nieprze-
rwanie œwiêci tryumfy na scenach ca³e-
go œwiata. Libretto oparte zosta³o na
ksi¹¿ce rosyjskiego pisarza ¿ydowskie-
go pochodzenia, Szo³ema Alejchema,
„Dzieje Tewji Mleczarza”.

Akcja rozgrywa siê w 1905 r. w Ana-
tewce, ma³ym miasteczku na terenie Ro-
sji carskiej. Wœród ¿ydowskiej spo³ecz-
noœci ¿yje tam ubogi Tewje Mleczarz z
¿on¹ Go³d¹ i trzema córkami. Tewje chce
wydaæ swoje córki bogato za m¹¿ i ko-
rzysta w tym celu z pomocy swatki. Cór-
ki jednak nie zgadzaj¹ siê z jego decy-
zjami i same znajduj¹ sobie narzeczo-
nych. Tewje musi wybraæ miêdzy tradycj¹

22 czerwca w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury byliœmy œwiadka-
mi prawdziwego wydarzenia artystycznego. W ramach cyklu
„Tradycje narodów w muzyce” zaprezentowano spektakl oparty
na motywach „Skrzypka na dachu”.

a szczêœciem córek. Tymczasem do Ana-
tewki dociera wiadomoœæ o koniecznoœci
opuszczenia miasteczka przez wszystkich
¯ydów.

Borykaj¹c siê z problemami, jakie
dotykaj¹ jego rodzinê,  Tewje prowadzi
rozmowy z Bogiem, szukaj¹c u niego
rady i pomocy. W tych kapitalnych roz-
mowach zawiera siê m¹dra i pogodna

filozofia ¿yciowa prostodusznego Tewje-
go. W pewnym momencie Tewje mówi:

Ja wiem, ¿e jesteœmy narodem wy-
branym, ale czy raz nie móg³byœ wybraæ
sobie innego narodu?

„Skrzypek na dachu” to musical i w³a-
œnie muzyka, poza humorem i treœci¹ oby-
czajow¹ jest tu najwa¿niejsza. „Gdybym by³
bogaty” to tylko jedna z wielu piêknych
melodii, jakie mieliœmy okazjê us³yszeæ we
wspania³ym wykonaniu solistów Teatru
Wielkiego Opery Narodowej. W roli Tewje
Mleczarza wyst¹pi³ Robert Dymowski, ob-
darzony rzadkim rodzajem g³osu, jakim
jest bas-baryton. W jego ¿onê Go³dê wcie-
li³a siê Anna Lubañska (mezzosopran). Po-
zostali wykonawcy, Czes³aw Ga³ka, Ma³go-
rzata Pañko, Bogumi³a Dziel-Wawrowska,
Agnieszka Hauzer, Tomasz Piluchowski,
Filip Szczepañski, Ryszard Wróblewski i Jan
M³odawski równie¿ ze wszech miar zas³u-
guj¹ na wielkie uznanie.

Solo na skrzypcach gra³ Maciej Prze-
strzelski, a na fortepianie - Ma³gorzata
Piszek. Solistom towarzyszy³a Bia³o³êka
Orkiestra „Romantica”, dzia³aj¹ca pod
patronatem burmistrza Dzielnicy Bia³o-
³êka Jacka Kaznowskiego.

Joanna Kiwilszo

ganizatorzy festynu, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, Bia³o³êcki Oœrodek Kultury,
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu, Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³êka oraz
Liga Morska i Rzeczna zapewnili atrak-
cyjny program artystyczny. Na pocz¹tek
wyst¹pi³y zespo³y AgaBa In Black oraz
Segram. Nastêpnie swoje umiejêtnoœci
zaprezentowali uczestnicy sekcji Bia³o-
³êckiego Oœrodka Kultury. Na scenie ko-
lejno wystêpowa³y przedszkolaki, wy-
chowankowie Studia Piosenki oraz Ze-
spó³ Tañca Nowoczesnego.

O godzinie 18 wyst¹pi³ zespó³ mu-
zyki irlandzkiej Beltaine wraz z grup¹
taneczn¹.

Gwiazd¹ wieczoru by³y „Czerwone Gi-
tary”. Swój wystêp zespó³ w odnowionym
sk³adzie rozpocz¹³ kompozycj¹ Krzyszto-
fa Klenczona sprzed 43 lat, „Historia jed-
nej znajomoœci”. Jak powiedzia³ perkusi-
sta Jerzy Skrzypczyk trudno wybraæ kilka
z 270 piosenek, z których wiêkszoœæ by³a
przebojami. Muzycy wykonali wiêc sk³a-
dankê melodii, w której znalaz³y siê: „No
bo ty siê boisz myszy”, „Anna M”, „Szczy-
tem mody jest dziewczyna ma”, „Ci¹gle
pada”, „S³owo jedyne Ty” i „Dozwolone od
lat 18”. Us³yszeliœmy te¿ „ Kwiaty we w³o-
sach” i „ Wróæmy na jeziora”. S¹dz¹c po
tym jak bawi³a siê publicznoœæ, piosenki
Czerwonych Gitar wcale siê nie starzej¹, to-
warzysz¹ kolejnym pokoleniom, historia tej
znajomoœci ci¹gle trwa.

