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Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Bli¿ej
prostej?
Ostatnio, prawie w ka¿dym
wydaniu, pisaliœmy o problemach, zw³aszcza z budow¹
pawilonu A2. Daleko jeszcze,
by cieszyæ siê, ¿e minê³y, ale
za parê dni zawiœnie ju¿ na
nim wiecha: oddany zostanie
stan surowy zamkniêty wraz z
instalacjami wewnêtrznymi.
Jednoczeœnie miasto zaak-

nowa gazeta praska 1

ceptowa³o wstêpn¹ koncepcjê
budowy ³¹cznika B2, co pozwoli na du¿o lepsz¹ komunikacjê miêdzy poszczególnymi
budynkami. Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami,
podpisano porozumienie, pozwalaj¹ce na w³¹czenie Szpitala Praskiego do systemu
dokoñczenie na str. 5

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

 bezbolesne leczenie
sobota 9-14
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
na metalu i cyrkonie

Zapraszamy równie¿ Pacjentów
ubezpieczonych w ALLIANZ i w VISION
a tak¿e posiadaj¹cych kartê EURO<26.

ul. Bia³ostocka 7, tel. 022 619-81-94
ul. Targowa 2, tel. 022 618-40-50
ul. Potocka 14, tel. 022 833-43-43
Lecznice czynne: pn.-pt. 8.00-20.00, sobota 8.00-13.00

www.demeter.com.pl

Kolejarski dar ¿ycia
30 lat temu powsta³ na Pradze Kolejarski Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zofii Szlenkierówny. Jego
za³o¿ycielk¹ by³a pielêgniarka Zofia Wawerska. W marcu
1984 roku, po jej rezygnacji, wybrano nowy zarz¹d klubu. Prezesem zosta³ Jan Baczewski, który tê funkcjê pe³ni do dziœ. W sk³ad zarz¹du wchodz¹ tak¿e: Wojciech
Zdunek i Miros³aw Artecki – wiceprezesi; Krzysztof Waækowski – sekretarz; Leszek Gruszczyñski – skarbnik; Wac³aw Dziêcio³ i Maciej Bogdan – cz³onkowie; komisja rewizyjna: Marek Kwiek – przewodnicz¹cy, Anna Jaworska
i Piotr Waækowski.
Od pocz¹tku istnienia klu- Zenonem Surm¹, prezesem zabu zarejestrowanych by³o 737 rz¹du PKP PLK Krzysztofem
cz³onków, w tym 41 kobiet. Celiñskim i dyrektorem logistyTeraz jest 140 osób, w tym 15 ki Monik¹ Ruskowiak.
dokoñczenie na str. 7
kobiet. Dotychczas cz³onkowie klubu oddali 4629 litrów
krwi. Za zas³ugi w dziedzinie
krwiodawstwa klub i jego
cz³onkowie otrzymali wiele
odznaczeñ pañstwowych, tytu³ów „Zas³u¿ony dla zdrowia
narodu”, Krzy¿y Zas³ugi oraz
medali i odznaczeñ Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
21 – 22 listopada to Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Dzieñ póŸniej Klub HDK PCK
przy Centrali PKP Polskie Linie
Kolejowe SA w Warszawie obchodzi³ jubileusz 30-lecia. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹
œw. w Katedrze œw. Floriana.
Nastêpnie poczty sztandarowe
i delegacje 15 klubów krwiodawców z ca³ej Polski przesz³y
do gmachu PKP PLK przy ul.
Targowej. W sali konferencyjnej
krwiodawcy spotkali siê z przedstawicielami w³adz PCK: Mazowieckiego Zarz¹du Okrêgowego i Praskiego Zarz¹du Rejonowego oraz krajowym duszpasterzem krwiodawców ks. p³k.

¯YWNOŒÆ EKOLOGICZNA
• Prawdziwe Tradycyjne Wêdliny i Kie³basy
• Rêcznie wytwarzane sery bia³e i ¿ó³te dojrzewaj¹ce
• Pyszne Pierogi !!!
• Prawdziwe mleko i mas³o
• Warzywa i owoce
• Naturalnie kiszona kapusta i ogórki
Amrita, ul. Ksi¹¿kowa 9c
tel: 022 498-88-83; www.amrita.pl
pn.-pt.: 10.00-20.00; sob. 9.00-15.00

Zapraszamy 6 grudnia
na Grand Prix Polski 2008
w ratownictwie wodnym
do DOSiR Warszawa Praga Pó³noc ul. Jagielloñska 7.
Wiêcej informacji na stronie 11

PORADNIA OKULISTYCZNA
tel. 022 833-43-43

„Orlik 2012”
na Targówku

Takiego najazdu reporterów
i VIP-ów, jak na otwarcie pierwszego w Warszawie boiska „Orlik 2012” 25 listopada, Targówek jeszcze nie prze¿ywa³.
Zapewne magnesem by³a
obecnoœæ s³ynnego pi³karza,
nazywanego kiedyœ Czarn¹
Panter¹ i Czarn¹ Per³¹ - Eusebio da Silva Ferreira, który zosta³ patronem obiektu. W swej
karierze Euzebio strzeli³ 727
bramek w 715 meczach, w reprezentacji Portugalii 41 goli w

SPECJALNA
OFERTA
ŒWI¥TECZNA
prezent dla Ka¿dego

NOWA OFERTA!

SprawdŸ

dokoñczenie na str. 7

Zbadaj
s³uch
Wszystkie osoby maj¹ce
trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady audioprotetyka w gabinecie firmy Fonikon, który mieœci siê
w przychodni Wojewódzkiego
Szpitala Bródnowskiego przy
ulicy Kondratowicza 8 (gabinet nr 139, tel. 022 326 56 20).
Fonikon jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005. Proponuje szeroki
wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych i akcesoriów
firmy Oticon, która od ponad
100 lat s³u¿y pomoc¹ osobom
s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!
Z tym og³oszeniem
badanie s³uchu gratis
i 5% rabatu
na aparat s³uchowy!

KREDYT GOTÓWKOWY od 500 z³ do 80000 z³
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SZYBKA PO¯YCZKA
DLA KA¯DEGO
BEZ PORÊCZYCIELI
DU¯A PRZYZNAWALNOŒÆ
NIE POBIERAMY OP£AT
RÓWNIE¯ BEZ BIK
SPECJALNA OFERTA DLA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
DO 85 ROKU ¯YCIA!!!

Decyzja w 2 minuty,
PIENI¥DZE TEGO
SAMEGO DNIA!!!

Warszawa
ul. Marymoncka
105 lok. 40

(przy Szpitalu Bielañskim)
(022)

425-01-60

MO¯LIWOŒÆ DOJAZDU DO KLIENTA

2 nowa gazeta praska
ul. Jagielloñska 7
tel. (22) 619 81 38, (22) 619 76 98
www.dosir.waw.pl

ul. Szanajcy 17/19
tel. (22) 619 11 20
(22) 670 20 61

• p³ywalnia:
- basen sportowy (12,5 m x 25 m)
- basen rekreacyjny (sztuczna rzeka, masa¿e, kaskada)
- nauka p³ywania, aqua aerobik
• zajêcia dla niepe³nosprawnych (w wodzie)
• si³ownia (nowoczesne przyrz¹dy)
• sauny (parowa i sucha)
• masa¿e
• bilard i krêgielnia
• hala sportowa
wynajem, imprezy

Niemen - rzeka wspomnieñ
Pod takim tytu³em 23 listopada w Bia³o³êckim Oœrodku Kultury odby³ siê kolejny koncert z cyklu „Malarze s³owa”. Po paŸdziernikowym koncercie poœwiêconym znanym i nieznanym piosenkom Agnieszki Osieckiej, tym razem Margita Œlizowska i Marcin Ko³aczkowski zaprezentowali nam piosenki z repertuaru Czes³awa Niemena.

BEZP£ATNY PARKING
od ul. Wrzesiñskiej

• hala sportowa
wynajem, imprezy

• sauna (kameralna)
ul. Kawêczyñska 44
• aerobik
• kompleks boisk w budowie
• program senior
• gimnastyka zdrowotna
• gimnastyka geriatryczna
• zajêcia sportowe dla dzieci i m³odzie¿y

Nie tylko dla pra¿an
„Warszawska Praga w latach 1939-1945. Fakty i wspomnienia z czasów terroru” to
najnowsza publikacja wydana
przez dzia³aj¹c¹ tak¿e na
rzecz popularyzacji warszawskiej Pragi Fundacjê Hereditas. Choæ dzielnica doczeka³a
siê ju¿ kilku publikacji dotycz¹cych czasu ostatniej wojny, to
nowa pozycja z pewnoœci¹
uzupe³nia nasz¹ wiedzê o szereg nowych elementów. Na
ksi¹¿kê z³o¿y³y siê trzy autentyczne historie z lat ostatniej
wojny, uszeregowane w trzy
rozdzia³y, rozgrywaj¹ce siê na
terenie warszawskiej Pragi. Ich
autorami s¹ trzej œwiadkowie
tamtych czasów - w kolejnoœci
to Hubert Kossowski, W³adys³aw Janczewski oraz Tadeusz
Kulbicki.
Czêœæ I ksi¹¿ki zatytu³owana „Przedmoœcie praskie w l.
1939-1945” to szereg informacji dotycz¹cych czasu okupacji i Powstania Warszaw-

skiego na Pradze oraz na terenie najbli¿szych jej okolic Marek, Legionowa, Rembertowa i Otwocka, czyli tzw.
„Obro¿y” jak w nazewnictwie
Armii Krajowej okreœlano ten
obszar. Zosta³y one skreœlone piórem Huberta Kossowskiego, m.in. autora zorganizowanej w 2007 r. na terenie
d. WWW „Koneser” wystawy
„Powstanie Warszawskie na
Pradze”. Autor pokrótce
przedstawia przebieg dzia³añ
bojowych, szczególnie walk w
czasie Powstania Warszawskiego oraz losy ludnoœci cywilnej. Opisuje te¿ ma³o znane pierwsze miesi¹ce funkcjonowania warszawskiej Pragi
po wkroczeniu Armii Czerwonej, m.in. represje, jakie dotyka³y ¿o³nierzy organizacji
niepodleg³oœciowych.
Czêœæ II i III maj¹ charakter ju¿ œciœle wspomnieniowy.
Czêœæ II publikacji nosi tytu³
„Szko³a poœród nocy”. S¹ to

spisane przez W³adys³awa
Janczewskiego, nauczyciela
Gimnazjum i Liceum im. Króla W³adys³awa IV, wspomnienia dotycz¹ce tajnego nauczania na Pradze - trudnych
pocz¹tków, zaanga¿owania
mieszkañców oraz samych
uczniów w jego organizowanie, zagro¿eñ i niebezpieczeñstw zwi¹zanych z jego
prowadzeniem.
Czêœæ III – „Mennica Pañstwowa oczami jej mieszkañca i pracownika w latach
1939-1944” - to wspomnienia
z lat okupacji, zwi¹zane z
dzia³aj¹c¹ od 1924 roku przy
ul. Markowskiej 18 Mennic¹
Pañstwow¹. Ich autorem jest
Tadeusz Kulbicki, który by³
synem komendanta obrony
przeciwlotniczej Mennicy, Kazimierza Kulbickiego.
Ksi¹¿ka zawiera tak¿e interesuj¹cy dodatek. Jest nim
p³yta DVD z archiwaln¹ relacj¹ komendanta VI Obwodu
AK „Praga”, p³ka Antoniego
W³adys³awa ¯urowskiego ps.
„Andrzej”, m.in. dowodz¹cego walkami w Powstaniu Warszawskim na Pradze.
Warto przytoczyæ s³owa
Mieczys³awa Wojdygi, Prezesa Towarzystwa Przyjació³
Pragi, który w przedmowie
ksi¹¿ki m.in. pisze:
Bo Praga to nie tylko „cwaniaczki” z bazaru i dworców,
ale wielu wspania³ych ludzi,
którzy tu ¿yli, pracowali i
kszta³cili siê. Nie zawiedli, gdy
potrzebowa³a ich Ojczyzna i
za sw¹ postawê p³acili czêsto
cenê najwy¿sz¹. W trudnych
latach okupacji wrodzony
spryt, odwaga, a czêsto tak¿e humor, pomaga³y im ¿yæ i
przetrwaæ. Nie zabrak³o ch³opaków z Pragi na barykadach
Powstania Warszawskiego i
na wszystkich niemal frontach
Europy.
Bez w¹tpienia publikacja ta
pozwala zachowaæ pamiêæ o
Pradze i pra¿anach czasu
wojny, stanowi ho³d dla ich
poœwiêceñ i ofiarnoœci.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w
cenie 30 z³ m.in. u wydawcy,
Fundacji „Hereditas” – informacje pod nr tel 022 353 83
30 lub na stronie internetowej
http://www.fundacja-hereditas.pl/index.php
Micha³ Pilich

Wokalistom towarzyszy³
zespó³ muzyczny „Kameleon
Septet” w sk³adzie: Hadrian
Filip Tabêcki – piano, Sebastian Wypych – kontrabas,
Rados³aw Kiszewski – tr¹bka,
Mariusz Jeka – klarnet, saksofon, Pawe³ Stankiewicz –
gitara, Szymon Linette – perkusja, oraz Bart³omiej Krauz
– akordeon, œpiew. W rolê
spikera radiowego, przybli¿aj¹cego nam atmosferê czasów, w jakich tworzy³ Niemen,
wcieli³ siê Pawe³ Prokopczuk.
Dziêki jego dowcipnemu
komentarzowi, z fragmentami ¿yciorysu Czes³awa Niemena, mogliœmy przeœledziæ
kolejne etapy drogi twórczej
artysty. Kariera Niemena,
wówczas Czes³awa Wydrzyckiego, rozpoczê³a siê od
sukcesów odniesionych w

konkursach dla piosenkarzyamatorów. Z tego okresu wys³uchaliœmy takich piosenek,
jak „Coœ, co kocham najwiêcej”, „Hej dziewczyno, hej!”,
czy „Nie b¹dŸ taki Bitels”.
PóŸniej Niemen wystêpowa³ z zespo³em „NiebieskoCzarni”, a nastêpnie z zespo³em „Akwarele”. Wtedy powsta³o wiele wspania³ych piosenek. „Zabawa w ciuciubabkê”, „Pod Papugami”, „Domek bez adresu”, to tylko niektóre, jakie zaprezentowali
nam Margita Œlizowska i Marcin Ko³aczkowski podczas
bia³o³êckiego koncertu. Szko-

da, ¿e prawie we wszystkich
utworach muzyka zag³usza³a wokalistów. Czasem zupe³nie nie mo¿na by³o zrozumieæ, co œpiewaj¹.
Spektakl utrzymany by³ w
konwencji audycji radiowej z
lat 60-tych, kiedy królowa³
big-beat i pewnie dlatego piosenki by³y wykonane w tak
„dynamiczny” sposób. O ile
jednak takie wykonanie „P³on¹cej stodo³y” jest jak najbardziej na miejscu, o tyle nie
pasuje do „W³óczêgi”, który
jest przecie¿ nastrojow¹, rosyjsk¹ ballad¹.
Przeciwwag¹ do tych rockowych utworów by³o œwietne, jazzuj¹ce wykonanie piosenki „Sprzedaj mnie wiatrowi” (bardziej znanej z repertuaru Ewy Bem ni¿ Niemena)
przez Marcina Ko³aczkowskiego. Margita Œlizowska
bardzo piêknie zaœpiewa³a
„Wspomnienie” do wiersza
Juliana Tuwima.
W koncercie wykorzystano
równie¿ fragmenty archiwalnych nagrañ Czes³awa Niemena „Pieœñ wojów”, „Ptaszek” i „Dziwny jest ten œwiat”.
W sumie otrzymaliœmy interesuj¹cy spektakl, przypominaj¹cy nam wielk¹ indywidualnoœæ polskiej sceny rockowej,
jak¹ by³ Czes³aw Niemen.
Joanna Kiwilszo

DOM POGRZEBOWY TARCHOMIN
ul. Mehoffera 52, tel. 022 428-27-32
ca³odobowe pogotowie pogrzebowe
tel. 0609-231-229, 0608-332-406

XXVII sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

W sennej atmosferze
W wyj¹tkowo sennej (do
czasu) atmosferze toczy³y
siê obrady XXVII Sesji praskiej rady. Debata toczy³a siê
pod dyktando rz¹dz¹cej koalicji PO-SLD-niezale¿ni,
którzy dysponowali wiêkszoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ przyjêcie
wszelkich uchwa³. Rada w
trakcie sesji praktycznie bez
dyskusji i bez sprzeciwu
os³abionej nieobecnoœciami
opozycji podjê³a szereg
uchwa³, miêdzy innymi w
sprawie wyra¿enia opinii dot.
projektu uchwa³y w sprawie
przekazania dzielnicom m.st.
Warszawy do wykonywania
niektórych zadañ i kompetencji m.st. Warszawy, co ma
usprawniæ i przyspieszyæ obs³ugê mieszkañców Warszawy (trzy przeciw i dwa

wstrzymuj¹ce). Podjête tak¿e zosta³y uchwa³y w sprawie zaopiniowania zmian w
za³¹czniku Dzielnicy Praga
Pó³noc m.st. Warszawy do
Uchwa³y nr XXI/709/2007
Rady m.st. Warszawy z dnia
20.12.2007 r. w sprawie bud¿etu m.st. Warszawy na rok
2008. Zaproponowana korekta wydatków by³a powodowana koniecznoœci¹ uzupe³nienia dotacji dla niepublicznych placówek oœwiatowych na Pradze (jeden przeciw i dwa wstrzymuj¹ce),
oraz wydatków, które nie
wygasaj¹ z up³ywem 2008
roku. To chyba jedna z najwa¿niejszych uchwa³ tej sesji podejmowana na wniosek
zarz¹du broni¹cego w ten
sposób œrodków tegoroczne-

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii
Bezterminowa, bezp³atna opieka
Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych
Refundacja NFZ i inne dofinansowania
Praga Pó³noc
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

Bródno
ul. Wyszogrodzka 1

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

(róg Rembieliñskiej)

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

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

go bud¿etu przed mo¿liwoœci¹ ich utraty w dniu zakoñczenia roku bud¿etowego,
czyli 31 grudnia na inwestycje, które nadal trwaj¹ jak
hala przy Kowieñskiej 12/20
(dwa wstrzymuj¹ce). Tak¿e
przy symbolicznym sprzeciwie (dwa g³osy wstrzymuj¹ce) podjêto uchwa³ê w sprawie zaopiniowania projektów
wykazów lokali u¿ytkowych
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej w domach wielolokalowych na rzecz aktualnych
najemców. O¿ywienie na sesji nast¹pi³o po wyczerpaniu
czêœci merytorycznej obrad
rady, czyli w 45 minucie i
pojawieniu siê radnego Wachowicza, który w punktach
interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski oraz
sprawy ró¿ne wykaza³ istotne zainteresowanie sprawami dzielnicy usilnie dopytuj¹c
siê m.in., w ci¹gu jakiego
czasu urz¹d powinien odpowiedzieæ na zapytanie radnego. Ta czêœæ obrad, która
trwa³a równie¿ 45 minut, nie
wnios³a nic nowego do
spraw praskich; pokaza³a jedynie, ¿e to, co najlepiej niektórzy potrafi¹ - to æwiczenie
pustos³owia.
DCH

