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Zadania postawione przed
dzielnicowymi eurokoordynatora-
mi nak³adaj¹ na nich rozliczne
obowi¹zki. Miasto powo³a³o tê
funkcjê do ¿ycia dwoma zarz¹-
dzeniami prezydenta m.st. War-
szawy nr 371/2003 i 1618/2004.
W Bia³o³êce eurokoordynatorem
wiod¹cym jest Zbigniew Kowa-
lewski, zaœ jego zastêpca to Iza-
bela Nowocin. Eurokoordynato-
rami zostali z mianowania burmi-
strza Jerzego Smoczyñskiego, w
listopadzie 2003 r.

 Do obowi¹zków eurokoordy-
natorów nale¿¹ m.in. opracowa-
nie i sk³adanie wniosków aplika-
cyjnych o dotacje na projekty fi-
nansowane z funduszy Unii Eu-
ropejskiej, monitorowanie i defi-
niowanie skutków prawnych, fi-
nansowych i organizacyjnych (dla
Warszawy) przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej, kreowanie
wspó³pracy europejskiej dzielni-
cy z miastami i dzielnicami part-
nerskimi, a tak¿e z poszczegól-
nymi komitetami organizacji eu-
ropejskich, których cz³onkiem jest
stolica, uczestnictwo w szkole-
niach dotycz¹cych aplikowania
do programów UE organizowa-
nych lub wskazywanych przez
Biuro Strategii Rozwoju i Integra-
cji Europejskiej Urzêdu m.st.
Warszawy, podnoszenie kompe-
tencji jêzykowych, sk³adanie bez-
poœredniemu prze³o¿onemu
kwartalnych raportów z dzia³alno-
œci. To sporo, wzi¹wszy pod uwa-
gê, ¿e swoj¹ pracê wykonuj¹ spo-
³ecznie - miasto nie przewidzia³o
dla funkcji eurokoordynatorów
¿adnych œrodków finansowych.
Bia³o³êccy eurokoordynatorzy s¹
równoczeœnie pracownikami Se-

Eurokoordynatorzy w Bia³o³êce
kretariatu Zarz¹du Dzielnicy  -
Czasem naprawdê trudno jest
godziæ pracê z obowi¹zkami eu-
rokoordynatorów, a te traktujemy
bardzo powa¿nie. -  mówi Zbi-
gniew Kowalewski, zaœ burmistrz
Jerzy Smoczyñski dodaje z lek-
kim przek¹sem - A jako gratyfi-
kacja dla naszych eurokoordyna-
torów musi wystarczyæ uœmiech
szefa.

Urz¹d dzielnicy Bia³o³êka ma
ju¿ spore doœwiadczenie w spra-
wach europejskich - przed na-
szym przyst¹pieniem do UE dzia-
³a³ tu punkt informacyjny, w któ-
rym m.in. mo¿na by³o siê dowie-
dzieæ o funduszach przedakce-
syjnych. Bia³o³êka wspó³praco-
wa³a i wspó³pracuje z dzielnica-

mi Berlina i Budapesztu - Lich-
tenbergiem i Budafok - Tétény.
Wspó³praca obejmuje równie¿
wymianê m³odzie¿y szkolnej. W
ramach kooperacji z Federacj¹
Leo Lagrange bia³o³êckie dzieci
wyje¿d¿a³y do Nimes we Francji,
zaœ dzieci z Nimes goœci³y w Bia-
³o³êce. - Dziœ, kiedy dzia³aj¹ eu-
rokoordynatorzy, ta wspó³praca
bêdzie czêœciowo nale¿a³a do ich
obowi¹zków. A przynosi ona kon-
kretne korzyœci. Bia³o³êccy przed-
siêbiorcy mog¹ siê logowaæ na
portalu internetowym Lichtenber-
ga i sprzedawaæ swoje produkty
choæby w Berlinie. Kilka dni temu
by³a u nas delegacja z Berlina.
Wdra¿aj¹ u siebie ciekawe przed-
siêwziêcia - inkubatory przedsiê-

biorczoœci, nieco odmienne ni¿
nasze. Miasto buduje biura i hale
i wynajmuje je ma³ym przedsiê-
biorstwom i firmom, proponuj¹c
atrakcyjne cenowo czynsze. Przy
pomocy berliñczyków chcemy
stworzyæ coœ podobnego w na-
szej dzielnicy. Mamy doskona³y
teren po FAELBET, mog³aby tam
powstaæ filia berliñskiego inkuba-
tora przedsiêbiorczoœci, nauczy-
liby nas wszystkiego, byœmy nie
musieli wywa¿aæ otwartych
drzwi. Nastêpne przedsiêwziêcia
mo¿emy ju¿ realizowaæ sami. Na
to wszystko mo¿na uzyskaæ unij-
ne fundusze - mówi Jerzy Smo-
czyñski.

Projekty mog¹ zg³aszaæ insty-
tucje, fundacje, organizacje spo-
³eczne, jednostki samorz¹du te-
rytorialnego, firmy i osoby fizycz-
ne. Zainteresowanie programami
i funduszami unijnymi jest du¿e.
Do eurokoordynatorów zg³asza-
j¹ siê g³ównie studenci, przedsiê-
biorcy i rolnicy. - Studenci poszu-
kuj¹ informacji o programach sty-
pendialnych, przedsiêbiorcy py-
taj¹, gdzie sk³adaæ wnioski, kon-
sultuj¹ z nami ich wype³nianie.
Jeœli chodzi o rolników to organi-
zowane by³y dla nich spotkania i

Rzekami Europy na ¯erañ
Niecodziennych goœci mia³a

niedawno Œluza ̄ erañ. 24  kwiet-
nia wp³ynê³a do ¿erañskiego por-
tu ³ódŸ motorowa z europejsk¹
flag¹ i z przemi³¹ kobiec¹ za³o-
g¹. Trzy m³ode Niemki, Kathrin
Wüst, Dorothée Ruge i Ines Müc-
ke, nale¿¹ce do stowarzyszenia
„Bateau Itinérant Trans-euro-
péen”, co mo¿na t³umaczyæ jako

„Statek Przemierzaj¹cy Europê”,
przyp³ynê³y Wis³¹ z Sandomierza
i w drodze do P³ocka zatrzyma³y
siê w Warszawie. Dwie z nich
mieszkaj¹ na sta³e we Francji –
Ines w Strasburgu, a Dorothée w
Montpellier, natomiast Kathrin po-
chodzi z Berlina. Jakie wiatry czy
raczej pr¹dy rzeczne przywiod³y
je na Pragê?

