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SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNY

rok za³o¿enia 1992
lekarz stomatolog PIOTR ROZBICKI
Wszystkim obecnym i przysz³ym Pacjentom
¿yczymy Weso³ych Œwi¹t
i Szczêœliwego Nowego Roku 2007

Zapraszamy: pon., wt., œr., czw. 16-20, pt. 9-13
ul. Œwiderska 102 (róg Æmielowskiej) tel. 022 670-34-00

Rotary zmieni³o moje ¿ycie
O sobie i dzia³alnoœci charytatywnej w Klubie Rotary Warszawa Józefów mówi jego obecna pani prezydent, pra¿anka Anna Wieczorek
… To by³ zdumiewaj¹cy ró¿nika Olgierda Budrewicza i
zbieg ró¿nych okolicznoœci. zaproponowa³a mi wyjazd do
Pewnego dnia 1991 roku, gdy Kanady na 6-tygodniowe stypracowa³am jako nauczycielka pendium organizowane przez
jêzyka angielskiego w szkole Klub Rotary. Nie muszê chyba
spo³ecznej na ¯oliborzu, przy- mówiæ, jak by³am zaskoczosz³a do mnie Ewa Budrewicz, na….
dokoñczenie na str. 2
córka znanego pisarza i pod-

ul. Samarytanka 11/13
w budynku
Szko³y Podstawowej nr 52

tel. 022 678-70-57
kom. 0601-439-624
NAJWY¯SZA JAKOŒÆ
ZA ROZS¥DN¥ CENÊ!
Do koñca stycznia 2007
rabat 10%
na wszystkie us³ugi!

Zarz¹d
w komplecie
Za drugim podejœciem, 18
grudnia, radni Targówka dokonali tego, co nie uda³o im
siê tydzieñ wczeœniej – wybrali burmistrza, a tak¿e jego
4 zastêpców.
Jedynym kandydatem na
stanowisko burmistrza by³,
zg³oszony przez Urszulê Kardas, w imieniu klubów: PO i
dokoñczenie na str. 4

¯yczymy,
aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
up³ynê³y w mi³ej i rodzinnej
atmosferze, a nadchodz¹cy

Cicha Noc w Berlinie
W pierwszych czterech dniach grudnia Avetki kolêdowa³y
w Berlinie na zaproszenie partnerskiej Dzielnicy Lichtenberg.
Pobyt w Niemczech zwi¹zany by³ z tradycyjnymi jarmarkiem
adwentowym, na którym co roku wystêpuj¹ zagraniczni wykonawcy. Avetkowe kolêdy zabrzmia³y tak¿e w berliñskim
domu seniora i koœciele œw. Marii, przy którym duszpasterstwo prowadz¹ polscy salezjanie.
dokoñczenie na str. 12

PANELE

SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

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

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

wiêcej strona 7

Aby szczêœcie i pokój wigilijnego wieczoru
i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³ni³y wszystkie serca,
a ka¿dy dzieñ Nowego Roku
by³ piêkny, radosny i spokojny
Mieszkañcom Dzielnicy Bia³o³êka
¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka
Pawe³ Tyburc
wraz z Rad¹

Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jacek Kaznowski
wraz z Zarz¹dem

Nowy Rok 2007 przyniós³ wiele
radoœci, pomyœlnoœci i sukcesów.
Zarz¹d i Rada Nadzorcza

Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa

BAL SYLWESTROWY
w sali bankietowej

DEDEK PARK
Al. Zieleniecka 6/8
Park Skaryszewski
tel. 022 619-77-81
0502-33-00-84
www.dedek.pl

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:
komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych, na ¿ycie
dla osób fizycznych i dla firm.
Proponujemy:
Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ!
Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki
dla wybranych marek samochodów.
Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.
PRZEDSTAWICIELSTWO
ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa
tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 19:00
sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

Warszawa, grudzieñ 2006r.

PROMOCJA!
Z t¹ reklam¹ butelka
wina dla pary GRATIS!

Zapraszamy równie¿ do nowo otwartego
Punktu Obs³ugi Klienta w MARKACH
ul. Pi³sudskiego 143 B, tel/fax (022) 771-23-85
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 11:00 - 18:00
naprzeciwko supermarketu „MARCPOL”

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

www.sebastianwierzbicki.pl

2 nowa gazeta praska

Promocja!

Rotary zmieni³o moje ¿ycie
dokoñczenie ze str. 1

Przede wszystkim nie mia³am pojêcia, co to jest Rotary.
Nie by³o jeszcze Internetu,
wiêc zaczê³am zbieraæ informacje. Dociera³y do mnie bardzo ró¿ne wersje. Na dodatek,
mia³am wtedy dwójkê ma³ych
dzieci, wiêc jak tu wyjechaæ na
6 tygodni? Postanowi³am jednak spróbowaæ, tym bardziej,
¿e by³ to wyjazd zawodowy.
Najpierw zaproszono mnie na
dwie wstêpne rozmowy. Decyduj¹ca by³a jednak trzecia: w
Pa³acu Staszica spotka³am
siê z ówczesnym ministrem
kultury i sztuki, prof. Andrzejem Siciñskim. By³ on rotarianinem, wtedy prezydentem
klubu. Oczywiœcie, rozmowa
odby³a siê po angielsku. Dwa
albo trzy tygodnie póŸniej dosta³am zaproszenie do Szwecji na pierwszy zjazd integracyjny. Tu warto przypomnieæ,
¿e to w³aœnie szwedzcy rotarianie doprowadzili do reaktywowania klubów w Polsce po
likwidacji „¿elaznej kurtyny”. I
to w³aœnie Szwedzi zaproponowali, by do ich grupy stypendystów, wyje¿d¿aj¹cych
do Kanady, zaprosiæ jedn¹
osobê z Polski. By³am ni¹ w³aœnie ja.
Bez najmniejszej przesady
mogê powiedzieæ, ¿e te 6 tygodni w Kanadzie zawa¿y³o
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

na ca³ym moim dalszym
¿yciu. Stypendium by³o tak
zorganizowane, ¿e ka¿dy w
swoim zawodzie (a ka¿dy reprezentowa³ inny) móg³ bardzo du¿o skorzystaæ. Ja np.
zobaczy³am wszystkie typy
szkó³ i formy nauczania – od
przedszkolnego do uniwersyteckiego. By³o to zupe³nie co
innego, ni¿ to, co zna³am z
Polski, czego siê uczy³am!
Ze swojej strony, spotykaj¹c siê codziennie z cz³onkami innych klubów rotariañskich, opowiada³am o Polsce.
Przed wyjazdem przygotowa³am sobie slajdy, bo wtedy
jeszcze nikt nawet nie s³ysza³
o prezentacjach multimedialnych. Pokazywa³am nasze
pa³ace, zabytki kultury, a tak¿e nasz¹ codziennoœæ. Niekiedy budzi³o to zdziwienie:
np. pozna³am ówczesnego
ministra kultury Kanady, który wprost zapyta³ – jak to jest,
¿e o Polsce mówiê tylko dobrze? Ponawi¹zywa³am wtedy kontakty, które utrzymujê
do dziœ.
Za mn¹ do Polski przyjecha³y dwa kontenery materia³ów do nauki jêzyka angielskiego. Naturalnie, podzieli³am siê nimi z kolegami. Pamiêtam konsternacjê dyrektora liceum z wyk³adowym angielskim im. Kopernika przy
ul. Bema, zreszt¹ rotarianina,
bo to u niego pod szko³¹ wyl¹dowa³y te kontenery…
W tamtym czasie w Polsce
brakowa³o materia³ów do nauki angielskiego, zw³aszcza
tekstów czytanek.
Tak naprawdê, teksty, które piszê w swoich publikacjach, do dziœ s¹ wci¹¿ bardzo zwi¹zane z tym, co tam
zobaczy³am.
Po powrocie, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi regu³ami,

Firma „GERDEX”
0504-544-775
oferuje:
- Skrzyd³o drzwiowe (drewniane,
wzmocnione, pe³ne, dŸwiêkoch³onne,
waga 45 kg)
- Oœcie¿nica metalowa z uszczelk¹
osadzona kotwicowa (12 kotwiona)
- Próg drewniany, klamka lub ga³ka,
wizjer panoramiczny 180o
- Zamek podklamkowy - wk³ad
wpustowy GERDA
- Próg drewniany, monta¿ i obróbka

z³o¿y³am sprawozdanie klubowi rotariañskiemu, który
mnie wys³a³ na to stypendium. Wtedy jego cz³onkami
byli m.in. w³aœnie Andrzej Siciñski, Olgierd Budrewicz,
Andrzej Blikle. Czu³am siê zobowi¹zana, by zdobytymi doœwiadczeniami podzieliæ siê z
innymi.
Jak na skrzyd³ach wróci³am
te¿ do praskiej szko³y, w której uczy³am. Co roku tworzy³am w niej swój autorski program nauczania, w³aœnie
oparty na doœwiadczeniach
kanadyjskich. Jestem cz³onkiem Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Jêzyka Angielskiego, tote¿ by³o
wiele miejsc, gdzie mog³am
na ten temat mówiæ. S¹dzê,
¿e miêdzy innymi dlatego w
1997 Wydawnictwo Szkolne
PWN zaproponowa³o mi podjêcie autorskiej pracy nad zupe³nie nowymi podrêcznikami
dla dzieci. Tak powsta³a seria
dla klas I-III szko³y podstawowej BINGO! która do tej pory,
ku mojemu zdumieniu i radoœci, wci¹¿ jest na topie listy
podrêczników w kraju.
Wci¹¿ utrzymywa³am kontakt z klubem Rotary; gdy co
roku ukazywa³a siê kolejna
ksi¹¿ka z tej serii, bieg³am na
spotkanie, ¿eby przedstawiæ
to, co by³o praktycznym efektem mojego stypendium.
Pewnego razu, w 2001
roku, spotka³am siê z moim
koleg¹, Markiem Roszkowskim i… spostrzeg³am w klapie jego marynarki znaczek
Rotary. Opowiedzia³ mi o klubie Warszawa-Józefów i zaprosi³ na spotkanie. Tak siê
zaczê³o. W trakcie swojego
pierwszego wyst¹pienia w
klubie opowiedzia³am o wyjeŸdzie do Kanady i o tym, jak
wp³ynê³o to na moje ¿ycie.
Zachwyci³a mnie atmosfera
w klubie, trym bardziej, ¿e na
Zachodzie cz³onkami klubów
s¹ w wiêkszoœci starsi mê¿czyŸni, powiedzia³abym, nieco sztywni. Tu zaœ panowa³a
atmosfera spotkania przyjació³. Ówczesny prezydent klubu zaprosi³ mnie do udzia³u w
spotkaniach, wkrótce potem
przyjêto mnie do klubu.

Jednym z pierwszych moich dzia³añ by³o powo³anie komisji im. Barbary Winiarskiej.
Razem z jej siostr¹ Mari¹ zaczê³yœmy organizowaæ doroczne koncerty charytatywne
„Kocham Ciê”. Jest to obecnie jedna z najwiêkszych naszych imprez.
Barbara, która zmar³a nagle
i przedwczeœnie, mia³a niepe³nosprawne dziecko. Nie wstydzi³a siê tego. Pokazywa³a
swoje dziecko mówi¹c wszystkim, ¿e niepe³nosprawni S¥
wœród nas i zas³uguj¹ na tak¹
sam¹ mi³oœæ i akceptacjê. Nie
mamy w¹tpliwoœci, ¿e rotariañskie has³o „Service above Self”
(S³u¿ba innym ponad interes
w³asny) przyœwieca³o Barbarze przez ca³e ¿ycie. I te koncerty poœwiêcamy jej pamiêci.
Zdobyte z nich pieni¹dze pozwalaj¹ nam pomagaæ innym.
Pomys³ okaza³ siê trafiony w
dziesi¹tkê. W koncerty zaanga¿owa³o siê wielu naszych
znakomitych aktorów, muzyków, piosenkarzy, którzy wystêpowali w nich wraz ze swoimi dzieæmi. Nie uda siê wymieniæ wszystkich: Jacek Borkowski z córk¹ Karolin¹,
Krzysztof Kolberger z Julia,
Grzegorz Markowski z zespo³em Perfekt i córk¹ Patrycj¹,
Natalia Niemen, Marian Opania z Bartkiem, Maryla Rodowicz z synem Jaœkiem, Marek
Torzewski z Agat¹, Wiktor Zborowski z Zosi¹. Wœród grona
naszych przyjació³ s¹ Edyta
Geppert, Zbigniew Wodecki,
Ewa Bem, Natalia Kukulska,
Micha³ Bajor, Krzysztof Majchrzak i wielu innych wspania³ych artystów, którzy nigdy nie
odmówili nam swojego udzia³u w naszych koncertach charytatywnych.
Nasz klub zainicjowa³ te¿
nowy program edukacyjny
„Dobry Start”. Jego celem jest
niesienie pomocy i propagowanie nauki angielskiego i informatyki w najbiedniejszych
rejonach kraju. Tu znów zadzia³a³ przypadek. Podczas
jednej z rozmów us³ysza³am
o tym, ¿e w okolicach Szczytna, na terenach po upad³ych
PGR, gdzie bieda przekracza
wyobra¿enie, jest zespó³

trzech szkó³, któremu trzeba
pomóc. I tak siê zaczê³o.
Oczywiœcie, najpierw dok³adnie sprawdziliœmy sytuacjê. W
opowieœciach nie by³o cienia
przesady.
W wyniku tzw. Matching
Grantu zebraliœmy 150 tys. z³
na sprzêt komputerowy. Na
czym to polega? Istnieje Miêdzynarodowa Fundacja Rotary, która, w przypadku, jeœli
dwa kluby z ró¿nych krajów
zbior¹ razem jak¹œ sumê pieniêdzy na g³êboko uzasadniony spo³eczny cel, tê sumê podwaja. I tak siê sta³o i w tym
przypadku. Klub WarszawaJózefów zbiera³ pieni¹dze razem ze Szwedami. Zaopatrzyliœmy 3 szko³y w miejscowoœciach Jedwabno - Butryny - DŸwierzuty, do których
chodzi ok. 300 dzieci. Od 4 lat,
co roku dostaj¹ od nas podrêczniki do nauki angielskiego. Sama utrzymujê z nimi
œcis³y kontakt, a gdy mam zagranicznego autora u siebie,
zawsze go wiozê do „moich”
dzieci i przeprowadzamy razem pokazowe lekcje. Najwa¿niejsze, ¿e daje to efekty.
Szko³a przyst¹pi³a do programu „Sokrates”. Nawi¹za³a
kontakty zagraniczne. Dzieci
by³y ju¿ w Grecji, przyjêli te¿
u siebie inne dzieci… To na
pewno u³atwi im dalszy start.
Myœlê teraz o nastêpnym
Matching Grant. Nawi¹za³am
ju¿ kontakt z klubem w Arnhem w Holandii. Zobaczymy.
W zasadzie nie pomagamy
osobom indywidualnym.
Ostatnio jednak zdarzy³o siê
parê wyj¹tków. Napisa³a do
mnie by³a nauczycielka Moniki z Podkowy Leœnej.
Dziewczyna, obecnie 21-letnia studentka, od kilku lat dzielnie zmaga siê z konsekwencjami operacji usuniêcia têtniaka (szkliwiak ¿uchwy
- ameloblastoma), umiejscowionego na szczêce. Jest po
kilkunastu operacjach. Teraz
czeka na kolejn¹, odtwarzaj¹c¹ wygl¹d. Po przeszczepieniu koœci z w³asnego biodra konieczne jest za³o¿enie
tzw. dystraktora – urz¹dzenia
podtrzymuj¹cego
przeszczep. A na to nie ma pieniêdzy, bo Narodowy Fun-

dusz oczywiœcie nie ma. Zapozna³am siê ze spraw¹ bli¿ej. By³o nawet bardziej dramatycznie. Monika jest doskona³¹ studentk¹, w bardzo
ciê¿kiej sytuacji rodzinnej.
Aparat by³ potrzebny wrêcz
natychmiast. Kosztowa³
4.700 z³. Na najbli¿szym spotkaniu klubowym opowiedzia³am historiê Moniki. Zapad³a
decyzja: zbieramy „do kapelusza”. I zebraliœmy…
Jednym z g³ównych celów
rotarian jest gromadzenie pieniêdzy na cele charytatywne.
Jest to coraz trudniejsze.
Wci¹¿ szukamy sponsorów,
którzy w zamian np. za pojawienie siê swojego logo na
dorocznym balu karnawa³owym czy pikniku edukacyjnym
wespr¹ nasze dzia³ania. A potrzeb wci¹¿ przybywa.
Uwielbiam pracê w klubie.
Ka¿dy czwartek – dzieñ naszych spotkañ – to dla mnie
œwiêto. Tu nie ma ¿adnych
tabu – wszystkie sprawy omawiamy publicznie. Rotary to
dzia³alnoœæ na rzecz polepszania warunków ¿ycia ludzi,
to niesienie pomocy humanitarnej, edukacyjnej, przestrzeganie wysokich norm etycznych we wszystkich zawodach, d¹¿enia do tolerancji,
miêdzynarodowego zrozumienia i pokoju. Kadencja
prezydenta trwa tylko rok. Tu
nie ma miejsca na ¿adne
uk³ady. Wszyscy wiedz¹ o
wszystkim, a decyzje s¹ podejmowane wspólnie. Idea
Rotary zawarta jest równie¿ w
s³owach Jana Paw³a II „… bo
cz³owiek jest wielki nie
przez to co posiada, lecz
przez to kim jest. Nie przez
to co ma, lecz przez to czym
siê dzieli z innymi”. Rotary
zmieni³o moje ¿ycie – teraz
staram siê oddaæ to innym.
Notowa³a Ewa Tucholska

- tkaniny od 2 z³ za mb
- nadprodukcja - koñcówki kolekcji odzie¿y
- super jakoœæ
- niskie ceny
Warszawa ul. Targowa 1
(wejœcie od ul. Zamoyskiego)
tel. 022 618 64 19
czynne od pon-pn w godz. 9-18, sobota w godz. 9-14

Œwi¹teczny kalejdoskop
KOLÊDY
Dziœ raczej wolimy pos³uchaæ nagrañ z kolêdami, ale
by³ czas, kiedy œpiewano je
w ka¿dym domu. I znano ich
nieporównanie wiêcej. Zbiór
kolêd wydany w XIX stuleciu
liczy³ prawie 600 pozycji. Nic
dziwnego; zawiera³ dawne
pieœni koœcielne, pastora³ki
ludowe i kolêdy miejskie. Zestaw tych ostatnich by³ równie¿ du¿y, bo ówczeœnie ka¿dy cech rzemieœlniczy w mieœcie mia³ w³asn¹ kolêdê.
Œpiewali je nawet… szulerzy,
rzecz jasna swoj¹ gwar¹. W
czasie wigilii rozlega³y siê s³owa: a¿ard to gracki, œmieræ
trat nam zada³a.