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Opinia za opini¹

kto by³ inicjatorem zmiany,
mo¿e – wobec sprzecznych
danych – warto zamówiæ ekspertyzê historyka, dotycz¹c¹
M. Fersta; nie ma tego nazwiska na liœcie prezesa J. Kurtyki, dotycz¹cej zmian nazw
ulic. Nie budzi³ sprzeciwu Œw.
Wincenty Palotti, za³o¿yciel
Zgromadzenia Sióstr Pallotynek, które od 1954 r. pracuj¹
na Targówku, m.in. prowadz¹
zajêcia z m³odzie¿¹ i publiczne przedszkole. Za zmian¹
nazwy ulicy opowiedzia³o siê
14 radnych, 3 wstrzyma³o siê
od g³osu.
Kolejny projekt uchwa³y
dotyczy³ zaopiniowania projektu uchwa³y Rady Warszawy w sprawie przekazania
dzielnicom do wykonywania
niektórych zadañ i kompetencji Miasta. Grzegorz Zawistowski przekonywa³, ¿e projekt nale¿y akceptowaæ co do
zasady, natomiast co do
szczegó³ów wymaga on procedowania. W trakcie dyskusji Witold Harasim wycofa³
swój wniosek, by poparcie
projektu „co do zasady” zast¹piæ poparciem „co do intencji”. W uchwale, przyjêtej
10 g³osami (6 radnych
wstrzyma³o siê od g³osu),

Zwo³ana na 18 listopada sesja by³a pod ka¿dym wzglêdem zwyczajna. Obrady prowadzi³ przewodnicz¹cy Zbigniew Poczesny. Przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji, informacja o pracach zarz¹du dzielnicy miêdzy sesjami, interpelacje i wnioski oraz przyjêcie 5 uchwa³ zajê³o 2 godziny. Zmienia³a siê frekwencja: na pocz¹tku by³o
13 radnych, pierwsz¹ uchwa³ê g³osowa³o 18 radnych,
przy ka¿dej nastêpnej by³o o jedn¹ osobê mniej.
W interpelacjach Janina kusji na sesji, 17 g³osami przy
Paszkowska po raz kolejny 1 wstrzymuj¹cym siê, radni
uzasadnia³a potrzebê budo- pozytywnie zaopiniowali prowy toalet w miejscach pu- jekt uchwa³y Rady. Warszablicznych; ich brak powodu- wy w sprawie wyra¿enia zgoje, ¿e fekalia znajduj¹ siê np. dy na zawarcie przez m.st.
w budkach telefonicznych i Warszawa umów na okres
ko³o œmietników. Burmistrz przekraczaj¹cy rok bud¿etoGrzegorz Zawistowski za- wy (lata 2009 – 20011) w zapewni³, ¿e imprezy organizo- kresie utrzymania porz¹dku i
wane przez urz¹d s¹ zabez- czystoœci na terenie dzielnipieczone pod tym wzglêdem; cy Targówek. Umowy dotyna ustawienie toalet we czyæ bêd¹ m.in. zimowego i
wszystkich miejscach dzielni- letniego oczyszczania ulic,
ca nie ma œrodków finanso- terenów gminnych, szaletów
wych, ale bêd¹ prowadzone miejskich i kabin sanitarnych,
rozmowy z zarz¹dem miasta akcji „Czysta Warszawa”,
w tej sprawie. Jêdrzej Kunow- utrzymania Miejsc Pamiêci
ski zg³osi³ potrzebê koordy- Narodowej.
nacji œwiate³ na rondzie ¯aba
Projekt uchwa³y o zmianie
i up³ynnienia tam ruchu, z nazwy ulicy „Mieczys³awa
udzia³em policji.
Fersta” na ulicê „Œw. W. PaReakcj¹ w³adz na wnie- lottiego” wywo³a³ kilka pytañ:
sion¹ przez Kamilê Kardas
sprawê przemocy w SP nr 84
przy ul. Radzymiñskiej jest
doniesienie do prokuratury.
Projekt uchwa³y o zmianie
za³¹cznika dzielnicowego do
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
bud¿etu m.st. Warszawy na
czerwca 1960 r - Kodeksu Postêpowania Administracyj2008 rok zosta³ pozytywnie
nego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz
zaopiniowany przez komisje:
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowarozwoju inwestycji i ochrony
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
œrodowiska, oœwiaty oraz buNr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
d¿etu i finansów. Po dyskusji
Prezydent m.st. Warszawy
na temat autopoprawki zarz¹du, której radni nie otrzymali na
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników
piœmie, za uchwa³¹ g³osowa³o
nieruchomoœci usytuowanych w s¹siedztwie plano13 osób, 4 by³y przeciwne, 2
wanej inwestycji, ¿e zosta³a wydana DECYZJA Nr
wstrzyma³y siê od g³osu.
127/CP/2008 z dnia 20.11.2008 r. o ustaleniu lokalizaWœród uchwalonych zmian
cji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budos¹ m.in.: zwiêkszenie o 300
wie sieci ciep³owniczej 2 x DN 350/500 wraz z kanalitys. z³ kwoty na modernizazacj¹ teletechniczn¹ wzd³u¿ istniej¹cej kanalizacji
cjê SP nr 42 przy ul. Balkot³ocznej w kierunku rejonu „Winnica”, na dzia³kach
nowej i o 150 tys. z³ na budoewid. nr: 15/3, 16/3, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1,
wê boisk szkolnych przy SP
26/1, 27/2, 29/2, 32/2, 33/2, 35/2 w obrêbie 4-01-15, na
nr 52 przy ul. Samarytanka
dzia³kach ewid. nr: 1/3, 1/4, 1/6, w obrêbie 4-01-28,
11/13; zmniejszenie o 150
na terenie Dzielnicy Bia³o³êka w Warszawie.
tys. z³ kwoty na budowê bopouczenie
iska w ramach programu
„Moje boisko Orlik 2012”
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ
(okaza³o siê, ¿e nie trzeba
siê z treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Buwymieniaæ gruntu pod teredownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
nem boisk).
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój 307, w poniedziaPo pozytywnej opinii mery³ki w godz. 10.00 do 16.00 oraz w czwartki w godz.
torycznych komisji, bez dys13.00 – 16.00.

ZAWIADOMIENIE

XXXIV sesja Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Bud¿et i szko³y
Podczas ostatniej sesji radni g³osowali nad zmianami w
nazwach i obwodach szkó³, w
myœl realizacji uchwa³y Rady
Warszawy z 27 wrzeœnia
2007 roku. Szko³a podstawowa nr 154 przy Leœnej Polanki otrzyma³a now¹ nazwê
poprzez dodanie s³ów „z oddzia³ami integracyjnymi”. Powiêkszy to bazê szkó³ przygotowanych do przyjêcia
dzieci z orzeczeniem do integracji. Jednoczeœnie spowoduje to zmniejszenie iloœci
uczniów w dwóch szko³ach
tego typu, funkcjonuj¹cych

dotychczas w Bia³o³êce.
Szko³y 342 i 344 s¹ jednymi
z wiêkszych szkó³ z klasami
integracyjnymi w stolicy, co
niekorzystnie wp³ywa na
dzieci. Generalnie, zmiany
obwodów maj¹ na celu zapewnienie optymalnych warunków pracy dla uczniów i
nauczycieli poprzez dostosowanie liczby uczniów do warunków, jakie stwarzaj¹ szko³y. Zmianom ulegaj¹ obwody
szkó³ – podstawowej z oddzia³ami integracyjnymi nr
112 im. Marii Kownackiej przy
Ostródzkiej, podstawowej z

oddzia³ami integracyjnymi nr
154 im. Edmunda Strzeleckiego przy Leœnej Polanki,
szko³y podstawowej nr 231
im. gen. Mariusza Zacharskiego przy Juranda ze Spychowa i szko³y podstawowej
z oddzia³ami integracyjnymi
nr 342 im. Jana Marcina
Szancera przy Strumykowej.
Radni g³osowali równie¿
nad zmianami w bud¿ecie na
ten rok – zmniejszeniu uleg³y
œrodki na letnie i zimowe
utrzymanie ulic, na opiekê
nad bezdomnymi zwierzêtami, na dowo¿enie uczniów do
szkó³, na stypendia socjalne,
na ewidencjê dzia³alnoœci gospodarczej. Zwiêkszeniu - o
ponad 172 tys. z³ - uleg³y
œrodki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. (egu)

stwierdza siê, ¿e projekt nie
przenosi w ca³oœci zadañ
okreœlonych w statucie m.st.
Warszawy oraz projekcie statutu dzielnic m.st. Warszawy
i ¿e nale¿y podj¹æ dalsze prace w tym kierunku.
Wyjaœnienia wiceburmistrza Wac³awa Kowalskiego
i informacje Witolda Harasima o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisjê rozwoju
inwestycji i ochrony œrodowiska przekona³y 14 radnych (1
wstrzyma³ siê od g³osu) do
pozytywnego zaopiniowania
projektu uchwa³y Rady Warszawy w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Bródno, z uwzglêdnieniem uwag merytorycznych, np. wniosku o przeanalizowanie mo¿liwoœci przed³u¿enia linii tramwajowej w ul.
Budowlanej na odcinku ul.
Rembieliñska do ul. Œw. WinK.
centego.

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 70-80 z³
- korony porcelanowe 370 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

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

Spadek z d³ugiem.
Co z nim zrobiæ?
Spadek kojarzony jest zazwyczaj z uzyskaniem korzyœci po stronie spadkobiercy.
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, i¿
spadkodawca pozostawia po
sobie tak¿e d³ugi. Pamiêtaæ
nale¿y, ¿e spadkobierca powo³any do spadku, b¹dŸ to drog¹
testamentow¹, b¹dŸ na mocy
dziedziczenia ustawowego,
wstêpuje w ogó³ praw i obowi¹zków zmar³ego z chwil¹
otwarcia spadku, po z³o¿eniu
stosownego oœwiadczenia.
Oznacza to, i¿ spadkobierca
sk³adaj¹c takowe oœwiadczenie mo¿e spadek przyj¹æ b¹dŸ
odrzuciæ. Musi tego dokonaæ w
ci¹gu szeœciu miesiêcy, od
momentu, kiedy dowiedzia³ siê
o tytule swego powo³ania.
Przyjêcie spadku mo¿e nast¹piæ wprost, tj. wraz z wszelkimi obci¹¿eniami, bez jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialnoœci za d³ugi spadkowe. Tym samym, przyjmuj¹c spadek wprost ponosimy
odpowiedzialnoœæ za d³ugi
spadkowe, tak¿e z ca³ego
swojego maj¹tku. Je¿eli wiêc
posiadamy informacje o
ewentualnych, nieuregulowanych zobowi¹zaniach finansowych spadkodawcy, to powinniœmy skorzystaæ z drugiej
formy przyjêcia spadku, tzw.
przyjêcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Ta
forma przyjêcia spadku spowoduje, i¿ spadkobierca odpowie za d³ugi spadkowe jedynie do wartoœci ustalonego
w inwentarzu stanu czynnego
spadku, nie bêdzie zaœ odpowiada³ ca³ym swoim maj¹t-

kiem. Trzeci¹ mo¿liwoœci¹,
jak¹ dysponuje spadkobierca,
jest odrzucenie spadku.
Odrzucenie spadku nastêpuje równie¿ przez z³o¿enie
oœwiadczenia przed s¹dem
lub notariuszem; wa¿ne jest,
aby spadkobierca dokona³
tego w ci¹gu szeœciu miesiêcy od otrzymania informacji,
o tytule swego powo³ania do
spadku. Odrzucenie spadku
skutkuje wy³¹czeniem od
dziedziczenia, gdy¿ przepisy
prawa traktuj¹ tak¹ osobê,
jakby nie do¿y³a otwarcia
spadku. W praktyce oznacza
to, i¿ udzia³ spadkowy, który
zosta³ odrzucony, przechodzi
na zstêpnych tego, który spadek odrzuci³ tj. dzieci, wnuki,
prawnuki itd. Co niezwykle
wa¿ne, wbrew powszechnemu mniemaniu, brak oœwiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku, nie bêdzie
skutkowa³ w œwietle przepisów brakiem chêci spadkobrania, a wrêcz przeciwnie,
gdy¿ taki spadkobierca mimo
woli przyjmie spadek wprost,

co niejednokrotnie nie bêdzie
le¿a³o w jego interesie.
Czym innym od instytucji
odrzucenia spadku, jest natomiast zrzeczenie siê spadkobrania, które nast¹piæ mo¿e
jedynie na mocy umowy z
przysz³ym spadkodawc¹, a
wiêc jeszcze za jego ¿ycia.
Umowa taka dla swej wa¿noœci musi mieæ formê aktu notarialnego. W tym przypadku
natomiast, zstêpni zrzekaj¹cego siê s¹ równie¿ wy³¹czeni
od dziedziczenia, chyba ¿e w
umowie pomiêdzy przysz³ym
spadkodawc¹ a zrzekaj¹cym
siê, postanowiono inaczej.
Warto zaznaczyæ, i¿ takie
zrzeczenie siê mo¿e zostaæ
uchylone na mocy nowej umowy miêdzy zrzekaj¹cym siê a
przysz³ym spadkodawc¹, która równie¿ musi byæ zawarta
w formie aktu notarialnego.
Podstawa prawna: Kodeks
Cywilny (Dz.U.64.16.93) art.
1012, art. 1015 § 1 i §2, art.
1020, art. 1031, art. 1048, art.
1049, art. 1050.
Anna Kiczor
prawnik
Kancelaria Doradztwa
Prawnego „Leximus”
ul. Radzymiñska 34 lok. 6
tel. 022 215 69 84
tel. kom. 0515 134 071
0500 020 048

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
Zapraszamy na:
- domowe pierogi i inne wyroby garma¿eryjne
- wiejskie, tradycyjne wêdliny
Czynne:
- produkty ekologiczne
pn.-pt. 10-19,
sob. 10-14
- inne

Realizujemy zamówienia œwi¹teczne i indywidualne

Sklep: ul. £odygowa 20, Warszawa
tel. 022 498-48-04

Wielokulturowoœæ Pragi
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Warszawska Praga przez wieki stanowi³a wspólny dom
dla ludzi ró¿nych wyznañ i narodowoœci. Symbolem dawnej wielokulturowoœci Pragi jest choæby bliskie s¹siedztwo
katedry œw. Floriana, cerkwi œw. Marii Magdaleny i budowli
zwi¹zanych ze spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. Niektóre ze spo³ecznoœci przeminê³y, czasem pozostawiaj¹c istniej¹ce w
krajobrazie dzielnicy materialne œlady, inne nadal wspó³tworz¹
obraz dzisiejszej Pragi. Wska¿my kilka z nich.
Zawsze dominuj¹c¹ pozycjê
U zbiegu ul. Jagielloñskiej i
mia³a spo³ecznoœæ polska wy- ul. Ratuszowej stoi najstarszy
znania rzymsko-katolickiego. praski zabytek. Jest to koœció³
Wspó³czeœnie na Pradze mie- Matki Boskiej Loretañskiej. To,
œci siê katedra diecezji war- co mo¿emy ogl¹daæ dzisiaj,
szawsko-praskiej (Katedra œw. jest dawn¹ kaplic¹ loretañsk¹
Floriana i œw. Micha³a Archa- powsta³¹ w latach 1640-44,
nio³a przy pl. Weteranów 1863 która od po³udnia przylega³a
r.) oraz siedziba ordynariusza do barokowego koœcio³a i
tej diecezji, która zosta³a utwo- klasztoru ojców bernardynów,
rzona przez Jana Paw³a II w rozebranego na pocz¹tku XIX
1992 roku. Koœció³ katedralny, wieku. Wzniesiona zosta³a
choæ odbudowany po niemal wedle projektu królewskiego
ca³kowitym zniszczeniu w 1944 architekta Konstantego Tenr. przez wycofuj¹ce siê wojska calli, przy wydatnym finansoniemieckie, stanowi znakomity wym wsparciu króla W³adys³aprzyk³ad stylu neogotyckiego, wa IV i królowej Cecylii Renaktóry w czasie wznoszenia ty. Wewn¹trz kaplicy znajduje
œwi¹tyni w latach 1888-1901 siê tzw. domek loretañski. Jest
pretendowa³ do miana polskie- on kopi¹ domu Matki Boskiej,
go stylu narodowego.
który wedle legendy zosta³ w
Warto te¿ dodaæ, ¿e przy ul. cudowny sposób przeniesiony
Kawêczyñskiej na Pradze przez anio³y z Ziemi Œwiêtej
znajduje siê jeden z najwiêk- do w³oskiego Loretto w 1291
szych koœcio³ów stolicy, Bazy- roku. W póŸniejszych wiekach
lika p.w. Najœwiêtszego Serca wielokrotnie kopiowano doJezusa. Jej g³ówn¹ fundatork¹ mek loretañski w innych kraby³a ksiê¿na Maria z Zawiszów jach, czego przyk³adem jest
Radziwi³³owa, dzia³aczka filan- nasz praski zabytek. Sam dotropijna i fundatorka koœcio³ów mek otoczony kru¿gankami
na praskich przedmieœciach znajduje siê poœrodku kaplicy,
(np. Nowe Bródno, ¯erañ). która od po³udnia otrzyma³a
Bry³a œwi¹tyni, wzorowana na dwie okr¹g³e baszty. Niegdyœ
wczesnochrzeœcijañskich ba- w o³tarzu czeœæ od licznych
zylikach, powsta³a w latach wiernych odbiera³a figura Mat1907-1923. W 1931 roku, ki Boskiej Loretañskiej, która
zgodnie z ¿yczeniami funda- obecnie znajduje siê w wartorki, parafia i opieka nad ba- szawskim koœciele akademiczylik¹ powierzona zosta³a ksiê- kim œw. Anny. Wspó³czeœnie
¿om Salezjanom, których cha- na jej miejscu znajduje siê
ryzmat œciœle zwi¹zany jest z gotycka, XV-wieczna figura
prac¹ edukacyjn¹ z m³odzie¿¹. Matki Boskiej Kamionkow-