Po 1 maja w warszawskiej Temi-
dzie powsta³y spore przetasowa-
nia. Powsta³ S¹d Okrêgowy War-
szawa - Praga. To drugi s¹d okrê-
gowy w stolicy.  Na konferencji
prasowej w gmachu s¹dów przy
alei Solidarnoœci zaprezentowano
wszystkie nowoœci.
Jak powiedzia³ nam sêdzia Woj-
ciech Ma³ek - rzecznik prasowy
S¹du Okrêgowego w Warszawie
- pomys³ by³ podyktowany faktem,
i¿ S¹d Okrêgowy w Warszawie
jest najwiêkszym w Polsce i z tru-
dem radzi sobie z nawa³em pra-
cy. Odci¹¿enie i usprawnienie za-
rz¹dzania s¹dem - oto cel pod-
stawowy. Nowy s¹d okrêgowy bê-
dzie rozpatrywa³ sprawy z Bia³o-
³êki, Targówka, Pragi Pó³noc, Pra-
gi Po³udnie, Rembertowa, Weso-
³ej oraz Wawra i obejmie swym
dzia³aniem s¹dy rejonowe okrê-
gu warszawskiego funkcjonuj¹ce
po prawej stronie Wis³y. Nowy s¹d
zosta³ powo³any do ¿ycia Rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Sprawiedli-
woœci z dnia 23 grudnia 2004 r.
W ubieg³ym roku do S¹du Okrê-
gowego w Warszawie wp³ynê³o
blisko 100 tys. wniosków, S¹d
Okrêgowy Warszawa - Praga
przejmie - jak siê szacuje - blisko
po³owê spraw. Koszty zwi¹zane
z utworzeniem drugiego S¹du
Okrêgowego w Warszawie doty-
cz¹ g³ównie wzrostu zatrudnienia.
Wydatki na wynagrodzenia oso-
bowe wraz z pochodnymi, zwi¹-
zane z dodatkowymi etatami dla
sêdziów, administracji, kuratorów,
obs³ugi (50 etatów) wynios¹ rocz-
nie 2.571 tys. z³ dla S¹du Okrê-

Powsta³ nowy s¹d okrêgowy
gowego Warszawa - Praga, na-
tomiast dla S¹du Okrêgowego w
Warszawie (16 etatów) - 995 tys.
z³. W sumie koszty zwi¹zane z
podzia³em okrêgu warszawskie-
go wynios¹ 3.566 tys. z³. Nie
mo¿na mówiæ o kosztach inwe-
stycyjnych, bowiem nowy s¹d
bêdzie tworzony na bazie istnie-
j¹cego.  Œrodki finansowe na
trwaj¹cy przy alei Solidarnoœci

remont i wyposa¿enie s¹du zo-
sta³y zaplanowane znacznie
wczeœniej i s¹ na bie¿¹co wyko-
rzystywane. - Bêd¹ równie¿
zmiany, jeœli chodzi o s¹dy rejo-
nowe. Chcielibyœmy, by mia³y
one swoje siedziby w dzielni-
cach. To znacz¹co u³atwi³oby
dostêp do nich. Przewidujemy
nowe siedziby s¹dów równie¿ dla

£ódka nosi nazwê „Oui”, co po
francusku oznacza „Tak”. Tak –
dla Europy, a œciœlej dla nowej Eu-
ropy. Kiedy w 2004 roku Unia Eu-
ropejska zdecydowa³a siê posze-
rzyæ swoje granice, zrodzi³ siê po-
mys³  rejsu transeuropejskiego.
Trasa mia³a obejmowaæ 10 kra-
jów, w tym 4 nowo przyjête. Od-
krywanie Europy poprzez jej rze-
ki i kana³y, poznawanie europej-
skiej historii i dziedzictwa wokó³
wielkich tradycyjnych wodnych
dróg – oto cel tej wspania³ej pod-
ró¿y.

„Oui” wyp³ynê³a na czeœæ zjed-
noczonej Europy 1 maja 2004
roku z portu Gallician na po³ud-
niu Francji. Ma do przebycia 9000
km po rzekach i kana³ach euro-
pejskich. P³ynê³a ju¿ Rodanem,
Sekwan¹ do Pary¿a, dalej Mar-
n¹, Renem i  Menem przez Niem-
cy, nastêpnie Dunajem dotar³a do
Budapesztu. Karpaty „przesko-
czy³a” na ciê¿arówce i znalaz³a
siê w Sandomierzu. St¹d Wis³¹
przyp³ynê³a do Warszawy, aby po
kilku dnach wyruszyæ do P³ocka.

Kasia Martyniuk, studentka
Miêdzywydzia³owych Indywidual-
nych Studiów Humanistycznych
jest jedn¹ z wielu osób ucz¹cych
siê w Warszawie, mieszkaj¹cych
na Pradze, a z dala od swojego
rodzinnego domu. To ju¿ czwarty
rok jak zamieszkuje pokój w domu
studenckim przy ulicy Kickiego,
na Grochowie. W rodzinnej Haj-
nówce, na Podlasiu, oko³o 25 ki-
lometrów od granicy z Bia³orusi¹,
ma swój dom, w³asny k¹cik, œwiat
dla nas magiczny – przesycony
mistyk¹ obrz¹dku prawos³awne-
go. Z fascynacj¹ s³ucha³em opo-
wieœci dotycz¹cych rytua³ów i
symboli Wielkiego Tygodnia w
Koœciele Prawos³awnym, w
którym tegoroczna Wielkanoc
wedle naszego, gregoriañskie-
go kalendarza, przypad³a… 1
maja.

Post zacz¹³ siê u nas pod ko-
niec marca – zaczyna swoj¹ opo-
wieœæ Kasia rozpisuj¹c na kartce
ró¿nice w kalendarzu i zasady
wp³ywaj¹ce na wyznaczenie daty
Wielkanocy. Daty œwi¹t wed³ug
kalendarza juliañskiego przypa-
daj¹ 13 dni póŸniej ni¿ wed³ug ka-
lendarza gregoriañskiego, z któ-
rego korzystaj¹ katolicy.  To pod-

Œwiêto œwi¹t i uroczystoœæ
nad uroczystoœciami

stawowe rozbie¿noœci zwi¹zane
z histori¹ kalendarza. Najwiêksze
œwiêto – “œwiêto œwi¹t i uroczy-
stoœæ nad uroczystoœciami” – upa-
miêtniaj¹ce Zmartwychwstanie
Jezusa, odbywa siê nie wczeœniej
ni¿ wiosenne zrównanie dnia z
noc¹ (czyli po 21 marca), po Pas-
sze ¿ydowskiej (w tym roku wy-
pad³a ona 24 kwietnia) i po pierw-
szej wiosennej pe³ni ksiê¿yca
(czyli po 25 kwietnia tej wiosny).
W ten sposób pierwsza niedziela
spe³niaj¹ca te warunki to w³aœnie
ta oznaczona w kalendarzu gre-
goriañskim 1 maja.