CHOINKA
Wed³ug badañ przedk³adamy wygodê nad urodê,
zw³aszcza jeœli chodzi o choinkê. 2/3 Polaków wybiera
sztuczn¹, po której nie trzeba sprz¹taæ. Jesteœmy te¿
tradycyjni – od lat w naszych
domach króluj¹ z³ote i czerwone bombki. Wiêkszoœæ z
nas na choince powiesi te¿
lampki. Bardzo powoli modne staj¹ siê w³asnorêcznie
zrobione ozdoby, g³ównie
pierniczki.

ci¹gu ostatnich lat bardzo siê
zmieni³. Karty œwi¹teczne
stopniowo zastêpuje sms. W
zesz³ym roku wys³aliœmy 264
miliony sms-ów z ¿yczeniami,
czyli dwa razy wiêcej ni¿ w
2004 r. W ci¹gu 3 dni œwi¹t w
sieci kr¹¿y³o tyle sms-ów, ile
przez ca³y poprzedni miesi¹c.

CZAS WOLNY
Co robimy w czasie œwi¹t?
Zwyczajowo odwiedzamy
krewnych, jemy i ogl¹damy
telewizjê. W zesz³ym roku
ka¿dy z nas statystycznie
rzecz bior¹c spêdzi³ przed TV
prawie 6 godzin. Najwiêkszym hitem ubieg³orocznych
œwi¹t by³ serial „M jak mi³oœæ”.
Obejrza³o go ponad 8 milionów widzów. 2 mln mniej
zgromadzi³a „Szansa na sukces” nadawana 26 grudnia.

PREZENTY
Czasem trudno je wybraæ.
Najmniejszego k³opotu jednak nie bêd¹ mieli znajomi
Chrisa Besta z Anglii. Wystarczy, ze kupi¹ mu… kajdanki.
Pan Best jest bowiem w³aœcicielem najwiêkszej na œwiecie
kolekcji kajdanek. Zbiera je od
przesz³o 30 lat, a obecnie ma
ich 530 par. Choæbyœmy siê
nie wiem jak starali nie jesteœmy w stanie przebiæ prezentu, jaki Francja sprawi³a Stanom Zjednoczonym. By³ ni¹
wa¿¹ca 252 tony Statua Wolnoœci. Od 1886 r. jest to najciê¿szy podarunek œwiata.

SYLWESTER
W tê niezwyk³¹ noc, warto
„zaklepaæ” sobie pomyœlnoœæ
w 2007 r. Kobiety powinny
mieæ na sobie coœ czerwone-

go, bo ten kolor przynosi
szczêœcie. Do kieliszka z
szampanem trzeba wrzuciæ
z³oty pierœcionek lub obr¹czke wspó³ma³¿onka, jeœli chcemy zapewnic sobie trwa³oœæ
zwi¹zku. Wiêcej wysi³ku musza w³o¿yæ osoby, które marz¹
o podró¿ach. Po noworocznym toaœcie musza obejœæ
budynek, w którym œwiêtuj¹.
Trzeba to zrobiæ z walizkami
w rêku. Jeœli nie pozwala na
to temperatura na zewn¹trz,
kiedy wybije zegar trzeba
mieæ w reku bilet lotniczy.

STOMATOLOGIA
ZADBAJ O UŒMIECH NA ŒWIÊTA
PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Œwiêty Miko³aj jest te¿ Ekologiem

czyli kolejne pojemniki do selektywnej zbiórki dla szkó³ i przedszkoli z terenu Warszawy
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia nawet najmniejszy papierek du Jordanowskiego, Przednajczêœciej kojarz¹ nam siê czy butelkê po soku wrzuciæ szkola nr 156, Przedszkola nr
z rodzinn¹ atmosfer¹, zdobn¹ do pojemnika o odpowiednim 18 i Przedszkola nr 106.
choink¹, pysznymi potrawa- kolorze i przekazaæ je do reWrêczanie takich ekolomi, no i prezentami.
cyklingu. W ten sposób na gicznych prezentów to ju¿ traWczoraj, 20 grudnia, mo¿e co dzieñ bêd¹ uczyli siê dba- dycja na Targówku.
doœæ nietypowe, aczkolwiek ³oœci o œrodowisko.
Pojemniki do³¹cz¹ do ju¿ 15
bardzo praktyczne prezenty
¯YCZENIA
Wczorajsz¹ uroczystoœæ przekazanych szko³om i przeddosta³o 5 jednostek oœwiato- obserwowa³ Goœæ Specjalny szkolom, które nie tylko s¹ miejO ile przy ubieraniu choinwych z terenu Targówka. S¹ – Œwiêty Miko³aj wraz ze swo- scem selektywnej zbiórki odpaki nie jesteœmy specjalnie
to szkolne pojemniki do seleknastawieni na nowoœci, to tywnej zbiórki odpadów. Dziê- im skandynawskim pomocni- dów, ale równie¿ bohaterami
lekcji ekologii i szkolnych apeli.
sposób sk³adania ¿yczeñ, w ki nim najm³odsi bêd¹ mogli kiem – Skrzatem Tomte.
Ka¿de dziecko wie, ¿e bez
Pomocnikami Miko³aja,
dobrych uczynków nie ma dziêki którym te praktyczne naSPI¯ARNIA U HELI
prezentów, a za niegrzeczne rzêdzia edukacji ekologicznej
zachowanie mo¿na dostaæ mog³y wczoraj trafiæ do przed- PIEROGARNIA
rózgê. Zastanówmy siê za- szkoli s¹: Urz¹d Dzielnicy Tar- domowe wyroby garma¿eryjne
tem, czy nasze zachowanie gówek, Procter&Gamble, IKEA
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
w tym roku by³o przyjazne dla i Dectahlon Targówek oraz
- wyroby regionalne
œrodowiska, czy nie zas³u¿y- Fundacja Nasza Ziemia - two- zdrowa ¿ywnoœæ
liœmy na ekologiczn¹ rózgê? rz¹cy razem inicjatywê „Partczynne:
- produkty eko
Na prezenty na pewno za- nerstwo dla Targówka”
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
pracowa³y dzieci z przedUroczystoœæ jest czêœci¹
- organizacja imprez, catering
sob 8-16
szkoli, do których dziœ pojad¹ ca³orocznego programu „ZieWarszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
pojemniki: Przedszkola Inte- lona Polska. Zielona WarszaRadoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
gracyjnego nr 120, VIII Ogro- wa. Zielony Targówek”.

(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

Aukcja Dzie³ Sztuki – sukces i refleksje
W dzisiejszych czasach
gonitwy za dobrami doczesnymi, coraz mniej czasu zostaje na chwile oddechu, kontemplacji, smakowania chwili. Nie wszyscy mo¿e wiedz¹,
¿e znakomita okazja do doœwiadczenia tych doznañ zdarza siê cyklicznie na Bia³o³êce. Okazja ta ³¹czy w sobie
wymienione wartoœci z dobroczynnoœci¹, w tym przypadku
- dofinansowaniem szko³y.
Mowa tu o organizowanych
od 1998 roku aukcjach dzie³
sztuki w Spo³ecznej Szkole
Podstawowej nr 2 STO,
mieszcz¹cej siê w Warszawie
przy ulicy Dziatwy 6. Z inicjatywy Beaty i Piotra Rozbickich, przy czynnym udziale
rodziców, Marka Sadeckiego
i ówczesnej dyrekcji szko³y,
El¿biety Gaczyñskiej i Marii
Kaznowskiej uda³o siê przeprowadziæ pierwsz¹ edycjê
aukcji, która przynios³a, poza
mo¿liwoœci¹ obejrzenia znakomitej wystawy, wymierne
œrodki finansowe. Dziêki nim
Spo³eczna Szko³a, traktowana po macoszemu przez
urzêdników gminnych, mog³a
zakupiæ niezbêdne pomoce
dydaktyczne. Poniewa¿ lata

up³ywa³y, a nastawienie gminy nie ulega³o zmianie, postanowiliœmy kontynuowaæ
przedsiêwziêcie.
Tegoroczna aukcja by³a ju¿
pi¹t¹ edycj¹. Do pomocy przy
jej organizacji, jak co roku, aktywnie w³¹czyli siê rodzice
oraz panie dyrektor Gra¿yna
Helszer i Danuta Reszko. W
profesjonalnie zaadaptowanych salach szkolnych by³y
prezentowane prace artystyczne z zakresu malarstwa,
rzeŸby, ceramiki. Artyœci, którzy chcieli wzi¹æ udzia³ w wydarzeniu, dostarczyli prace,
które kwalifikowa³a komisja
z³o¿ona z organizatorów. Ich
te¿ staraniem by³o pozyskanie jak najwartoœciowszych
owoców twórczej pracy takich
artystów jak: prof. Tadeusz
Dominik, prof. Andrzej Zwierzchowski, Olga Wolniak, Marta Konieczny, Marcin Domañski, Kuba Matejkowski, Piotr i
Stanis³aw M³odo¿eniec oraz
innych, blisko trzydziestu znakomitych twórców.
Emocjonuj¹ce pojedynki
aukcyjne zawdziêczamy jednak nie tylko wysokiemu poziomowi prezentowanych
prac, ale te¿ znakomitej fre-

kwencji. Nasi goœcie udowodnili, ¿e potrafi¹ doskonale siê
bawiæ, sk³adaj¹c jednoczeœnie dar serca dla szko³y. Aukcje poprowadzi³ wspó³pracuj¹cy z nami od pocz¹tku znakomity i profesjonalny Tomasz
Koz³owicz (aktor, mieszkaniec
Choszczówki, ojciec uczennicy naszej szko³y) oraz debiutuj¹cy w naszym przedsiêwziêciu aktor Piotr Skarga,
który przyby³ na aukcjê bezpoœrednio z planu serialu Bulionerzy. Obaj panowie sprawili, ¿e temperatura na sali
aukcyjnej czêsto by³a rzeczywiœcie gor¹ca. Tegoroczna
edycja aukcji zakoñczy³a siê
sukcesem, zarówno finansowym, jak i artystycznym. Blisko 80% prac trafi³o w rêce
naszych goœci, którzy czêsto
przybywali do nas z odleg³ych
krañców miasta. Szko³a uzyska³a powa¿ny zastrzyk finansowy, a œrodowisko lokalne
kolejn¹ edycjê znacz¹cego
wydarzenia artystycznego.
Myœlê jednak, ¿e fakt ten nie
powinien przeszkodziæ w³adzom lokalnym w spojrzeniu
³askawszym okiem na szko³ê, która nie tylko ma znakomite wyniki edukacyjne przy-

nosz¹ce chlubê dzielnicy, ale
te¿ stanowi kulturalny punkt
na mapie Warszawy.
Piotr Rozbicki
Organizatorzy Beata i Piotr
Rozbiccy oraz Marta Konieczny pragn¹ podziêkowaæ
wszystkim, dziêki którym
przeprowadzenie tego zdarzenia artystyczno charytatywnego by³o mo¿liwe.

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21
0501-719-046
Przypominamy, ¿e w redakcji Nowej Gazety
Praskiej przy ulicy K³opotowskiego 15 lok. 2
(tel. 022 618 00 80) jest
nadal dostêpna ksi¹¿ka
„Warszawska Praga.
Przewodnik” autorstwa
Micha³a Pilicha.
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

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

Prawnik

Kancelaria Prawna
Legis Media
ul. Kondratowicza 37
lok. 202, II p.

przyjazny ludziom
Szanowni Pañstwo,
Ju¿ za chwilê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, czas radoœci i prezentów, a za kilkanaœcie dni powitamy nowy, 2007
rok. Niestety, nie dla wszystkich nadejœcie nowego roku
bêdzie szczêœliwe. Dla du¿ej
grupy osób, które pracuj¹ na
zasadach tzw. samozatrudnienia, nasz Ustawodawca
przygotowa³ niemi³¹ niespodziankê.
Z dniem 1 stycznia 2007 r.
zmienia siê definicja dzia³alnoœci gospodarczej wynikaj¹ca z nowelizacji ustaw podatkowych. Zgodnie z tymi zmianami, nie bêdzie uznawane
za wykonywanie dzia³alnoœci
gospodarczej, je¿eli zachodziæ bêd¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce przes³anki: odpowiedzialnoœæ wobec osób trzecich za
rezultat tych czynnoœci oraz
ich wykonywanie, z wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci za
pope³nienie czynów niedozwolonych, ponosiæ bêdzie
zlecaj¹cy wykonanie tych
czynnoœci, bêd¹ one wykonywane pod kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecaj¹cego te czynnoœci oraz wykonuj¹cy te czynnoœci nie bêdzie
ponosi³ ryzyka gospodarczego, zwi¹zanego z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹.
Powy¿sza zmiana oznacza, i¿ osoby, które spe³niaj¹
te przes³anki, nie bêdê mog³y nadal prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej. Oczywiœcie ta zmiana nie ma wp³ywu na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wykonywan¹ do dnia
31 grudnia 2006 r. Zmiana
bêdzie mia³a wp³yw g³ównie
na osoby, które zamieni³y
umowê o pracê na wykony-

wanie czynnoœci na rzecz
poprzedniego pracodawcy w
oparciu o prowadzon¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Jej
wprowadzenie, zdaniem
Ustawodawcy, ma ograniczyæ
nadu¿ywanie samozatrudnienia zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.
Zmiana definicji nie dotknie
tych przedsiêbiorców, którzy
nie spe³niaj¹ przynajmniej jednej z wymienionych przes³anek; wówczas dzia³alnoœæ gospodarcza prowadzona bêdzie na dotychczasowych zasadach. Nale¿y jednak pamiêtaæ o odpowiednich zapisach
umów, na podstawie których
wykonywane s¹ us³ugi na
rzecz zlecaj¹cych takie us³ugi. Odpowiednio opracowana
lub zmieniona umowa pozwoli
na unikniêcie zagro¿eñ zwi¹zanych z t¹ zmian¹; najlepiej
oczywiœcie skonsultowaæ te
zmiany ze zlecaj¹cym takie
us³ugi oraz prawnikiem.
Pomimo tych utrudnieñ,
zbli¿aj¹cy siê rok nie zwiastuje jakiœ powa¿nych problemów, dlatego te¿ w imieniu
ca³ego zespo³u Kancelarii
Prawnej Legis Media chcia³bym ¿yczyæ wszystkim czytelnikom Nowej Gazety Praskiej Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w Nowym
Roku 2007.
Wszelkie pytania i problemy w tej i innych sprawach
mo¿na zg³aszaæ telefonicznie
na numer 022 884 84 00 oraz
za poœrednictwem poczty
elektronicznej na adres legismedia@legismedia.pl.
Piotr KaŸmirski
Kancelaria Prawna
Legis Media
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II sesja Bia³o³êki