skiej. Wspomniana kamionkowska rzeŸba stanowi wspomnienie po nieistniej¹cych ju¿
œwi¹tyniach Pragi, które uleg³y zag³adzie w czasie wyburzania zabudowañ dzielnicy
pod budowê fortyfikacji napoleoñskich w latach 1807-11 figura znajdowa³a siê do tego
czasu w parafialnym koœciele
Pragi, jakim by³ koœció³ œw.
Stanis³awa na Skaryszewie.
Do innych rozebranych wtedy
koœcio³ów nale¿a³ wspomniany ju¿ koœció³ bernardynów
przy ul. Ratuszowej oraz koœció³ sióstr bernardynek, który znajdowa³ siê na obszarze
dzisiejszego Parku Praskiego.
Spo³ecznoœci¹, która a¿ do
czasu drugiej wojny œwiatowej
by³a drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci, by³a spo³ecznoœæ
¿ydowska.
¯ydzi zamieszkiwali praski
brzeg od XVIII wieku. Zgodnie
z uchwa³¹ sejmow¹ z 1775
roku uzyskali pozwolenie na
zamieszkiwanie i wznoszenie
domów po prawej stronie Wis³y. Zezwolono im tak¿e na
wolny handel. ¯ydzi zamieszkiwali nale¿¹ce do króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego
miasteczko Golêdzinów (rejon
dzisiejszego ronda Starzyñskiego), a tak¿e Pragê. W 1792
roku na Pradze zamieszkiwa³o
892 ¯ydów, czyli 14,5% ludnoœci ówczesnej Pragi. By³ to
wówczas najwy¿szy odsetek
¯ydów w porównaniu z pozosta³ymi czêœciami Warszawy.
Oko³o 1775 roku powsta³a na
Pradze gmina ¿ydowska, która istnia³a do 2 po³. XIX w., gdy
dominuj¹c¹ rolê zyska³a m³odsza gmina warszawska.
Czo³ow¹ postaci¹ ówczesnej spo³ecznoœci ¿ydowskiej

by³ Samuel Jakubowicz - zwany Szmulem Zbytkowerem (od
nazwy rodzinnej wsi Zbytki),
zamo¿ny kupiec i dostawca
(tak¿e na us³ugach dworu królewskiego). Posiada³ na Pradze folwark (dzisiejszy rejon
Wytwórni Wódek przy ul. Z¹bkowskiej), a w 1780 roku uzyska³ od króla zgodê na za³o¿enie w swoich dobrach cmentarza. Od jego imienia pochodzi nazwa czêœci Pragi, gdzie
znajdowa³ siê wspomniany folwark – Szmulowizny.
Syn Szmula, bankier Berek
Sonnenberg w latach 1806-07
wystawi³ drewnian¹ synagogê
oraz dom nauki na nale¿¹cej
jeszcze do ojca posesji u zbiegu dzisiejszych ulic Jagielloñskiej i K³opotowskiego. Ca³¹
nieruchomoœæ Berek przekaza³ gminie ¿ydowskiej na Pradze. Decyzjê o wzniesieniu
murowanej synagogi prascy
¯ydzi podjêli w 1835 roku i nie
zwlekaj¹c rozpoczêli jej budowê. By³ to czas, gdy ¯ydzi stanowili ponad 40% ludnoœci
Pragi. Niewielki budynek zosta³ zaprojektowany przez Józefa Grzegorza Lessla wyró¿nia³ siê tym, i¿ wzniesiono go
na planie ko³a. W Europie znamy tylko szeœæ podobnych
okr¹g³ych synagog. Przez ponad wiek modli³y siê tu pokolenia praskich ¯ydów, a¿ nadszed³ czas ostatniej wojny, kiedy to hitlerowcy przekszta³cili
synagogê w odwszalniê. Zdewastowany, ale nie zniszczony gmach przetrwa³ okupacjê
i zosta³ barbarzyñsko rozebrany w 1961 r., pomimo figurowania w rejestrze prawem
chronionych zabytków.
W otoczeniu miejsca po synagodze przetrwa³y jednak
inne obiekty. Przy ul. Jagielloñskiej 28 mo¿emy ogl¹daæ jeden z najokazalszych zabytków dzielnicy. Jest to dawny

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

Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Micha³a Bergsona,
obecnie s³u¿¹cy m.in. za siedzibê Teatru Lalek „Baj” (mianem starozakonnych okreœlano kiedyœ osoby wyznania
moj¿eszowego). Modernistyczny gmach z nawi¹zuj¹c¹
do stylu polskiego renesansu
zosta³ zaprojektowany przez
wzmiankowan¹ ju¿ wy¿ej parê
architektów - Henryka Stifelmana i Stanis³awa Weissa.
Powsta³ w latach 1913-14, a
ukoñczenie budowy upamiêtnia istniej¹ca do dzisiaj na fasadzie tablica ozdobiona polskim or³em i warszawsk¹ syrenk¹. Obiekt s³u¿y³ jako szko³a, ochronka i internat dla dzieci ¿ydowskich. Równie¿ po s¹siedzku, przy ul. K³opotowskiego 31 przetrwa³ budynek dawnej ¿ydowskiej ³aŸni rytualnej,
tzw. mykwy. W mykwie znajdowa³ siê basen z wod¹ o powolnym przep³ywie. Pobo¿ni
¯ydzi dokonywali rytualnych
k¹pieli, np. przed œwiêtami religijnymi. Elegancki, frontowy
gmach mykwy powsta³ ok.
1910 r. wed³ug projektu Nauma Hornsteina. Dodajmy, ¿e
przy nieodleg³ej ulicy Sierakowskiego 7 w latach 19241926 powsta³ ¯ydowski Dom
Akademicki. Zachowany do
dziœ gmach, równie¿ dzie³o
Henryka Stifelmana, przeznaczony by³ dla 300 ¿ydowskich
studentów ró¿nych uczelni
warszawskich. Oprócz synagogi przy ul. Jagielloñskiej oraz
synagogi na ul. Bródnowskiej
na Nowej Pradze, praskim
¯ydom s³u¿y³y te¿ liczne domy
modlitwy umieszczone w zaadaptowanych do tego celu
mieszkaniach. W 1926 roku
by³o ich 38. Najbardziej znany
jest dom modlitwy przy Targowej 50/52 ozdobiony czêœciowo zachowanymi polichromiami - powstaje tu obecnie Muzeum Pragi.
¯ydzi na Pradze zajmowali
siê g³ównie handlem (w tym
przede wszystkim handlem
byd³em) i rzemios³em. Kres
istnienia tej spo³ecznoœci po³o¿y³a ostatnia wojna.
W czasach zaboru rosyjskiego na Pradze zamieszka³a tak¿e ludnoœæ wyznania
prawos³awnego. G³ównie byli
to wojskowi urzêdnicy przybyli
z g³êbi imperium carów, tak¿e kupcy.
Spo³ecznoœæ ta przed wiekiem stanowi³a ok. 10% ludnoœci dzielnicy. W wiêkszoœci
uciekli oni w 1915 roku wraz
z wycofuj¹c¹ siê pod naporem
wojsk niemieckich armi¹ rosyjsk¹. Jednak w odrodzonej
Rzeczypospolitej zamieszkiwali tak¿e tzw. biali Rosjanie,
którzy nie chcieli lub nie mogli wróciæ do bolszewickiej
wtedy Rosji. Im to, a tak¿e
prawos³awnym ró¿nych narodowoœci, s³u¿y³a w okresie
miêdzywojennym cerkiew
p.w. Œw. Marii Magdaleny.
Obecnie jest to Metropolitarna Cerkiew Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, obok której znajduje siê siedziba metropolity zwierzchnika polskiego prawos³awia. Budowla o charakterystycznej bryle zwieñczonej piêcioma kopu³ami, powsta³a w latach 1867-69 wed³ug projektu Miko³aja A. Syczewa. Zachwyca zachowany
wystrój z licznymi ikonami i
freskami zdobi¹cymi wnêtrze.
Warto wspomnieæ, i¿ w
okresie zaborów znajdowa³y

siê tak¿e inne, znacznie
mniejsze cerkwie, które nie
dotrwa³y do naszych czasów.
Umieszczone by³y one wewn¹trz istniej¹cych ju¿ budynków, w ich przystosowanych
do funkcji liturgicznych czêœciach. W 1896 r. oddano do
u¿ytku cerkiew wojskow¹ p.w.
œw. Jerzego Zwyciêzcy w
kompleksie koszar zlokalizowanych u krañca ul. Targowej.
Rok póŸniej powsta³a prawos³awna kaplica przy Dworcu
Petersburskim, któr¹ poœwiêcono 31 sierpnia 1897 r. z okazji przybycia do Warszawy
cara Miko³aja II z ma³¿onk¹.
W gmachu przy ul. Floriañskiej, s³u¿¹cym w okresie miêdzywojennym weteranom Powstania Styczniowego, ukoñczono w 1900 r. kaplicê Matki
Boskiej Pocieszycielki Strapionych, a tak¿e oko³o roku
1900 zorganizowano kaplicê
œw. Sergiusza z Radonie¿a
obok nale¿¹cych do carskiego wojska Warsztatów Artyleryjskich przy Stalowej 71.
Pragê zamieszkiwali i zamieszkuj¹ nadal wyznawcy koœcio³ów ewangelickich. Ta kilkuprocetowa w stosunku do
ogó³u ludnoœci spo³ecznoœæ nie
posiada³a na Pradze osobnych
miejsc kultu czy spotkañ. Wiemy jednak, ¿e w koñcu XVIII w.
we wspominanym ju¿ miasteczku Golêdzinów zamieszkiwali w wiêkszej liczbie ewangeliccy osadnicy niemieckiego
zapewne pochodzenia, którzy
prowadzili wtedy kilka za³o¿onych nad rzek¹ garbami.
Ewangelikom s³u¿y³ niewielki
drewniany zbór, zniszczony w
czasie zawieruch dziejowych
jakie przetoczy³y siê przez Pragê na prze³omie XVIII i XIX wieku, a tak¿e cmentarz, którego
ostatnie œlady dotrwa³y do lat
60. XIX w.
Obecnie zupe³nie now¹ spo³ecznoœci¹ zamieszkuj¹c¹ Pragê s¹ Wietnamczycy, którzy
przybyli tu w latach 90. ubieg³ego stulecia, a ich pobyt zwi¹zany by³ i jest z dzia³alnoœci¹
handlow¹ na bazarze przy by³ym Stadionie X-lecia. Mieszkaj¹cy w stolicy Wietnamczycy
zorganizowali w prowizorycznych budynkach przy ul. Zamoyskiego 4 (w pobli¿u bazaru i Portu Praskiego) Centrum
Kultury Wietnamskiej „Thang
Long” („Lec¹cy Smok”). W
Centrum Kultury na co dzieñ
spotyka siê wietnamska m³odzie¿, æwiczy zespó³ taneczny,
w weekendy odbywaj¹ siê koncerty. Na podwórzu wybudowano pomniejszon¹ kopiê pagody ze s³ynnej Œwi¹tyni Literatury z Hanoi - symbolu stolicy
Wietnamu. Hanojska œwi¹tynia
powsta³a w 1070 roku. Pagodê œwi¹tyni otacza basen z
wod¹ w kszta³cie ³odzi, a jej
krañcu znajduje siê wielka
rzeŸba przedstawiaj¹ca ¿ó³t¹
paszczê smoka - elementy te
zosta³y zaprojektowane przez
warszawskich Wietnamczyków, którym praska budowla
ma przypominaæ rodzinne strony. ¯ycie religijne warszawskich Wietnamczyków koncentruje siê w drugiej czêœci kompleksu zabudowañ gdzie znajduje siê „Thien Viet” czyli Niebiosa Wietnamu. Odnajdziemy
tu liczne posagi bóstw, którym
Wietnamczycy oddaj¹ czeœæ.
Budowle i pagody ozdabiaj¹
dalekowschodnie motywy. Ca³oœæ wygl¹da niezwykle egzotycznie i przenosi nas do dalekiej Azji.
Micha³ Pilich

Zapraszamy do gabinetu
w Przychodni Specjalistycznej

najlepszy prezent
gwiazdkowy
to

ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

APARAT S£UCHOWY

poniewa¿
poprawi kontakt z bliskimi i otoczeniem
bêdzie niezawodny, dyskretny, nowoczesny

tel. 022

AIG
y
t
ra
Z
NF

618-88-84 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8-16

firma „FONEM”
www.fonem.waw.pl

KUPON
RABATOWY

Bli¿ej prostej?
ro Polityki Zdrowotnej nie
chce tych kosztów pokrywaæ,
a szpital – choæ im pomoga –
ma wystarczaj¹co du¿o d³ugów. Dotyczy to zreszt¹
wszystkich szpitali, Praskiego jednak szczególnie, ze
wzglêdu na po³o¿enie. W
skali roku chodzi o niebagatelne pieni¹dze – oko³o miliona. Czy miasto nie mo¿e tych
kosztów pokrywaæ tak, jak w

Wizualizacja przysz³ych budynków Szpitala Praskiego
dokoñczenie ze str. 1

wspó³pracuj¹cego z Krajowym Systemem RatowniczoGaœniczeym, co ma ogromne,
wielorakie znaczenie nie tylko
dlatego, ¿e bêdzie on stanowi³ zaplecze medyczne dla
stadionu narodowego, ale i ze
wzglêdu na jedyny na Mazowszu oddzia³ ostrych zatruæ, co
umo¿liwi szybk¹ interwencjê
nie tylko w razie ewentualnego zamachu, ale tak¿e awarii,
takich jak np. wyciek amoniaku, chloru czy zatrucia czadem. Dlatego konieczne bêdzie zainstalowanie tzw. komory dekontaminacyjnej, pozwalaj¹cej na szybkie usuwanie œrodków toksycznych. Bêdzie ona umieszczona w budynku A2, a do wstêpnego
oczyszczenia u¿ywane bêd¹

specjalne NATO-wskie namioty, którymi dysponuje stra¿ po¿arna. Program jest rozleg³y i
na pewno bêdziemy do niego
wracaæ.
Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, ¿e dyrektor Obermeyer ma g³owê pe³n¹ problemów. Parê dni temu prasê obieg³a sensacja, ¿e w
izbie przyjêæ zmar³ bezdomny. I nie chodzi nawet o to, ¿e
pogotowie podobno przywioz³o ju¿ zw³oki. Wywo³a³o to
jednak po raz kolejny dyskusjê, co robiæ z pacjentami nieubezpieczonymi i bezdomnymi, którzy czêsto wymagaj¹
nie tylko diagnostyki, ale tak¿e operacji czy nawet dializy
i spêdzaj¹ niekiedy w szpitalu d³ugie tygodnie, automatycznie generuj¹c d³ugi. Biu-

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Pragi Pó³noc „Prawy Brzeg” ul. Jagielloñskiej 7
zaprasza dzieci i m³odzie¿ szkoln¹

7 grudnia w godz. 9.00 - 14.00
na IX MIKOLAJKOWE INTEGRACYJNE
ZAWODY P£YWACKIE AMATORÓW
Kategorie: (wszystkie kategorie z podzia³em na dziewczêta i ch³opcy)
* NIEPE£NOSPRAWNI
25 m stylem dowolnym
* KLASA I – II (Szk. Podst.)
25 m stylem dowolnym
* KLASA III – IV (Szk. Podst.)
25 m stylem dowolnym
Zapisy dla ww. grup od godz. 8.15 – 8.45 w dniu zawodów
Jako pierwsi o godz. 9.00 wystartuj¹ niepe³nosprawni.
* KLASA V - VI (Szk. Podst.)
50 m stylem dowolnym
* KLASA I – II (Gimnazja)
50 m stylem dowolnym
* KLASA III (Gim.) – I (Ponadgimn.) 50 m stylem dowolnym
* OPEN do III kl. liceum w³¹cznie 100 m stylem dowolnym
Zapisy dla tych grup od godz. 10.30 – 11.00
Kategoria P³ywackich Klas Sportowych
* KLASA I – III
25 m stylem dowolnym
* KLASA IV – VI
50 m stylem dowolnym
* KLASA I – III (Gimnazjum)
50 m stylem dowolnym
Zapisy dla tych grup od godz. 11.00
ZAWODNIKÓW OBOWI¥ZUJE:
strój k¹pielowy, czepek, klapki i legitymacja szkolna.
Serdecznie zapraszamy Rodziców i Nauczycieli.