Nabo¿eñstwa dotycz¹ce Wiel-
kiego Tygodnia poprzedzaj¹ce
Wielkanoc trwaj¹ ju¿ od ponie-
dzia³ku, natomiast cerkiew otwar-
ta jest dzieñ i noc od Wielkiego
Czwartku do ranka w niedzielê.
Wielki Czwartek to dzieñ upamiêt-
niaj¹cy Ostatni¹ Wieczerzê. Wie-
czorem czyta siê 12 fragmentów
czterech ewangelii dotycz¹cych
m.in. pojmania, s¹du i ukrzy¿owa-
nia Jezusa. W czasie czytania
zapala siê œwiecê, któr¹ po prze-
czytaniu ka¿dego z fragmentów
na powrót siê gasi. Po ostatnim
czytaniu z zapalon¹ œwiec¹ idzie

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 7

dokoñczenie na str. 5Od lewej: Dorothee, Katrin i Ines

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka

m. st. Warszawy
serdecznie zapraszaj¹ na

koncert patriotyczno-religijny
z okazji Œwiêta Konstytucji 3 maja

oraz

zakoñczenia II Wojny Œwiatowej

Koncert w wykonaniu
Orkiestry Dêtej „Legenda”

z udzia³em solistów
oraz aktorki Laury £¹cz

odbêdzie siê

8 maja o godzinie 14
w Koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci

przy ul. Myœliborskiej 100
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

pn-pt: 10-20
sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- rêcznie robione domowe pierogi
- potrawy kuchni podlaskiej
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- pieczywo i inne produkty eko
- sery prosto z gór
- wypieki
- warzywa i owoce
- wina, napoje

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

      koñcówki serii,

towary z likwidowanych firm

i sklepów odzie¿owych

i przemys³owych

Targowa 1
wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ-
niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Eurokoordynatorzy w Bia³o³êce
szkolenia, oczywiœcie chodzi³o o
unijne dop³aty rolnicze. Na stro-
nie internetowej dzielnicy znajdu-
j¹ siê linki do stron wa¿niejszych
instytucji europejskich. Mamy
materia³y szkoleniowe i doku-
menty programowe, które mo¿e-
my wypo¿yczyæ zainteresowa-
nym lub udostêpniæ je do wgl¹du
na miejscu. Trudno jest oceniæ
ca³kowit¹ liczbê projektów sk³a-
danych przez mieszkañców Bia-
³o³êki, bowiem sk³adaj¹ oni apli-
kacje w ró¿nych instytucjach - w
Urzêdzie Marsza³kowskim, Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiê-
biorczoœci, Ministerstwie Gospo-
darki. Prosimy firmy i przedsiê-
biorców sk³adaj¹cych projekty, by
informowali nas o postêpach, ale
rzadko siê z tego wywi¹zuj¹.
Wobec takiej sytuacji trudno jest
prowadziæ statystyki - mówi Zbi-
gniew Kowalewski.

Najwiêkszym projektem Bia³o-
³êki, który bêdzie dofinansowy-
wany z funduszy unijnych jest ka-
nalizacja. Bêdzie to równie¿ naj-
wiêksza inwestycja stolicy, której
przewidywane koszty wynosz¹
1,7 mld z³. - Rozbudowa i moder-
nizacja Czajki to powinien byæ
priorytet dla miasta. Nie mo¿na
straciæ tych pieniêdzy. Przepusto-
woœæ oczyszczalni wzroœnie o
po³owê, jednoczeœnie poprawi
siê znacz¹co efekt oczyszczania
i zredukowane zostan¹ uci¹¿li-
woœci zapachowe. Wreszcie z
dobrodziejstw Czajki bêdzie mo-
g³a skorzystaæ ca³a Bia³o³êka. Nie
jestem zwolennikiem wybudowa-
nia na terenie oczyszczalni spa-
larni odpadów sta³ych. Spalanie
mog³oby siê odbywaæ w EC ¯e-
rañ. Przedstawiciele miasta po-
winni dogadaæ siê w tej sprawie
z koncernem Wattenfall, w³aœci-
cielem Elektrociep³owni War-
szawskich lub wybraæ inny spo-

sób utylizacji tych odpadów -
mówi burmistrz Smoczyñski.

Swoje projekty w³aœnie przygo-
towuj¹ merytoryczne wydzia³y
urzêdu dzielnicy. Powstaj¹ trzy
projekty - z dziedziny edukacji,
ochrony œrodowiska - moderniza-
cja rzeki D³ugiej. Reintegracja za-
wodowa kobiet to projekt w kate-
gorii pomoc spo³eczna. - Na razie
trudno mówiæ o konkretach, bo-
wiem stopieñ zaawansowania
prac nad projektami jest niewiel-
ki. W programie SOCRATES -
COMENIUS uczestnicz¹ nasze
dwie placówki oœwiatowe - gimna-
zjum nr 123 z oddzia³ami integra-
cyjnymi i gimnazjum nr 124. Naj-
krócej rzecz ujmuj¹c, program
polega na wymianie m³odzie¿y i

nauczycieli. Jeœli chodzi o projek-
ty osób fizycznych w³aœnie przy-
jêliœmy i analizujemy pomys³
mieszkañca Bia³o³êki, który to
pomys³ bêdzie realizowany w ra-
mach unijnego programu Inicjaty-
wy Wspólnotowej INTERREG III
B - mówi Zbigniew Kowalewski.

dokoñczenie ze str. 1

Œwiêto œwi¹t i uroczystoœæ nad uroczystoœciami

Jest w czym wybieraæ i s¹ pie-
ni¹dze, które mo¿na wykorzy-
staæ. Pozostaje tylko inwencja in-
stytucji, organizacji spo³ecznych,
firm i osób prywatnych i trochê
odwagi. Eurokoordynatorzy z
pewnoœci¹ pomog¹.

Notowa³a El¿bieta Gutowska

siê do domu. Od pocz¹tku Wiel-
kiego Postu, na œrodku cerkwi, bli-
¿ej O³tarza i Rajskich Wrót stoi
du¿e, namalowane na drewnie
wyobra¿enie Ukrzy¿owanego Je-
zusa – Raspiatije – w formie na-
turalnej wielkoœci krzy¿a. Ka¿dy
wchodz¹cy, czuj¹cy potrzebê, ca-
³uje stopy Chrystusa. Cerkiew
przybiera ¿a³obny wystrój, stawia
siê czarne chor¹gwie; tak¿e wier-
ni przychodz¹ ubrani w stonowa-
nych kolorach.