Bia³o³êckie uroczystoœci odbywa³y siê
pod patronatem Marsza³ka Sejmu RP
Bronis³awa Komorowskiego.

Joanna Kiwilszo

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

OBOZY WCZASY - w Polsce i za granic¹
WYCIECZKI LOTNICZE - last minute non-stop!

Uslugi przewodnickie - noclegi w Wilnie

biuro@sun-line.pl , www.sun-line.pl

ul. Jagielloñska 16
tel. 022 818 26 95

Zapraszamy pn-pt w godz. 10-18
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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

Szanowni Pañstwo,
zgodnie z organizacj¹ roku szkolnego 2007/2008 - 20 czerwca koñczy siê drugi semestr nauki w

szko³ach podstawowych i nadchodzi czas zas³u¿onego wypoczynku, który wi¹¿e siê z zawiesze-
niem zajêæ szkolnych na okres dwóch miesiêcy. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszyscy bêd¹ mogli
wyjechaæ poza Warszawê. Zale¿y nam na tym by dzieci, które zostan¹ w Warszawie, czas wakacji
spêdzi³y bezpiecznie i po¿ytecznie.

Dla dzieci uczêszczaj¹cych do szkó³ podstawowych Dzielnica Bia³o³êka w ramach akcji „Lato w Mieœcie”

pragnie zorganizowaæ Punkty Dziennego Pobytu (pó³kolonie). W ramach Punktu Dziennego Pobytu

zapewniamy opiekê wychowawców, dwa posi³ki dziennie, bogaty program zajêæ sportowych, artystycznych
oraz wycieczki.

Dla dzieci, które ukoñczy³y ju¿ szko³ê podstawow¹ Dzielnica Bia³o³êka w ramach akcji „Lato w Mieœcie”
pragnie zorganizowaæ zajêcia specjalistyczne.

Koszty organizacji akcji „Lato w Mieœcie” w ca³oœci finansowane s¹ z bud¿etu m.st. Warszawy, w zwi¹zku
z tym s¹ bezp³atne dla uczestników. Pañstwa dzieci mog¹ uczestniczyæ w akcjach „Lato w Mieœcie”

na terenie ca³ego m.st. Warszawy, niezale¿nie od Dzielnicy zamieszkania.

Planowane Punkty Dziennego Pobytu w Dzielnicy Bia³o³êka

• Turnus I - w dniach 23.06-11.07.2008:
- Szkole Podstawowej Nr 154 przy ul. Leœnej Polanki 63/65, tel. 022 811-23-81,

- Szkole Podstawowej Nr 342 przy ul. Strumykowej 21a, tel. 022 676-53-80,

• Turnus II - w dniach 14.07-01.08.2008:
- Szkole Podstawowej Nr 154 przy ul. Leœnej Polanki 63/65, tel. 022 811-23-81,

• Turnus III - w dniach 04-22.08.2008:
- Szkole Podstawowej Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15, tel. 22 614-90-30,

Punkty czynne bêd¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00 do 17.00, Podczas zajêæ zapewnione
bêd¹ dwa posi³ki dziennie, w tym obiad. Szczegó³owe informacjê dostêpne s¹ w sekretariacie szko³y, do

której chc¹ Pañstwo wys³aæ dziecko na akcjê.

Planowane zajêcia sportowe w Dzielnicy Bia³o³êka

* w dniach 23.06-11.07.2008 - w Szkole Podstawowej Nr 342 przy ul. Strumykowej 21a,

* w dniach 23.06-01.08.2008 - w Szkole Podstawowej Nr 154 przy ul. Leœnej Polanki 63/65,

* w dniach 04-22.08.2008 - w Szkole Podstawowej Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15,

Akcja Lato w Mieœcie 2008 prowadzone bêdzie tak¿e przez Bia³o³êcki Oœrodek Sportu (szczegó³y
na stronie internetowej www.bos.org.pl oraz w oœrodku), Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
(www.bok.waw.pl) oraz bia³o³êckie biblioteki (www.bialoleka.e-bp.pl)
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17 czerwca rodzina, przyja-
ciele i towarzysze broni odpro-
wadzili Sergiusz Grudkowskie-
go na miejsce ostatniego spo-
czynku na Cmentarzu Prawo-
s³awnym przy ulicy Wolskiej.