5%

wa¿ny do koñca 2008 r.

ona na parterze budynku B2,
gdy¿ jest bardzo ciê¿ka (kilkadziesi¹t ton).
Optymistyczne jest jednak to,
¿e Rada Warszawy przyzna³a
szpitalowi prawie 30 mln z³ na
inwestycje: 25 mln na budynek
i 5 mln na sprzêt, choæ z Biurem Polityki Zdrowotnej wci¹¿
trwa wymiana korespondencji,
tak jak gdyby nie by³o powszechnie wiadomo, ¿e wszystkie ceny id¹ w górê – sama krew
zdro¿a³a o 45 %. Mimo to wydaje siê, ¿e szpital powoli wy(T)
chodzi na prost¹.
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Kancelaria Prawna
♦ Doradztwo prawne, analiza dokumentów
♦ Rejestracje i obs³uga podmiotów gospodarczych
(osoby fizyczne i spó³ki)
♦ Prawo pracy
♦ Badanie stanu prawnego nieruchomoœci
♦ Pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytu, analiza
umów kredytowych
♦ Ksiêgi wieczyste, hipoteki (równie¿ wyjazdy do
s¹dów)
♦ Opiniowanie umów (równie¿ z deweloperami)
♦ Przygotowanie pism i wniosków

Al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 515
tel. 022 394-54-74, fax 022 357-84-09,
tel. kom. 0508-164-939

„Ma³y Ksi¹¿ê” zaprasza

W czerwcu br. na ulicy Z¹bkowskiej 4 zagoœci³ „Ma³y
Ksi¹¿ê”. Tak nazywa siê œwietlica, w której realizowany
jest projekt Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” pn. „Dziedzictwo Dzieci Pragi”.
Dzieci w wieku 7 – 14 lat im rodzaju – zachêca kierowuczestnicz¹ tu w zajêciach: niczka œwietlicy Ewa Pogofotograficznych, informatycz- nowska. – Ze skarbów zbunych, plastycznych, histo- dujemy wystawê, na której
rycznych oraz wycieczkach i bêdzie mo¿na zaprezentospotkaniach z ciekawymi waæ swoje odkrycie, wymieludŸmi Pragi. Dosta³y te¿ im- niæ siê doœwiadczeniem i populs do aktywnoœci w dziedzi- znaæ siê nawzajem.
nie, znanej im dot¹d raczej z
Zainteresowanych tak¹
ksi¹¿ek i filmów – poszukiwa- szans¹ œwietlica „Ma³y Ksi¹¿ê”
nia skarbów, czyli rzeczy zaprasza w godz. 15 – 18 do
ukrytych, zapomnianych, za- swojej siedziby przy ul. Z¹bkowgubionych, pe³nych tajemnic. skiej 4, kontakt telefoniczny: 022
OdnajdŸ skarb – rzecz nie- 619 85 01; szczegó³y na
powszedni¹, star¹ lub cie- www.dziedzictwootwartedrzwi.pl
kaw¹, ma³¹ lub du¿¹, ostatWizualizacja przysz³ych budynków Szpitala Praskiego
Ze skarbów, przekazani¹ ocala³¹ lub jedyn¹ w swonych przez mieszkañców
przypadku kombatantów czy
Alei Wyzwolenia, powsta³a
kobiet w ci¹¿y? Te pytania
ju¿ wystawa w Galerii „Aptepozostaj¹ bez odpowiedzi.
ka Sztuki” przy Al. Wyzwolenia 3/5. Pami¹tki, antyki, staBardzo obci¹¿aj¹cy bud¿et
rocie - w bardzo ciekawej
szpitala jest weekendowy
scenografii - mo¿na ogl¹daæ
ostry dy¿ur urazowo-ortopePatronat Honorowy:
do 15 stycznia, od poniedzia³ku
dyczny. Dodatkowo trzeba
Jego Ekscelencja Abp Henryk Hoser
do niedzieli, w godz. 11 -18, tel.
przecie¿ zap³aciæ lekarzom,
Jolanta Koczorowska - Burmistrz Pragi Pó³noc
022
696 64 84.
pielêgniarkom, radiologom,
Alicja Dabrowska - Pose³ na Sejm RP
gipsiarzom…. W weekend
Sebastian Wierzbicki - Radny m.st. Warszawy
przez dy¿ur przechodzi œrednio 240 osób, a w zimie nawet 100 dziennie. Niedoszaw Dzielnicowym Oœrodku Sportu i Rekreacji
cowane s¹ tak¿e inne koszty: dla izby przyjêæ przyjmuje
Pragi Pó³noc ,,Prawy Brzeg’’
siê 3 tys. z³ dziennie, podczas
przy ul. Jagielloñskiej 7
gdy potrzeba co najmniej 10
(hala
sportowa,
p³ywalnia, krêgielnia, boisko)
tys. Znacznie podnios³o te¿
koszty zatrudnienie neurochiPROGRAM:
rurgów, a w planie jest jeszgodz. 12.00 - 18.00 - ARKA NOEGO: zwierzyniec (otwarta
cze zespó³ kardiochirurgów.
œwi¹teczna zagroda)
Przecie¿ pacjenta wymagaj¹godz. 14.00 - ROZPOCZECIE IMPREZY w hali sportowej
cego ratuj¹cej ¿ycie i zdrowie
godz. 14.15 - 16.30 - HALA SPORTOWA: szaleñstwa sporoperacji nie mo¿na przewotowo-rekreacyjne
ziæ od szpitala do szpitala, ¿e
* Gry i zabawy dla dzieci i doros³ych: m.in. slalom miêdzy
mo¿e ktoœ mu pomo¿e!
prezentami, ubieranie choinki, ba³wanka, rzuty ,,œnie¿kami’’
W tym kontekœcie – nic nie ujdo celu, rodzinne sztafety, rzuty sprawnoœciowe do kosza
muj¹c kibicom i sportowi – wyi mnóstwo atrakcji.
daj¹ siê absurdalne ciê¿kie miw Dzielnicy Praga Pó³noc
* Ergometry wioœlarskie: startuj¹ zespo³y rodzinne
liony, które maj¹ byæ wydane na
Przypominamy adresy:
* Aerobik z Miko³ajem: dla wszystkich chêtnych
stadion Legii…
1. Dom Rotacyjny dla M³o* Œwi¹teczne konkursy z wiedzy o Pradze - prowadz¹ DJ
Biuro Polityki Spo³ecznej
dzie¿y
Bezdomnej - prowaRadia Warszawa (ok.14.50 i 15.40)
odmówi³o tak¿e wy³¹czenia dedzony
przez
Stowarzyszenie
godz. 16.40 - POKAZ TAÑCA IRLANDZKIEGO
toksu z oddzia³u ostrych zatruæ
„Otwarte Drzwi” w Warszawie
godz. 14.30 - 16.30 - PLYWALNIA:
(jest wolne 400 m po by³ej pralprzy ul. Targowej 82. W rani, które pozwoli³yby wy³¹czyæ* Zabawy rekreacyjne w wodzie dla dzieci i doros³ych m.in.:
mach projektów skierowanych
ten oddzia³ z bry³y szpitala),
- p³ywanie rekreacyjne - dystans 25 m: nurkowanie, ,,p³ydo osób bezdomnych, Stowauzasadniaj¹c to, ¿e w stolicy
wanie pod pr¹d’’, zje¿d¿alnia wodna dla dzieci, „kula sferzyszenie „Otwarte Drzwi” rejest wystarczaj¹ca liczba tego
ryczna”: „po wodzie chodzi” 1 przedstawiciel rodziny
alizuje obecnie ok. 52 indywirodzaju placówek. NajwyraŸniej
dualnych programów wychogodz. 14.30 - 16.00 - KREGIELNIA: tylko dla uczestników
jednak tak nie jest, jeœli wci¹¿
dzenia z bezdomnoœci.
,,Gwiazdki na Pradze’’
brakuje miejsc.
2. Praskie Centrum Pomocy
godz. 17.00 - 17.30 - UROCZYSTE ZAKONCZENIE - w
Te plany ³¹cz¹ siê bezpoBliŸniemu
- MONAR-MARKOT
hali sportowej; OP£ATEK – ciep³e chwile i wspólne ¿ycze- Oœrodek Wsparcia prowaœrednio z planowanym zakunia œwi¹teczne
dzony przez Stowarzyszenie
pem (na co jest ju¿ zgoda) kogodz. 17.30 - LOSOWANIE NAGRÓD
MONAR - ul. Kijowska 22.
mory hiperbarycznej. Stanie

V RODZINNA
GWIAZDKA NA PRADZE

14 grudnia w godz. 14-18

Placówki dla
osób bezdomnych

Dawnych wspomnieñ czar
w Teatrze Rampa
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Seniorzy pod batut¹

Zgromadzonym w sali kinowej Domu Kultury „Œwit”
seniorom, w imieniu w³adz
Targówka, zdrowia i mocy
wspieraj¹cej m³ode pokolenie, ¿yczy³ wiceburmistrz S³awomir Antonik. Za wszystko,
co zrobili dla Ojczyzny, podziêkowa³ seniorom Jacek
Kaznowski, burmistrz Bia³o³êki. Nied³ugo w tej dzielnicy
otwarty zostanie Klub Seniora, z ró¿norodnymi formami
aktywnoœci. W³adzom zale¿y,
by w Bia³o³êce, piêknej dzielnicy z tradycjami, wszyscy
czuli siê jak najlepiej.
Deklaracjê dalszej wspó³pracy z³o¿y³ prezes SM
„Bródno” Ryszard Szczurowski, ¿ycz¹c jak najwiêcej inicjatyw korzystnych dla œrodowiska emerytów i rencistów.
Telefonicznie ¿yczenia przekaza³ prezes RSM „Praga”
Andrzej Pó³rolniczak; listownie – El¿bieta Arciszewska,
prezes Zarz¹du G³ównego
PZERiI; osobiœcie: Zbigniew
Poczesny, przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek
oraz Ewa Oleœniewicz z

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

Urzêdu m.st. Warszawy, Ewa
Antas od przyjació³ i w³adz
Czosnowa, a tak¿e Józef
Wiaderko z Oddzia³u Rejonowego PZERiI Wola Bemowo
W czwartym roku wspó³pracy proponujemy nowe
formy aktywnoœci – zadeklarowa³ Jacek Bia³ek, dyrektor
DK „Œwit”. Codziennie o
13.45 wyœwietlane s¹ filmy
repertuaru dobranego specjalnie dla ludzi z³otego wieku. Na zajêcia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku uczêszcza
500 s³uchaczy, ponad 259
osób jest na liœcie rezerwowej. W oficjalnej czêœci spotkania podziêkowano Stanis³awie Wojda za pomoc ¿ywnoœciow¹ dla seniorów. Wrêczone zosta³y podarki i kwiaty od w³adz dzielnic.
Wspania³ym upominkiem
dla wszystkich by³ wystêp orkiestry Sinfonia Nova pod
batut¹ £ukasza Wojakowskiego, ze œpiewaczk¹ Urszul¹ Piwnick¹ i mistrzem
tr¹bki Przemys³awem Kostrzew¹. Orkiestra zagra³a
znane i mniej popularne
utwory Straussów – ojca i
syna, potem takie szlagiery,
jak taniec wêgierski Brahmsa i filmowy „My Fair Lady”.
£ukasz Wojakowski nie
ograniczy³ siê do roli dyrygenta; z swad¹ opowiada³ o twórcach muzyki i o historii dzie³,
skutecznie zachêca³ widowniê do aktywnoœci w rytmicznym klaskaniu, wreszcie porwa³ do tañca œpiewaczkê,
wywo³uj¹c aplauz publicznoœci i wo³anie o bis. Okaza³ siê
równie¿ liderem we wspól-

nym œpiewaniu „Usta
milcz¹…” Widownia wziê³a
sobie do serca apel dyrygenta: „Zrelaksujcie siê!”.
Ostatnim akordem spotkania by³o zaprezentowanie na
scenie, wybranego 12 czerwca, zarz¹du Oddzia³u Rejonowego PZERiI na czele z
prezesem Remigiuszem Sikor¹. Podzia³ zadañ wœród
cz³onków zarz¹du przedstawia siê nastêpuj¹co: wiceprezes Kazimiera Owczarek –
sprawy organizacyjne, kultura; wiceprezes Zbigniew
Skrabski – sprawy techniczne i socjalne; Urszula Wolañska – sekretarz; Wanda
Krawczyk – skarbnik; komisja
socjalno-bytowa: Halina
Oleksiak, Regina Rumpel,
Wanda Drzewiñska; komisja
kultury i organizacji czasu
wolnego: Marianna Ostaszewska i Krystyna Rzepka;
komisja organizacyjno-ekonomiczna – Krystyna Bogacz;
zespó³ ds. organizacji wczasów rehabilitacyjnych: Alicja
Pietrzyk i El¿bieta Smolarz;
zespó³ medialny - Mieczys³aw Marek Zakrzewski; komisj¹ zdrowia zaopiekuje siê
Czes³aw Kowalski.
Cz³onkowie zarz¹du pe³ni¹
dy¿ury w siedzibie Oddzia³u
Rejonowego przy ul. Turmonckiej 10 we wtorki i
czwartki w godz. 11 – 14, tel.
022 811 49 48.
K.
Fot. M. Zakrzewski

Na zdjêciu Brygida Turowska-Szymczak i Janusz Szyd³owski
Jeœliby próbowaæ zamkn¹æ
formê spektaklu „Per³y kabaretu Mariana Hemara” w jednym s³owie, by³aby to „elegancja”. Re¿yser wyszed³ z za³o¿enia, ¿e czasy miêdzywojnia
to epoka, w której dobre maniery, wdziêk i styl by³y wartoœci¹ niezwykle cenion¹ i
wa¿n¹. Mo¿e dlatego ubra³
swoich aktorów w bardziej
malownicze stroje z koñca XIX
wieku. Pe³ni galanterii panowie
we frakach i cylindrach, panie
w olœniewaj¹cych toaletach z
bufiastymi rêkawami, w gorsetach i pantalonach ozdobionych piêtrowo naszytymi falbanami jeszcze bardziej podkreœlaj¹ przyjêty przez niego dystans czasowy. Zami³owanie
do elegancji, do pewnego typu
piêkna, opartego miêdzy innymi na pastelowej gamie barwnej w pe³ni koresponduje tu ze
sztuk¹ jasnego, klarownego
s³owa Hemara.
Janusz Szyd³owski nie tylko
re¿yseruje przedstawienie –
wciela siê równie¿ w postaæ
konferansjera. Przywo³uje

autentyczny g³os Hemara, który zapowiada sw¹ cotygodniow¹ audycjê w Radiu Wolna Europa. Ten nagrany na
taœmie g³os, to g³os w innego
œwiata. Na granicy tych œwiatów tkwi sam Szyd³owski, bo z
jednej strony jako konferansjer
zachowuje ³¹cznoœæ miêdzy
scen¹ a widowni¹, a z drugiej
– jako re¿yser czuwa nad przebiegiem ca³oœci. Prawie przez
ca³y czas jest obecny na scenie – siedzi z boku przy kawiarnianym stoliku, ponaglaj¹c aktorów lekkim, niemal niedostrzegalnym ruchem palców.
Gdy na koniec przedstawienia
wszyscy w b³ysku flesza zasty-

„Ósmy cud œwiata i zag³ada” Pierre`a Palmade i Muriel
Robin – sztuka od niedawna grana w Teatrze Rampa, bi³a
rekordy popularnoœci wœród widzów ca³ej Europy i nie tylko. Nic dziwnego, bo tematem jest mi³oœæ, która – jak powszechnie wiadomo – nie zna granic. W mi³osnych perypetiach Jej i Jego, swoje prze¿ycia mog¹ odnaleŸæ równie¿ polscy widzowie. Ma³¿eñska para siê rozwodzi; dokonuje podzia³u mebli, sprzêtów, ksi¹¿ek. W rozmowach jest
trochê wspomnieñ, refleksji, relacji z innymi ludŸmi.
Czy te oczy mog¹ k³amaæ? ³ow¹ Agnieszkê Fajlhauer i
OdpowiedŸ ka¿dy musi zna- powa¿nego Wojciecha WyleŸæ sam, patrz¹c na ¿ywio- sockiego. Ich rozmowy s¹

Na zdjêciu Agnieszka „Fajka” Fajlhauer i Wojciech Wysocki

gaj¹ w bezruchu, jak na starej
fotografii, nieodparcie wracaj¹
s³owa otwieraj¹cego spektakl
szlagieru Hanki Ordonówny,
„Ju¿ nie zapomnisz mnie, piosenka Ci nie da zapomnieæ”.
Godnie zastêpuj¹ca nieobecn¹ Dominikê £akomsk¹,
Julita Ko¿uszek-Borsuk z nadzwyczajnym urokiem pokazuje
wieloœæ kobiecych ról: damê,
anio³a, wampa i gêœ. Brygida
Turowska-Szymczak jako cno~
tliwa senorita w Pierœcionku
jest przekorna, finezyjna i wyrafinowana, przy czym na
szczególn¹ uwagê w przedstawianej przez ni¹ postaci zas³uguje, równie jak ona przewrotny kostium: z wierzchu skromna, ¿a³obna suknia, a pod
spodem frywolna, falbaniasta,
ognistoczerwona halka. Konrad Marsza³ek niezwykle czaruj¹cy jako amant, w innych
swoich wcieleniach puszcza do
publicznoœci porozumiewawcze oko, przekonuj¹c, ¿e tak
naprawdê mimo up³ywu lat, nic
w stosunkach damsko-mêskich
siê nie zmienia. Przezabawny
jest zw³aszcza w roli egzaltowanego nauczyciela tañca, w
której daje pokaz swoich nietuzinkowych zdolnoœci do parodiowania. A¿ chce siê w stosunku do niego u¿yæ s³ów Antoniego S³onimskiego, ¿e to istny „mistrzunio w kupletach”1.
Wszystko to sytuuje Per³y
kabaretu Mariana Hemara w
rzêdzie utworów zapewniaj¹cych dobr¹ zabawê i mi³¹ wizytê w teatrze.
Marta P³atek
1
Okreœlenie skierowane do Adolfa Dymszy,
znanego aktora i komika (1900-1975).

Per³y kabaretu Mariana Hemara. Kabaret muzycznorewiowy; scenariusz i re¿yseria – Janusz Szyd³owski;
scenografia i kostiumy – El¿bieta Krywsza; kierownictwo
muzyczne i aran¿acja – Artur Jerzy Zieliñski.
Wystêpuj¹: Ma³gorzata Duda-Kozera, Julita Ko¿uszekBorsuk, Brygida Turowska-Szymczak, Julian Mere/Zbigniew
Konopka, Konrad Marsza³ek, Janusz Szyd³owski.
Teatr Rampa ul. Ko³owa 20, tel. (022) 679 89 76, 679 05 35
Kolejne spektakle: 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17 grudnia o godz. 19.00

Mi³oœæ na zakrêcie

Fot. Filip Domaga³a

„Mamy siê czym pochwaliæ” – powiedzia³ Remigiusz
Sikora, prezes Oddzia³u Rejonowego Warszawa Targówek
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na
spotkaniu z okazji Dnia Seniora 14 listopada. Powodem
do dumy s¹ realizowane programy aktywizacji i integracji
œrodowiska (dzia³a 14 kó³, licz¹cych 170 cz³onków), organizowanie turnusów wypoczynkowych, rozwijanie
wspó³pracy z Oœrodkami Pomocy Spo³ecznej. Na Bia³o³êce podpisano porozumienie o integracji dzia³añ na rzecz
œrodowiska emerytów i rencistów. Od ubieg³ego roku
odbywaj¹ siê uroczyste spotkania cz³onków PZERiI, maj¹cych 80 i wiêcej lat; tê inicjatywê przejê³y ju¿ ko³a. Jest
wiele do zrobienia w zakresie ochrony zdrowia. Nie uda³o
siê uruchomiæ Poradni Geriatrycznej.

Fot. W.Glinka

Tradycja teatru kabaretowo-rewiowego ukszta³towana w
miêdzywojniu ulega powoli zatraceniu. Ten gatunek i typ inscenizacji wymaga bowiem kameralnoœci odbioru, a nie wielkich sal widowiskowych. To musi byæ prawie towarzyska
zabawa aktorów z widowni¹. I w Rampie taka w³aœnie jest.
Re¿yserowi, Januszowi Szyd³owskiemu uda³o siê po³¹czyæ
w przedstawieniu najszlachetniejsz¹, najczystsz¹ formê kabaretu literackiego z elementami widowiska rewiowego.

krótkie, scenografia czêsto siê
zmienia. Miêdzy s³owami s¹
ruchy, gesty, spojrzenia. Czuje siê i rozpad wiêzi, i magiê
wzajemnego przyci¹gania. Na
szczêœcie, nie dochodzi do zapowiadanej w tytule „zag³ady”;
zwyciê¿a to, co bohaterów
³¹czy i chêæ spróbowania raz
jeszcze.
Obserwuj¹c reakcje widowni na premierowym spektaklu
mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e do
m³odych trafia taka lekka, komediowa wizja kryzysu zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
gdyby obejrzeli j¹ sêdziowie,
prowadz¹cy sprawy rozwodowe, to pewnie zachêciliby
do odwiedzenia Rampy
wszystkich, którzy sk³adaj¹
pozwy o rozwód. Mo¿e nawet
postaraliby siê, aby obejrzenie „Ósmego cudu œwiata…”
w³¹czyæ do procedury procesów rozwodowych?
Widzowie tego spektaklu
maj¹ te¿ szansê wzbogacenia

swej wiedzy o psychologicznych mechanizmach zwi¹zków dwojga ludzi, dziêki obszernej, zamieszczonej w programie, analizie psychologa
psychoterapeuty Ewy Osóbka-Zieliñskiej.
Jêzykiem sztuki o tych sprawach mówi¹: aktorzy Agnieszka Fajlhauer i Wojciech Wysocki, re¿yser Grzegorz Warcho³ oraz Janusz Kijañski
(scenografia i kostiumy) i Piotr
Jagielski (choreografia).
Na najbli¿sze spektakle Teatr Rampa zaprasza 8, 9 i 10
grudnia o godz. 19.