W Wielki Pi¹tek zabiera siê
Raspiatije. W jego miejsce pojawia
siê wyobra¿enie grobu Jezusa –
jest to czêsto misternie tkany, wy-
szywany z³ot¹ nitk¹, czasem ma-
lowany materia³, w formie prosto-
k¹ta z wizerunkiem le¿¹cego Je-
zusa – P³aszczanica, przygotowy-
wany w monastyrach przez mnisz-

ki lub mnichów. Nabo¿eñstwo ma
inny ni¿ tradycyjnie przebieg. Po
po³udniu odprawia siê wieczerniê
i odbywa siê „wynos p³aszczanicy”.
Batiuszka wynosi p³aszczanicê na
zewn¹trz cerkwi, ukazuje wiernym.
Ludzie w tym momencie klêkaj¹,
modl¹ siê, œpiewaj¹ pieœni. Potem
p³aszczanica zostaje po³o¿ona na
symbolicznym grobie stoj¹cym po-
œrodku cerkwi. Niektórzy wierni
ca³¹ noc czuwaj¹ przy grobie Je-
zusa. To czuwanie ma specyficz-
n¹ i wzruszaj¹c¹ nazwê – p³acz
Matki Bo¿ej. Na Grabarce (to
Œwiêta Góra po³o¿ona niedaleko
Siemiatycz, gdzie znajduje siê
¯eñski Monaster Œwiêtych Marty i
Marii), ta modlitwa nabiera mistycz-
nej g³êbi, a to wszystko dziêki me-
lodyce g³osów w chórze tamtej-
szych mniszek.

Z koszyczkami œwiêconkami,
wype³nionymi po¿ywieniem,
zreszt¹ takim samym (chleb, jaj-
ka, sól, miêso) jak w Koœciele ka-
tolickim idzie siê w Wielk¹ Sobo-
tê. W nocy z soboty na niedzie-
lê wierni id¹ do cerkwi. Wówczas
odbywa siê najwa¿niejsze Nabo-
¿eñstwo Wielkiego Tygodnia –
pami¹tka Zmartwychwstania
Chrystusa. Modl¹cy zbieraj¹ siê
przed pó³noc¹ i wychodz¹ na ze-
wn¹trz œwi¹tyni – procesja zmie-
rza dooko³a cerkwi, uroczysty po-
chód ze œwiecami, przy biciu
dzwonów. W tym czasie wyzna-
czone do tego osoby uprz¹taj¹
grób Pañski ze œrodka cerkwi,
gdzie z kolei zostaje umieszczo-
na ikona Zmartwychwstania. Po-
tem wszyscy uczestnicy procesji
zmierzaj¹ do przedsionka cerkwi i

zatrzymuj¹ siê przed zamkniêty-
mi drzwiami. Batiuszka podchodzi
do wrót, otwiera drzwi i œpiewa:
„Chrystus zmartwychwsta³”, a
wszyscy ludzie dopowiadaj¹: „Za-
iste zmartwychwsta³”.

Po chwili Kasia przyzna³a, ¿e
to Babcia mieszkaj¹ca na wsi w
okolicach Hajnówki przekaza³a jej
wiêkszoœæ wiadomoœci o trady-
cjach zwi¹zanych z obrz¹dkiem
prawos³awnym. Zauwa¿y³a, ¿e
dziadkowie coraz czêœciej zwra-
caj¹ uwagê na szczegó³y zwi¹za-
ne z odpowiednim zachowaniem,
symbolik¹, z ca³ym rytua³em to-
warzysz¹cym ¿yciu cz³owieka.

Nie mog³em te¿ nie zadaæ py-
tañ o rodzinne okolice oraz o wra-
¿enia zwi¹zane z Prag¹. Kasia
pochodzi z zas³u¿onego dla przy-
rody regionu Puszczy Bia³owie-
skiej, z Hajnówki. Miejscowoœæ
ta, powsta³a w XVIII wieku, ma
œwietne warunki nawet dla kapry-
œnych turystów. Liczne zajazdy i
gospodarstwa agroturystyczne
odwiedzane s¹ przez Ameryka-
nów, Niemców, Czechów.

Natomiast je¿eli chodzi o Pra-
gê, to… – Kasia spojrza³a przez
okno i zamyœli³a siê – generalnie
nie ma tu ciekawych miejsc do
spêdzania czasu, jakiegoœ przy-
jacielskiego klimatu, gdzie mo¿-
na by realizowaæ swoje pomys³y,
spotykaæ siê ze znajomymi.
Wspania³e kamienice, w¹skie
uliczki to nie wszystko, czego po-
trzebuje cz³owiek do ¿ycia. Gene-
ralnie najczêœciej bywam w cer-
kwi, z parków raczej wolê Praski
ni¿ Skaryszewski. Czêsto te¿ wy-
je¿d¿am do siebie, do domu. Pra-
ga nie ma zbyt wielu atrakcyjnych
miejsc, by w nich spêdzaæ czas,
by spotkaæ siê ze znajomymi, z
innymi m³odymi ludŸmi, by reali-
zowaæ pomys³y, które odci¹gnê-
³yby od internetu czy telewizji.
Przynajmniej nie s³ychaæ o takich
dzia³aniach, o jakichœ dyskusjach
literackich, filmowych, o spotka-
niach z ciekawymi ludŸmi – za-
koñczy³a.

Myœlê, ¿e to ciekawe s³owa,
warte przemyœlenia.

Adam Praski

Choæ nie g³osuje siê ju¿ nad
absolutorium dla zarz¹du w
zwi¹zku z przyjêciem informacji o
wykonaniu bud¿etu dzielnicy, tak¹
informacjê zarz¹d przedstawi³
radnym i wywo³a³a ona spor¹ dys-
kusjê. Bud¿et dzielnicy wyniós³ w
2004 roku 113 mln z³. Dochody
zrealizowano w 97,3 proc. i wy-
nios³y 110,4 mln z³. Wydatki
ukszta³towa³y siê na poziomie
96,6 proc. za³o¿onych i wynios³y
109 mln z³ - 79,3 mln z³ wynios³y
wydatki bie¿¹ce, zaœ maj¹tkowe
29 mln z³. Radni odnosili siê w
dyskusji do konkretnych wydat-
ków. Pad³o pytanie o budynek ko-
munalny, a œciœlej o kwotê 296
tys. z³ wydan¹ na projekt (prze-
widziano na ten cel w ub. roku 300

XXX sesja Bia³o³êki

Dyskusje nad bud¿etem
tys.) radni byli zdania, ¿e projekt
jest zbyt drogi. Burmistrz Tadeusz
Semetkowski poinformowa³, ¿e
spoœród ofert wybrano najtañsz¹
- koszt ca³oœci projektu to 450 tys.
z³. Powróci³y -  kwestia boiska
przy Nagodziców, które nie mo¿e
siê doczekaæ realizacji od piêciu
lat - sprawa storpedowana przez
miasto, budowy gimnazjum przy
Ostródzkiej - sprawa przeci¹ga
siê ze wzglêdu na przep³yw pism
pomiêdzy Biurem Edukacji i Biu-
rem Inwestycji i chwilowy brak
obiecanego bonusa finansowego
od miasta. Podczas dyskusji pa-
d³o równie¿ pytanie o wzrost
kosztów budowy placówki oœwia-
towo - kulturalnej przy Van Gogha
i o du¿¹ iloœæ aneksów do³¹cza-
nych do umowy z wykonawc¹.
Radny Andrzej Opolski (SLD)
mówi³, ¿e w 2002 roku orientacyj-
ny koszt owej budowy szacowa-
no na 18 mln z³, w 2003 - 20,9,  w
2004 ju¿ 23,5 mln, zaœ przewidy-
wane koszty finalne maj¹ wynieœæ
25,6 mln z³. Odpowiadaj¹c na
pytania burmistrz Jerzy Smoczyñ-
ski zwróci³ uwagê na fakt, i¿ wzrós³
VAT na materia³y budowlane -
m.in. st¹d aneksy, budowa trwa-
³a d³u¿ej ze wzglêdu na warunki
pogodowe. Burmistrz Semetkow-
ski doda³, ¿e dwuletnie opóŸnie-
nie sprawi³o, i¿ zaistnia³a koniecz-

noœæ przeprojektowania inwesty-
cji - st¹d kolejne aneksy do umo-
wy. Burmistrz Smoczyñski przy-
pomnia³, ¿e kosztorys inwestor-
ski gimnazjum z aneksem kultu-
ralnym przy Van Gogha opiewa³
na 32 mln z³.