Jacek Kaznowski burmistrzem
Na wniosek Dariusza
Ostrowskiego (PiS) sesja rozpoczê³a siê od uczczenia minut¹ ciszy pamiêci ofiar stanu wojennego.
Sprawnie wybrano dwóch
wiceprzewodnicz¹cych rady
dzielnicy, by³ych burmistrzów
Jerzego Smoczyñskiego (Gospodarnoœæ) i Dariusza
Ostrowskiego.
W wyborach burmistrza
kandydat by³ jeden – Jacek
Kaznowski (PO). Anna WoŸniakowska (PiS) zada³a kandydatowi kilka pytañ. Pierwsze dotyczy³o rozbudowy
oczyszczalni Czajka i budowy
spalarni odpadów poœciekowych. Jacek Kaznowski zadeklarowa³, ¿e bêdzie w tej kwestii dzia³a³ zgodnie z oczekiwaniami mieszkañców Bia³o³êki – jest przeciwny budowie
spalarni. Wed³ug Kaznowskiego teren przy Œwiatowida vis
a vis ratusza wybitnie nadaje
siê pod budowê centrum administracyjnego i kulturalnego
z niewielkim pasa¿em handlowym, nie zaœ pod budowê kolejnego wielkopowierzchniowego hipermarketu. Jeœli chodzi o boisko przy Nagodziców,
któremu - wed³ug Anny WoŸniakowskiej - przeciwni byli
radni Platformy Obywatelskiej
w minionej kadencji, Jacek
Kaznowski zadeklarowa³, ¿e
trzeba wyjaœniæ sprawy w³asnoœci gruntu, na którym ma
powstaæ boisko. Generalnie
zaœ jest za jak najwiêksz¹ iloœci¹ obiektów sportowych w

dzielnicy. Na pytanie Bart³omieja W³odkowskiego (Gospodarnoœæ), dotycz¹ce dialogu z organizacjami pozarz¹dowymi, kandydat na burmistrza odpowiedzia³, ¿e bêdzie
wspiera³ oddolne dzia³ania samopomocowe i spo³eczne.
Za wyborem Jacka Kaznowskiego na funkcjê burmistrza Bia³o³êki g³osowa³o 13
radnych, 7 by³o przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu. Nowo
wybrany burmistrz podziêkowa³ za okazane mu zaufanie,
dziêkowa³ ustêpuj¹cym burmistrzom za d³ugoletni¹ pracê
dla dobra dzielnicy, stwierdzi³,
¿e docenia trud wszystkich
pracowników urzêdu, pracowników pomocy spo³ecznej,
oœwiaty i s³u¿by zdrowia. Zadeklarowa³, ¿e nie bêdzie siê
upajaæ minionymi sukcesami,
¿e bêdzie ciê¿ko pracowaæ i
dbaæ o zrównowa¿ony rozwój

Bia³o³êki, równie¿ jej zielonej
czêœci. Nowy burmistrz ma
zadbaæ o sprawy ochrony œrodowiska - Czajka bez spalarni, o kulturê - wielkie imprezy
na miarê XXI wieku, o powrót
do herbu i barw dzielnicy.
Ustêpuj¹cy burmistrz Jerzy
Smoczyñski, w nowej radzie
jej wiceprzewodnicz¹cy, powiedzia³, ¿e cieszy siê, i¿ Bia³o³êk¹ bêdzie rz¹dzi³ ten, który by³ jednym ze wspó³za³o¿ycieli Gospodarnoœci. - Bia³o³êka czeka na dotrzymanie
obietnic wyborczych, ¿e dotrze do niej metro, ¿e nie bêdzie spalarni, ¿e mieszkañcy
nie bêd¹ stali w korkach na
Modliñskiej - powiedzia³.
Jacek Kaznowski rekomendowa³ na swoich zastêpców
Andrzeja Opolskiego (Lewica i
Demokraci), w minionej kadencji bardzo aktywnego radnego
SLD i Roberta Radzika (PO),

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli
meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach
meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta
biurka, sto³y, krzes³a, szafki, komódki w ró¿nych kolorach

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Zarz¹d w komplecie
Mieszkañców B-T-Z, Grzegorz
Zawistowski, 54-letni mieszkaniec Targówka, uprzednio
m.in. starosta warszawski, od
2000r. bezpartyjny. W tajnym
g³osowaniu uzyska³ poparcie
15 radnych (10 by³o „przeciw”),
czyli wiêkszoœæ potrzebn¹ do
objêcia stanowiska.
Jako kandydatów na swoich
zastêpców, nowy burmistrz
poda³: S³awomira Antonika,
Krzysztofa Buglê, Janusza Janika i Wac³awa Kowalskiego.
Wszyscy wyrazili zgodê na
kandydowanie.
Z tego grona , ze swej dzia³alnoœci na Targówku znani
byli wczeœniej: Janusz Janik –
jako zastêpca burmistrza Pragi Pó³noc, potem Targówka
oraz S³awomir Antonik – przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
SBM „Bródno”, zg³oszony 11
grudnia jako kandydat na burmistrza (otrzyma³ wówczas 6
g³osów).
Krzysztof Bugla jest radc¹
prawnym, by³ m.in. zastêpc¹
prezydenta Raciborza, pracuje w Urzêdzie m.st. Warszawy,
mieszka na Bielanach. Wac³aw Kowalski od 33 lat mieszka na Bródnie, jest mened¿erem, absolwentem Politechniki Warszawskiej.
Nad ka¿d¹ kandydatura odby³o siê oddzielne g³osowanie.
Janusz Janik i S³awomir Antonik otrzymali po 15 g³osów
„za”, 10 – „przeciw”; Krzysztof
Bugla 13 g³osów „za” , 11 –
„przeciw”, 1 radny wstrzyma³

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

SKLEP MEBLOWY





siê od g³osu. Najlepszy wynik
uzyska³ Wac³aw Kowalski: 16
g³osów „za”, 9 – „przeciw”.
Dziêkuj¹c za wybór, wszyscy cz³onkowie zarz¹du deklarowali dobr¹ pracê na rzecz
mieszkañców Dzielnicy.
Przewodnicz¹cy Rady Zbigniew Poczesny z³o¿y³ gratulacje nowemu zarz¹dowi i podziêkowanie – poprzedniemu,
za 4-letni trud.
Miêdzy g³osowaniami,
przedstawiciele ZHP Komen-

da Praga Pó³noc wnieœli na
salê obrad Betlejemskie Œwiat³o Pokoju, z ¿yczeniem dokonywania wyborów, sprzyjaj¹cych mieszkañcom.
Do zarz¹du, podobnie jak do
prezydium, radni wybrali samych mê¿czyzn. Paniom radnym pozosta³ g³os doradczy,
niektórzy mówi¹ „g³os sumienia”. Opinia z ³awy obserwatorów: panie maj¹ wiele uroku… merytorycznego.
K.

Sesja na trzy raty
Pierwsz¹ sesjê praskiej
rady, która rozpoczê³a siê 27
listopada, uda³o siê dokoñczyæ dopiero w trzecim podejœciu, 12 grudnia. W miêdzyczasie odby³o siê posiedzenie 5 grudnia, które - choæ
trwa³o ponad dwie godziny nie przynios³o wielu rozstrzygniêæ. Radnym uda³o siê, co
prawda, wybraæ przewodnicz¹c¹ rady, któr¹ zosta³a Alicja D¹browska z PO, jednak
wiêkszoœæ tego czasu poch³onê³y przerwy, zarz¹dzane co chwilê na wniosek
nowo wybranej przewodnicz¹cej. Nie powiod³a siê próba radnych PO oraz Lewicy i
Demokratów rozszerzenia
porz¹dku obrad I sesji o ustalenie liczby wiceprzewodnicz¹cych rady, powo³anie ko-

misji rady i odwo³anie zarz¹du dzielnicy. Szczególnie ten
ostatni punkt wywo³a³ wiele
kontrowersji. Spowodowa³
nawet czasowe opuszczenie
sali obrad przez radnych PiS
i Praskiej Wspólnoty Samorz¹dowej. W rezultacie,
oprócz wyboru przewodnicz¹cej, ¿adne inne decyzje
poza prze³o¿eniem dalszej
czêœci obrad na 12 grudnia
nie zosta³y podjête. 12 grudnia sesja trwa³a nadzwyczaj
krótko. Œlubowanie z³o¿y³
nieobecny wczeœniej radny
PWS Tadeusz Szewczyk, a
nastêpnie, z braku innych
wniosków, przewodnicz¹ca I
sesjê rady zamknê³a informuj¹c, i¿ o terminie kolejnej II
sesji radni zostan¹ powiadomieni.
DCH

„ORKIESTRA Z OGONKIEM” 2006/2007
II edycja
•
•
•
•
•

WIELKA ZBIÓRKA dla bezdomnych zwierz¹t
SUCHEJ KARMY
PUSZEK
KOCYKÓW, KO£DEREK I PODUSZEK
MATERIA£ÓW DO OCIEPLANIA BUD
STYROPIANU
i rzeczy, które Pañstwa zdaniem przydadz¹
siê w najbiedniejszych schroniskach Polski

akcja trwa ca³¹ zimê, wspieramy fundacjê EMIR
PRZYJMIEMY KA¯D¥ FORMÊ POMOCY!
zbieramy na ¯oliborzu przy ul. ks. J. Popie³uszki 13
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu

0503 63 90 83

BIURO
PORAD PRAWNYCH

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

II sesja Targówka

dokoñczenie ze str. 1

nie wchodz¹cego w sk³ad rady
Bia³o³êki, samorz¹dowca dzia³aj¹cego w minionych kadencjach na Pradze Pó³noc i Targówku, ale mieszkañca Bia³o³êki. Ten ostatni sprawia³ wra¿enie lekko za¿enowanego.
Nigdy bowiem bodaj nie zdarzy³o siê, by wiceburmistrzem
Bia³o³êki by³ ktoœ spoza sk³adu rady dzielnicy. W tajnym g³osowaniu obaj zastêpcy burmistrza zostali wybrani, dokonano równie¿ wyboru komisji re(egu)
wizyjnej.

Nie mamy domów…
Jesteœmy g³odne…
Jest nam zimno…

PORADY PRAWNE
PISMA PROCESOWE
REPREZENTACJA
W S¥DACH I URZÊDACH
SPRAWY:
- CYWILNE, KARNE, ZUS, US
- PRACOWNICZE,SPADKOWE
- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE
- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE
- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI

JU¯ OD 40 Z£OTYCH
KANCELARIA PRAWNA
TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Nie pozwólmy im zgin¹æ…

Pola aktywnoœci
Uczniowie Gimnazjum
nr 3 przy ul. Bartniczej 8
bior¹ udzia³ w Wielkiej
Orkiestrze Œwi¹tecznej
Pomocy niemal od pocz¹tku. Dotychczas zebrali ok. 500 tysiêcy z³otych – to prawdopodobnie
najlepszy wynik szkolnej
grupy. Aktywnoœæ zosta³a
doceniona: organizatorka
akcji w Gimnazjum nr 3,
Anna Moczulska, otrzyma³a w 2002 roku Srebrny Medal X-lecia Orkiestry. Najbardziej aktywni w
WOŒP uczniowie to: Pawe³
Trêbicki, Aleksandra i Katarzyna Kurek, Ewa Moczulska, Katarzyna Malinowska.
Od trzech lat prowadzona
jest w tym Gimnazjum zbiórka
makulatury. Przez dwa kolejne
lata szko³a zdobywa³a I miejsce w konkursie, og³oszonym
przez Urz¹d Marsza³kowski
Mazowsza. Nagrod¹ by³ sprzêt
komputerowy (komputer z ciek³okrystalicznym monitorem i
drukark¹) oraz sportowy, encyklopedie multimedialne i albumy. Uroczyste rozdanie pucharów i nagród dla zwyciêzców
ca³ego Mazowsza równie¿ odby³o siê w gimnazjum na Bartniczej. Uzyskane z wynajmu
sali pieni¹dze przeznaczono

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F

Podziêkowania
Zakoñczenie pe³nienia mandatu radnego w dzielnicy Praga
Pó³noc jest okazj¹ do wyra¿enia serdecznych podziêkowañ
wszystkim pracownikom urzêdu
dzielnicy Praga Pó³noc, osobom
i instytucjom, s³u¿bom mundurowym – Wojska Polskiego, Policji, Stra¿y Miejskiej oraz kombatantom za wzorow¹ wspó³pracê okazan¹ ¿yczliwoœæ.
Profesjonalizm i zaanga¿owanie w rozwi¹zywanie nie³atwych problemów dzielnicy i jej
mieszkañców towarzyszy³y mi
przez cztery lata naszej wspó³pracy i na d³ugo zachowam je
w pamiêci. Pragnê za to gor¹co podziêkowaæ – ¿ycz¹c wielu sukcesów i satysfakcji w
¿yciu zawodowym i osobistym.
Nadchodz¹ce œwiêta i nowy
rok s¹ okazj¹ do z³o¿enia naj-

serdeczniejszych
¿yczeñ
wszystkim, którzy swoj¹ wiedz¹
i zaanga¿owaniem pomagali
rozwi¹zywaæ trudne problemy –
wspieraj¹c mnie w wype³nianiu
obowi¹zków wynikaj¹cych ze
sprawowania zaszczytnej funkcji radnego.
Pozostajê z wyrazami
szacunku i przyjaŸni
Mieczys³aw Wojdyga

SYLWESTER
NA BRÓDNIE - TANIO!
WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30
0603-956-654

Instytucja finansowa poszukuje kandydatów na stanowisko:
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO w Warszawie
Oferujemy: - pracê na umowê zlecenie,
- motywacyjny system wynagrodzeñ.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
tel. (022) 698 68 08 w godz.9-17, 697 08 08 20

na obchody œwiêta patrona
szko³y, a z makulatury - na wyremontowanie jednej sali i
dwóch zapleczy oraz zazielenienie szko³y, zakup kwiatów
do niektórych sal i drobne zakupy, np. papieru do kserokopiarek i tuszu do drukarek.
Kolejn¹ akcj¹, w której – ju¿
trzeci rok – bior¹ udzia³ gimnazjaliœci pod kierunkiem pani
Anny, jest „Zdrowe od¿ywianie”. Podczas grudniowego
wyk³adu w Wydziale ¯ywienia
i ¯ywnoœci SGGW poznawali
tajniki od¿ywiania mózgu.
Pani Anna marzy o kolejnym
wyjeŸdzie z uczniami do Wiednia, by tam mogli zobaczyæ
funkcjonowanie spalarni odpadów. Pierwsza grupa zwiedzi³a ten obiekt w 2001 roku. Ze
spalania odpadów pokrywa siê
100% zapotrzebowania miasta
na energie , w zimie – 25%.
„Chcia³abym, by
nasi
mieszkañcy nauczyli siê segregowaæ odpady tak, jak
robi¹ to wiedeñczycy; by odpady, które s¹ noœnikami energii – dawa³y j¹ do sieci, a wszyscy mieli z tego korzyœci.
Chcia³abym, by segregacja
odpadów mia³a wymiar ekonomiczny, przyczyni³a siê do obni¿enia op³at za czynsz. W ten
sposób, przez kieszeñ, mo¿na
przemówiæ do rozs¹dku, zachêciæ do dzia³ania. Chce
zmieniæ œrodowisko szkolne i
œrodowisko dzielnicy” – deklaruje Anna Moczulska, wybrana do Rady Dzielnicy Targówek. Jako radna z 30-letni¹
praktyk¹ pedagogiczn¹ bêdzie
zajmowaæ siê tak¿e sprawami
oœwiaty. O konkretach opowie
za pewien czas.
Teraz Anna Moczulska pragnie za naszym poœrednictwem podziêkowaæ swoim wyborcom i wszystkim mieszkañcom Targówka, a na nadchodz¹ce Œwiêta z³o¿yæ im serdeczne ¿yczenia – przede
wszystkim zdrowia, spokoju,
pogody ducha i wszelkiej pomyœlnoœci. Wyra¿a nadziejê na
owocn¹ wspó³pracê dla dobra
Dzielnicy, Miasta i Polski.
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku
wszelkiej pomyœlnoœci
mieszkañcom Naszej Dzielnicy
¿yczy
Platforma Obywatelska Praga Pó³noc

Kajakiem w grudniu
Chocia¿ grudzieñ, nawet tak ciep³y jak w tym roku, nie
kojarzy siê dobrze z kajakowaniem, dwa tygodnie temu w
Gdyni odby³ siê I Ogólnopolski Festiwal Filmów i Zdjêæ o
Tematyce Kajakowej KAJAK JAMBOREE. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e w grupie 3 nagrodzonych fotografii znalaz³a
siê praca pt. ”Fotka z ca³¹ gór¹ trawy” (prezentujemy poni¿ej), zg³oszona przez Avetkowy Klub Kajakowy ku czci Jana
Paw³a II, dzia³aj¹cy przy Fundacji AVE.

Zdjêcie wykona³ Bart³omiej
W³odkowski w lipcu br. podczas
sp³ywu Reg¹ do Morza Ba³tyckiego. Wœród wielu przeszkód
na szlaku kajakarze musieli
przedzieraæ siê przez czêœciowo zaroœniête jezioro.
Nagrodzona „Br¹zowym Wios³em” fotografia zdobi tak¿e
ok³adkê kalendarza œciennego
AKK JPII na rok 2007, podsumowuj¹cego tegoroczne wyprawy kajakowe Fundacji AVE.
Wydany dziêki wsparciu sponsorów i Urzêdu Marsza³kowskiego, promuje wodne szlaki
turystyczne Mazowsza, st¹d
tytu³ - „Inspiruj¹ce Mazowsze”.
Zdjêcia wykonane w tym roku
na Narwi, Wkrze, Bugu, Liwcu,
Wiœle, Pilicy, Supraœlu opatrzono cytatami z wypowiedzi Karo-

wyprawy AVE, zw³aszcza, ¿e
ju¿ teraz zbierane s¹ zg³oszenia chêtnych do udzia³u w projekcie integracyjnych sp³ywów
kajakowych m³odzie¿y i seniorów „Super czad z dziadkiem w
kajaku”, planowanych na 2007
rok. Dodajmy, ¿e przedsiêwziêcie znalaz³o siê w presti¿owej
grupie 25 nagrodzonych inicjatyw w ogólnopolskim konkursie
dotacyjnym „£¹czymy pokolenia”, organizowanym przez
Fundacjê PZU i Akademiê Rozwoju Filantropii. Szczegó³y i
zg³oszenia – 0-22 614-87-53,
0600-495-790, avetki@wp.pl,
www.avetki.alleluja.pl.