OKNA PCV
DRZWI
WEJŒCIOWE
rolety ♦ ¿aluzje
verticale ♦ parapety

ul. Wysockiego 26
pawilon 3
022 675-05-03
0501-108-297
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Ostatnie mieszkania
ul. Tarchomiñska 15

Klucze natychmiast, mo¿na podpisywaæ akty notarialne.
Dobra lokalizacja 5 minut od Centrum Wileñska,
obok Konesera - centrum kulturalnego starej Pragi

Jeœli masz problemy ze zdrowiem
zg³oœ siê do nas, pomagamy!
Przy bólach miêœni, stawów, nerwobólach,
w dolegliwoœciach uk³adu trawienia,
w chorobach uk³adu kr¹¿enia,
w depresjach, nerwicach i innych.

Ceny do negocjacji

Zapraszamy na kierowane i kontrolowane
oczyszczanie organizmu z toksyn metod¹ Jozefa Jonaša.

ul. Wysockiego 24 kl. II domofon 1
tel. 0606-442-856

Kolejarski dar ¿ycia

600 384 511
swisshome.com.pl

„Orlik 2012” na Targówku
dokoñczenie ze str. 1

64 meczach. Graj¹c w Benfice
Lizbona dziesiêæ razy zdoby³
mistrzostwo Portugalii. W 1965
roku uhonorowany zosta³ Z³ot¹
Pi³k¹ przez tygodnik „France
Football”. Dwukrotnie (w 1968
i 1973 r.) dosta³ „Z³oty But” jako
najlepszy pi³karz Europy.
W obecnoœci ministra
MSWiA Grzegorza Schetyny,
ministra sportu Miros³awa
Drzewieckiego, wicemarsza³ka Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego, wiceprezydenta
stolicy W³odzimierza Paszyñskiego, radnych i pracowników Urzêdu Targówka oraz
m³odzie¿y szkolnej burmistrz
Grzegorz Zawistowski z³o¿y³
meldunek: „Zadanie zosta³o
wykonane!”. W ci¹gu niespe³na dwóch miesiêcy, na terenie dawnego parkingu powsta³ „Orlik 2012” – nowoczesny obiekt, którego budowê
wspó³finansowa³y: Urz¹d
Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy, Urz¹d Marsza³kowski Woj. Mazowieckiego
i Wojewoda Mazowiecki. Jest
tu boisko do pi³ki no¿nej z
profesjonaln¹ traw¹, boisko
wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz budynek z
szatni¹ i ³azienk¹.
Obiekt, przystosowany zosta³ do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Poœwiêcenia „Orlika 2012”
dokona³ ks. Marcin Wójto-

Z okazji 25-lecia pe³nienia funkcji prezesa Kolejarskiego Klubu
Jan Baczewski otrzyma³ puchar i honorowe cz³onkostwo
Miejsko-Powiatowego Klubu HDK PCK w Pruszkowie
dokoñczenie ze str. 1

wicz. Pomys³odawcom oraz
tym, którzy obiekt wznosili i
którzy bêd¹ z niego korzystaæ, ¿yczy³, by wzmocnili si³y
fizyczne i tê¿yznê duchow¹.
Tablicê z nazwiskiem patrona, przy wejœciu na boisko od
strony ul. Handlowej, ods³oni³
osobiœcie Eusebio da Silva
Ferreira. „To dla mnie powód
do dumy. Ja i moja rodzina
jesteœmy bardzo szczêœliwi,
¿e w Warszawie jest boisko
mojego imienia” – powiedzia³
pi³karz. Dzieci i m³odzie¿, która tu bêdzie gra³a, zachêci³ do
³¹czenia dwu bardzo wa¿nych
spraw: nauki i gry.
Goœcie nie szczêdzili s³ów
uznania wszystkim, którzy za-

anga¿owali siê w powstanie
„Orlika 2012” na Targówku.
Miros³aw Drzewiecki przekaza³ m³odzie¿y pomarañczow¹
pi³kê. W³odzimierz Paszyñski
zapowiedzia³, ¿e w najbli¿szym czasie oprócz „Orlików”
powstanie w stolicy 9 boisk w
ramach miejskiego programu
„Syrenka” oraz lodowiska.
Pierwsz¹ próbê pi³karskich
akcji podjêli ministrowie. Obaj
strzelili gola do bramki bronionej przez m³odziutkiego zawodnika GKS „Targówek”.
Szansê obrony da³ bramkarzowi Eusebio.
Prawdziwy mecz rozegra³y
dru¿yny GKS „Targówek” i
Szko³y Podstawowej nr 114,
przy której usytuowane jest boisko.4:1 zwyciê¿y³ „Targówek”.
Stroje i sprzêt m³odym pi³karzom zasponsorowa³ Decathlon.
Jak to siê sta³o, ¿e w³aœnie
na Targówku otwarty zosta³
pierwszy w Warszawie „Orlik
2012”, wyjaœni³ nam wiceburmistrz Krzysztof Bugla. W stolicy ma powstaæ 5 takich obiektów. Dzielnica Targówek zg³osi³a inicjatywê i zosta³a wskazana jako realizator. Prawdopodobnie znaczenie mia³o to, ¿e
dzielnica dobrze sobie radzi z
inwestycjami; z regu³y ma po-

nad 90% wykonania tej czêœci
bud¿etu, która dotyczy wydatków inwestycyjnych; dawa³a
gwarancjê, ¿e - pomimo póŸnego terminu rozpoczêcia – bêdzie w stanie szybko zrealizowaæ inwestycjê. Uda³o siê to
zrobiæ w ci¹gu dwóch miesiêcy. Obiekt kosztowa³ ok. 1,7 mln
z³. Boiska bêd¹ oœwietlone i monitorowane, dostêpne dla amatorów pi³ki ju¿ nazajutrz po
otwarciu. Na razie na umowê
zlecenie zatrudniony zostanie
instruktor, dysponuj¹cy sprzêtem przekazanym przez sponsora. Administratorem obiektu
bêdzie SP nr 114 im. Jêdrzeja
Cierniaka przy ul. Remiszewskiej 40. Z boisk mo¿na korzyK.
staæ w godz. 8 – 20.
Fot. Marcin Szurmiñski

KREDYTY

♦do 50 000 z³ na dowód
♦bez zaœwiadczeñ ZUS i US
♦bez zgody ma³¿onka
♦bez ograniczeñ wieku

NOWE BANKI
ul. Kondratowicza 25 (Ip.)
(22) 675 13 01
512 255 742, 501 627 056

Podczas spotkania uhonorowano wielu zas³u¿onych krwiodawców. Nadane przez ministra zdrowia Honorowe Odznaczenia „Zas³u¿ony dla zdrowia
narodu” otrzymali: Miros³aw Artecki, Jan Baczewski, Maciej
Bogdan i Adam Puczyñski. Zarz¹d G³ówny PCK odznaczy³
„Kryszta³owym
Sercem”
Krzysztofa Waækowskiego. 12
cz³onkom kolejarskiego klubu
wrêczono Odznaki Honorowe
PCK I, II i III stopnia. 13 osób
otrzyma³o odznaki „Zas³u¿ony
Honorowy Dawca Krwi”, 25 –
medale 50-lecia Polskiego
Czerwonego Krzy¿a.

dla osi¹gniêæ Jubilata. Prezesowi Janowi Baczewskiemu
wrêczyli pami¹tkowe upominki, dyplomy, puchary; sztandar klubu ozdobili nowymi
znaczkami.
Krwiodawcom z kolejarskiego klubu pod przewodnictwem
Jana Baczewskiego oraz
wszystkim wyró¿nionym serdecznie pogratulowa³ Leszek
Mizieliñski. Wyrazi³ szacunek
dla rekordzistów, którzy oddali
po 50 – 60, a nawet 100 – 120
l krwi. Mimo postêpów medycyny, krew jest niezbêdna jako
dar ratuj¹cy ¿ycie. Oprócz iloœci – wa¿ne jest pozyskiwanie
nowych dawców.

Za wspó³pracê i wspó³dzia³anie zarz¹d Kolejarskiego
Klubu PCK HDK uhonorowa³
pami¹tkowymi tabliczkami 14
osób, m.in.: Jerzego Czubaka - honorowego prezesa
MZO PCK, Leszka Mizieliñskiego – p.o. prezesa MZO
PCK, Krzysztofa Celiñskiego
i Monikê Ruskowiak. Medalem30-lecia klubu odznaczone zosta³y 22 kluby i 72 osoby, m.in.: Jan Kisiel, Waldemar Ostrowski i Irena Wielebska z Praskiego Zarz¹du Rejonowego PCK.
Przedstawiciele zaproszonych klubów HDK PCK, m.in.
z Polic, Torunia, Piaseczna,kopalñ Oœwiêcim, Be³chatów
i „Halemba”, wyra¿ali uznanie

W kolejarskim klubie s¹
rodzinne klany krwiodawców:
Anna i Bart³omiej G³adysz,
Stanis³awa i Jan Baczewscy,
Leszek i Konrad Gruszczyñscy, Marek i Rafa³ Kwiek oraz
Marek Paœnik – ojciec i synowie: Krzysztof i Konrad. Ta
rodzinna trójka otrzyma³a od
zarz¹du klubu teczkê do zapisywania swych darów i
symboliczn¹ kroplê krwi.
Gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów klubowi i prezesowi wyrazi³ Krzysztof Celiñski „Jesteœcie powodem do
satysfakcji. Wasze dokonania
to jedna z dziedzin, któr¹ bêdziemy wspieraæ” – zadeklarowa³ prezes PKP PLK. K.
Fot. Waldemar Anuszewski
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ArTtu zachêca do inwestowania w malarstwo
Czy w Polsce istnieje rynek dzie³ sztuki? Oczywiœcie,
ale jest to rynek bardzo m³ody, a jego potencja³ jest przede
wszystkim zwi¹zany ze wzrostem gospodarczym. Do tej
pory najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród Polaków cieszy³y
siê inwestycje w nieruchomoœci oraz fundusze akcyjne,
przedsiêbiorstwa zaœ woln¹ gotówkê reinwestowa³y w rozwój, zamiast finansowaæ go kredytem lub emisj¹ akcji.
Wydawa³o siê jednak, ¿e jest mo¿e byæ nie tylko znawraz ze wzrostem zamo¿no- komitym uzupe³nieniem portœci spo³eczeñstwa w koñcu fela inwestycyjnego, ale te¿
nadejdzie moment, w którym zabezpieczeniem w sytuacji
zainteresowanie inwestorów, za³amania na rynku papiezarówno indywidualnych, jak rów wartoœciowych.
i korporacyjnych skupi siê na
Ten ekonomiczny wstêp,
inwestycjach alternatyw- zaczerpniêty z zaproszenia
nych, w tym na malarstwie. do galerii sztuk piêknych ArTChoæ kryzys ekonomiczny tu, wprowadza nas w klimaty
nie omija Polski, zdaniem kolejnej wystawy, otwartej w
ekspertów, w tak trudnych tej galerii 27 listopada. Galewarunkach na rynku finanso- ria ArTtu, przy ul. Z¹bkowwym inwestycja w malarstwo skiej 18 zapocz¹tkowa³a sw¹

Jaros³aw Kaczmar na tle swoich prac.
Fot. Anette/ArTtu
dzia³alnoœæ 11 wrzeœnia wystaw¹ „3 x malarstwo”. Obecna ekspozycja prezentuje
malarstwo z kolekcji fundatora i w³aœciciela galerii ArTtu,
Paw³a Korzeniewskiego, pro-

Po lewej obrazy Kornela Wilczka, „Zatoka” i „Wie¿a”
po prawej martwe natury Gennadiya Tishchenki.
Fot. Anette/ArTtu

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
6 grudnia (sobota) godz. 16 - Miko³ajkowe Otwarte Mistrzostwa Warszawy Boogie Woogie oraz turniej Rock’n Rolla Sportowego. Wstêp 8 z³.
7 grudnia (niedziela) godz. 19 - Koncert Chóru Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego Wojska Polskiego - muzyczny prezent Domu Kultury „Zacisze” z okazji 60-lecia
Koœcio³a œw. Rodziny, miejsce: Koœció³ œw. Rodziny, ul. Rozwadowska 9/11.
7 grudnia (niedziela) godz. 16-19 - ARTystyczna radoœæ
tworzenia z Zaciszem. „Moje Miko³aje” - otwarte warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. W programie m.in.:
wykonywanie ozdób choinkowych, kartek œwi¹tecznych,
upominków dla najbli¿szych, malowanie na szkle, pieczenie i degustacja pierników i ciasteczek na choinkê, zabawy taneczne.
9 grudnia (wtorek) godz. 17.30 - Wigilia Klubu „Poetyckie
Rymowanie”. Zapraszamy mi³oœników poezji i uczestników
zajêæ Domu Kultury „Zacisze”.
14 grudnia (niedziela) godz. 17 - „Dwadzieœcia lat minê³o”
Wernisa¿ wystawa z okazji 20-lecia pracowni tkactwa artystycznego Domu Kultury „Zacisze”.
14 grudnia (niedziela) godz. 17 - Tragital Edyty Jungowskiej „Gotuj¹cy siê pies”. Rafa³ Sabara - re¿yseria, Beata
Nyczaj - kostiumy, Fabian W³odarek - klawisze, akordeon,
Kuba Or³owski - gitara, Maciej Szczyciñski - bas, Adam Szuraj - perkusja, Robert Siwak- instr. perkusyjne.
15 -21 grudnia (poniedzia³ek-niedziela) godz. 9.00 - 21.00
- Artystyczny Upominek z Zacisza w Centrum Handlowym
Targówek. Promocja i sprzeda¿ prac wykonanych przez
uczestników sekcji artystycznych Domu Kultury „Zacisze”.
17 grudnia (œroda) godz. 16 - Bo¿onarodzeniowe spotkanie
op³atkowe Sybiraków, studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz Przyjació³ Domu Kultury „Zacisze”. Wspólne kolêdowanie z uczestnikami zajêæ Solo Senior i zespo³em „Zaciszañska Nuta”. ¯yczenia œwi¹teczne. Wieczór wspomnieñ.
31 grudnia (œroda) Bal Sylwestrowy.
Sprzeda¿ zaproszeñ w sekretariacie.

muj¹cego malarstwo polskie
i ukraiñskie.
Podobnie jak we wrzeœniu
Pawe³ Korzeniewski prezentuje dzie³a malarzy polskich i
ukraiñskich. Poczesne miejsce na wystawie zajmuj¹ obrazy Zdzis³awa Majrowskiego-Meyro, takie jak „Miasteczko”, „Alegoria”, „Most”.
Malarstwo ukraiñskie reprezentuj¹ znani nam z poprzedniej wystawy Alexander Dobrodiy i Gennadiy Tishchenko oraz Jaros³aw Kaczmar.
Jaros³aw Kaczmar od 1994
r. wspó³pracuje z Biurem Wystaw Artystycznych w Lublinie. Obecnie jest uczestnikiem wystawy „Znaki to¿samoœci”, na której prezentuje
swoje prace obok tak znanych artystów, jak J. Nowosielski, J. Beres czy Nikifor.
W galerii ArTtu proponuje widzom cykl swoich grafik i rysunków pt. „Ukraina”.
Na wystawie zwracaj¹
uwagê dwa obrazy m³odego
polskiego artysty, Kornela
Wilczka. Ten absolwent katowickiej Akademii Sztuk Piêknych, dziêki swemu oryginalnemu stylowi zdoby³ ju¿
uznanie wœród mi³oœników
sztuki. Bra³ udzia³ w wielu

SYLWESTER
PRZY ORKIESTRZE!
TANIO!