W interpelacjach i wolnych
wnioskach pojawi³o siê mnóstwo
kwestii. Czajka - Andrzej Opolski
zaproponowa³, by na konsultacje
spo³eczne w sprawie oczyszczal-
ni zaprosiæ odpowiedzialnego za
infrastrukturê prezydenta Skrzyp-
ka; Most Pó³nocny - rozstrzygniê-
ty w³aœnie konkurs nie powala na
kolana, projekty mostu rozczaro-
wuj¹, s¹ przeciêtne i nie uwzglêd-
niaj¹ w najmniejszym stopniu su-
gestii bia³o³êckich samorz¹dow-
ców - jednym s³owem wdro¿enie
któregokolwiek z tych projektów
nie rozwi¹¿e problemów komuni-
kacyjnych dzielnicy; to co dziœ ma
miejsce przy wjeŸdzie na Most
Grota w przysz³oœci bêdzie mia³o
miejsce przy wjeŸdzie na Most
Pó³nocny. Zarz¹d zamierza wy-
st¹piæ do Rady Warszawy o zre-
widowanie rozwi¹zañ propono-
wanych w projektach Mostu Pó-
³nocnego. W odpowiedzi na jed-
n¹ z interpelacji radni us³yszeli, ¿e
szko³a nr 112 nie bêdzie moder-
nizowana, bowiem kontenery, w
których siê znajduje nie nadaj¹ siê
do remontowania. Po wybudowa-
niu szko³y przy Ostródzkiej
uczniowie ze szko³y nr 112 zosta-
n¹ tam czasowo przeniesieni, a
w przysz³oœci zostanie wybudo-
wana nowa szko³a docelowa. Naj-
prawdopodobniej 1 czerwca od-
bêdzie siê w bia³o³êckim Ratuszu
sesja Rady Dzieci i M³odzie¿y.
Dziki las i dzia³ki przy Portowej -
Myœliborskiej bêd¹ porz¹dkowa-
ne. Tylko tyle na razie mo¿na zro-
biæ, ze wzglêdu na skomplikowa-
ne stosunki w³aœcicielskie na tam-
tym terenie.                       (egu)

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046

Uprzejmie proszê o wyjaœnie-
nie przyczyn, dla których 96 pro-
cent zmarnowanej dotacji z bu-
d¿etu pañstwa w ramach kontrak-
tu wojewódzkiego roku 2004 przy-
pada na mój okrêg wyborczy. Jest
to kwota 12 572 459 z³, nie wy-
korzystana przez m.st. Warsza-
wa na budowê metra.

Proszê o udostêpnienie umów
pomiêdzy m.st. Warszaw¹ (b¹dŸ
w³aœciw¹ jednostk¹ organizacyj-
n¹ m.st. Warszawy) a wykonaw-
cami zadania “Budowa I linii me-

Pod lup¹ radnego
tra w Warszawie”, zwi¹zanych z
budow¹ stacji A18 Plac Wilsona.
Uwa¿am, ¿e nale¿y wyjaœniæ nie-
s³ychan¹ przychylnoœæ miasta dla
wykonawcy, polegaj¹c¹ na pod-
pisaniu aneksu, w którym m.st.
Warszawa rezygnuje z kar za nie-
terminowe oddanie stacji w okre-
sie pomiêdzy planowanym termi-
nem zakoñczenia prac a 19 lute-
go 2005 r.

Tej treœci interpelacjê 25 kwiet-
nia z³o¿y³ Maciej Bia³ecki, radny
Sejmiku Wojewódzkiego. Jako wi-
ceprzewodnicz¹cy Komisji Strate-
gii Rozwoju Regionalnego i Zago-
spodarowania Przestrzennego
jest szczególnie zainteresowany
najwa¿niejsz¹ zawart¹ w kontrak-
cie inwestycj¹ – budow¹ I linii me-
tra. Rozpoczêcie jej realizacji
(przekazanie œrodków) nast¹pi³o z
3-miesiêcznym opóŸnieniem, za-
koñczenie nast¹pi 30 czerwca, z
opóŸnieniem ju¿ pó³rocznym.
Efektem jest zmarnotrawienie do-
tacji w wysokoœci 12 572 459 z³
z bud¿etu pañstwa. Kwoty tej nie
uda³o siê przekszta³ciæ w tzw. wy-
datki niewygasaj¹ce.

Z bud¿etu miasta prezydent sto-
licy wyda³ na metro tylko 72,8%
œrodków zapisanych w kontrakcie
(inne samorz¹dy Mazowsza –
93,6%). Ponadto prezydent zrezy-
gnowa³ z naliczania wykonawcy
metra odsetek karnych za zw³okê
w oddaniu do u¿ytku stacji Plac
Wilsona (ponad 16 mln z³). £¹cz-
ne straty miasta, spowodowane ta-
kim zarz¹dzaniem przez prezyden-
ta Lecha Kaczyñskiego, Maciej
Bia³ecki szacuje na ok. 29 mln z³.

Kolejne informacje i opinie rad-
ny przeka¿e po udostêpnieniu mu
¿¹danych dokumentów.

Najnowsze serie Narodowe-
go Banku Polskiego - Dzieje z³o-
tego czy Herby województw, hi-
storia polskich monet obiego-
wych po denominacji z opisami
i zdjêciami, uszeregowane we-
d³ug roczników (od 1995 roku)
monety kolekcjonerskie. Znaj-
dziemy tu m.in. monety wybite
na dziesiêciolecie Wielkiej Or-
kiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Historia euro i jego modyfikacje
w zale¿noœci od kraju. Wielbicieli
numizmatyków zachêcamy do
odwiedzenia strony monety.ko-
sela.pl.                               (egu)

Strony www-monety

MAJOWY KALEJDOSKOP
Dziœ (4 maja) obchodzimy Dzieñ Kominiarza. Warto pamiêtaæ, ¿e

dawniej kominiarzy specjalnie zapraszano, zw³aszcza na œluby. Mieli
za zadanie towarzyszyæ m³odej parze przy wyjœciu z koœcio³a. No i
oczywiœcie zapewniæ szczêœcie. Sk¹d taka wiara w ich moc? Otó¿
ufano, ¿e jako opiekunowie kominków – by³o nie by³o – czuwaj¹ tak-
¿e nad ciep³em domowego ogniska. Przy czym najwiêkszym szacun-
kiem darzono tych najbardziej wysmarowanych sadz¹.