Gapcio szuka domu

Natomiast ka¿dy nic nie trac¹c, mo¿e wesprzeæ to, jak i
szereg innych niekomercyjnych
przedsiêwziêæ Fundacji, która
od kilkunastu dni jest organizacj¹ po¿ytku publicznego. Status opp pozwala na przekazywanie na rzecz AVE 1% podatku. – Nale¿y odliczon¹ kwotê
1% podatku wp³aciæ na nasze
konto, a nastêpnie umieœciæ w
rocznym zeznaniu podatkowym
stosown¹ adnotacjê – t³umaczy
Bart³omiej W³odkowski, prezes
Fundacji AVE. - Warto jednoczeœnie pamiêtaæ, ¿e mo¿na
tak¿e odliczaæ darowizny do 6%
dochodu. Z góry dziêkujemy za
wszelk¹ pomoc.
Nr konta FUNDACJI AVE:
14 1060 0076 0000 3200 0102
1184

Ktoœ przyniós³
Gapcia do lecznicy
jakiœ czas temu ze
starym z³amaniem
tylniej ³apki (prawdopodobnie wypadek
komunikacyjny).
ZnaleŸli siê ludzie,
którzy chcieli go przygarn¹æ. By³a euforia
i deklaracje mi³oœci...
Tydzieñ temu Gapcio mia³ operacjê tej
³apki. Ma tam gwo¿dzie. Jeszcze 3 tygodnie i bêdzie nastêpna operacja ich wyjêcia. Noga
siê zrasta, Gapcio trochê ju¿
na ni¹ staje.
Sytuacja wiêc zosta³a opanowana i piesek wraca do
zdrowia. Ale jego pañstwo nie
mogli Gapcia d³u¿ej zatrzymaæ, poniewa¿ stwierdzili, ¿e
nie mog¹ patrzeæ jak on cierpi
(bez komentarza!)
Gapcio jest weso³ym spokojnym psiaczkiem. Ma oko³o
5 miesiêcy. Bêdzie œredniej
wielkoœci.

Jak dojdzie do siebie na
pewno dostarczy tym, którzy
go pokochaj¹ naprawdê, duuu¿o radoœci.
Na razie jednak pieskowi grozi schronisko, a tam ma z t¹
³apka ma³e szanse prze¿ycia....
Wierzê jednak, ¿e zdarzy siê
cud w te Œwiêta i ktoœ Gapciowi podaruje to co w ¿yciu najcenniejsze - mi³oœæ, ciep³o rodzinne i opiekê....
Gapcio bardzo prosi....
Tel. 0 512 536 413,
mail: iv1@onet.eu

la Wojty³y, wskazuj¹cymi wartoœci p³yn¹ce z turystyki. Kalendarz dystrybuowany jest wœród
mieszkañców Bia³o³êki razem z
miesiêcznikiem „Aveciarz”.
Mo¿na go te¿ otrzymaæ przy
okazji ka¿dorazowej prezentacji wystawy fotografii „AKK JPII
2006”, dokumentuj¹cej tegoroczne edukacyjno-integracyjne kajakowe przedsiêwziêcia
Fundacji AVE, w których wziê³o udzia³ ponad 800 osób, g³ównie dzieci, m³odzie¿y i... seniorów! Do niedawna wystawê
mo¿na by³o ogl¹daæ w DK Œwit,
ratuszu Dzielnicy Bia³o³êka, w
styczniu zainstalowana zostanie w siedzibie g³ównej PTTK
w Warszawie przy ul. Senatorskiej. Warto naocznie sprawdziæ, jak wygl¹daj¹ kajakowe

Salon Odnowy Biologicznej „DIANA”
ul. Fioletowa 16 róg Rolanda (Zacisze)
tel. 022 353 03 80
zapraszamy w godz. 9.00-20.00, sob. 9.00-16.00.

Oferuje: ♦ fryzjerstwo
♦ zabiegi kosmetyczne ♦ makija¿ ♦ manicure
♦ pedicure ♦ solarium ♦ masa¿ tybetañski
♦ klasyczny ♦ bioenergoterapiê

Z.P.U.H. EDYTA

OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

Warszawa

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
tel./fax 786-41-09
Bazar ul. Namys³owska paw. 15
tel. kom. 508-381-229
Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS! tel. kom. 508-381-228
www.zpuhedyta.strona.pl
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O szczegó³y zapytaj w Oddziale:
18 Oddzia³ w Warszawie ul. Jagielloñska 55 03-301 Warszawa tel. (0-22) 510 15 81 do 82
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Zbigniew Poczesny
Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Targówek
Doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej to bardzo wa¿na
sprawa. By³em radnym przez
dwie kadencje, najpierw Gminy, potem dzielnicy Targówek,
a tak¿e przewodnicz¹cym
Rady Osiedla „Zacisze”. Teraz,
jako Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy, widzê, ¿e wiele powinno siê zmieniæ, by samorz¹d lokalny by³ prawdziwym
samorz¹dem. Najwa¿niejsza i
pilna sprawa to przyznanie
dzielnicom kompetencji do decydowania o sprawach istotnych dla mieszkañców.
Jestem przekonany, ¿e zgodnie z obietnicami pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
podczas kampanii wyborczej i
po zaprzysiê¿eniu – kompetencje zostan¹ przekazane do
dzielnic. Nie mo¿e byæ tak, jak
przez minione cztery lata, gdy
praktycznie byliœmy ubezw³asnowolnieni – prawie ka¿d¹
sprawê trzeba by³o uzgadniaæ
z urzêdem Miasta maj¹cym
swoj¹ siedzibê na pl. Bankowym. Sprawy, zwi¹zane z geodezj¹, architektur¹ i nieruchomoœciami mieszkañcy za³atwiaj¹ w delegaturach w urzêdzie Dzielnicy, a podleg³ych
miastu sto³ecznemu Warszawy.
Mieliœmy bardzo wiele skarg, ¿e
za³atwianie ich trwa bardzo d³ugo. Gdy delegatury stan¹ siê
wydzia³ami urzêdu Dzielnicy i
podlegaæ bêd¹ Burmistrzowi
Targówka, decyzje podejmowane bêd¹ o wiele szybciej.
Jeœli chodzi o pracê Rady,
to moim marzeniem jest zmiana stylu pracy, przybli¿enie
Rady do mieszkañców. Chcia³bym, by kontakty mieszkañców z radnymi by³y czêstsze i
zaowocowa³y szybszym za³atwianiem ich spraw. Chcia³bym
zobligowaæ radnych do sk³adania, co kwarta³ sprawozdañ z
ich dzia³alnoœci na rzecz
mieszkañców.
Zale¿y mi na tym, by radni
byli postrzegani przez mieszkañców jako ich reprezentanci. Dotychczas, w wielu przypadkach tak nie by³o.
Jest wiele spraw, wa¿nych
dla mieszkañców, które w tej
kadencji trzeba zrealizowaæ
lub przyspieszyæ ich wykonanie. Nale¿¹ do nich m.in.: kanalizacja i drogi na Zaciszu (w
tej sprawie, jako radny, mia³em
setki interwencji); dokoñczenie
budowy mieszkañ komunalnych na ul. Oszmiañskiej; basen integracyjny na ul. Balkonowej; basen przy ul. Remiszewskiej. Powinna ruszyæ, od
dawna podnoszona przez
Radê, wa¿na inwestycja na
Zaciszu: rozbudowa Domu
Kultury o pocztê, posterunek
policji i przychodniê zdrowia.
Kawa³ek bud¿etowego „tortu”
nale¿y siê mieszkañcom Targówka Przemys³owego, najbardziej zaniedbanej czêœci
dzielnicy.
W tej kadencji bêdziemy
upominaæ siê u w³adz Warszawy o bardzo wa¿n¹ dla nas
sprawê – dokoñczenie budowy Trasy Toruñskiej: u zbiegu
Toruñskiej i £abiszyñskiej stoj¹
s³upy, na których mia³a byæ
estakada. Ulica Nowotrocka,
Codzinna, Obwodowa - zrealizowanie tych inwestycji bardzo
usprawni³oby dojazd i ruch na
terenie naszej dzielnicy. Boiska szkolne, przedszkole przy
ul. Sternhela, urz¹dzenie Parku Bródnowskiego. Nowych inwestycji w dzielnicy jest do zrealizowania wiele. Wielka nadzieje pok³adam w nowym Zarz¹dzie Dzielnicy, który powinien byæ „targówkowski” a nie

Wszystkim Mieszkañcom dzielnicy Targówek
sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia
radosnych, zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w nadchodz¹cym 2007 roku
¿ycz¹
Burmistrz
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
Grzegorz Zawistowski

„warszawski” (burmistrzowie z
innych dzielnic Warszawy).
Niezbêdne jest te¿ uregulowanie spraw w³asnoœciowych
gruntów. Umo¿liwi to zawarcie
porozumieñ, dotycz¹cych
skrawków ziemi, przylegaj¹cych do domków jednorodzinnych, a tak¿e zakoñczenie rozpatrywanych przez s¹dy sporów Dzielnicy ze Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ „Bródno”.
Wrócimy do sprawy, któr¹ zajêliœmy siê w 1991 roku, ju¿ jako
Komitet Obywatelski Zacisza wyeksponowania, po³o¿onego na
naszym terenie, na Podgrodziu,
wyj¹tkowego miejsca, gdzie za-

mieszkiwali pierwsi mieszkañcy
miasta, póŸniej nazwanego Warszaw¹. Mamy nadziejê, ¿e uda
siê pozyskaæ œrodki z Unii Europejskiej na rekonstrukcjê tej „kolebki” stolicy i ¿e wówczas bêd¹
tu przyje¿d¿aæ goœcie nie tylko z
Warszawy, ale i z ca³ej Polski.
Wiemy, ¿e do tej idei nie bêdzie
³atwo szybko przekonaæ archeologów, ale sprawa jest warta naszych starañ.
To tylko ma³a czêœæ
„¿yczeñ”, których spe³nienia
oczekujê nie tylko ja, ale
przede wszystkim mieszkañcy
naszej dzielnicy. Wierzê, ¿e z
pozytywnym skutkiem.

Pawe³ Tyburc
Rozmawiamy z nowym przewodnicz¹cym Rady
Dzielnicy Bia³o³êka
Co w Pañskiej dzia³alnoœci
- Z wielk¹ satysfakcj¹ przyspo³ecznej sprawi³o, ¿e j¹³em wybór na tê funkcjê.
otrzyma³ Pan tak wiele g³o- Dodatkow¹ nobilitacj¹ niech
sów w wyborach samorz¹- bêdzie fakt, i¿ za wyborem
dowych?
g³osowali wszyscy radni, co
- Na wstêpie, za poœrednic- prawdopodobnie stanowi
twem NGP, chcia³bym ser- ewenement w stosunku do
decznie podziêkowaæ miesz- sytuacji w innych dzielnicach
kañcom za tak du¿e poparcie Warszawy. Wobec tego moje
w wyborach zarówno mnie, nastawienie mo¿e byæ tylko
jak i innych kandydatów z jedno: motywacja i ciê¿ka praPlatformy Obywatelskiej. W ca. Tak, aby nie zawieœæ zaostatnim czteroleciu zajmowa- ufania wyborców.
³em siê sprawami komunikaJakie zmiany i czy w ogóle
cji na Bia³o³êce. Na ³amach zamierza Pan wprowadziæ?
biuletynu „Nasza Bia³o³êka”
- Jednym z priorytetów musi
porusza³em m.in. sprawê byæ budowa nowych szkó³,
przywrócenia przystanku dla przedszkoli i ¿³obka. Rozwi¹autobusu E-4 przy ul. Ekspre- zaniem zastêpczym, jakie w³asowej, przy³¹czy³em siê do dze dzielnicy powinny jak najzainicjowanej przez Wojcie- szybciej podj¹æ, to dzia³ania w
cha Tumasza (radny obecnej celu zwiêkszenia dofinansokadencji) akcji zbierania pod- wania przedszkoli niepubliczpisów pod petycj¹ o wydzie- nych do wysokoœci 100%
lenie tzw. bus - pasa na ul. kosztów ponoszonych przez
Modliñskiej, wysy³a³em pisma dzielnice w przedszkolach pudo ZTM w celu lepszego sko- blicznych, a nie jak dotychmunikowania Bia³o³êki z suk- czas 75%. Wówczas ponocesywnie oddawanymi stacja- szone przez rodziców op³aty
mi metra. Wiele z tych spraw by³yby bardzo zbli¿one do sieuda³o siê za³atwiæ, ale zdajê bie, zarówno w przedszkolach
sobie sprawê, ¿e jest jeszcze dzielnicowych, jak i prywatwiele do zrobienia. Przede nych. Jeœli samorz¹d nie rawszystkim nale¿y poprawiæ dzi sobie z budownictwem
komunikacjê na terenach Zie- oœwiatowym, powinien stwolonej Bia³o³êki.
rzyæ warunki podmiotom pryZ jakim nastawieniem watnym, aby wype³niæ tê lukê.
przyj¹³ Pan funkcjê przeJakie przedsiêwziêcia
wodnicz¹cego
rady bêdzie Pan wspiera³ lub
dzielnicy?
inicjowa³?

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy
Zbigniew Poczesny

Alicja D¹browska
Przewodnicz¹ca Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Najwiêcej g³osów w wyborach samorz¹dowych na
Pradze Pó³noc to satysfakcja, ale i wielkie wyzwanie.
Zapewniam, ¿e jako przewodnicz¹ca rady bêdê kierowaæ siê dobrem naszej dzielnicy, jej harmonijnym rozwojem. Jawnoœæ dokonañ, bezstronnoœæ w podejmowaniu decyzji, poszanowanie prawa – bêd¹ standardem w pracy rady.
Jestem otwarta na wspó³pra- obywateli, edukacjê,
cê ze wszystkimi radnymi, bez ochronê zdrowia, pomoc
wzglêdu na ich sympatie poli- spo³eczn¹, transport putyczne. Oczekujê wzajemnoœci. bliczny, kulturê i sport,
G³ówne dzia³ania rady na inwestycje strukturalne.
Moj¹ ambicj¹ jest
lata 2006 – 2010 skierowane
zostan¹ na bezpieczeñstwo uczynienie z naszej
dzielnicy przestrzeni
przyjaznej dla ludzi kultury, stworzenie im korzystnych warunków do
pracy twórczej.
Pragnê zdynamizowaæ rewitalizacjê infrastruktury starej Pragi i
uczyniæ z niej centrum
Warszawy po praskiej stronie.
W sferze moich bie¿¹cych
dzia³añ znajd¹ siê: poprawa
komunikacji Pragi z innymi
dzielnicami oraz u³atwienia w
ruchu tranzytowym.
Z nadziej¹ oczekujê na zapowiedzian¹ przez pani¹ pre-

- Wiele zale¿y od d³ugo
oczekiwanego uchwalenia
statutu miasta i delegacji
uprawnieñ do dzielnic, czyli
decentralizacji w³adzy w Warszawie. Im szybciej to nast¹pi, tym sprawniej bêdzie mo¿na zarz¹dzaæ dzielnic¹. Nie
mniej jednak, niezale¿nie od
tego bêdê wspiera³ wszelkie
projekty wp³ywaj¹ce na poprawê warunków ¿ycia. Niezbêdne jest ustanowienie planów zagospodarowania przestrzennego, aby arbitralne
decyzje o warunkach zabudowy nie zak³óca³y harmonii
urbanizacyjnej i funkcjonalnoœci obiektów. Nie wolno rezygnowaæ z przed³u¿enia trasy
metra na Nowodwory, a co za
tym idzie - nale¿y przywróciæ
cofniêt¹ tu¿ przed wyborami
rezerwê terenu pod metro.
Most Pó³nocny to nawet wiêcej ni¿ priorytet, poniewa¿
przy takiej dynamice przyrostu mieszkañców jak obecnie
- Bia³o³êce grozi komunikacyjny parali¿.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska

MULTI-S

zydent Warszawy Hannê
Gronkiewicz-Waltz decentralizacjê zarz¹dzania miastem.
Gdy to nast¹pi, usuniêta zostanie niemoc decyzyjna, tak charakterystyczna dla poprzedniej
prezydentury w stolicy.
Bêdê zachêcaæ do inwestowania w naszej dzielnicy. Dziêki inwestorom, na przyk³ad ulica Targowa mo¿e staæ siê nowoczesn¹ ulic¹ targow¹, z promenad¹ handlowo-spacerow¹
z eleganckimi sklepami w przyjaznym otoczeniu. Na Placu Powstañców 1831 roku, po podjêciu decyzji o jego kszta³cie,
mo¿e powstaæ centrum kultury.
Bêdê d¹¿yæ do odci¹¿enia
dzielnicy od zadañ, które mog¹
stanowiæ barierê jej rozwoju.
Chodzi np. o dostosowanie
zak³adów bud¿etowych do postêpuj¹cych zmian w sferze
w³asnoœciowej nieruchomoœci.
Przedstawiam tu jedynie
wybrane elementy z zarysu
planu dzia³añ w kadencji samorz¹du w latach 2006 –
2010. Konkretne i uszczegó³owione plany bêd¹ przedmiotem uzgodnieñ i realizacj¹ równie¿ oczekiwañ wyborców,
bowiem samorz¹d to sprawne
zarz¹dzanie dzielnic¹, dla jej
rozwoju i zadowolenia mieszkañców. Wy³onione w wyborach w³adze samorz¹dowe
oraz instytucje miejskie maj¹
s³u¿yæ obywatelom.