022 679-36-30
0603-956-654

wystawach indywidualnych i
zbiorowych. Jego obrazy s¹
w prywatnych kolekcjach w
Europie i USA.
Kornel Wilczek wykonuje
swoje prace w oryginalnej
technice Mearlin Metalic. Obrazy wykonane w tej trudnej
i niespotykanej technice
akrylowo-metalicznej posiadaj¹ niezwyk³e walory estetyczne. Potrafi¹ ró¿nie wygl¹daæ w zale¿noœci od
oœwietlenia i k¹ta patrzenia
widza. Inaczej prezentuj¹ siê
w pe³nym œwietle, inaczej w
przyt³umionym, oraz ró¿nie
w ró¿nych porach dnia. Balansuj¹ gdzieœ na pograniczu
pejza¿u i abstrakcji, pozostawiaj¹c widzowi sporo mo¿liwoœci interpretacji. Tak jest
równie¿ z prezentowanymi
na tej wystawie obrazami
„Zatoka” i „Wie¿a”.
Pawe³ Korzeniewski wystaw¹ w galerii ArTtu zachêca nas do inwestowania w
malarstwo. Mo¿na powiedzieæ, ¿e swoj¹ dzia³alnoœci¹
wskrzesi³ instytucjê marszanda-mecenasa, odkrywaj¹cego i promuj¹cego dobrych artystów.
Na otwarcie wystawy przygotowano „Model wzrostu
rynku malarstwa na bazie
oferty Galerii ArTtu”. Stwierdza on, ¿e œrednia roczna
stopa zwrotu z inwestycji na
bazie oferty Galerii ArTtu wynosi 20,8 %. A wiêc, inwestujmy w malarstwo!
Wystawê mo¿na ogl¹daæ
od poniedzia³ku do soboty, w
godz. 11-19.
Joanna Kiwilszo

Dom Kultury „Praga” zaprasza
ul. D¹browszczaków 2
tel.: 618 41 51; 618 51 80; 618 64 05
Do 5 stycznia - Wystawa malarstwa ZBIGNIEWA PETRYKOWSKIEGO pt. „OCZAROWANIE”
4 grudnia (czw.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” - „Wieczór sonat” Koncert w wykonaniu uczniów klasy skrzypiec Anny
Wódka-Janikowskiej (ZPSM nr 1 ul. Miodowa w Warszawie)
8 grudnia (pn.), godz. 17.30 - „Imprezy krasnoludkowe” - Impreza miko³ajkowa dla dzieci pt. „O czym szepcze cisza dzisiaj”
9 grudnia (wt.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” „Oblicza wiolonczeli”. Koncert w wykonaniu studentów klasy kameralistyki prof. Wojciecha Walaska (Uniwersytet Muzyczny im. Fr. Chopina w Warszawie)
10 grudnia (œr.), godz. 18 - „Promocja m³odych talentów” Koncert w wykonaniu uczniów klasy fortepianu Ma³gorzaty
Gambrych (PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie)
11 grudnia (czw.), godz. 17 - „Pokazy slajdów” - „USA Parki Narodowe Arizony i Utah – kraina kanionów”
15 grudnia (pn.), godz. 17 - Klub Praskich Twórców
UWAGA! z powodu remontu sali koncertowej, „Spotkanie z Gwiazd¹” w miesi¹cu grudniu nie odbêdzie siê.
Imprezy poza Domem Kultury PRAGA
6 grudnia (sob.), godz. 19 - „Na Pradze jest Jazz” - „Dobrej nocy i sza…” GRA¯YNA AUGUŒCIK & ADAM OLEŒ.
Koncert pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy. Sala Koncertowa Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. im. Fr. Chopina, ul. Namys³owska 4 w Warszawie. Wstêp wolny. Iloœæ miejsc ograniczona!
Wejœciówki odbieraæ mo¿na od 1 grudnia 2008 w godzinach 9-18
w Domu Kultury Praga (ul. D¹browszczaków 2) oraz w dniu
koncertu w Szkole Muzycznej na 2 godziny przed koncertem.
6 grudnia (sob.), godz. 16-21 - „TERAZ GRUZJA” - w programie:
- Przedstawienie dzia³alnoœci Polskiej Akcji Humanitarnej w Gruzji
- Dobranocka gruziñska. Odczyt bajek kaukaskich
- Tajemnice kuchni gruziñskiej
- Artystyczna podró¿ po Gruzji
- THE SHIN – fragment koncertu
- Kaukaska dyskoteka
Klub „Sk³ad Butelek” przy ul. 11-listopada 22 w Warszawie
6 grudnia (sob.), godz. 21 - koncert zespo³u „PINK FREUD”
- Klub „Hydrozagadka” - ul. 11-listopada 22 w Warszawie
21 grudnia (niedz.), godz. 15.30 - Koncert Bo¿onarodzeniowy CONCERTO AVENNA pod kier. Andrzeja Mysiñskiego
Chór Musica Sacra pod kierownictwem Paw³a £ukaszewskiego. Iwona Hossa - sopran; Bo¿ena Harasimowicz - sopran; Urszula Kryger - mezzosopran; Jacek Laszczkowski tenor; Rafa³ Siwek - bas. W programie: Johann Sebastian
Bach Magnificat (BWV 243), III Suita Orkiestrowa D-dur BWV
1068. Bazylika NSJ przy ul. Kawêczyñskiej 53 w Warszawie
28 grudnia (niedz.), godz. 14 - Koncert Kolêd - Mêski Chór
Muzyki Cerkiewnej pod kier. ks. Jerzego Szurbaka. Izabella
Kraszewska - sopran; Waldemar Krawiec – organy. W programie: kolêdy prawos³awne i katolickie oraz repertuar pastoralny na sopran i organy. Bazylika NSJ przy ul. Kawêczyñskiej 53 w Warszawie.

Podaruj nam eksponat na Miko³ajki
4 grudnia, w godzinach 12 - 18, Muzeum Warszawskiej
Pragi zaprasza do Sali Konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. Ks. I. K³opotowskiego 15 na specjalne,
miko³ajkowe wydanie akcji zbierania praskich pami¹tek. Muzeum Warszawskiej Pragi czeka na stare zdjêcia i dokumenty, przedmioty codziennego u¿ytku, sprzêty, meble, zabawki,
niegdysiejsze stroje i inne przedmioty, zwi¹zane w najró¿niejszy sposób - wyprodukowane na Pradze, pochodz¹ce z
praskich mieszkañ, nale¿¹ce do dawnych pra¿an itp.
Akcja „Podaruj eksponat Muzeum Warszawskiej Pragi na Miko³ajki” odbêdzie siê ju¿ po raz drugi. Podobnie jak w zesz³ym
roku, jej wspó³organizatorem jest Urz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.

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

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

Konkurs na kartki œwi¹teczne
Kartkê œwi¹teczn¹ Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego zaprojektuje wychowanek domu
dziecka. Zostanie ona wybrana w drodze konkursu, który og³osi³ Jacek Koz³owski wojewoda
mazowiecki. Zwyciêski projekt bêdzie oficjaln¹ kartk¹ urzêdu, wysy³an¹ w formie elektronicznej wraz z ¿yczeniami wojewody. Do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów RP zostanie
przes³any poczt¹. Dom Dziecka, którego wychowanek zaprojektuje naj³adniejsz¹ kartkê, dostanie nagrodê – sprzêt komputerowy.
Prace mo¿na wykonywaæ dowoln¹ technik¹. Kartki nale¿y przesy³aæ do 10 grudnia
na adres: Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, Gabinet Wojewody, Oddzia³ Prasowy (pokój
164), plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
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Jak nie mo¿na po dobroci… Czy jesteœmy gotowi?
Rada wielu

Skrzy¿owanie Targowej i Al.
Solidarnoœci to chyba najbardziej jaskrawy przyk³ad chaosu
komunikacyjnego w mieœcie.
Przejazd têdy w granicach porannego szczytu graniczy
wrêcz z cudem. Wszystko za
spraw¹ pojazdów, które
wje¿d¿aj¹ na skrzy¿owanie na
¿ó³tym œwietle i blokuj¹ je, nie
mog¹c z niego zjechaæ. Najgorsze, ¿e robi¹ tak nie tylko kierowcy samochodów prywatnych, ale nawet prowadz¹cy
pojazdy komunikacji miejskiej,
choæ wydawa³oby siê, ¿e oni
jako zawodowcy powinni mieæ
w tej sprawie trochê wiêcej wyobraŸni. Niestety - podobnie jak
inni - aktywnie przyczyniaj¹ siê
do tworzenia zatoru, którego
wielkoœci nie powstydzi³by siê
nawet Bangkok. Jako radny
Warszawy postanowi³em sobie,
¿e ten wêze³ gordyjski przetnê.
Wielokrotnie interweniowa³em
w Tramwajach Warszawskich,

Zarz¹dzie Transportu Miejskiego, Stra¿y Miejskiej, policji i
gdzie tylko siê jeszcze da³o. W
efekcie poszczególne s³u¿by
organizowa³y indywidualnie akcje wysy³aj¹c na skrzy¿owanie
swoich przedstawicieli i na
dzieñ, dwa siê poprawia³o… a
potem wraca³o do normy, czyli
kompletnego chaosu. Patrz¹c
na to by³em coraz bardziej przera¿ony brakiem skutecznoœci
miasta w rozwi¹zaniu w sumie
ma³o skomplikowanego, ale
jak¿e uci¹¿liwego dla mieszkañców problemu.
W koñcu powiedzia³em:
doœæ. Skoro nie mo¿na po dobroci, to trzeba zrobiæ inaczej.
Na zwo³anej konferencji prasowej zaapelowaliœmy z kolegami radnymi z Lewicy do Pani
Prezydent o koordynacjê i
wspó³pracê s³u¿b miejskich i
policji w tym zakresie. W koñcu, jaki to problem utworzyæ
wspólne patrole tych s³u¿b na

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Puszcza Mariañska,
cena 28 PLN/m2.

Tel. 0 694 967 288
Prosto z mostu

Bohaterowie stadionów
Nie jestem kibicem pi³karskim, ale ju¿ dziœ znam nazwiska dwóch bohaterów Euro
2012. A w³aœciwie, dwojga.
Naszym bohaterom uda³o siê
doprowadziæ do tego, i¿ mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej w 2012 r., które wszêdzie
na œwiecie s¹ katalizatorem
rozwoju, w Warszawie staj¹
siê przeszkod¹ dla nowych inwestycji.
Pierwszym bohaterem jest
prezes spó³ki PKP Polskie Linie
Kolejowe, zarz¹dzaj¹cej m.in.
dworcami kolejowymi, Krzysztof
Celiñski. Wiemy ju¿, ¿e przez
najbli¿sze szeœæ-siedem lat w
Warszawie nie powstan¹ nowe
dworce: Centralny, Wschodni i
Zachodni. Z zapowiadan¹ przebudow¹ zwlekano tak d³ugo, a¿
okaza³o siê, ¿e prace budowlane przypad³yby na czas przyjazdu kibiców na Euro 2012. Zaczn¹ siê wiêc - najwczeœniej po mistrzostwach.
Celiñski ws³awi³ siê wczeœniej tym, ¿e buduj¹c w czasach Lecha Kaczyñskiego
metro, robi³ to tak wolno, a¿
Sejm obci¹³ mu dotacjê. Modernizacja Dworca Centralnego w latach 2009-2012 ma byæ
refundowana z funduszy unijnych. Je¿eli nast¹pi. Jak widaæ, w traceniu dotacji prezes
Celiñski nabiera rutyny.
Drugim bohaterem jest
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po
klêsce z przetargiem na budowê centralnego odcinka drugiej linii metra og³osi³a nowy
przetarg, w którym najwiêkszym problemem jest takie
u³o¿enie harmonogramu robót, by ich natê¿enie nie nast¹pi³o w czasie mistrzostw.
Co oznacza, ¿e centralny odcinek metra powstanie dopiero po mistrzostwach.
Podobnie jak Dworzec Centralny, równie¿ metro znalaz³o
siê w programie funduszy unij-

nych Program przewiduje, ¿e
centralny odcinek metra ma
zostaæ zrealizowany w latach
2009-2012. Go³ym okiem widaæ, ¿e opóŸnienie wyniesie co
najmniej dwa lata.
Warszawie przyznano te¿
wstêpnie fundusze unijne na
pozosta³e odcinki drugiej linii
metra. Program operacyjny
przewiduje dofinansowanie w
latach 2010-2013 budowy odcinka od stacji „Dworzec Wileñski” do stacji „Bródno”. Ju¿
dziœ jednak, wed³ug Hanny
Gronkiewicz-Waltz, ma on byæ
budowany g³ównie w latach
2013-2015 (kiedy to w bud¿ecie miasta przewidziano 81%
wydatków). Podobnie, odcinek
w stronê Bemowa, od stacji
„Rondo Daszyñskiego” do stacji „Po³czyñska”, wed³ug harmonogramu unijnego ma byæ
zbudowany w latach 20102013, a wed³ug miejskiego
bud¿etu w latach 2013-2015.
OpóŸnienie o dwa lata oznacza utratê funduszy unijnych,
których w takiej obfitoœci mo¿e
ju¿ nigdy nie byæ.
Patrz¹c na to wszystko, bojê
siê g³osów zapowiadaj¹cych
zorganizowanie w Warszawie
olimpiady w 2020 r. Tak d³ugiego zastoju inwestycyjnego
mo¿emy nie wytrzymaæ.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

skrzy¿owaniu w godzinach porannego szczytu? Wprawdzie
policja nie podlega w³adzom
Warszawy, niemniej zagroziliœmy, ¿e jeœli nie bêdzie wspieraæ miasta w rozwi¹zywaniu
problemów komunikacyjnych,
to Lewica wyst¹pi o zmniejszenie kilkudziesiêciomilionowej
dotacji, jak¹ co roku Rada
Warszawy jej przyznaje. To podzia³a³o. Po nag³oœnieniu naszego apelu przez media na
skrzy¿owaniu pojawi³a siê
stra¿ miejska, która pilnuje niesfornych kierowców. Ma³o
tego, komendant publicznie
zadeklarowa³, ¿e teraz stra¿nicy bêd¹ tam codziennie.
GroŸba utraty samorz¹dowych
pieniêdzy podzia³a³a najwyraŸniej równie¿ na policjantów, bo
tak¿e oni s¹ teraz przy Czterech Œpi¹cych codziennie.
Nagle okaza³o siê, ¿e jak siê
chce, to mo¿na. Tylko czemu
nie udawa³o siê za³atwiæ tego
po dobroci?
Sebastian Wierzbicki
radny Rady Warszawy
(Klub Radnych LEWICA)
www.sebastianwierzbicki.pl

Jak wielu z Pañstwa, ogl¹da³em ostatnio relacje z ataku
terrorystycznego w Bombaju.
Zastanówmy siê wiêc, czy nasze miasto jest gotowe na tego
typu zagro¿enie, zw³aszcza w
kontekœcie organizacji Euro
2012.
By³em kiedyœ trzymany na
muszce przez paramilitarn¹
milicjê Republiki Serbskiej w
Boœni i Hercegowinie. Musia³em przekroczyæ korytarz posawiñski w drodze z Tuzli do
Osijeka. Siedzia³em pilnowany
przez mê¿czyzn z d³ug¹ broni¹ w przydro¿nym rowie, potem zosta³em przewieziony do
komendy Doboju. Uwolniono
nas po kilkunastu godzinach,
ale nikomu nie ¿yczê takich
prze¿yæ. Rozumiem dziêki
temu, co mogli odczuwaæ zak³adnicy terrorystów. Czy War-

szawa poradzi³aby sobie z atakiem takim jak w Bombaju lub
te¿ zamachami, jak wczeœniej
w Londynie i Madrycie?
Jestem dobrego zdania o
przygotowaniu naszych formacji specjalnych, które nale¿¹ do
œwiatowej czo³ówki. Problem
polega na tym, ¿e na miejscu
zdarzenia pierwsze s¹ zwyk³e
patrole policji. Ogromnym problemem s¹ tak¿e korki, utrudniaj¹ce przejazd nawet karetkom pogotowia. Katastrofalny
jest stan infrastruktury. Dworzec Centralny nie posiada
nawet skutecznego systemu
monitoringu. Przepytywana
przez mnie na sesji Rady Warszawy, dyrektor Biura Bezpieczeñstwa sto³ecznego ratusza
oœwiadczy³a, ¿e miasto nie
bêdzie w ten monitoring inwestowaæ.

Sprzedam grunt rolny
z mo¿liwoœci¹ zmiany
pod budownictwo mieszkaniowe
w okolicy MSZCZONOWA,
¯YRARDOWA i SKIERNIEWIC.
Cena 25 z³/m2.

Tel. 0783 680 783
Ch³odnym okiem

Wojenka na górze, wojenka na dole
Z dawien dawna wiadomo,
¿e my, Sarmaci, to naród bitny i bojowy. Nie bêdzie byle
kto nam w kaszê dmucha³.
Nasza kasza, nasze ma³py,
nasz cyrk i wara od naszego
podwórka. Nie bêdzie Niemiec....., Ruskie to nam
mog¹..... i w ogóle to mog¹
nam wszyscy na czele z Uni¹.
My Naród, my Prezydent, my
Premier, my Marsza³ek. My,

my, my. Jak pies z kotem, tak
Premier z Prezydentem, tak
Du¿y Pa³ac z Ma³ym Pa³acem
o wszystko - o brukselkê, o
samolot, o politykê zagraniczn¹, o ustawy, a w tle pose³
Palikot, który pyta, czy Prezydent ma problem alkoholowy.
Trup pada gêsto - ustawy jedna po drugiej, o telewizji, o odrolnieniu gruntów, o zdrowiu
ca³y pakiet - jest weso³o, a w

Sprzedam dzia³ki budowlane
na terenie gminy Radziejowice,
cena 80 PLN/m2.

Tel. 0 504 256 644
POzytywnie

Nic o nas bez nas
24 listopada br. Andrzej Jakubiak, wiceprezydent Warszawy, przedstawi³ kupcom z
dawnego Stadionu Dziesiêciolecia pomys³y ratusza na wydzier¿awienie ponad 20 hektarów przy ul. Marywilskiej 44.
Docelowo do roku 2014 ma siê
tam przenieœæ prawie 3,5 tys.
kupców na blisko 60 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej.
Uwa¿am, ¿e aby móc racjonalnie rozmawiaæ o propozycjach m.st. Warszawy wydzier¿awienia na okres 25 lat nieruchomoœci po³o¿onej przy ul.
Marywilskiej 44, z przeznaczeniem pod budowê hal kupieckich, to w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym, poza poszerzeniem ul. Marywilskiej i mo-

Nie istnieje wspólny system
komunikacyjny s³u¿b ratunkowych. W³adze stolicy nie zd¹¿¹
wybudowaæ obiecanego stanowiska kierowania i koordynacji
kryzysowej, które mia³o powstaæ
przy ul. M³ynarskiej. Szpital Praski ma byæ zapleczem medycznym dla potrzeb pi³karskich Mistrzostw Europy. Tymczasem
rz¹dz¹ca miastem koalicja PO/
SLD zdaje siê robiæ wszystko, by
doprowadziæ go do bankructwa.
Podczas Euro, kilkadziesi¹t
tysiêcy kibiców mo¿e sparali¿owaæ stolicê komunikacyjnie
i logistycznie. Je¿eli w roku
2012 Warszaw¹ nadal rz¹dziæ
bêdzie Hanna Gronkiewicz –
Waltz i jej koalicja, terroryœci
nawet nie bêd¹ potrzebni.
Maciej Maciejowski
radny Rady Warszawy
www.maciejowski.pl

dernizacj¹ ul. Modliñskiej, powinno siê znaleŸæ tak¿e poszerzenie ul. P³ochociñskiej.
Pozwolê sobie wyraziæ jednoczesne swoje g³êbokie zaniepokojenie wykreœleniem w
czerwcu 2008 r. przez Radê
m.st. Warszawy z WPI m.st.
Warszawy w³aœnie przebudowy ul. P³ochociñskiej.
Z pewnoœci¹ ostateczne
decyzje odnoœnie realizacji hal
kupieckich powinny byæ tak¿e
poprzedzone konsultacjami z
Rad¹ i Zarz¹dem Dzielnicy
jako organami reprezentuj¹cymi, z woli wyborców, mieszkañców Bia³o³êki.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
samo powstanie hal kupieckich to nie tylko problemy dla
Bia³o³êki. Z powstaniem tak

rozbudowanego kompleksu
³¹cz¹ siê tak¿e stosowne podatki (op³ata targowa, podatek
od nieruchomoœci), których
wartoœæ w roku 2014 nale¿y
szacowaæ na oko³o 10 mln z³
w skali roku. 70% tej kwoty
bêdzie wp³ywaæ w³aœnie do
bud¿etu Dzielnicy Bia³o³êka.
Piotr Jaworski
przewodnicz¹cy
Klubu Radnych PO
Dzielnicy Bia³o³êka
piotr.jaworski@mojabialoleka.pl
www.jaworski.waw.pl

tle Palikot - pose³, który ma
ochnaœcie ustaw do uchwalenia. Gospodarka trzeszczy,
gie³da leci na twarz i przypomina ruletkê, Morgan spekuluje, a w tle obywatel Palikot
ze œwiñskim ryjem, sztucznym
penisem i rewolwerem. Prezydent nasz w Gruzji z szabelk¹. Naogl¹da³ siê w dzieciñstwie pancernych i chyba
nikt mu do tej pory nie uœwiadomi³, ¿e obecny prezydent
Gruzji to nie potomek naszego Grigorija. Moja wojna, twoja wojna, nasza wojna. Gdzie
jest Janek? Grigorij z Lidk¹
raczej hektary na Pomorzu
uprawiaj¹ ni¿ herbaciane pola
w Batumi. Graœ z Cymañskim
jak kot z psem na sejmowym
ringu gro¿¹ sobie palcami i rêkoczynami. Kruk nawalona
jak B52 t³umaczy siê trzecim
dniem urodzin. Wojenka w
mediach siê rozkrêca: tu Czabañski i Targalski, tam Farfa³
wet za wet, g³owa za g³owê,
jest co œwiêtowaæ. Panie Prezesie (czkniêcie) zadanie coœ
tam coœ tam wykonane. Ale
wko³o jest weso³o.
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
ireneusztondera@aster.pl