“Pankracy, Serwacy i Bonifacy Ÿli na ogrody ch³opacy” mawiano
dawniej. No có¿, niektórzy œwiêci s¹ powszechnie lubiani i szanowa-
ni. Niestety bywaj¹ i tacy, za którymi ludzie specjalnie nie przepadaj¹.
Do tych ostatnich nale¿¹ w³aœnie patroni trzech majowych dni (12,13
i 14 V). W tym czasie do Europy dociera arktyczne powietrze. Ten
ostatni powiew prawdziwego mrozu od niepamiêtnych czasów wywo-
³uje szkody w ogrodnictwie. Dlatego Pankracy i jego koledzy nazywa-
ni s¹ równie¿ “zimnymi ogrodnikami” lub “mroŸnymi braæmi”.

Ach te majowe s³owiki! Niejednemu ich œpiew mo¿e zwróciæ w g³o-
wie. Ale któ¿ by pomyœla³, ¿e przyczyni¹ siê do czyjeœ œmierci? A
jednak tak by³o. Historycy twierdz¹, ¿e przesz³o 80-letni W³adys³aw
Jagie³³o w pewien majowy wieczór tak siê zas³ucha³ w ich trele, ¿e
zasiedzia³ siê w ogrodzie do póŸna. Poniewa¿ wiosenne noce bywaj¹
zdradliwe, ch³odne i wilgotne; król przeziêbi³ siê i zmar³ 1 czerwca
1434 r.

Czemu zapamiêtano ów fakt wieczornego spaceru? Bo panowa³o
wówczas w Polsce powszechne niemal przekonanie, ¿e Jagie³³o jest
bardzo nieokrzesanym cz³owiekiem; ¿o³nierzem, a nie s³uchaczem
s³owików. Zosta³ zapamiêtany jako zwyciêzca spod Grunwaldu, a
czêsto zapomina siê o tym, ¿e w³aœnie on reaktywowa³ podupad³¹
Akademiê Krakowsk¹.

 Ludmi³a Milc

I TY MO¯ESZ ZOSTAÆ OTYLI¥!

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

NAJTAÑSZY BASEN W WARSZAWIE!
Specjalizacja: nauka p³ywania od lat 4

Informacja i zapisy w godzinach 15-20

Z tym og³oszeniem 10% RABATU na naukê p³ywania

dokoñczenie ze str. 1
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MERITUM NIERUCHOMOŒCI

PRACA OD ZARAZ

Dla kreatywnych i dyspozycyjnych na stanowisko

AGENTA NIERUCHOMOŒCI
Proponujemy atrakcyjn¹ podstawê, bardzo

wysok¹ prowizjê oraz bardzo dobre warunki pracy
fax 629-86-82 e-mail: meritum@meritum.waw.pl

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

ul. Danusi 6 tel. 675-76-57
Jan Kwiatkowski 0602-284-378

www.moto-kor.com.pl
moto-kor@moto-kor.com.pl

MOTO-KOR

MECHANIKA POJAZDOWA
GEOMETRIA KÓ£

oryginalne czêœci zamienne DAEWOO
hurt- detal

wszystkie marki samochodów
konkurencyjne ceny!

Nie wszyscy zdaj¹ sobie spra-
wê, jak wiele dolegliwoœci mo¿e
mieæ swoj¹ przyczynê w krêgo-
s³upie. Nale¿¹ do nich np. bule i
zawroty g³owy, dusznoœci, ucisk
w klatce piersiowej, drêtwienie
r¹k, nóg, bóle barku, niektóre aryt-
mie serca, nerwice, bezsennoœæ,
bóle objawiaj¹ce siê tak, jak przy
chorobie nerek, oraz wiele innych.
Jednak przy tego typu objawach
zawsze  nale¿y upewniæ siê ba-
daniami lekarskimi, czy nie istnie-
j¹ wskazania do specjalistyczne-
go leczenia medycznego. Jeœli ta-
kich nie ma – wówczas najlep-
szym sposobem jest medyczna
chiropraktyka – potocznie nazy-
wana krêgarstwem.

Zdecydowanie warto wybraæ
metodê manualnego leczenia
równie¿ w przypadku bólu pleców,
tzw. rwy kulszowej, zapalenia ko-
rzonków, oraz wszelkich zmian
dyskopatycznych, w których ucisk
na nerw parali¿uje jakikolwiek
ruch, w ka¿dej pozycji daj¹c
ogromny ból.

W takich schorzeniach nie ma
najmniejszego sensu ³ykanie le-
ków przeciwbólowych bo one po
prostu niczego nie ustawiaj¹, nie
lecz¹, a przyczyna bólu pozosta-
je nadal. Mo¿emy jedynie znisz-
czyæ sobie ¿o³¹dek, w¹trobê czy
nabawiæ siê wysokiego ciœnienia,
bo skutki uboczne leków s¹ czê-
sto zastraszaj¹ce.

Chiropraktyka, czyli krêgarstwo
– to jedna z najcenniejszych me-
tod usprawniania narz¹dów ru-
chu, jakim jest krêgos³up, istnie-
j¹ca w zapisach medycznych od
XVIII wieku. Ju¿ wówczas ludzie
zajmowali siê manualnymi meto-
dami, tyle tylko, ¿e intuicyjnie, a
obecnie jest to dziedzina mocno
poparta wiedz¹ medyczn¹.

Zaczyna siê powa¿nie dysku-
towaæ nad mo¿liwoœci¹ wprowa-
dzenia tych metod w nauczaniu
na akademiach medycznych lub
choæby szkoleñ podyplomowych
dla lekarzy. Nie by³oby wtedy tylu

Ratunek dla cierpi¹cych
XXI wiek, czasy wygody, postêpu technicznego „hoduj¹” co-

raz bardziej chore i zdeformowane krêgos³upy, ju¿ nawet u dzie-
ci i m³odzie¿y. A uzyskaæ skuteczn¹ pomoc w przychodniach jest
coraz trudniej. Wszyscy wiemy, ¿e po prostu ciê¿ko jest siê le-
czyæ. Na ¿yczenie naszych czytelników publikujemy materia³ o
oœrodku NATURMED, w którym wiele osób znalaz³o fachow¹
pomoc.

WESELA, PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE,

WIECZORKI TANECZNE
(œrody, pi¹tki, soboty)

 679-36-30

0603-956-654

naci¹gaczy, ludzi czyni¹cych wie-
le krzywdy brakiem swej fachowo-
œci.