We wspomnieniach bliskich
osób pozosta³ jako cz³owiek wiel-
kiego serca, gor¹cy patriota, cz³o-
wiek œwiata. „On zawsze robi coœ
dla kogoœ, myœli o kimœ” – powie-
dzia³ o Sergiuszu Grudkowskim
zaprzyjaŸniony artysta na werni-
sa¿u wystawy jego akwarel „Nad
Niemnem” w DK „Zacisze” w paŸ-
dzierniku 2005 roku.

„Sztuka i ¿ycie w przypadku
Sergiusza Grudkowskiego
jedn¹ tworz¹ ca³oœæ. Byæ mo¿e,
na tym polega istota spe³nienia.
Rzadko siê zdarza, aby w jed-
nej osobie zesz³y siê tak ró¿ne
¿yciorysy: ¿o³nierza, rolnika i
malarza” – napisali Ryszard
Cholewa i Stanis³aw Piekarski.

Odszed³ Sergiusz Grudkowski
Sergiusz Grudkowski prze¿y³ 92 lata. By³ artyst¹ malarzem,

dzia³aczem spo³ecznym, w 1939 roku obroñc¹ M³awy, po-
tem Modlina i Warszawy, odznaczonym Orderem Odrodze-
nia Polski i Krzy¿em Walecznych. Przez 33 lata mieszka³ na
Targówku, w pasie natarcia swego oddzia³u na Warszawê.

Andrzej Drawicz
okreœli³ Jego malar-
stwo jako „zrównowa-
¿one i harmonijne, a
zarazem gotowe do
nieustannych nowych
przygód ducha i wy-
obraŸni, do podró¿y z
biegiem Wis³y, jak
Polska d³uga, w œwiat
kruszej¹cych zabyt-
ków Starej Pragi. Ale
i za granicê do Grecji,

W³och, Egiptu, Indii – i znów na
kawa³ek ziemi, która „do Pol-
ski nale¿y, choæ Polska daleko
jest st¹d – pod Monte Casino”.

Najkrótsz¹ charakterystykê
Sergiusz Grudkowskiego da³
Jego d³ugoletni przyjaciel p³k
Tadeusz Szurek: „Wielki
¿o³nierz – broni³ Ojczyzny bro-
ni¹, palet¹ i poezj¹ s³owa”.

Oto Jego refleksje z malar-
skiej wiosennej spowiedzi
przedœwi¹tecznej z Rabki Ni¿-
nej z 15 marca 1999 roku:
„Wczoraj by³em daleko na
szczytach tatrzañskich gór. Tam
wysoko, wysoko pod niebem –
bli¿ej Boga. Wko³o b³oga cisza,
wewnêtrzny nieskazitelny spo-
kój. W tej górskiej idealnej ciszy
siedzia³em w samotnoœci z pa-
let¹ w rêku, wtopiony w wyso-
kie ska³y.

A w dole by³ inny, zwyczajny
œwiat. Tam œcieli³a siê wzd³u¿

nizin bia³a gêsta poranna
chmurka. Ta mglista biel prze-
s³ania³a czasami tylko zagadko-
wy urok góralskich chat. Z po-
wag¹ i w zadumie odtwarza³em
piêkno wysokich gór, wplataj¹c
myœlami wspomnienia... Dziw-
nie i œwi¹tecznie uduchowiony
malowa³em pieœni¹ akwareli
swoj¹ osiemdziesiêcioletni¹
drogê ¿ycia. W nastroju nie-
zm¹conej ciszy zastanawia³em
siê nad dalszym swoim losem.

W tej namalowanej akwareli
by³a utrwalona praca mojego
natchnienia i mojej burzliwej,
nieokie³znanej duszy. To by³a
po prostu moja spowiedŸ.
Prawdziwa. Bezpoœrednia.
Uduchowiona. Niewymuszona
spowiedŸ przed majestatem i
potêg¹ wysokich pomników
skalistych gór. SpowiedŸ malo-
wana pêdzlem z barwnej ¿ycio-
wej palety. Obraz niepowtarzal-
ny, czysty i osobisty.”             K.