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.
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ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

mini og³oszenia
NAUKA
AAA nauczycielka matematyki udziela korepetycji 022
889-73-54, 0606-724-885
ANGIELSKI, matury, gimnazjum, nauka 0609-631-186
ANGIELSKI , niemiecki,
w³oski, hiszpañski, grupy,
indywidualnie 0606-744-724
CHEMIA , matematyka,
nauczycielka 0698-414-705
POLSKI matura 022 394-51-87,
0601-647-521
KOREPETYCJE - historia,
z dojazdem 022 674-78-28,
barnim3@wp.pl
MATEMATYKA - fizyka
022 329-80-26
MATEMATYKA, nauczycielka
z doœwiadczeniem 0504-364-938
NIEMIECKI 022 676-75-40
ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwnikowych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
ALKO Przeprowadzki,
meblowozy, 1,5 z³/km,
0512-139-430

Czyszczenie dywanów, wyk³adzin, tapicerki, profesjonalnie, dojazd gratis, tel. 022
619-40-13, 0502-928-147
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-43 i
0698-916-118
HYDRAULIK 0608-030-767
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NIEODP£ATNIE odbieram
zu¿yty sprzêt AGD, z³om w
ka¿dej postaci, makulaturê,
st³uczkê. W³asny transport.
Sprz¹tanie piwnic.Tel. 022
499-20-62
PRALKI, zmywarki, Whirlpool,
Amica, Polar, Ardo, Indesit, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
SPRZ¥TANIE piwnic,
wywóz z³omu (lodówek)
0694-977-485
SPRZEDA¯ detaliczna odzie¿y,
wyroby z dzianiny, us³ugi krawieckie, ul. Skoczylasa 10/12
lok. 82, www.skoczylasa.pl
STUDNIE 022 789-33-89
STYLOWA sala! wesela,
przyjêcia 0609-608-644
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, DVD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
US£UGI œlusarskie,
pogotowie zamkowe
24h, tel. 0506-179-661,
0505-445-876
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ
ksi¹¿ki
0501-285-268
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
BEZPOŒREDNIO sprzedam
mieszkanie - 2 pok. 49 m2
na I piêtrze, osiedle zamkniête, strze¿one z 2000 r.
na ul. Wyspowej, cena
410 000 z³, tel. 0602-316-151
SPRZEDAM dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 1174 m2,
Józefów, gmina Nieporêt,
0502-998-387

Ochrona osób bezdomnych
przed zim¹ na Mazowszu

mo¿e zadzwoniæ pod
bezp³atn¹ ca³odobow¹
infoliniê – tel. 92 87. 19 listopada wojewoda mazowiecki zorganizowa³
spotkanie koordynacyjne wszystkich odpowiedzialnych za dzia³anie
s³u¿b – w³adz wojewódzkich, samorz¹dowych,
przedstawicieli s³u¿by
zdrowia, policji, stra¿y
miejskiej i po¿arnej.
Program „Powrót osób
bezdomnych do spo³ecznoœci” ma na celu przeciwdzia³anie bezdomnoœci
oraz wsparcie jednostek
samorz¹du gminnego w
udzielaniu pomocy najbardziej potrzebuj¹cym. Dzia³ania podzielono na trzy
grupy: os³onowe (zabezpieczenie noclegu, wy¿ywienia, œrodków higieny i
odzie¿y), aktywizuj¹ce
(aktywizacja spo³eczna i
zawodowa) i profilaktyczne (zapobieganie zjawisku
bezdomnoœci). Realizacjê
projektu powierzono organizacjom pozarz¹dowym
oraz instytucjom koœcielnym, udzielaj¹cym pomocy spo³ecznej.

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

Dach nad g³ow¹, ciep³a odzie¿, zimowe obuwie,
darmowe posi³ki, opa³ i bezp³atna ca³odobowa infolinia (tel. 92 87) – to dzia³ania maj¹ce na celu
ochronê osób bezdomnych przed skutkami zimy.
W 2008 r. organizacje po- bardziej potrzebuj¹cych, a w
zarz¹dowe i instytucje ko- szczególnoœci o zapobieganie
œcielne otrzyma³y z bud¿etu zamarzniêciom. Na stronie inwojewody mazowieckiego ternetowej Mazowieckiego
wsparcie na realizacjê wy- Urzêdu Wojewódzkiego bêmienionych zadañ w wysoko- dzie dostêpny po zaktualizoœci oko³o 1,7 mln z³.
waniu wykaz placówek pomoUdzielenia pomocy oso- cowych dla osób bezdomnych
bom bez dachu nad g³ow¹, (www.mazowieckie.pl/wps).
Na terenie wojewódzzagro¿onym bezdomnoœci¹
oraz osobom starszym i ubo- twa mazowieckiego dziagim jest zadaniem miast i ³a obecnie 78 schronisk
gmin. W³adze samorz¹dowe i noclegowni. Liczba
mog¹ liczyæ na wsparcie i miejsc przeznaczonych
œrodki z województwa. Celem w nich dla osób potrzedzia³añ jest szybkie reagowa- buj¹cych to oko³o 4300.
nie i natychmiastowa pomoc. Oprócz tego, dzia³aj¹ 32
Wojewoda mazowiecki w ra- jad³odajnie i punkty
wydaj¹ce
mach rz¹dowego programu ¿ywienia,
„Powrót osób bezdomnych do dziennie oko³o 7000 pospo³ecznoœci” wyst¹pi³ do si³ków. Ka¿dy zaintereprezydentów i burmistrzów sowany pomoc¹ – osoba
miast oraz wójtów gmin z bezdomna, potrzebuj¹ca
proœb¹ o podjêcie niezbêd- wsparcia oraz ka¿dy, kto
nych dzia³añ dla ochrony naj- wie o takiej osobie –

D • Drzwi antyw³amaniowe
Gerda, Dorn
R • Drzwi
wewnêtrzne
Z Porta, Dre
W • Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
I PROMOCJA na okna 40%
raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

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

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

Weterynarz na pomoœcie
Proszê Szanownych Pañstwa, lekarz weterynarii to jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych zawodów. Przechodzimy morderczy proces szkolenia i nauki. Jesteœmy nara¿eni na
wiele œmiertelnych chorób
odzwierzêcych, agresjê zwierz¹t i aktywnoœæ zawodow¹
praktycznie 24 godziny na
dobê. Byliœmy pierwsz¹ sprywatyzowan¹ grup¹ zawodow¹ bez ¿adnych os³on i
dotacji. Dlatego popieram
tych rz¹dz¹cych, którzy chc¹
zrównaæ d³ugoœæ czasu pracy i dzielenie emerytur pomiêdzy wszystkich cz³onków naszego spo³eczeñstwa. ¯a³ujê tylko, ¿e nie zrobi³a tego
koalicja PiS-u, LPR-u i Samoobrony. By³oby co wspominaæ, a teraz mielibyœmy jedno weto prezydenta mniej. To
widzê stoj¹c na pomoœcie
przystani wodnej.
Pies, jak polityka, towarzyszy cz³owiekowi od pocz¹tku
cywilizacji. Obydwa gatunki
psa i polityka wg moich ob-

serwacji podlegaj¹ tym samym prawom socjalizacji,
czyli umiejêtnoœci wspó³¿ycia
z osobnikami swojego i innych gatunków. Szkolenie
powinni zacz¹æ jak najwczeœniej. U szczeni¹t najlepszy
okres do nauki i eliminacji
zachowañ lêkliwych lub agresywnych zawiera siê pomiêdzy 3 a 16 tygodniem ¿ycia.
U polityków na naukê nigdy
nie jest za póŸno, ale ja siê z
tym nie zgadzam.
U szczeni¹t rozwojowi fizycznemu towarzyszy rozwój
psychiczny. U polityków….
te¿ siê nie zgadzam. U zwierzaków normalnych zachowañ uczy matka i czyni to
poprzez zabawê. U naszych
polityków zbyt czêsto widaæ
brak m¹drego taty lub mamusiê w wiecznie z³ym humorze.
Zadaniem socjalizuj¹cego
jest przyzwyczajenie do stresu, u¿ywania si³y, planowania,
strategii, osi¹gania celu, akceptacji warunków œrodowiskowych. Co najwa¿niejsze,
ka¿de szczeniê d¹¿y do

osi¹gniêcia jak najwy¿szej
pozycji w stadzie wg regu³ primum non nocere. Co charakterystyczne, w stadzie rz¹dzi
jeden, a reszta stada nie stanowi opozycji. Dobrze wychowany szczeniak nigdy nie krytykuje swojego pana. Bêd¹c
posiadaczem licznych zalet i
wrodzonej ¿yciowej m¹droœci
czêsto pokazuje swojemu
panu jak nale¿y siê zachowaæ
w ka¿dej sytuacji. Nasi pos³owie utracili cennego nauczyciela … Saba Ludwika Dorna
nie pojawi siê ju¿ Sejmie dopóty, dopóki bêdziemy tak glosowaæ jak g³osowaliœmy – na
niedosocjalizowanych.

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43
Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

022 818-89-68
0602-616-877
www.osk.net.pl/pas

Patroni naszych ulic

Stanis³aw Jagmin (1875-1961)
RzeŸbiarz i ceramik Stanis³aw Jagmin patronuje ulicy
na Bia³o³êce. Urodzi³ siê w
Ossie (pow. Opoczno) w rodzinie ziemiañskiej. Szko³ê
œredni¹ ukoñczy³ w £owiczu
i po krótkiej pracy w znanej
fabryce platerów Frageta w
Warszawie, studiowa³ rzeŸbê
i ceramikê w krakowskiej
Akademii Sztuk Piêknych pod
kierunkiem Konstantego
Laszczki. (Warto wspomnieæ,
¿e w pracowni Laszczki studiowa³ nieco póŸniej Stanis³aw Szukalski, jeden z najwiêkszych artystów polskich).
Jagmin swoj¹ wiedzê pog³êbia³ nastêpnie w Pary¿u (w
Academie Julian) oraz w wytwórniach ceramicznych w
Miœni i w Wiedniu. Praktyczne zastosowanie ceramiki
przy jednoczeœnie du¿ych
mo¿liwoœciach zdobniczych,
jakie daje ta dziedzina wytwórczoœci, wp³ynê³o zapewne na jego przekonanie o

nieistnieniu podzia³u na sztukê czyst¹ i stosowan¹. Przedmiot u¿ytkowy mo¿e byæ tak¿e dzie³em sztuki, sztuka secesyjna, której by³ przedstawicielem, daje zreszt¹ rozliczne tego przyk³ady. Kiedy w
1906 r. w „Zachêcie” wystawiono jego dzie³a, by³ to
pierwszy raz, kiedy przedmiotem tamtejszej ekspozycji
by³a ceramika.
W 1905 r. za³o¿y³ fabrykê
ceramiki w Nieborowie ko³o
£owicza. W l. 1911-17 prowadzi³ pracowniê ceramiczn¹ i
rzeŸbiarsk¹ w Wiœniewie (dziœ
w granicach Warszawy- Bia³o³êki). Prawdopodobnie ten
fakt sk³oni³ w³odarzy dzielnicy do uczczenia artysty.
Od 1920 r. pracuje w Poznaniu jako kierownik Wydzia³u RzeŸby i Ceramiki w
Szkole Sztuk Zdobniczych, w
latach 1925-36 kieruje tam
Wydzia³em Ceramiki. Pracowa³ te¿ przy organizacji fabryk

ceramiki w Chodzie¿y i
Ostrzeszowie (Wielkopolska).
Poza twórczoœci¹ rzeŸbiarsk¹ (Kobieta na œlimaku,
Szatan, Po¿egnanie Wac³awa
z Mari¹ – ten ostatni, inspirowany Mari¹ Malczewskiego,
zniszczony w Poznaniu przez
Niemców w 1939 r.) tworzy³
te¿ elementy ceramiczne do
zastosowania w budownictwie
– jego ceramiczne zdobienia
upiêksza³y fasady warszawskich budynków.
W l. 1944 – 1952 pracowa³
jako konserwator w Zarz¹dzie
m.st. Warszawy, zajmuj¹c siê
odbudow¹ i konserwacj¹ pomników oraz rzeŸb parkowych. Zmar³ w Warszawie.
Tomasz Szczepañski
Literatura:
K. Mikocka – Rachubowa
RzeŸba polska XIX w. Od klasycyzmu do symbolizmu. Katalog zbiorów, Warszawa 1993
S³ownik patronów ulic Warszawy

Na Pradze jest jazz – Pink Freud – nowa energia
6 grudnia, g. 21 w Hydrozagadce (ul. 11 Listopada 22),
zaprasza Dom Kultury Praga (Centrum Kultury Komitet Praga)
Pink Freud to jeden z najbar- gactwa. Kompozycje budowane
dziej oryginalnych g³osów we s¹ wielostrukturowo, frazy ewowspó³czesnym jazzie i jego pery- luuj¹, brzmienie jest intryguj¹ce.
feriach okreœlanych szerzej jako Nowoczesne elektroniczne
muzyka improwizowana. Pink brzmienia nie odbieraj¹ muzykom
Freud w podstawowym sk³adzie, miejsca na indywidualizm i szaw jakim wyst¹pi¹ w sobotnim kon- lone, odwa¿ne improwizacje. To
cercie, tworz¹: basista – Wojtek muzyka ³¹cz¹ca w sobie ducha
Mazolewski, trêbacz – Tomek Ziê- lat 60. i 70. z nowoczesnoœci¹.
tek i perkusista – Kuba Starusz- Jest eksplozj¹ nowej wra¿liwoœci,
kiewicz. Ich energetyczna i spon- wynik³ej z lektury starych p³yt.
taniczna muzyka tworzona tu i te- Preparowanie instrumentów, wyraz nie traci nic z formalnego bo- korzystanie elektronicznego asor-

tymentu, konstruowanie bogatych
narracji, s¹ znakiem szczególnym
formacji. Charakterystyczne dla
stylu Pink Freud s¹ poczucie humoru i dystans do generowanych
przez siebie dŸwiêków. Zespó³
nie stroni od interpretacji fraz znanych z ca³kowicie odmiennych
stylistyk, np.: Come As You Are
Nirvany czy My Man’s Gone Now
Georga Gershwina.
Pink Freud wyda³ szeœæ p³yt:
Zawijasy, Live in Jazzgot, Sorry
music polska, Jazz fajny jest,
Punk Freud i Alchemia. Zagra³
kilkaset koncertów w kraju i zagranic¹ (m.in. na Ukrainie, S³owacji, w Niemczech, Francji, Portugalii, Czechach). W listopadzie
2004 zespó³ da³ koncert w Studiu im. A. Osieckiej dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Na 13 Yach Festiwalu Pink Freud
nagrodzono Yachem w kategorii
Inna Energia za teledysk do
utworu: Come As You Are (w re¿yserii Macieja Szpicy). Album,
Sorry music polska, zyska³ uznanie bardzo szerokiej rzeszy fanów, a tak¿e krytyków. W podsumowaniach roku 2003 oraz
2004 zespó³ znalaz³ siê w czo³ówce najlepszych polskich zespo³ów. Internetowe serwisy Diapazon, Serpent (wczeœniej Ter-
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ra), Independent oraz miesiêczniki Jazz Forum, Gitara i Bas, Aktivist oraz Gazeta Wyborcza
uzna³y Pink Freud oraz album
Sorry music polska za jedno z
najciekawszych wydarzeñ ostatnich lat. Podobnie doskonale
zosta³ odebrany ostatni album –
Alchemia zarejestrowany, w „kultowym” krakowskim-kazimierskim klubie o tej samej nazwie.
W sobotê wyst¹pi¹ w praskim klubie Hydrozagadka na
zaproszenie Domu Kultury
Praga. Wstêp wolny.

Zwi¹zek Stowarzyszeñ Praskich
www.zwiazekpraski.pl

Warszawa, 18.11.2008 r.