www.multipodlogi.pl

PARKIETY
022 425-57-49, 0-504-189-097
e-mail: biuro@multipodlogi.pl
ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej
pawilon nr 8

Zamieszkaæ z BMI
To z ca³¹ pewnoœci¹ jedno z piêkniejszych bia³o³êckich osiedli mieszkaniowych. Kameralne, zielone, z trawiastymi tarasami, z ciekawymi architektonicznie i kolorystycznie budynkami. Osiedle „Przy Mehoffera” zosta³o
wybudowane w latach 2001 - 2006 przez firmê BMI.
BMI Sp. z o.o. dzia³a na
bia³o³êckim rynku mieszkaniowym od 1996 roku. Buduje solidnie i z pomys³em.
Osiedla tego dewelopera wyró¿niaj¹ siê estetyk¹ i dba³oœci¹ o ka¿dy szczegó³ - poczynaj¹c od aran¿acji zieleni, koñcz¹c na wykoñczeniu
mieszkañ.
Dwanaœcie budynków przy
Mehoffera 66/70D, 439
mieszkañ o metra¿u od 30 do
210 m2 - te ostatnie dwupoziomowe. Osiedle wyró¿nia
siê du¿ym – 1000 m2 - placem dla dzieci z mnogoœci¹
przeró¿nych zabawowych wnêtrznym parkingu lub w
urz¹dzeñ, który zosta³ za- gara¿ach podziemnych. Ka¿aran¿owany na wzór mini de miejsce gara¿owe jest wyparku. Lubi¹ tu wypoczywaæ posa¿one we w³asn¹ bramê.
równie¿ doroœli. Rzadkoœæ w
Zachwycaj¹ ciekawe bry³y
osiedlach to boisko sportowe budynków, pastelowe elewaz profesjonaln¹ sztuczn¹ na- cje, ceglane balkony i nade
wierzchni¹. Mo¿na tu graæ w wszystko klatki schodowe pi³kê no¿n¹, siatkówkê i ko- wykoñczone miodowym graszykówkê, mo¿na organizo- nitem, marmurem, niektóre z
waæ zawody i osiedlowe im- lustrami, oksydowanymi
prezy. Teren osiedla jest grzejnikami i skrzynkami na
ogrodzony i strze¿ony przez listy nowego typu, podobnie
ca³¹ dobê. Mieszkania na jak w budynkach rezydencjoparterach maj¹ maleñkie, za- nalnych. W ka¿dej z klatek s¹
dbane ogródki. Samochody pomieszczenia na wózki i roparkuj¹ na odkrytym we- wery. W planach BMI jest

otwarcie mini sklepu osiedlowego dla potrzeb mieszkañców.
Najlepsz¹ wizytówk¹ osiedla jest wypowiedŸ jednego
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Zdrowych i Weso³ych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
Szczêœliwego Nowego Roku
¿yczy
OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Moja Praga
z mieszkañców, wymagaj¹cego spo³ecznika, który zauwa¿y i wytknie ka¿d¹ niedogodnoœæ. Miros³aw Rzetelski mieszka „Przy Mehoffera” od czterech lat - Nie ma
wielu powodów do narzekañ. Mieszka siê tu spokojnie i wygodnie. Powietrze
jest dobre, jak za miastem,
jest cicho.
W osiedlu „Przy Mehoffera” jest ju¿ komplet mieszkañców, ale firma BMI buduje inne osiedla. Z pewnoœci¹ warto w nich zamieszkaæ.

Hipermarket Budowlany
Leroy Merlin poszukuje kandydatów
na stanowisko:

Kasjer
(1/2 etatu)
Od kandydatów wymagamy:
• Uczciwoœci i odpowiedzialnoœci,
• Komunikatywnoœci i dobrego kontaktu z klientem,
• Mi³ego sposobu bycia i uœmiechu,
• Wykszta³cenia minimum œredniego.
CV i list motywacyjny prosimy sk³adaæ na adres:
03-216 Warszawa, ul. Modliñska 8

Praga s³oneczna i ciep³a, po prostu „Moja Praga” – taki
tytu³ Dorota Gêsiorska nada³a wystawie swoich obrazów,
otwartej 8 grudnia w Galerii N’69 przy ul. Tarchomiñskiej
9. Jest to ju¿ szósta wystawa zorganizowana przez Fundacjê „Artbarbakan” w ramach programu „Artyœci z Pragi – artyœci dla Pragi”.
Ta ekspozycja to w pewnym – Galeria konferencyjna, Warsensie przypadek. Pocz¹tko- szawa 2005, „III Praskie Spowo na koniec cyklu praskich tkania z kultur¹”, ul. Z¹bkowartystów planowano pokazaæ ska, Warszawa 2006.
instalacje Anny Nowak. ArtystW Galerii N’69 zaprezentoka wycofa³a siê jednak z pro- wa³a Pragê tak¹, jak¹ ona wijektu. Prezes fundacji „Artbar- dzi, piêkn¹, s³oneczn¹, w pabakan” Jerzy Lassota wyst¹- stelowych kolorach, nienarupi³ wiêc z propozycj¹ wysta- szon¹ liszajem brzydoty.
wy do Doroty Gêsiorskiej, któ- Twierdzi, ¿e Praga jest miejra uwa¿a ten fakt za prawdzi- scem, które
we zrz¹dzenie losu.
j¹ inspiruje.
4 listopada, w dniu swoich
- Wystarurodzin wybra³a siê na spacer czy spojrzeæ
po Pradze, zorganizowany z w
zalan¹
okazji rocznicy „Rzezi Pragi”. œ w i a t ³ e m
Wycieczkê prowadzi³ Mieczy- prask¹ bras³aw Janiszewski, przewodnik mê i ma siê
warszawski, pasjonat Pragi. gotowy obSpacer tak artystkê zainspiro- raz – mówi
wa³, ¿e postanowi³a sportreto- Dorota Gêwaæ najpiêkniejsze miejsca. siorska.
Nastêpnego dnia otrzyma³a
W³aœnie chyba bramy,
propozycjê wystawy. W ci¹gu wœród prezentowanych na wymiesi¹ca przygotowa³a zbiór stawie obrazów s¹ najpiêkkilkunastu widoków Pragi – niejsze. Bramy ulicy Targowej,
dzielnicy, któr¹ pokocha³a. A Wileñskiej, In¿ynierskiej.
wiêc przypadek to tylko pozor- Utrzymana w be¿owej tonacji
ny, bo malarce, która portre- „Brama z drzewem” urzeka
tuje swoj¹ dzielnicê z tak¹ mi- kolorytem i wrêcz tajemnicz¹
³oœci¹, miejsce w praskiej ga- symbolik¹ otwierania kolejlerii jak najbardziej siê nale¿y. nych drzwi. Bardzo piêkne s¹
Dorota Gêsiorska urodzi³a te¿ dachy, widziane z okna
siê w 1970 r. w P³ocku. Z wy- pracowni na £ochowskiej, czy
kszta³cenia anglistka, potrafi- malowniczy drewniak, otoczo³a po³¹czyæ zdolnoœci lingwi- ny zieleni¹.
styczne z artystycznymi i
- Jest wiele piêknych miejsc
stworzy³a oryginaln¹ metodê na Pradze, które s¹ bardzo zanauczania jêzyka angielskie- niedbane, albo ich po prostu
go. Wykorzystuje j¹ prowa- nie ma, np. synagoga – mówi
dz¹c Warsztaty jêzykowo – artystka.
artystyczne dla dzieci m³odPrask¹ synagogê malowaszych. Od 1994 r. mieszka i ³a studiuj¹c stare zdjêcia oraz
pracuje na Pradze. Zajmuje pocztówkê, której kopia wisi w
siê rysunkiem, grafik¹ arty- urzêdzie dzielnicy.
styczn¹ (równie¿ kompute- Postanowi³am „sfotograforow¹), uprawia tak¿e malarwaæ” to zdjêcie – dodaje.
stwo. Jej prace znajduj¹ siê w
I w ten sposób powsta³
galeriach warszawskich oraz
piêkny
obraz zatytu³owany
prywatnych kolekcjach w kraju i za granic¹. Ma na swym „Trójca”. Tytu³ odzwierciedla
koncie udzia³ w wielu prezen- wielokulturowoœæ Pragi. Od lat
tacjach zbiorowych, m.in.: miesza siê tu kultura katolicGaleria plenerowa „Starów- ka, ¿ydowska i prawos³awna i
ka”, Warszawa 1992, „Dni to w³aœnie widaæ na obrazie
Kultury £emkowskiej” – Gale- Doroty Gêsiorskiej. Na pierwria Cafe, Warszawa 2004, „Ar- szym planie synagoga, a w
tyœci Artbarbakanu na Œwiêta” g³êbi widoczne strzeliste wie¿e katedry
oraz przysadziste
kopu³y
cerkwi.
C e r kiew Œw.
Marii Magdaleny
jest ulubionym tematem artystki. Jest

uwieczniona na pastelach,
wita zwiedzaj¹cych wystawê
na rysunku tuszem, zadziwia
nietypowymi kolorami na
akwareli, malowanej o zachodzie s³oñca.
Poza pastelami, akwarelami i rysunkiem tuszem Dorota
Gêsiorska pokaza³a równie¿
rysunek wykonany kred¹ na
czarnym papierze. Jest to bardzo ciekawy widok Parku Praskiego.
Na wystawie zadziwia piêkno prezentowanych pasteli,
ró¿norodnoœæ technik.
Jak uda³o siê artystce, maj¹cej piêcioro dzieci, w tak
krótkim czasie, przygotowaæ
tak wspania³¹ ekspozycjê?

- Jesteœmy rodzin¹ artystyczn¹ – œmieje siê Dorota
Gêsiorska – starsze dzieci
chodz¹ do szko³y muzycznej
i rozumiej¹, ¿e w momencie,
kiedy ktoœ ma siê przygotowaæ do wa¿nej imprezy, np.
koncertu czy wystawy, reszta musi mu pomagaæ, ¿eby
wszystko dobrze wysz³o.
Tak by³o równie¿ w tym przypadku.
Ta rodzinna pomoc zaznaczy³a siê tak¿e w czasie otwarcia wystawy. Wernisa¿ uœwietni³ koncert kolêd w wykonaniu
Bogusza Gêsiorskiego na wiolonczeli oraz Oli Gêsiorskiej i
Jakuba Kubickiego na skrzypcach.
Dorota Gêsiorska powiedzia³a, ¿e Praga budzi w niej
uczucie radoœci, dlatego, ¿e
jeszcze jest. Swoimi obrazami
dokumentuje coœ, co mo¿e
nied³ugo znikn¹æ. Byæ mo¿e to
malarskie utrwalenie oka¿e siê
w przysz³oœci bardzo cenne.
Wystawê prac Doroty Gêsiorskiej „Moja Praga” mo¿na
ogl¹daæ w Galerii N’69 przy ul.
Tarchomiñskiej do koñca
grudnia, (tel.: 0501 013 835).
Joanna Kiwilszo

UWAGA! KONKURS!
Na wystawie „Moja Praga”
znajduj¹ siê dwa obrazy
przedstawiaj¹ce widoki nie z
Pragi, lecz z innej dzielnicy
Warszawy. Kto znajdzie choæby jeden z nich, dostanie w
nagrodê grafikê Doroty Gêsiorskiej. Na odpowiedzi czekamy w redakcji Nowej Gazety Praskiej ul. K³opotowskiego
15, lok. 2 do 15 stycznia
tel.: 022 618 – 00 – 80;
022 618 – 24 – 38.
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Czytelnikom i Sympatykom
- œwi¹tecznej pogody
na Bo¿e Narodzenie
i ca³y Nowy Rok

Targówek zazieleni siê zim¹

¿yczy zespó³
Nowej Gazety Praskiej

Pytania o istotê rzeczy
Tradycyjnie ju¿ w galerii Stowarzyszenia fabs przy ul.
Brzeskiej 7 spotykaj¹ siê artyœci z ró¿nych œrodowisk,
zajmuj¹cy siê ró¿nymi dziedzinami sztuki, pos³uguj¹cy
siê dla wyra¿enia swych myœli ró¿nymi technikami. Ale
zawsze ³¹czy ich jeden cel: poszukiwanie sensu istnienia, pytania o relacje z innymi ludŸmi i otaczaj¹cym nas
œwiatem.
Takie by³y te¿ dwie ostat- klu³o siê kilka tysiêcy much.
nie wystawy. Charakteryzo- W g³ównej przestrzeni galerii
wa³o je podobne spojrzenie odby³ siê performens z tzw.
na podstawowe kwestie „RzeŸb¹ Jednorazowego
¿ycia. W sobotê, 9 grudnia, U¿ytku”. G³ównym elemenbyliœmy œwiadkami otwarcia tem takiej rzeŸby jest cia³o.
wystawy – instalacji Marka Poza tym naturalnym materiaSu³ka, pt. „Come – back”. ³em, dochodz¹ jeszcze inne –
Marek Su³ek urodzi³ siê w przewa¿nie gips, farba, drew1963 r.w Tarnowie. Ukoñczy³ no. Model ubrany w bia³y
ASP w Warszawie i Rietveld kombinezon, pokryty zosta³
Academie w Amsterdamie. warstw¹ spienionego pcv. AkJako artysta multidyscyplinar- cja zakoñczy³a siê wydobyny, zajmuje siê m.in. malar- ciem z zastyg³ej formy uwiêstwem, fotografi¹ oraz dzia- zionego w niej cz³owieka.
³aniami w przestrzeni publiczWystawa 9 grudnia w ganej. Jest autorem szeregu re- lerii fabs by³a kontynuacj¹ doalizacji, m.in. „Stref Odreal- œwiadczeñ Marka Su³ka z
nionej Rzeczywistoœci”, serii „odrealnianiem cia³a”, ale
„B³êkitnych i Ró¿owych równie¿ nawi¹zywa³a do poDrzew”, „RzeŸb Jednorazo- cz¹tków twórczoœci artysty.
wego U¿ytku” oraz instalacji St¹d tytu³ „Come back”. Wy„Techno – eco”. W swych stawie towarzyszy³a seria
dzia³aniach ³¹czy aspekty zdjêæ, obrazuj¹cych poprzednatury z elementami techniki nie akcje. By³y te¿ nowe prai plastikiem.
ce, przede wszystkim znowu
Od 1992 r. Marek Su³ek re- „RzeŸba Jednorazowego
alizuje plenerowe projekty w U¿ytku”. Zobaczyliœmy drewró¿nych miastach Europy, nian¹, ró¿ow¹ budkê i wystam.in. w Amsterdamie, Bruk- j¹ce z niej pomalowane na
seli, Berlinie, Sarajewie, Ha- bia³o nogi. Nogi okaza³y siê
dze. W latach 1997 – 2000 prawdziwe – nale¿a³y do
prowadzi³ akcjê pt. „Warsza- cz³owieka zamkniêtego w
wa Niezwyk³a”, na któr¹ sk³a- budce. Mo¿na siê by³o o tym
da³y siê takie projekty, jak przekonaæ zagl¹daj¹c do
„Ró¿owe Drzewo”, „RzeŸba wnêtrza przez maleñki otwór.
Uliczna XL”, „Ludzie 2000”. Od dachu domku odchodzi³y
Zrealizowa³ te¿ kilka projek- jakieœ rurki, przewody – eletów w Nowym Jorku m.in. menty, mo¿na by powiedzieæ
spektakl pt. „Multimixing”,
performens pt. “Brooklyn Madonna” oraz akcjê pt. „Skrawek Nieba znad Manhattanu”. Ma na swoim koncie kilkadziesi¹t wystaw indywidualnych oraz udzia³ w wielu
prezentacjach zbiorowych.
Obecnie skupia siê na serii wystaw warsztatowych z
cyklu NES. NES (Never Ending Stories) – to rodzaj ewoluuj¹cej wystawy, z³o¿onej z
szeregu odrêbnych, oddzielonych czasowo wydarzeñ.
Ka¿da wystawa wynika z poprzedniej i jest rozwijana w
nastêpnej.
Wszystko zaczê³o siê 22
wrzeœnia od szklanego pojemnika z robakami. Akcja nosi³a
nazwê „Trans – formacje
2006”. Artysta zaprezentowa³
w niej techno – biologiczn¹
rzeŸbê, sk³adaj¹c¹ siê z pojemnika i kilku tysiêcy robaków.
W kolejnym etapie NES z
larw z poprzedniej edycji wy-

szpitalne. Jak zaznaczy³ artysta powsta³y one z powodów praktycznych, poniewa¿
rzeŸba musia³a mieæ zapewnion¹ wentylacjê.