Program przegl¹du:

28.06.2008, godz. 21.30 - „Boskie jak diabli”, Hiszpania, 2001, re¿.: Augustin Diaz Yanez

05.07.2008, godz. 21.30 - „Kto pierwszy ten lepszy”, Niemcy, 2002, re¿.: Reginald Hudlin

12.07.2008, godz. 21.30 - „Inwazja barbarzyñców”, Francja, 2003, re¿.: Denys Arcand

19.07.2008, godz. 21.30 - „Noi Albinoi”, Dania, 2003, re¿.: Dagur Kari

26.07.2008, godz. 21.30 - „Broken flowers”, Francja, 2005, re¿.: Jim Jarmusch

02.08.2008, godz. 21.30 - „Gry weselne”, Niemcy, 2005, re¿: Ol Parker

09.08.2008, godz. 21.30 - „Naga prawda o mi³oœci”, Wielka Brytania, 2004, re¿.: John Hay

16.08.2008, godz. 21.30 - „Zakochani widz¹ s³onie”, Dania,2005, re¿.: Dagur Kari

23.08.2008, godz. 21.30 - „Scoop”, Wielka Brytania, 2005, re¿ Woody Allen

30.08.2008, godz. 21.30 - „Mój najlepszy przyjaciel”, Francja, 2006, Patrice Leconte

Wstêp wolny!

Burmistrz Dzielnicy Targówek Grzegorz Zawistowski

i Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek Zbigniew Poczesny

serdecznie zapraszaj¹ wszystkich mi³oœników dobrego humoru

do obejrzenia najlepszych europejskich komedii.

Pokazy z cyklu „Europa siê œmieje”

odbywaæ siê bêd¹ w Parku Bródnowskim

w soboty o godz. 21.30 w terminie od 28.06.2008r. do 30.08.2008r.
Wolontariat nie jest zjawi-

skiem nowym. Ju¿ Henryk
Sienkiewicz w „Potopie” pisa³
o „wojskach wolontariackich”.
Dziœ jednak poszukuje siê lu-
dzi, którzy chêtnie pomog¹
dzieciom w lekcjach, bêd¹ or-
ganizowaæ wystawy w gale-
riach lub  spêdz¹ ze starszymi
osobami czas.

 - Rozpoczêliœmy dzia³al-
noœæ w tym roku, placówka po-
wsta³a przy Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej Dzielnicy Praga –
wspomina Marcin Semeniuk. -
Do tej pory znaleŸliœmy zajê-
cie dla 20 wolontariuszy.

Tak naprawdê, to od kandy-
data zale¿y, czym bêdzie siê
rzeczywiœcie zajmowa³. - Je-
steœmy otwarci na propozycje,
jeœli znajdzie siê osoba, która
bêdzie chcia³a spe³niæ siê w
ciekawej pracy, nie ma naj-
mniejszego problemu, zapew-
nimy jej niezbêdne szkolenia i
wdro¿ymy w pracê wolontariu-
sza – wyjaœnia Semeniuk.

- Wolontariuszem mo¿e byæ
ka¿dy. Mieliœmy przyjemnoœæ
pracowaæ m.in. z gimnazjali-
stami. Nawet osoby bezrobot-
ne mog¹ anga¿owaæ siê w
nasze akcje bez obaw o utra-
tê œwiadczeñ – t³umaczy
Agnieszka Królikowska, rów-

Pomagaj innym,
bêdziesz wielki

nie¿ koordynator ds. wolonta-
riatu. Wystarczy nawi¹zaæ
kontakt z PPCW, wype³niæ
specjalny formularz i zapo-
znaæ siê z aktualnymi oferta-
mi pracy. - W tej chwili na przy-
k³ad pilnie szukamy „z³otej
r¹czki” do domu samotnej
matki.

Placówka nie chce ograni-
czaæ siê do aktualnej oferty. W
niedalekiej przysz³oœci planu-
je nawi¹zaæ kontakt z ró¿nymi
instytucjami w celu wymiany
doœwiadczeñ  czy propagowa-
nia mody na pracê bez wyna-
grodzenia. - Mamy wiele po-
mys³ów, jednym z najnow-
szych jest wolontariusz w urzê-
dzie, który wyjaœni jak obs³u-
¿yæ terminal pocztowy, wype-
³niæ skomplikowane druczki lub
pomo¿e dotrzeæ osobom nie-
pe³nosprawnym do okienka.

- Podziel siê sob¹! - zachê-
caj¹ do niesienia pomocy ko-
ordynatorzy praskiego cen-
trum na ul. Jagielloñskiej.

Jakub W. Œwiêtochowski

Kontakt: Pó³nocnopraskie
Centrum Wolontariatu

ul. Jagielloñska 60/90

tel. (022) 741 38 10

www.wolonariat.org.pl/pragapln

praga@wolontariat.org.pl

Chcê zaznaczyæ - bo to jest super wa¿na sprawa - ¿e to z
naszej inicjatywy powsta³o Pó³nocnopraskie Centrum Wolon-
tariatu - mówi z dum¹  koordynator placówki Marcin Semeniuk.