Piszemy o krêgos³upie, bo rze-
czywiœcie jest faktem, ¿e krêgo-
s³up to zawiadowca wszystkich
funkcji w organizmie. Nawet sys-
tem psychiki, stresów, nasze pro-
blemy osobiste, zawodowe –
kumuluj¹ siê w krêgos³upie, da-
j¹c bóle nie tylko samego krêgo-
s³upa,. Ponad 70% impotencji i
bezp³odnoœci te¿ ma swe przy-
czyny w krêgos³upie – w odcinku
czêœci krzy¿owej, a wówczas za-
biegi krêgarskie s¹ rewelacyjn¹
metod¹!

Chiropraktyka medyczna za-
wsze powinna traktowaæ pacjen-
ta bardzo indywidualnie, bo ta
sama dolegliwoœæ, objaw bólu –
u ka¿dego wystêpuje z innej przy-
czyny i inaczej trzeba wykonywaæ
zabieg. Podobnie zreszt¹ jest z
diet¹. Nie ma jednej dla wszyst-
kich, podobnie z gimnastyk¹ – nie
mo¿e byæ uk³adów æwiczeñ takich
samych dla ka¿dego.

Przedstawiamy czytelnikom
oœrodek medyczny “NATURMED”
– istniej¹cy ju¿ prawie 18 lat, po-
wo³any do przyjmowania pacjen-
tów przez ówczesnego ministra
zdrowia, maj¹cy swój numer ZOZ-
u. Wszystkie metody tu stosowa-
ne s¹ naturalne, bez leków che-
micznych. Pacjenci przyje¿d¿aj¹ z
najdalszych miast Polski.

Dziœ prezentujemy pana mgr
Andrzeja Bednarczyka psycholo-
ga, masa¿ystê, rehabilitanta –
krêgarza, czyli chiropraktyka. Do
niego przysy³ani s¹ pacjenci ze
szpitali, od lekarzy z prywatnych

gabinetóqw, polecany jest przez
tych, którzy ju¿ tu byli. Bardzo
du¿o osób ze schorzeniami krê-
gos³upa uniknê³o wrêcz operacji
chirurgicznych, a to ogromnie
wa¿ne. Przecie¿ ka¿dy z nas boi
siê nie tylko  samej operacji, ale i
skutków – nie zawsze dobrych.
Warto wiêc by czytelnicy dowie-
dzieli siê, ¿e w “NATURMEDZIE”
mog¹ liczyæ na fachow¹ pomoc.

Mgr Andrzej Bednarczyk przy
ka¿dym zabiegu, wykonuje sto-
sowny do wieku, p³ci i przyczyn
bólu masa¿ ortopedyczny, masa¿
chiropraktyczny czaszkowo –
krzy¿owy, masa¿ ró¿nymi rodza-
jami i wielkoœciami baniek, stymu-
lacjê specjalnumi podk³adkami,
zastêpuj¹cymi akupunkturê – a
wszystko po to, by ca³y krêgos³u,
plecy od czaszki a po poœladki
rozgrzaæ, rozluŸniæ, poprawiæ
ukrwienie, ¿eby móc na zakoñ-
czenie takiego zabiegu, dok³ad-
nie i bezpiecznie ustawiæ krêgo-
s³up.

Poniewa¿ s¹ choroby, przy któ-
rych nie wolno wykonywaæ takie-
go zabiegu, Pan Andrzej zawsze
zapoznaje siê z badaniami lub
robi szczegó³owy wywiad.

Cokolwiek by nie piaæ o mgr
Bednarczyku, nie opiszemy go
tak, jak jego pacjenci. Przytoczy-
my choæ krótki fragmenty tych wy-
powiedzi:

“.... zdecydowa³am siê na zabie-
gi u Pana Andrzeja, bo mam za
sob¹ wielu lekarzy, kilka lat ³yka-
nia leków, sanatoria. ¯adna z do-
tychczasowych metod nie pomo-
g³a mi zupe³nie. Dosz³o do tego,
¿e ¿y³am wiecznie z bólem – ru-
szaj¹c siê jak kaleka. Pan Andrzej
dokona³ w moim odczuciu niemal
cudu. Naprawdê nie wierzy³am, ¿e
bez leków, zastrzyków mo¿na bê-
dzie wyprowadziæ mnie z bólu
trwaj¹cego prawie 6 lat.

Bo¿ena T. Lat 39 z Warszawy

“... mia³em szumy w uszach,
ko³atanie serca – choæ EKG by³o
zawsze prawid³owe – od lat drê-
twia³y mi rêce a¿ do palców. Bra-
³em najró¿niejsze leki i zabiegi.
Bez efektu. Pan Bednarczyk zli-
kwidowa³ mi te wszystkie dolegli-
woœci, ale najbardziej by³em zdu-
miony, ¿e ust¹pi³y ci¹g³e, na nic
nie reaguj¹ce zaparcia.

Zbigniew W. lat 56 z B³onia

“... koledzy z pracy wnieœli mnie
na krzeœle do Pana Bednarczy-
ka, tak koszmarnie mnie z³ama-
³o! Bra³em zastrzyki przez 12 dni
– bez efektu.Pan Andrzej uspraw-
ni³ mnie tak, ¿e po pierwszym

zabiegu wyszed³em na w³asnych
nogach. Dziœ jestem ju¿ w pe³ni
sprawny... To po prostu rewela-
cja!...”

Bogdan T. Lat 41 z Sochaczewa

“... przyjecha³am tu z namowy
znajomej – przyznam – ¿e bez
przekonania. Teraz w ka¿dej ga-
zecie, wszêdzie jakiœ “cudotwór-
ca”, najlepszy i najm¹drzejszy.
Ale cierpienie by³o silniejsze od
moich rozumowañ na ten temat.
Po pierwszej wizycie poczu³am
siê zdecydowanie lepiej. Nastêp-
ne zabiegi zupe³nie zlikwidowa³y
moje cierpienia. Zaczê³am cho-
dziæ do pracy, dos³ownie – cho-
dziæ – bo trzy przystanki tramwa-
jowe szybkim marszem przecho-
dzi³am bez najmniejszego bólu.
Wszyscy byli zdumieni, po moim-
po moim prawie czteromiesiêcz-
nym zwolnieniu...”

Anna Z. Lat 39 z Warszawy

“... to chyba opatrznoœæ tak
chcia³a, bym tu przyszed³. Dowie-
dzia³em siê o tej przychodni od
mojego ksiêdza spowiednika.
Bardzo cierpia³em, chodzi³em
prawie rok z lask¹, a Pan Bed-
narczyk po trzecim zabiegu za-
proponowa³, bym zacz¹³ chodziæ
samodzielnie. Czu³em siê trochê
niepewnie, ale tylko przez kilka
dni. Dziœ jestem zupe³nie spraw-
ny, przyje¿d¿am tu raz w miesi¹-
cu, by nie dopuœciæ do nawrotu
moich problemów. Nie u¿ywam
¿adnych leków przeciwbólowych,
¿adnych maœci. To po prostu nie-
samowite...”