Innymi obiektami wystawy
na Brzeskiej by³a instalacja z
pokrytych ró¿owym akrylem
ziemniaków czy gipsowy odlew - forma dolnej po³owy
ludzkiego cia³a. Marek Su³ek
w ten sposób pokaza³, ¿e interesuje go nietypowe ³¹czenie plastiku z materia³ami
naturalnymi. Aby z³amaæ surowy klimat rzeŸb artysta zastosowa³ pastelowe kolory –
ró¿ i b³êkit.
Radosnego charakteru doda³a wystawie obecnoœæ w
galerii pary m³odych piesków
artysty, które baraszkowa³y
ca³y czas pomiêdzy rzeŸbami i zupe³nie niechc¹cy sta³y
siê elementem instalacji.
Te psy i generalnie zwierzêta wi¹¿¹ wystawê Marka
Su³ka z nastêpn¹ ekspozycj¹, wystaw¹ fotografii Ma³gorzaty Sidor, której otwarcie
nast¹pi³o w galerii Stowarzyszenia fabs w sobotê 17 grudnia. Wystawa nosi tytu³ „Nie
ma nas w tej chwili, prosimy
zadzwoniæ póŸniej”, a elementem wprowadzaj¹cym,
filtrem do jej ogl¹dania jest
Hektor, jeden z szeœciu kotów
autorki, sfotografowany podczas snu.
Ma³gorzata Sidor, inicjatorka i wspó³za³o¿ycielka Stowarzyszenia Artystów fabs
urodzi³a siê w 1960 r. Zajmuje siê fotografi¹ i rzeŸb¹. Ma
na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych oraz
udzia³ w prezentacjach zbiorowych. Z wa¿niejszych realizacji mo¿na wymieniæ: „To
by³y moje 50 urodziny’, 2000,
„Rumieniec”, 2000, „PrzeddŸwiêk”, 2000, „Nie ma
dwóch bez jednego”, 2002,
„Pos³añcy”, 2002, „Bez objêtoœci”, 2003, „Si³acze”, 2004
i „Fantomy”, 2005.
Na obecnej wystawie prezentuje 16 z wybranych 2 tysiêcy zdjêæ, zrobionych od

czerwca do grudnia tego roku
w Beskidzie Wyspowym, w
rejonie Limanowej. Zdjêcia te
s¹ podsumowaniem dwóch
ostatnich lat ¿ycia autorki i
kwintesencj¹ jej widzenia
œwiata. Pozornie wydaj¹ siê
byæ dobrane przypadkowo:
jesienny górski krajobraz,

œwiêty obraz przedstawiaj¹cy
Pana Jezusa, kamieñ nagrobny Józefa Kurasia
„Ognia”, koty. Ale to nieprawdokoñczenie na str. 12

Na warszawskim Targówku powstaje Zielony Park Handlowy, którego developerem jest duñska firma TK Development.
Tzw. retail park, gromadz¹cy pod jednym dachem sklepy wielkopowierzchniowe, uzupe³ni dotychczasow¹ ofertê handlowego Targówka i umo¿liwi kompleksowe zakupy w jednej z
najliczniej zamieszkanych dzielnic Warszawy.
Na ponad 9,7 hektarach go centrum handlowego przy
gruntu przy ul. G³êbockiej, na- ul. G³êbockiej:
le¿¹cych do spó³ki, powstanie
* rozplanowanie wejœæ do sklekompleks dwóch budynków pów bezpoœrednio z parkingu
retail parku o powierzchni
* rozmieszczenie witryn za12.309 m2 i 12.880 m2 oraz pewniaj¹ce dobr¹ widocznoœæ
parking na 740 samochody.
ekspozycji
Zdecydowana wiêkszoœæ
* dobór najemców uzupepowierzchni Zielonego Parku ³niaj¹cy obecn¹ ofertê handloHandlowego zosta³a ju¿ wy- wego Targówka
najêta i od maja przysz³ego
* wyselekcjonowanie i zeroku bêd¹ otwierane pierwsze branie pod jednym dachem
sklepy. NajpóŸniej jesieni¹ wy³¹cznie renomowanych
2007 r. swoje ekspozycje udo- marek produktów i us³ug
stêpni klientom ju¿ 100% na„Chcemy, aby na pojawiejemców. Znajd¹ siê wœród nich niu siê Zielonego Parku Hanfirmy o ugruntowanej pozycji dlowego zyska³a przede
rynkowej, m.in.: SATURN, wszystkim dzielnica, w której
TTW Opex, Meble BLACK powstaje. Targówek jest jedRED WHITE, BIEDRONKA, nym z najszybciej rozwijaj¹NORAUTO. Z myœl¹ o klien- cych siê rejonów Stolicy i butach urz¹dzaj¹cych i odœwie- dowanych jest tu wiele miesz¿aj¹cych swoje domy i miesz- kañ. Mamy zamiar wyjœæ nakania zarezerwowano czêœæ przeciw oczekiwaniom obecpowierzchni dla firm z sektora nych i przysz³ych lokatorów,
wyposa¿enia wnêtrz.
którzy bêd¹ poszukiwali artyPlany architektoniczne Zie- ku³ów do aran¿acji i wystroju
lonego Parku Handlowego swoich mieszkañ. Chcemy im
przewiduj¹ wprowadzenie to u³atwiæ w miejscu, które
funkcjonalnych rozwi¹zañ, znaj¹ z codziennych zakupów
które zapewni¹ wygodê za- i spêdzania wolnego czasu” równo Klientom zmotoryzo- mówi Beata Kokeli, Cz³onek
wanym, jak i poruszaj¹cym siê Zarz¹du TK Polska Operapieszo po terenie popularne- tions S.A.

Wykurzyæ Œwiêtego Miko³aja?
Muszê uderzyæ siê w piersi! Z ca³ej si³y! Choæ wielu bêdzie z pewnoœci¹
przecieraæ ze zdziwienia oczy, zw³aszcza moje Avetki, jednak czujê, ¿e nie
sposób d³u¿ej ukrywaæ prawdy! Tak! I ja mia³em siln¹ pokusê! Co wiêcej,
poszed³ za ni¹ konkretny czyn. Utrwali³em na papierze b³êdne przekonania. Có¿ - corpus delicti!
Obecni gimnazjaliœci nie pamiêtaj¹ podarunku, w której ¿yje dziecko, pozapewne zamierzch³ych czasów, kie- têgowana œwiadomoœci¹ istnienia os³ady to szko³a podstawowa trwa³a osiem wionej RÓZGI niew¹tpliwie negatywlat, a zaraz po niej sz³o siê do liceum. nie wp³ywa na uk³ad nerwowy ka¿Rzecz mia³a miejsce w³aœnie w ósmej dego malca. Do tego dochodzi konklasie, w owych cielêcych latach, kie- tekst spo³eczny – jeœli delikwentowi
dy piêtnastoletnia psychika podsuwa trafi siê owa rózga jest spalony spodzikie pomys³y.
³ecznie na ca³ej linii: i w rodzinie, i na
Polonistkê mieliœmy otwart¹ i wy- podwórku, tym bardziej w przedszkomagaj¹c¹ zarazem. Pisaliœmy du¿o, lu czy szkole. Zw³aszcza, ¿e Œwiêty
zw³aszcza ci, którzy w planach mieli Miko³aj lubi przychodziæ niespodziewadalsz¹ edukacjê w klasach o profilu hu- nie, kpi¹c z Ustawy o Ochronie Danych
manistycznym. Do dziœ mam wypra- Osobowych (a w jej gestii le¿¹ chyba
cowania z tamtych lat, czegó¿ tu nie tak¿e i dobre lub z³e uczynki?) i czêma: opisy uczuæ, mowy s¹dowe, sce- sto nagradza lub karze publicznie, w
nariusze, audycje radiowe, nawet qu- najmniej oczekiwanych sytuacjach.
asi-filozoficzne rozprawy!
Tak to si³¹ swego nastoletniego inW³aœnie wtedy, w ramach wprawek telektu wymyœli³em, dumny ze sprytu
literacko-dziennikarskich, zadano pra- pracê odda³em, za dwa dni notê celucê, maj¹c¹ w warstwie treœciowej po- j¹c¹ skosi³em, co wiêcej zosta³em jeszlemizowaæ ze stereotypami lub tra- cze przed ca³¹ klas¹ przez polonistkê
dycj¹. Sp³odzi³em wiêc list do Rzeczni- pochwalony za „pomys³owoœæ i erudyka Praw Dziecka z proœb¹ o katego- cjê” i tak trwa³em w swoim na pó³¿arryczne i natychmiastowe usuniêcia tobliwym oryginalnym kreacjonizmie.
Œwiêtego Miko³aja. Powód? Ca³orocz- Dla porz¹dku dodam, ¿e wyra¿one na
na niepewnoœæ co do miko³ajowego piœmie rewolucyjne pogl¹dy nie przeszkadza³y mi co roku inkasowaæ od
Miko³aja kolejnych mniejszych lub
PRASKA AUTO SZKO£A wiêkszych dowodów mego porz¹dnego prowadzenia siê. A sformu³owane
ul. Jagielloñska 38
przed laty argumenty zawsze mog³y
Filia: Tarchomin s³u¿yæ za dobry, oryginalny ¿art.
I tak trwa³em przez lata na antyKlub „Arkona”
miko³ajowych szañcach, a¿ us³ysza³em
022 811-15-43
o austriacko-niemieckim stowarzyszeSzkolimy profesjonalnie od 15 lat!
niu, które tej zimy wytacza najciê¿sze
dzia³a przeciwko… tradycyjnemu œw.
022 818-89-68
Miko³ajowi w imiê obrony godnoœci
0602-616-877
pierwowzoru. Zachodni dzia³acze,
obroñcy czystoœci tradycji dowodz¹, ¿e
www.osk.net.pl/pas
zacny biskup Mirry z pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, wspólnie czczomimo schizm i podzia³ów przez wieAkademia „U Anio³ków” ny
rz¹cych i na Wschodzie, i na Zachozaprasza:
dzie, który w legendach zas³yn¹³ jako
sprawca mi³ych niespodzianek ma siê
- tipsy akrylowe i ¿elowe
nijak do lansowanego wszêdzie „czer- manicure i pedicure
wonego krasnala”.
- artystyczne zdobienie panokci
Zadr¿a³em. Jak to, to ju¿ nie bêoferujemy tak¿e:
dzie œw. Miko³aja??? Nie bêdzie pre- sprzeda¿ profesjonalnych produktów
zentów i tej – zda³em sobie sprawê –
do przed³u¿ania paznokci marki SPN
RADOŒCI oczekiwania? A nu¿ ktoœ zai do pedicuru marki Gehwol
inspirowa³ siê moj¹ szkoln¹ prac¹? Kto
- szkolenia z zakresu stylizacji paznokci
wie, komu polonistka czyta³a moje
prowadzone przez doœwiadczonych
erudycyjne wprawki? I przestraszy³em
instruktorów
siê bardzo, bo zrozumia³em, ¿e bez
œwiêtego Miko³aja – nawet takiego
Z TYM OG£OSZENIEM 5% ZNI¯KI
wspó³czesnego: w czerwonej czapce a
NA WSZYSTKIE ZABIEGI
bez mitry i pastora³u – œwiêta nie bêd¹
ul. Grochowska 324 paw. 7 œwiêtami. Czasem tak bywa, ¿e zrozumienie spraw najprostszych wymatel. 0668-913-539
ga czasu…

Niech zatem œw. Miko³aj, nadal
przychodzi w wigilijny wieczór, tu¿
po wieczerzy, przed pasterk¹. Niech
przemyka po cichu 6 grudnia. Niech
tañczy w reklamach Coca-Coli.
Niech bêdzie na ulicach, w supermarketach, w szko³ach! Niech zak³ada czapkê z pomponem i czerwony, zmarzniêty nos - na miarê
XXI wieku.

Dziêki Niemu bowiem – wielu z nas
ma jedyn¹ szansê w ci¹gu roku, aby przypomnieæ sobie, jak brzmi s³owo „ŒWIÊTY”.
Bart³omiej W³odkowski
P.S. Wszystkich dojrza³ych mi³oœników tradycji i obroñców œw. Miko³aja
zapraszam na wigilijny Teleexpress do
TVP 1 – Avetki TRADYCYJNIE zaœpiewaj¹ kolêdê na dobry pocz¹tek Wigilii i spotkania ze œw. Miko³ajem.
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Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa - Targówek
Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.
Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów do 9 lutego 2007 r.
tel. 022 679-16-69, 022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

Niezauwa¿ona rocznica
11 grudnia 1866 roku z zajezdni przy ul. In¿ynierskiej
wyruszy³ pierwszy tramwaj konny, który obs³ugiwa³ trasê
miêdzy dworcami Petersburskim (obecnie Wileñski) a Wiedeñskim (obecnie Œródmieœcie). Od tego wa¿nego wydarzenia w ¿yciu miasta minê³o równo 140 lat.
Na szczêœcie, nie wszyscy zebranych pan Tadeusz Szuo tym zapomnieli. Z inicjaty- rek – postaæ barwna i znana
wy Towarzystwa Przyjació³ wœród
warsavianistów,
Pragi i biblioteki przy ul. In¿y- szczególnie tu, na Pradze i
nierskiej dok³adnie w 140. Targówku. Wieloletnie stararocznicê otwarto wystawê po- nia pana Tadeusza maj¹
œwiêcon¹ historii warszaw- szanse na pe³n¹ realizacjê.
skich tramwajów.
Bêdzie historyczna linia tramModele zabytkowych tram- waju konnego, z przewodniwajów, obiekty towarzysz¹ce kiem i przystankami. Linia ta
– przystanki, zajezdnia, zdjê- bêdzie jedn¹ z atrakcji turycia wype³ni³y niewielk¹ salkê stycznych Warszawy. Pomoc
w realizacji tego zamierzenia
biblioteki.
W œwiat historii warszaw- zadeklarowa³y nowo wybraskich tramwajów wprowadzi³ ne w³adze dzielnicy Wola.

Piêkne modele dostarczy³, jak zwykle nam ¿yczliwy, pan Andrzej Szymiczek,
a model zajezdni wykona³
znany modelarz pan Janusz
Kopczyñski.
Wystawê
mo¿na zwiedzaæ w godzinach pracy
biblioteki.
Wszystkim,
którzy wnieœli
wiele pracy i
zaanga¿owania w przygotowanie wystawy, szczególnie pracownicom bi-

blioteki – zawsze ¿yczliwym
i uœmiechniêtym - wyra¿am
wdziêcznoœæ i podziêkowanie, pozosta³ych serdecznie
zapraszam do odwiedzenia
wystawy.
Prezes T.P.P
Mieczys³aw Wojdyga

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

Okulary to bi¿uteria
Okulary to nie proteza. To bi¿uteria - mówi Witold Ko³odziejski, w³aœciciel Centrum Optyki Okularowej „OPTOKAN”
przy ul. Kondratowicza 23. - Moim celem, ide¹ jest aby ka¿dy po wyjœciu z zak³adu wygl¹da³ lepiej ni¿ wchodz¹c.
W „OPTOKANIE” wzrok bada siê kompleksowo i fachowo, ale jednoczeœnie szybko i komfortowo. Jedyny w Polsce nowoczesny obrotowy stó³ optyczny pozwala na dokonanie wszechstronnego badania oczu przy pomocy czterech doskona³ych japoñskich urz¹dzeñ. W czasie trwaj¹cego zaledwie kilkanaœcie minut badania pacjent nawet nie
wstaje z fotela. Wynik jest gotowy natychmiast, a w pó³ godziny póŸniej - tak¿e okulary.
Od dawna ju¿ wiadomo, ¿e okulary nie szpec¹. Ale to za
ma³o, one mog¹ i powinny zdobiæ. Ca³y problem w tym, aby
oprawka by³a w³aœciwie dobrana do twarzy. Wœród ponad
2500 przeró¿nych oprawek ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Jest tu najwiêkszy w Warszawie ich wybór. Wszystkie s¹
estetyczne: tradycyjne i najnowsze, drogie i tanie. Mo¿na
wybraæ modn¹ oprawkê ju¿ za 40 z³; ale tak¿e luksusow¹ prawdziwe cacko - z tytanu, poz³acan¹, z platyn¹ - za 1500
z³. „OPTOKAN” dysponuje najwiêkszym w Warszawie magazynem szkie³ okularowych. Od +6 w sferze do 2 z cylindrem.
Oczywiœcie okulary musi dobraæ lekarz. W „OPTOKANIE”
pracuj¹ doskonali specjaliœci z wieloletni¹ praktyk¹. Badaj¹
wzrok przy pomocy najnowoczeœniejszej japoñskiej aparatury diagnostycznej. Po badaniu komputerowym popar-

tym badaniem optycznym doradz¹ szk³a lub soczewki kontaktowe. Je¿eli pacjent zdecyduje siê na okulary, bêd¹ one
wykonane na poczekaniu, a najnowoczeœniejsza szlifierka
komputerowa wykona je szybko i bezb³êdnie, z dok³adnoœci¹ do setnych czêœci milimetra. Soczewki kontaktowe tak¿e
mo¿na dobraæ na poczekaniu. Do wyboru: ekologiczne miêkkie, wysoko uwodnione do przed³u¿onego noszenia, z filtrem ultrafioletowym chroni¹cym przed dzia³aniem dziury
ozonowej i promieniowaniem monitorów komputerowych,
albo soczewki jednorazowe, tygodniowe.
Najtrudniej jest zbadaæ wzrok ma³ego dziecka, ale dla
okulistów z „OPTOKANU” nie stanowi to ¿adnego problemu. Tutejsi lekarze wyspecjalizowani w podejœciu do dzieci
badaj¹ z powodzeniem nawet 2-letnie maluchy.
Do „OPTOKANU” warto przyjechaæ jeszcze z jednego
powodu - w³aœnie tu badanie wzroku: badanie komputerowe i optyczne kosztuje tylko 40 z³.
Je¿eli musicie nosiæ okulary, udajcie siê do Centrum Optyki
Okularowej OPTOKAN na ul. Kondratowicza 23 (obok poczty, I piêtro). OPTOKAN to obecnie nr 1 w Warszawie.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00
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mini og³oszenia
NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
FRANCUSKI, tanio, dojazd
0600-612-175
JÊZYK niemiecki, korepetycje, skutecznie i tanio
0504-478-923
MATEMATYKA, chemia,
nauczycielka 0669-367-550
MATEMATYKA ka¿dy poziom 0669-367-550
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI 0669-367-550
REEDUKACJA, egzamin
gimnazjalny, 1 raz w tygodniu
w 2 godz. Przygotowanie z historii, historii sztuki, biologii,
polskiego 0502-392-352
ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, badanie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie znamion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transportowe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
FILTRY wodne - monta¿
serwis 0502-778-365
HYDRAULIKA wodna, kanalizacyjna, gazowa i centralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228

KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
MALOWANIE, solidnie, szybko
0887-838-060
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA, pralki, lodówki,
gwarancja 022 670-39-34,
0502-253-670
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PORADY prawne, pozwy,
wnioski i inne pisma procesowe 0508-267-010
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
PRANIE dywanów, wyk³adzin, tapicerki 670-08-56,
605-726-258
PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
RACHUNKOWOŒÆ, informatyka „TIVOLI” Anin - pe³ny zakres us³ug, solidnie, odbiór dokumentów - (022) 815-83-65,
0604-531-130
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
drzwi 5%
CENY PRODUCENTA

• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41
0600-925-147

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
20 grudnia (œroda) godz. 16 - Wigilia Sybiraków, Seniorów i Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”. Koncert Chóru „Zaciszu” oraz wspólne kolêdowanie. Wstêp wolny.
31 grudnia (niedziela) godz. 20 - Bal Sylwestrowy. Zaproszenia w cenie 320 z³. Od pary do nabycia w kawiarence
DK „Zacisze” w godz. 16-19.
3 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Wstêp: 8 z³.
7 stycznia (niedziela) godz. 17 - Noworoczne Spotkanie
Mieszkañców Zacisza z Gwiazd¹. Prezentacja multimedialna: „Najwa¿niejsze wydarzenia sezonu kulturalnego roku
2006” prowadzi dyr. Bo¿enna Dydek. Wstêp tylko z zaproszeniami: odbiór 2 stycznia godz. 15-18.
10 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Wstêp: 8 z³.
14 stycznia (niedziela) godz. 16 - „Muzykalne serce oddam” - bal integracyjny. Organizator: Stowarzyszenie „HELP”,
partner: Dom Kultury „Zacisze”. Wstêp wolny.
14 stycznia (niedziela) godz. 17 - „Za rêkê ze sztuk¹” –
wernisa¿ prac uczestników warsztatów terapii zajêciowej przy
Stowarzyszeniu „Pomost”. Wstêp wolny.
17 stycznia (œroda) godz. 16 - Wieczorek taneczny. Wstêp: 8 z³.
19 stycznia (pi¹tek) godz. 18 - „Cicha noc” – wieczór
kolêd sekcji instrumentów klawiszowych.
21 stycznia (niedziela) godz. 16 - Karnawa³owy bal przebierañców dla dzieci – gry, zabawy, wystêpy. Wstêp p³ac¹
tylko doroœli: 8 z³.

ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178
INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
KSI¥¯KI skupujê 0501-285-268
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie szczeniêta sprzedam, hodowla tel. 0606-344-485
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

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

Zwierzaki lubi¹ ciszê
Bêd¹ Œwiêta, wigilijna kolacja i kolêdy. „Wœród nocnej
ciszy” brzmi w ka¿dym domu.
Za pasem Sylwester i jak ka¿dy pamiêta tego wieczora cicho na pewno nie bêdzie.
Nasza radoœæ z ustêpuj¹cego
roku, nieodmienna nadzieja,
¿e przysz³y bêdzie lepszy,
przek³ada siê w kulminacyjnej
chwili, o pó³nocy na dŸwiêki
rodem z wojskowego poligonu. Petardy, sztuczne ognie,
kanonady z broni rêcznej i
myœliwskiej skutkuj¹ wyraŸnym wzrostem decybeli w naturalnym œrodowisku zwierz¹t.
Zwierzêta nie obchodz¹ œwi¹t,
ani nie organizuj¹ zabaw sylwestrowych. Nasze czworo-

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

nogi z ssaczego rodu odczuwaj¹ wszystkie typy emocji
cechuj¹ce ludzi. Siln¹ emocj¹
negatywn¹ jest lêk. Doœæ du¿y
procent populacji psów i kotów jest z natury lêkliwy. Najwiêksz¹ patologi¹ w relacjach
cz³owiek - zwierzê jest lêk
przed w³aœcicielem. Oznacza
to, ¿e zwierzak ¿yje w z³ych
warunkach i jest bity. Zespó³
bitego zwierzêcia jest podobny w objawach do zespo³u bitego dziecka i najczêœciej syndromy te wystêpuj¹ razem.
Ale s¹ osobniki, które mimo
jak najlepszych warunków i
morza uczuæ pozytywnych,
boj¹ siê huku. Po rozpoczêciu kanonady zwierzêta usi³uj¹ siê ukryæ. Wchodz¹ pod
wanny, szafy, do pomieszczeñ
typu kot³ownie, gara¿e. G³owa wciœniêta w najciemniejszy zakamarek, dreszcze
wstrz¹saj¹ce ca³ym cia³em,
mimowolne oddawanie moczu i ka³u to klasyczny obraz
zwierzêcia w stanie lêku. Ten
stan mo¿e utrzymywaæ siê kil-

ka dni. Nauka nie opracowa³a jeszcze idealnego leku
przeciwlêkowego.
Mimo wszystko zachêcam do
wizyt u lekarzy weterynarii po
œrodki uspokajaj¹ce. Jest ich
spora gama. Nie powinno siê
czekaæ na ostatni¹ chwilê, poniewa¿ dzia³anie neuroleptyków
z ró¿nych grup chemicznych
jest trudne do przewidzenia. Zalecam przeprowadzanie prób i
na podstawie obserwacji dobranie odpowiedniego preparatu
oraz dawki. Nale¿y liczyæ siê z
mo¿liwoœci¹ paradoksalnego
dzia³ania leków, które zamiast
uspokojenia spowoduj¹ euforiê.
Je¿eli chcemy zastaæ mieszkanie z pozostawionym w nim lêkliwym zwierzakiem w tej samej
konfiguracji mebli i zapachów,
poœwiêæmy kilka chwil na dobranie optymalnego uspokajacza.
Dziêki ma³ej tabletce zapewnimy naszym czêsto rozko³ysanym g³owom, komfort posylwestrowego powrotu do domów i
w zadowolone ramiona naszych
ulubieñców.

Przeciwko milczeniu czterech œcian

11 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Warszawa – Bia³o³êka odby³a siê konferencja dotycz¹ca problematyki przemocy w rodzinie pt.: „Partnerstwo w praktyce – Przeciwko milczeniu czterech œcian”. Celem konferencji by³a wymiana informacji i doœwiadczeñ oraz wskazanie mo¿liwoœci wspó³dzia³ania ró¿nych instytucji i organizacji w praktycznym wsparciu zarówno dla ofiar jak i
sprawców przemocy, a w dalszej perspektywie stworzenie Lokalnego Systemu Wspó³pracy na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
Konferencjê zorganizowa³ s³em „Przeciwko milczeniu
POSZUKUJÊ pokoju do wyna- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej czterech œcian”. W prelekcji
jêcia za niewygórowan¹ op³at¹ Dzielnicy Bia³o³êka we wspó- pt.: „Sprawca przemocy w rodla dwojga oferuj¹c pomoc ³pracy z Biurem Polityki Spo- dzinie; strategie pracy psy³ecznej Urzêdu Miasta Sto- chologicznej”, Luis Alarcon
0661-496-488
SPRZEDAM dzia³kê w Grodzi- ³ecznego Warszawy. Na obra- Arias ze Stowarzyszenia na
dy zaproszono nauczycieli, Rzecz Przeciwdzia³ania Przesku Mazowieckim 1880m 2 ,
pedagogów, policjantów, pra- mocy w Rodzinie „Niebieska
wszystkie media. Telefon: cowników oœrodka opieki spo- Linia” dokona³ psychologicz0692-102-172
³ecznej oraz przedstawicieli nej charakterystyki sprawcy
ZAMIENIÊ mieszkanie 60m2 samorz¹du i ró¿nych organi- przemocy. Przy okazji obali³
on stereotyp mówi¹cy, ¿e znê(III piêtro - Targówek) na zacji pozarz¹dowych.
Konferencjê rozpoczê³a caj¹cy siê nad rodzin¹ musi
mniejsze oko³o 40m2 (te¿ piêDyrektor Oœrodka Pomocy byæ alkoholikiem z marginesu
tro) 022 678-42-55
Spo³ecznej Dzielnicy Bia³o³ê- spo³ecznego. Okazuje siê, ¿e
KURSY
ka, El¿bieta Rêbelska, która ponad 50% osób stosuj¹cych
KURS na operatora wózka przedstawi³a krótko dzia³al- przemoc nie ma problemów
wid³owego - szybko, tanio, noœæ Oœrodka i wspomnia³a o alkoholowych. Przeciwdzia³aDniu Wolontariusza, obcho- j¹c przemocy nie wolno stwatel. 0501-610-723
dzonym w tym roku pod ha- rzaæ ³añcucha przemocy, czyli
reagowaæ przemoc¹ na przeNieformalna grupa integracyjna zaprasza chêtnych, m³omoc. Niezbêdna jest konsedych ludzi do udzia³u w projekcie „Poznajmy swój œwiat”.
kwentna interwencja terapeuProjekt o charakterze teatralnym skierowany jest do m³odzietyczna.
¿y w wieku 15-25 lat, która chce siê rozwijaæ artystycznie
Bardzo ciekawe, choæ wypod czujnym okiem Melpomeny – bogini teatru. Integracyjj¹tkowo przykre dla s³uchaczy
by³o wyst¹pienie Miros³awy
noœæ projektu polega na tym, ¿e wezm¹ w nim udzia³ osoby
K¹tnej - przewodnicz¹cej Koniedos³ysz¹ce i s³ysz¹ce. Nie to jest jednak najwa¿niejszym
mitetu Ochrony Praw Dziecwyznacznikiem. Liczy siê g³ównie œwietna zabawa i chêæ poka, pt.: „Diagnoza i wczesna
znania nowych ludzi. Chcemy zatrzeæ granice miêdzy s³yinterwencja pedagogów i nasz¹cymi i nies³ysz¹cymi, nauczyæ siê komunikowania ze
uczycieli, podejmowana wosob¹, wzajemnie siê poznawaæ i integrowaæ oraz szkoliæ
bec krzywdzonego dziecka”.
warsztat aktorski. Niezwyk³oœæ przedsiêwziêcia polega na
Prelekcja skierowana by³a
tym, ¿e to my wyznaczyliœmy regu³y gry i przygotowaliœmy
przede wszystkim do ludzi
ciekawy plan spêdzenia wolnego czasu. G³ówne dzia³ania
tzw. pierwszego kontaktu,
to zajêcia teatralne raz w tygodniu od po³owy grudnia do
czyli nauczycieli, pedagogów,
marca, wspólny 4-dniowy wyjazd do dworku w £ucznicy podpolicjantów, pracowników
czas ferii zimowych, przygotowanie spektaklu, który weŸmie
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
udzia³ w Przegl¹dzie Teatrów M³odzie¿owych SPOT. I to
i lekarzy pediatrów. Dzieci,
wszystko za FREE dziêki wsparciu finansowemu Wspólnoty
które doznaj¹ przemocy, na
Europejskie w ramach Program M£ODZIE¯.
ogó³ siê nie skar¿¹, dlatego
tak wa¿ne jest szybkie poznaChcesz siê sprawdziæ? Chcesz prze¿yæ now¹ przygodê?
nie, ¿e dzieje siê coœ z³ego.
Chcesz zab³ysn¹æ jak gwiazda na scenie? PrzyjdŸ do nas!
Miros³awa K¹tna przedstawiSpotkania: poniedzia³ki godz. 16-18.
³a przejmuj¹cy obraz dziecka
Dom Kultury „Zacisze” (Warszawa, ul. Blokowa 1).
maltretowanego fizycznie,
Liczba miejsc ograniczona.
emocjonalnie oraz wykorzystywanego seksualnie.
Bli¿sze informacja:
Pierwsz¹ czêœæ konferencji
Marta Abramczyk – koordynator projektu
zakoñczy³ panel seminaryjny, w
e-mail: martaabramczyk@wp.pl 0695 700 970
trakcie którego prowadzono

zajêcia modelowe lokalnej
wspó³pracy interdyscyplinarnej.
W drugiej czêœci konferencji dr Joanna Cielecka – Kuszyk przedstawi³a „Diagnozê
i wczesn¹ interwencjê podejmowan¹ przez przedstawicieli
s³u¿by medycznej wobec
krzywdzonego dziecka”. Nastêpnie prawnicy Justyna
Podlewska z Fundacji Dzieci
Niczyje oraz Marcin Skiba zapoznali zgromadzonych z
przepisami prawa karnego dotycz¹cymi przemocy domowej. Wreszcie nadkomisarz
Anna Jakubowska z Komendy Sto³ecznej Policji przedstawi³a „Obowi¹zki policji w zakresie procedury Niebieskiej
Karty”. Kontynuacj¹ konferencji by³o dwudniowe szkolenie
w zakresie wspó³pracy ró¿nych grup zawodowych w niesieniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. W szkoleniu
brali udzia³ pracownicy socjalni, pedagodzy, kuratorzy i policjanci.
Wed³ug obserwatorów z
Biura Polityki Spo³ecznej
Urzêdu Miasta Sto³ecznego
Warszawy konferencja w Bia³o³êce „Przeciwko milczeniu
czterech œcian” by³a œwietnie
zorganizowana. Miejmy nadziejê, ¿e zaowocuje ona wypracowaniem Lokalnego Systemu Wspó³pracy na Rzecz
Przeciwdzia³ania Przemocy w
Rodzinie i konsekwentnym
wprowadzeniem go w ¿ycie.
Joanna Kiwilszo
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STREFA ZDROWIA I RELAKSU
- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM
- MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)
- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)
- RELAKS Z JOG¥
Jaskinia Solna „Almonis”
ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl
Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych
Prosto z mostu

Anarchia w m.st. Warszawie
„Zarz¹d Dróg Miejskich nie
mia³ woli modernizacji Krakowskiego Przedmieœcia i
dalej nie ma, choæ jest za to
odpowiedzialny. Spiskuj¹c z
wykonawc¹, ZDM robi³ i robi
wszystko, by utrudniæ przebieg inwestycji...” Pewnie
Pañstwo myœl¹, ¿e cytujê jakiegoœ bezkompromisowego
krytyka rz¹dów PiS w Warszawie. A nie. To s³owa Micha³a Borowskiego, naczelnego architekta miasta, w
ostatnim okresie rz¹dów PiS
w ratuszu urzêduj¹cego w
randze bodaj p. o. wiceprezydenta („Gazeta Sto³eczna”
z 16-17 grudnia 2006 r.).
Gdy zbli¿a siê Gwiazdka,
warszawscy urzêdnicy Lecha
Kaczyñskiego zaczynaj¹ mówiæ ludzkim jêzykiem. W swoim narzeczu oczywiœcie, to
znaczy oskar¿aj¹c siebie nawzajem.
Prezydent dwumilionowego miasta mo¿e byæ polity-