Do Rady Miasta St. Warszawy
W zwi¹zku z opublikowanym na stronie Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawy „Projektem
bud¿etu miasta sto³ecznego Warszawy na rok 2009” (za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej) i
zamieszczon¹ na stronie 148 poprawk¹ bud¿etow¹ - propozycj¹ wstrzymania w latach 20102012 (i ograniczenia funduszy na rok 2009) wydatków na realizowan¹ przez Sto³eczny Zarz¹d Rozbudowy Miasta inwestycjê zwi¹zan¹ z zadaniem „Muzeum Warszawskiej Pragi (kod:
C70M/VII/7/5) wyra¿amy nasze g³êbokie zaniepokojenie i uprzejmie prosimy o wyjaœnienie
przyczyn wyst¹pienia z takim projektem.
Muzeum Warszawskiej Pragi powsta³o (powo³ane uchwa³¹ Rady Miasta Warszawy nr
LXXXI/2590/2006 z dn. 21 wrzeœnia 2006 r.) jako oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, zajmuj¹cy siê problematyk¹ dziedzictwa kulturowego ca³ej prawobrze¿nej Warszawy.
Jest pierwsz¹ i jedyn¹ tego typu placówk¹ na prawym brzegu (podczas gdy lewobrze¿na
Warszawa ma ich 58). W krêgu oddzia³ywania organizowanej placówki znajduje siê wiêc nie
tylko rejon historycznej Pragi, Golêdzinowa, Skaryszewa i Kamiona (czyli dzisiejszych dzielnic Praga Pó³noc i Praga Po³udnie), ale tak¿e tereny Bródna, Targówka, Bia³o³êki, Grochowa, Goc³awia, Saskiej Kêpy a¿ po Zerzeñ i Tarchomin (ob. nale¿¹ce administracyjnie tak¿e
do dzielnic: Targówek, Bia³o³êka, czy Wawer). Obszar ten zamieszkuje prawie 600 tyœ. osób
(ok. 35% mieszkañców miasta).
Muzeum Warszawskiej Pragi jest placówk¹ od lat oczekiwan¹ na prawym brzegu Wis³y.
Jej powstanie ma istotne znaczenie dla harmonijnego rozwoju miasta i jego mieszkañców.
Prawobrze¿na Warszawa ze swym bogatym dziedzictwem kulturowym nale¿y dziœ do najbardziej zaniedbanych rejonów miasta, o niskiej wiedzy mieszkañców dotycz¹cej swej historii i dorobku, a historyczne pami¹tki czêsto ulegaj¹ zapomnieniu lub zniszczeniu. Do dziœ nie
posiada placówki muzealnej dzia³aj¹cej we w³asnej siedzibie, która zachowywa³aby to dziedzictwo dla przysz³ych pokoleñ i przybli¿a³a je wspó³czesnym.
Projekt doskonale wpisuje siê tak¿e w potrzebê systematycznych i planowych dzia³añ,
maj¹cych na celu uporz¹dkowanie zaniedbanej przestrzeni miejskiej i przywrócenie jej prawobrze¿nej spo³ecznoœci; tak¿e w perspektywie organizacji Euro 2012.
Mimo braku sta³ej siedziby, zaplecza technicznego i posiadania niewielkiego zespo³u merytorycznego, w roku 2008 Muzeum w³¹czy³o siê aktywnie w ¿ycie kulturalne prawego brzegu, organizuj¹c wystawy („Praga. 360 lat nadania praw miejskich”, „Fotoportret Praski 19101970”, „Stadion Dziesiêciolecia - wydarzenia, ludzie, emocje”), imprezy („Podwórkowe granie na Targowej 50/52”, „Muzyczny Spacer po Starej Pradze”, „Spotkanie w Koneserze”),
konferencje naukowe („Œwi¹tynie prawego brzegu. Koœció³ katolicki w dziejach prawobrze¿nej Warszawy”), bior¹c udzia³ w sta³ych imprezach miejskich i dzielnicowych (Noc Muzeów,
Jarmark Floriañski, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego na Targówku, Praskie Spotkania z Kultur¹). W tymczasowym biurze na ul. Targowej 45 prowadzi intensywn¹ akcjê zbierania pami¹tek i akcjê tworzenia archiwum historii mówionej. Wspó³pracuje z szeregiem organizacji spo³ecznych i stowarzyszeñ prawobrze¿nych oraz z w³adzami dzielnicowymi i koœcielnymi. Ju¿ na obecnym etapie jest instytucj¹ wa¿n¹ i potrzebn¹.
W swoich dzia³aniach placówka spotyka siê z ¿ywym oddŸwiêkiem spo³ecznym oraz ¿yczliw¹ reakcj¹ mieszkañców, którzy licznie bior¹ udzia³ w organizowanych imprezach. W zwi¹zku
z perspektyw¹ otwarcia Muzeum w roku 2010/2011 uruchomiony zosta³ wielki potencja³ spo³eczny i podjête szeroko zakrojone dzia³ania organizacyjne i merytoryczne. Nie wyobra¿amy
sobie sytuacji, w której taka placówka muzealna by³aby przez wiele lat pozbawiona swojej
sta³ej siedziby. Oznacza³oby to zawiedzenie oczekiwañ spo³ecznych i zaprzepaszczenie efektów dotychczasowej pracy, a tak¿e wydatkowanych dot¹d funduszy (m.in. projekty, ekspertyzy, utrzymanie i zabezpieczenie obiektów).
Wstrzymanie inwestycji by³oby równie¿ dotkliwym ciosem w ideê ochrony dziedzictwa kulturowego Pragi. Przysz³a siedziba Muzeum (Targowa 50/52) to zarazem jeden z najcenniejszych zespo³ów zabytkowych Pragi (trzy kamienice frontowe z najstarszym zachowanym
praskim domem, brukowane podwórze z oficyn¹ mieszcz¹c¹ dwie ¿ydowskie sale modlitewne, w których odkryto unikatowe polichromie). Zespó³ zabytkowej zabudowy znajduje siê w
tak fatalnym stanie technicznym, ¿e wymaga natychmiastowej interwencji. Wstrzymanie œrodków finansowych grozi zniszczeniem autentycznej substancji zabytkowej.
Oczekuj¹c na wyjaœnienie przyczyn wyst¹pienia z kwestionowanym projektem, apelujemy
o zmianê tych za³o¿eñ, podrywaj¹cych zaufanie spo³eczne do w³adz Warszawy, zagra¿aj¹cych dziedzictwu Pragi i ograniczaj¹cych w powa¿ny sposób mo¿liwoœci dzia³ania nowoutworzonej placówki muzealnej. Zw³aszcza, ¿e zosta³yby podjête w roku, zadeklarowanym
przez w³adze samorz¹dowe jako „Rok Pragi”.
Janusz Owsiany - V-ce Prezes Zarz¹du ZSP
Antoni T. D¹browski - Prezes Zarz¹du ZSP
Krzysztof Tyszkiewicz - V-ce Prezes Zarz¹du ZSP
Do wiadomoœci:
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta St. Warszawy
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Warto pomagaæ
5 grudnia obchodzimy Dzieñ Wolontariusza. Zabiegani,
skoncentrowani na w³asnych k³opotach, czêsto nie zdajemy sobie sprawy, ¿e s¹ wœród nas ludzie, którzy odkryli
wartoœæ zaanga¿owania i którzy nie wyobra¿aj¹ sobie ¿ycia
bez pomocy innym. Oni znaleŸli swoje miejsce w œwiecie
wolontariatu.

Plakat „Nie b¹dŸ obojêtny” do akcji „Nakarm schronisko”
wykonany przez Weronikê Zosicz.
Wolontariat (³ac. volontarius
– dobrowolny) jest to dobrowolna, bezp³atna, œwiadoma
praca na rzecz innych lub ca³ego spo³eczeñstwa, wykraczaj¹ca poza zwi¹zki rodzinno-kole¿eñsko-przyjacielskie.
Wolontariat jest zapewne tak
stary jak sama ludzkoœæ. Na
pocz¹tku nie mia³ ram instytucjonalnych, z czasem zaistnia³
równie¿ w organizacjach koœcielnych, samopomocowych,
a wreszcie pozarz¹dowych.
Polski wolontariat opiera siê
g³ównie na ludziach m³odych,
uczniach szkó³ ponadpodstawowych i studentach. Wed³ug
badañ CBOS-u 65% z nas
przyznaje, ¿e trzeba pomagaæ
i byæ wra¿liwym na krzywdê
innych. Równoczeœnie 1/3
spo³eczeñstwa twierdzi, ¿e
nale¿y koncentrowaæ siê g³ównie na w³asnych sprawach. A
wiêc warto pomagaæ czy nie?
Nie maj¹ co do tego w¹tpliwoœci uczniowie Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha
Zawadzkiego przy ul. P³u¿nickiej na Bia³o³êce. Od kilku lat dzia³a tam prê¿nie
Ko³o Wolontariatu pod kierunkiem nauczycielki religii,
Krystyny Klimczak.
Wszystko zaczê³o siê od
dzia³alnoœci zwi¹zanej z przygotowaniem nadania szkole
imienia Wojciech Zawadzkiego.

Uczniowie chodzili wówczas do
domu rodzinnego patrona i pomagali mieszkaj¹cemu tam
jego bratu, Antoniemu Zawadzkiemu. Z czasem dzia³alnoœæ t¹
rozszerzono na rzecz szko³y i
mieszkañców dzielnicy.
Liczba osób dzia³aj¹cych w
Kole Wolontariatu zmienia siê,
jak to w szkole, jedni odchodz¹,
przychodz¹ nastêpni. Obecnie
zapisanych jest 25 osób. Przewodnicz¹c¹ ko³a jest Ania Kudelska, sekretarzem Paulina
Aderek. Najbardziej aktywnie
dzia³aj¹: Karolina Wrzalik, Ma³gorzata Pleñ, Asia Sierakiewicz, Ola Mostek, Ola Wojciechowska, Weronika Zosicz
oraz z pierwszych klas: Marysia Pyznal, Justyna Mroziñska,
Bogusia Mieszkowska Iza
Szlawska i Weronika Szkoda.
Uczennice same organizuj¹
sobie pracê, przygotowuj¹ plan
zajêæ. Ich dzia³alnoœæ obejmuje akcje ca³oroczne i jednorazowe-okolicznoœciowe. Do dzia³alnoœci sta³ej nale¿y praca w
przedszkolu „Weso³y Pêdzelek”. Wspó³pracê z przedszkolem zapocz¹tkowa³o w³¹czenie
siê uczniów do akcji „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Od tej pory,
od 5 lat 13 osób regularnie po
lekcjach odwiedza przedszkolaki, uczestniczy w zabawach,
pomaga przy ubieraniu, karmieniu dzieci, robi dekoracje.
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- Mamy swoje dni – mówi
Ania Kudelska. – Dzieci siê do
nas przyzwyczai³y i polubi³y
nas. Maluj¹ dla nas obrazki i
bardzo czekaj¹ na nasze
przyjœcie.
Przez ca³y rok wolontariusze opiekuj¹ siê te¿ grobem
patrona szko³y, Wojciecha
Zawadzkiego, pochowanego
na Pow¹zkach. Zawsze
sprz¹taj¹ te¿ inne, zaniedbane groby. Ta akcja nazywa siê
„Zapalmy p³omyk nadziei”.
Na pocz¹tku i na koñcu roku
szkolnego przeprowadzana
jest akcja „S.O.S. – brakuj¹cy
podrêcznik”. Starsi uczniowie
tanio odstêpuj¹ m³odszym niepotrzebne ju¿, a nadaj¹ce siê
do u¿ytku podrêczniki. Pozosta³e ksi¹¿ki przekazywane s¹
do biblioteki.
Bardzo wa¿ne miejsce w
dzia³alnoœci wolontariuszy z
Gimnazjum nr 121 zajmuje
adopcja na odleg³oœæ. W porozumieniu z Salezjañskim
Oœrodkiem Misyjnym uczniowie postanowili zaopiekowaæ
siê ma³ym Albañczykiem, pochodz¹cym z wielodzietnej
rodziny, Redjanem Sinanaj,
¿yj¹cym w bardzo trudnych
warunkach. Aby uzyskaæ
œrodki na jego utrzymanie,
wolontariusze organizuj¹ ró¿ne akcje, np. zbieraj¹ znaczki
pocztowe czy urz¹dzaj¹ licytacjê w³asnorêcznie zrobionych kartek œwi¹tecznych. Z
okazji Miko³ajek organizuj¹ te¿
loteriê fantow¹. Ka¿dy przynosi z domu to, co mo¿e – zabawki, ksi¹¿ki, gad¿ety, s³odycze. Przyniesione fanty otrzymuj¹ numerki. W loterii bierze
udzia³ ca³a szko³a. Uczniowie
losuj¹ numerki i za drobn¹
sumê nabywaj¹ dany przedmiot. Pieni¹dze uzyskane z
loterii i licytacji przekazywane
s¹ do Oœrodka Misyjnego na
pokrycie kosztów nauki i wy¿ywienie Redjana.
Pod kryptonimem „Liptonki”
kryje siê kolejna akcja zbierania etykietek z herbaty „Lipton”. Efektem tego, zakrojonego na szerok¹ skalê projektu
jest fundowanie przez firmê
„Lipton” wózków inwalidzkich.
Wolontariusze z Gimnazjum
nr 121 pomagaj¹ nie tylko ludziom. Na ich wra¿liwoœæ i serce mog¹ liczyæ równie¿ zwierzêta. Marysia, Justyna, Weronika i Bogusia z I klasy organizuj¹ pomoc dla schroniska w
Józefowie ko³o Legionowa.
Nie mog¹ pracowaæ w samym
schronisku, poniewa¿ do tego
trzeba mieæ 18 lat. Wobec tego
organizuj¹ w szkole zbiórkê
¿ywnoœci i rzeczy przydatnych
zwierzêtom, takich jak koce,
naczynia czy materace. Aby
akcja odnios³a sukces, przygotowa³y list do wychowawców z
proœb¹ o nag³oœnienie sprawy
w ka¿dej klasie. Ten list oraz
piêkne plakaty z has³em „Nie
b¹dŸ obojêtny” maj¹ przemówiæ do wszystkich serc. W akcji „Nakarm schronisko”
uczestniczyli te¿ rodzice, oferuj¹c transport darów.
Na wiosnê wolontariusze
planuj¹ zorganizowaæ loteriê
na rzecz „Pegasusa”. Fundacja „Pegasus” ratuje konie
przeznaczone na rzeŸ oraz
zajmuje siê koñmi porzuconymi, starymi i chorymi. Na loteriê na utrzymanie koni funda-

cja daje w³asne fanty, specjalne kubki, koszulki i podkowy.
- Pieni¹dze przez nas zebrane przeznaczymy na leczenie
konia o imieniu Fortepian opowiada Ania Kudelska. Fortepian nie ma jednej nogi.
Znaleziono go przywi¹zanego
do drzewa. Obecnie przebywa
w klinice w Gliwicach. Bêdzie
pierwszym koniem w Polsce,
który otrzyma protezê.
Wolontariusze s³u¿¹ te¿
s³abszym kolegom pomoc¹ w
nauce. Asia Sierakiewicz pomaga w matematyce, a Ania
Kudelska i Ola Wojciechowska
– w angielskim. To akcja, która
trwa ca³y rok. S¹ te¿ akcje jednorazowe, okolicznoœciowe,
zwi¹zane, np. ze œwiêtami. Do
tych ostatnich nale¿y przygotowanie Jase³ek czy kartek œwi¹tecznych oraz zbiórka zabawek i ubranek, przekazywanych do Domu Samotnej Matki
na Dzieñ Dziecka.
Uczniowie Gimnazjum nr
121 wychodz¹ ze sw¹ dzia³alnoœci¹ równie¿ poza teren
szko³y, anga¿uj¹c siê w
znacznie szersze przedsiêwziêcia. Stale wspó³pracuj¹ z
Hospicjum Domowym przy ul.
Tykociñskiej, uczestnicz¹c w
szkoleniach i piknikach „Pola
nadziei”. W ubieg³ym roku
opiekowali siê zawodnikami
podczas Warszawskiej Olimpiady M³odzie¿y Niepe³nosprawnej, która odbywa³a siê
w Bia³o³êckim Oœrodku Sportu przy ul. Strumykowej.
-Dla niektórych zawodników
ju¿ sam przyjazd na Olimpiadê
by³ nie lada wyczynem - mówi
Ola Mostek - naszym zadaniem
by³o zg³oszenie ich do konkretnej dyscypliny, podanie napoju, dodanie otuchy. Rodzice
czêsto nie mogli tego robiæ, bo
mieli pod opiek¹ inne dzieci.
Obie Ole, Mostek i Wojciechowska uczestnicz¹ te¿ w
akcjach informacyjnych na
rzecz wolnego Tybetu.
- Nie wszyscy wiedz¹, co
siê dzieje w Tybecie - mówi
Ola Wojciechowska. - Ktoœ
musi to rozg³osiæ.
Ten ktoœ to oczywiœcie oni,
wolontariusze. Oni widz¹
ludzk¹ krzywdê, wyznaj¹ zasadê „wstyd za z³o”, chc¹ to
z³o naprawiæ, czuj¹ siê za to
odpowiedzialni. Dlaczego to
robi¹, jakie s¹ ich motywacje?
- Lubiê, jak ktoœ siê cieszy powiedzia³a po prostu Iza
Szlawska. - Zawsze chcia³am
komuœ pomagaæ, to dla mnie
przyjemnoœæ.

A wiêc jedn¹ z motywacji
jest czerpanie radoœci z radoœci innych. Ola zwróci³a uwagê, ¿e w sytuacji, kiedy wszyscy wokó³ s¹ nastawieni na
zysk, wolontariusze chc¹ pokazaæ, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej:
- Jesteœmy zaprzeczeniem
postawy interesownej i wyrachowanej.
- Ja to odczuwam w ten
sposób, ¿e my te¿ mamy zysk
z tego, co robimy, tylko inny,
raczej emocjonalny - mówi
Ania Kudelska. - Mnie wielk¹
radoœæ sprawia uœmiech na
twarzy drugiej osoby lub rysunek od dzieci z przedszkola.
- Nie chodzi o to, ¿eby pomagaæ i dostawaæ za to zap³atê - dodaje Ola Wojciechowska - tylko o to, ¿eby byæ potrzebnym. Czujê, ¿e powinnam to robiæ. Mam ogromn¹
satysfakcjê, je¿eli widzê, ¿e
moja pomoc siê przydaje.
Kolejn¹ motywacj¹ jest wiêc
potrzeba bycia u¿ytecznym,
czerpanie satysfakcji ze swojej przydatnoœci. Ola zwraca te¿
uwagê, ¿e pomaganie powinno wchodziæ w nawyk. Naj³atwiej jest przecie¿ wrzuciæ pieni¹dze do puszki, bo ma siê je
akurat w kieszeni. Tymczasem
pomagaæ powinno siê ci¹gle,
nie jednorazowo, od œwiêta. To
tak, jakby wykszta³ciæ w sobie
odruch na ca³e ¿ycie.
Karolina Wrzalik mówi, ¿e
trzeba umieæ dzieliæ siê z innymi. I nie chodzi tu o pieni¹dze.

Dzielenie siê pieniêdzmi jest
naj³atwiejsze. Znacznie trudniej
dzieliæ siê w³asnym czasem,
uczuciami, bo to wi¹¿e siê z
dawaniem cz¹stki siebie. Z
wypowiedzi dziewcz¹t wynika,
¿e wolontariat to praca bezp³atna, ale niezupe³nie bezinteresowna. W rzeczywistoœci wolontariusz otrzymuje wynagrodzenie niematerialne – spe³nienie swoich motywacji. Poza
tym, sam siê zmienia, staje siê
dojrzalszy. Wolontariat wyrabia
systematycznoœæ, poczucie odpowiedzialnoœci za drugiego
cz³owieka, uczy sumiennoœci.
- Nie ka¿dy od razu nadaje
siê na wolontariusza - mówi
opiekunka grupy, Krystyna
Klimczak. - Niektórzy musz¹
najpierw nad sob¹ popracowaæ. Ta praca wymaga samodyscypliny. Je¿eli podpisujê
umowê z przedszkolem, to
muszê byæ pewna, ¿e wysy³am
tam osoby odpowiedzialne, na
których mo¿na polegaæ.
Na nich na pewno mo¿na
polegaæ. Wolontariusze z
Gimnazjum nr 121 ju¿ trzy
razy otrzymali grupowe wyró¿nienie w konkursie
„Oœmiu wspania³ych”, organizowanym przez fundacjê
„Œwiat na tak”. Maj¹ ci¹gle
mnóstwo pomys³ów i zapa³u.
Ich praca na pewno nie skoñczy siê w szkole. Zawsze ju¿
bêd¹ bacznie rozgl¹daæ siê
wokó³ siebie i pomagaæ tym,
którzy tego potrzebuj¹.
Joanna Kiwilszo