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

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

kiem, nie samorz¹dowcem.
Jego zadaniem nie jest przecie¿ osobiste dogl¹danie ka¿dej dziury w drodze, lecz koordynacja dzia³añ wspó³pracowników. W kadencji Kaczyñskiego tej koordynacji
nie by³o w ogóle. Prezydent
potrafi³ przeci¹æ wstêgê, potrafi³ te¿ wsi¹œæ do autobusu
z termometrem w mroŸny
poranek, ale nie mia³ pojêcia,
na czym naprawdê powinna
polegaæ jego praca.
To w tej kadencji, po raz
pierwszy od czasów PRL,
zdarza³y siê przypadki dramatycznego braku koordynacji remontów drogowych, takie jak remont rury wodoci¹gowej pod ulic¹ w kilka miesiêcy po remoncie ulicy. Najbardziej znany jest przypadek
remontu Alei Krakowskiej, ale
by³o ich wiêcej. Pamiêtam
skandal z przed³u¿eniem robót przy Dworcu Wileñskim,
wywo³uj¹cym parali¿ drogowy nie tylko Pragi, ale tak¿e
czêœci Œródmieœcia i Woli.
Teraz mamy aferê z Alej¹ Zielenieck¹, gdzie ca³kiem nawet ³adnie wyremontowano
nawierzchniê ulicy, a w kilka
dni póŸniej zapowiedziano...
remont torowiska biegn¹cego
obok.
Prasa pisa³a o tym niechêtnie. Nasz prezydent, który zlikwidowa³ w Warszawie uk³ad,
afery, przestêpczoœæ, w ogóle wszystko zlikwidowa³, mia³by nie poradziæ sobie z koor-

dynacj¹ prac remontowych
ulicy? Niemo¿liwe.
Ale król jest nagi. Takiej
anarchii urzêdników i jednostek organizacyjnych miasta
nie by³o od lat. Teraz Micha³
Borowski demaskuje „sprzeciw ZDM wobec próby ingerencji w ich ogólnie znane
metody zarz¹dzania”. Bzdura. Ka¿dy, kto pamiêta atmosferê panuj¹c¹ w ratuszu jeszcze rok temu, doskonale wie,
¿e nikt nie sprzeciwi³by siê
woli Lecha Kaczyñskiego.
Lecha Kaczyñskiego sprawy
miasta po prostu nie interesowa³y.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl
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Siê dzieje
W warszawskim samorz¹dzie sytuacja siê powoli stabilizuje. Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz uroczyœcie objê³a rz¹dy w ratuszu i
zaczê³a podejmowaæ pierwsze decyzje kadrowe. Odwo³uj¹c z miejsca dotychczasowego naczelnego architekta
Warszawy Micha³a Borowskiego da³a wyraŸny sygna³
do tego, ¿e jest zdecydowan¹
zwolenniczk¹ zmian w sposobie zarz¹dzania miastem.
Rezygnacjê z³o¿y³o tak¿e kilku dotychczasowych koordynatorów biur. Prezydent powo³a³a ju¿ czterech swoich
zastêpców: Jacka Wojciechowicza, Jerzego Millera, Andrzeja Jakubiaka i W³odzimierza Paszyñskiego, wskazuj¹c tym samym, i¿ w radzie
oprócz Platformy Obywatelskiej bêdzie oczekiwa³a
wsparcia od klubu Lewicy i
Demokratów. Trudno tu jeszcze mówiæ o formalnej koalicji, raczej o luŸnej wspó³pracy, bowiem ¿adne dokumenty pomiêdzy stronami nie zosta³y podpisane.
Powoli, z oporami, trwa uruchamianie dzielnic. O ile w
miarê sprawnie posz³o powo³anie przewodnicz¹cych rad
(zostawali nimi zazwyczaj
przedstawiciele PO), o tyle
trudniej jest skonstruowaæ zarz¹dy dzielnic, powo³aæ komisje i rozpocz¹æ merytoryczn¹
pracê. Nie sprzyja temu tak¿e
okres przedœwi¹teczny.
Jako pierwsza upora³a siê z
tym Bia³o³êka. Nowym burmistrzem zosta³ Jacek Kaznowski, który by³ tam od dawna nie
kwestionowanym liderem PO,
wiceburmistrzami zostali Robert Radzik - PO i Andrzej
Opolski - Lewica i Demokraci.
Sztuka ta nie uda³a siê na Tar-

gówku, gdzie poprzestano na
wyborze przewodnicz¹cego
rady. Zosta³ nim Zbigniew Poczesny. Wybrano tak¿e wiceprzewodnicz¹cych rady. Na
Pradze Pó³noc sprawy stanê³y na wyborze przewodnicz¹cego: funkcjê tê powierzono
radnej Alicji D¹browskiej.
Moim zdaniem, jest wiele
przyczyn, które siê na to sk³adaj¹, a w ka¿dej dzielnicy
inne. Generalnie nale¿y
zwróciæ uwagê na ma³e doœwiadczenie nowo wybranych radnych, wœród których
jest wielu debiutantów. Nie
wszêdzie jak na Bia³o³êce
jest mo¿liwoœæ wy³¹cznej
wspó³pracy PO i LiD. Na Targówku zaznaczy³a swoj¹
obecnoœæ grupa spó³dzielców, która sta³a siê przys³owiowym jêzyczkiem u wagi.
Podobnie trudna jest sprawa
na Pradze, gdzie uk³ad si³ w
radzie jest praktycznie wyrównany, co widaæ po efektach jej dotychczasowych
posiedzeñ. W trakcie trzech
czêœci pierwszej sesji tak naprawdê uda³o siê jedynie doprowadziæ do zaprzysiê¿enia
wszystkich radnych i wyboru
przewodnicz¹cego rady. Kolejne posiedzenie ma odbyæ
siê 21 grudnia, a w jego porz¹dku przewidziane jest powo³anie nowego zarz¹du,

wybór wiceprzewodnicz¹cych rady i uruchomienie prac
komisji rady. Najwy¿szy to
czas, bo ¿ycie nie lubi pró¿ni, a do urzêdu wp³ywaj¹
wci¹¿ to nowe wnioski choæby osób ubiegaj¹cych siê o
poprawê warunków mieszkaniowych. Nowa rada powinna jak najszybciej przyjrzeæ
siê propozycjom bud¿etu
dzielnicy na 2007 rok i ewentualnie jeszcze przed uchwaleniem go przez radê miasta,
próbowaæ wnieœæ do niego
swoje poprawki. Spraw pilnych dla nowej rady jest wiele, choæby zbadanie przyczyn
zamarcia wszelkich inwestycji na Pradze. Istniej¹cy jeszcze zarz¹d trwa si³¹ inercji,
nie maj¹c wiêkszoœciowego
zaplecza wœród radnych,
skutkiem czego administruje
a nie zarz¹dza, tym bardziej,
i¿ Pani Prezydent odebra³a
mu wiele z posiadanych dotychczas kompetencji.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej

technologie bezpieczeñstwa
www.suskiplus.pl

SPRZEDA¯ ♦ MONTA¯ ♦ SERWIS 24 GODZ.
DRZWI ANTYW£AMANIOWE ♦ OKNA ♦ ZAMKI
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE
AUTORYZOWANY PUNKT
Wyj¹tkowa
HANDLOWO-US£UGOWY
odpornoœæ
Warszawa ul. Dobra 17
na w³amania,
tel./fax (022) 826 01 68
certyfikaty Klasy C
kom. 0601 062 773

Rada wielu

Spokojne pocz¹tki
„Rada wielu – zguba celu” napisa³ bodaj¿e Kazimierz
Brodziñski. Kiedy patrzê na moje kole¿anki i kolegów z
Rady miasta sto³ecznego Warszawy, mam nadziejê, ¿e te
s³owa nie bêd¹ dotyczyæ obecnej kadencji. Jednak
pierwsz¹ czêœæ cytatu uczyniê tytu³em mojej rubryki. Niech
bêdzie dla mnie samego i innych radnych przestrog¹.
Jest nas w radzie miasta nym wybranym przez miesz60 i ³atwo wœród bie¿¹cych kañców dzielnic Bia³o³êka i
sporów straciæ z oczu naj- Praga Pó³noc.
wa¿niejszy cel – rozwój naSesja Rady Warszawy w
szej kochanej stolicy. Liczê dniu 14 grudnia rozpoczê³a
jednak na rozs¹dek radnych. siê oddaniem ho³du ofiarom
W tej kadencji jest najwiêcej stanu wojennego. Nastêpnie
nowicjuszy, nieska¿onych radni przyjêli ostatnie zmiany
z³ymi nawykami poprzednich w bud¿ecie miasta na 2006 r.
kadencji. Jest te¿ najwiêcej S¹ to przede wszystkim pokobiet, a to pozwala liczyæ na prawki umo¿liwiaj¹ce rozlistonowanie emocji i wiêcej czenie inwestycji oraz dokoñkultury. Dlatego mam nadzie- czenie ich w 2007 r. Ratusz
jê na zupe³nie now¹ jakoœæ w w ostatniej chwili przeznaczy³
warszawskim samorz¹dzie.
œrodki na ratowanie kilku zaPragnê byæ Pañstwa usza- bytkowych budynków. Radni
mi i oczami w Radzie m.st. ustalili, ile bêdzie wynosi³a
Warszawy. Jako radny opo- pensja Pani Prezydent. Odzycji mogê byæ bezstronnym by³o siê to bez ¿enuj¹cych
recenzentem poczynañ k³ótni, które mia³y miejsce
w³adz Warszawy. Temu po- podczas ustalania zarobków
œwiêcê cykl moich felietonów Lecha Kaczyñskiego. Klub
na goœcinnych ³amach „No- PiS nie usi³owa³ „wyrwaæ” kilwej Gazety Praskiej”. Dlacze- kuset z³otych z zarobków
go w³aœnie tu? Dlatego, ¿e Hanny Gronkiewicz Waltz, w
ponad politycznymi podzia³a- odró¿nieniu od opozycji w
mi i sporami, jest to jedyna poprzedniej kadencji.
lokalna, praska gazeta „z
Jak na pocz¹tku ka¿dej kaprawdziwego zdarzenia”. A dencji Rady, ustalono liczbê i
jestem przede wszystkim rad- nazwy komisji. Nie oby³o siê

tu bez pewnych kontrowersji.
Radni SLD wnioskowali o
zmianê nazwy Komisji Edukacji i Rodziny na Komisjê
Oœwiaty, a sprawy dotycz¹ce
rodzin chcieli w³¹czyæ w kompetencje Komisji Pomocy
Spo³ecznej i Patologii. Na
szczêœcie, nie wszyscy radni
postrzegaj¹ tak rodzinê i propozycji tej nie popar³a nawet
czêœæ koalicyjnego klubu PO.
Po przerwaniu sesji do
œrody 20 grudnia, odby³o siê
spotkanie op³atkowe z udzia³em Pani Prezydent. Specjalnie na t¹ okolicznoœæ przywieziona zosta³a grupa dzieci z
domu dziecka. Hanna Gronkiewicz - Waltz wrêczy³a im
w blasku fleszy fotoreporterów prezenty.

Na zakoñczenie chcia³bym ¿yczyæ Pañstwu spokojnych, radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Niech
up³yn¹ nam spokojnie w gronie rodziny i najbli¿szych i nic
niech nie m¹ci nam wigilijnego nastroju.
Maciej Maciejowski
www.maciejowski.pl
maciej@maciejowski.pl
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Warszawa, Bo¿e Narodzenie 2005 r.

Cicha Noc w Berlinie
dokoñczenie ze str. 1

- Wielkie wra¿enie zrobi³a
na nas wizyta w domu seniora. Widzieliœmy na twarzach
s³uchaczy konsternacjê, gdy
nasz dyrygent zapowiedzia³
wykonanie kolêdy „Nie by³o
miejsca na Ciebie”, napisanej
w jednym z obozów koncentracyjnych w okresie II wojny
œwiatowej. Jednak pod koniec
trzeciej zwrotki z oczu siedemdziesiêcio- i osiemdziesiêciolatków pop³ynê³y ³zy... A gdy
zaraz potem wziêliœmy siê za

W Œwiêta Narodzenia naszego Pana,
prze¿ywaj¹c radoœæ p³yn¹c¹ z Betlejemskiej Groty,
sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia.

rzyszy³a p. Wanda Go³êbiowska z chóru Gold Old Ave)
oraz projektu miêdzynarodowych m³odzie¿owych sp³ywów kajakowych. Rozpoczêliœmy ju¿ wstêpne prace nad
finalizacj¹ pomys³ów.
Na razie jednak chóry Fundacji AVE szykuj¹ siê na marcowy wyjazd do Francji, na zaproszenie mera zaprzyjaŸnionego miasta Saint Pierre Les
Elbeuf i zespo³u Les Bakayas.

rêce i zaprosiliœmy do wspólnego wykonania „Cichej nocy”
w dwóch jêzykach – zgotowano nam prawdziw¹ owacjê mówi Marta Ferfet, œpiewaj¹ca w sopranach. – Wydaje mi
siê, ¿e to bardzo znacz¹ce, ¿e
my, m³odzi Polacy, mogliœmy
zaœpiewaæ dla niemieckich seniorów kolêdê, która dawa³a
nadziejê naszym rodakom w
okresie okupacji, a potem
wspólnie, jednym g³osem nuciliœmy: „Cicha noc – pokój
niesie ludziom wszem”...
Avetki nie tylko kolêdowa³y.
W czasie wolnym od œpiewu
uda³o siê zwiedziæ wiele ciekawych miejsc ze œwiatowej s³awy muzeami: Bode Museum i

Gdy nadesz³a pe³nia czasu,
zes³a³ Bóg Syna swego (...)
abyœmy mogli otrzymaæ przybrane synostwo.
List do Galatów 4.4-5

Pergamon Museum. Nie zabrak³o wizyty w weso³ym miasteczku, Domu Pos³a, wjazdu
na wie¿ê telewizyjn¹...
- Podejmowano nas bardzo
ciep³o, zreszt¹ dobrze siê
znamy. Kiedy goœciliœmy w
Berlinie dwa lata temu, zostaliœmy ciep³o zapamiêtani
przez gospodarzy – st¹d tegoroczne zaproszenie – wyjaœnia Bart³omiej W³odkowski,
dyrygent zespo³u i prezes
Fundacji AVE. – Strona niemiecka zapali³a siê tak¿e do
zaproponowanej przez nas
wymiany polskich i niemieckich seniorów (Avetkom towa-

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 022 610-52-60
05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax 022 728-52-06
Informacje o wspó³pracy: 0602-315-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii i alergologii

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 10 stycznia
27, 28 i 29 grudnia redakcja nie bêdzie czynna

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk EDYTOR Sp. z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w
tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Materia³y
p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja: 03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15
lok. 2 tel./faks 022 618-00-80, 022 618-24-38 poniedzia³ek
w godz. 14-18 od wtorku do pi¹tku w godz. 10-14
strona internetowa - www.ngp.pl
e-mail dla tekstów - ngp@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424
oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 423-63-64, 0606-969-280;

Niech Chrystus - S³owo Wcielone - pozostaj¹cy
wœród nas w S³owie i Eucharystii, otacza swoj¹
opiek¹ i obdarza mi³oœci¹ na Nowy 2007 Rok.
Niech Nowonarodzony stanie siê dla nas
wszystkich niewyczerpalnym Ÿród³em Bo¿ego
œwiat³a i nadziei.
£¹czê dar modlitwy,
+ S³awoj Leszek G³ódŸ

Pytania o istotê rzeczy
dokoñczenie ze str. 8

da. Te zdjêcia nie wisz¹ tutaj
razem przez przypadek. One
mówi¹ bardzo du¿o o ich autorce. Bo jak sama Ma³gorzata Sidor zaznacza, mo¿emy
o sobie du¿o wiedzieæ, bez
komunikacji bezpoœredniej
czy werbalnej. Mo¿emy siê
poznawaæ poprzez obrazy,
zdjêcia, muzykê, jak¹ znamy
i lubimy.
Te zdjêcia, stanowi¹ce
pewn¹ ca³oœæ, pokazuj¹ dwie
podstawowe przestrzenie, w
jakich porusza siê ka¿dy
cz³owiek, przestrzeñ prywatn¹ i spo³eczn¹. Przestrzeñ prywatna to dom, we-

randa, niedokoñczony posi³ek, religia, d³onie na drewnianym stole.
- To moja weranda, moje
d³onie, moja obecnoœæ –
mówi Ma³gorzata Sidor.
Natomiast przestrzeñ spo³eczna to uczestnictwo w ró¿nych wydarzeniach, takich
jak pogrzeb Ryszarda Kukliñskiego czy uroczystoœæ ku
pamiêci Józefa Kurasia
„Ognia” w Zakopanem.
- Œwiadomie wybra³am
dwóch bohaterów, sponiewieranych, a absolutnie wspania³ych – mówi artystka. – Wierzê,
¿e powo³ujemy pewnych ludzi,
¿eby byli naszymi herosami.

Artystka wierzy te¿ w przeznaczenie.
- Mamy w swoim ¿yciu nieskoñczon¹ iloœæ mo¿liwoœci –
twierdzi Ma³gorzata Sidor –
ale nasz los jest gdzieœ zapisany. Istnieje coœ takiego, jak
przeznaczenie, jak prawda
absolutna. Ale to trudny temat.
Miar¹ cz³owieczeñstwa
jest równie¿ stosunek do
zwierz¹t i do natury w ogóle.
St¹d na wystawie zdjêcia kotów i ptaków. Relacje z innymi istotami œwiadcz¹ bowiem,
o naszej ludzkiej kondycji.
Na wystawie zaprezentowany zosta³ równie¿ stó³ pokryty zielonym myd³em –

ostatnia ³awka. Nie oœla, lecz
ostatnia. S¹ uczniowie, trochê nieprzystosowani, inni,
którzy zawsze wybieraj¹
ostatni¹ ³awkê. Ma³gorzata
Sidor nazywa siebie w³aœnie
„uczniem ostatniej ³awki’.
Myœlê, ¿e w pozytywnym znaczeniu- cz³owieka, który nie
przyjmie potulnie podawanych mu prawd, lecz zawsze
poszukuje i pyta o istotê rzeczy.
Wystawê fotografii Ma³gorzaty Sidor „Nie ma nas w tej
chwili, prosimy zadzwoniæ
póŸniej” w galerii fabs przy ul.
Brzeskiej 7 mo¿na ogl¹daæ
do 21 stycznia 2007r. w soboty o w godz. 16 – 19, a pozosta³e dni, po uzgodnieniu,
tel. : 505 – 121 - 417.
Joanna Kiwilszo