Wac³aw J. Lat 69 O¿arów

“... myœla³em, ¿e Ÿle s³yszê, kie-
dy ortopeda w szpitalu, po zba-
daniu mnie i obejrzeniu RTG po-
wiedzia³ “tylko krêgarz”. Zapisa³
mi adres “NATURMEDU” i pole-
ci³ pana mgr Bednarczyka. Jecha-
³em wiêc z przekonaniem, choæ
ca³e ¿ycie by³em sceptyczny, je-
œli chodzi o manualne metody. To,
co mnie tu spotka³o, przeros³o
nawet najœmielsze oczekiwania.
Jestem zachwycony!...”

Waldemar W. lat 52 (elektronik)

“... najpierw dyskopatiê leczo-
no mi œrodkami przeciwbólowymi,
potem laser, masa¿e, fizykotera-
pia. Skutek ¿aden i decyzja: le-
czymy operacyjnie. Nie mia³am
wyjœcia, bo z trudem siê porusza-
³am. Minê³y dwa lata, problemy
powróci³y. Niektóre z jeszcze
wiêkszym nasileniem. Propozycja
– kolejna operacja. Powiedzia³am
sobie – O nie!. Dopiero po 3 mie-
si¹cach od operacji dowiedzia³am
siê od rodziny z Warszawy o panu
Bednarczyku. Tym razem wybra-
³am “Naturmed”. Tego co tu prze-
¿y³am nie da siê wyraziæ s³owa-
mi. On ma po prostu talent. Prze-
¿y³am szok kiedy w rozmowie z
pacjentem w poczekalni dowie-
dzia³am siê, ¿e mój rozmówca jest
lekarzem hirurgiem ze szpitala w
£owiczu. A ja? – Dziêki panu Bed-
narczykowi nie pokrojono mnie po
raz drugi.

Wdziêczna Anna Zarzycka

z Gliwic lat 48

Nie tylko w bólu, cierpieniu
przyje¿d¿aj¹ tu ludzie, ale równie¿
ci œwiadomi roli krêgos³upa, dba-
j¹cy o swoje zdrowie – chc¹, by
zrobiæ im “przegl¹d chiropraktycz-
ny”. Tak samo jak robi siê prze-
gl¹d u dentysty, kontrolê choleste-
rolu czy poziom cukru., badania
cytologiczne czy mammograficz-
ne.

Warto wiêc potraktowaæ ten
artyku³ jako wa¿n¹ informacjê o
mo¿liwoœciach przedstawionego
oœrodka medycznego.

NATURMED

Ursus-Go³¹bki
ul. Koronacyjna 15

informacja i zapisy: 9-19
tel.(22) 662 49 07;

0-604-092-007

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem artyku³em o firmie „Naturmed”, zamieszczonym w poprzednim wydaniu NGP, przypominamy jego treœæ.

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

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Dobrze zrobione protezy – nawet gdy nie ma jednego zêba –

powinny byæ wygodne i nie wypadaæ.

Ale z ró¿nych powodów – szczególnie jeœli ktoœ nie jest moim

pacjentem- czêsto tak nie jest. Dlatego takich przypadkach po-
lecam klej do protez.

Na naturalnych sk³adnikach, nieszkodliwy dla organizmu

i bardzo pomocny gdy protezy s¹ za luŸne.

Stosuje siê go na wewnêtrzn¹ stronê protezy, punktowo lub w

paskach, w pewnej odleg³oœci od brzegów protezy.

To powinno wystarczyæ na kilka godzin. Wieczorem proszê pro-

tezy z kleju oczyœciæ.

I zanurzyæ w wodzie ze œrodkiem do pielêgnacji protez.

A jeœli to pañstwu znudzi lub przestanie pomagaæ, to proszê
protezy wyrzuciæ do œmieci i odwiedziæ mój gabinet.

Wykonujê ca³¹ gamê protez -od klasycznych, przez bezklam-
rowe, z miêkkim podœcieleniem, do nylonowych w³¹cznie.

Z³ota rada

dla nosz¹cych protezy zêbowe

Nadesz³a wiosna a i lato ju¿ za
pasem. Któ¿ z nas nie marzy o
relaksie na zielonej trawce lub o
wypadzie do lasu lub nad wodê.
Okazuje siê, ¿e taka wyprawa nie
wymaga specjalnych przygoto-
wañ. Jest w dzielnicy Bia³o³êka
w³aœnie takie miejsce, gdzie jest
las, woda i du¿o miejsca do czyn-
nego wypoczynku. Na rogu ulicy
Modlñskiej i Chlubnej, w barze
“Nad Stawem” znajdziemy te
wszystkie atrakcje w jednym miej-
scu.

Dwa profesjonalne boiska do
siatkówki pla¿owej zachêcaj¹ do
organizowania meczy a nawet
turniejów. Pod du¿¹ wiat¹ mo¿na
pograæ w bilard i cymbergaja.
Wiata to wspania³e miejsce na

Bar „Nad Stawem” zaprasza
wszelkiego rodzaju imprezy: ko-
munie, osiemnastki, imieniny,
wesela, spotkania integracyjne,
itp. Wieczorami przy ognisku w
niepowtarzalnej atmosferze mo¿-
na upiec kie³baskê, wypiæ piwo i
pos³uchaæ rechotania ¿ab z po-
bliskiego stawu, a nawet œpiewu
s³owików i innych ptaków. Ca³o-
œci dope³nia stylowy, drewniany
barek, gdzie amatorzy ryb mog¹
zajadaæ urozmaicone dania, nie
tylko rybne, popijaj¹c dobrym pi-
wem lub mocniejszymi trunkami.
Bardzo dobre po³o¿enie przy uli-
cy Modliñskiej 342 sprawia, ¿e do-
tarcie spacerem z pobliskich osie-
dli lub dojazd autobusami 511,
144, 723 i 801 nie sprawia pro-
blemów. Dogodne godziny otwar-
cia lokalu, codziennie od 12.00 do
20.00, a w pi¹tki, soboty i niedzie-
le “do ostatniego klienta” daj¹
mo¿liwoœæ zjedzenia wczesnego
obiadu, jak równie¿ póŸnej kola-
cji. Wygodni mog¹ rezerwowaæ
miejsca telefonicznie pod nume-
rami: 0608357302 i 0604211697.

Ja tam by³em, piwo pi³em, ryby
jad³em i wszystkim polecam:

Bar “Nad Stawem”

ul. Modliñska 342

 róg Chlubnej
                               J.W
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SKLEP HALINKA
TAPETY POKOJOWE,

KUCHENNE, £AZIENKOWE
Krajowe i z importu (Francja, W³ochy,
Niemcy Anglia, Hiszpania)

OKLEINY SAMPRZYLEPNE, CERATY

ul. Jagielloñska 11
tel. 818-50-56, pn.-pt. 10-18  sob. 10-14

Najwiêkszy wybór tapet w Warszawie!
SprawdŸ nasze ceny!

Andrzej Kordalewski

rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
   i mechanicze
• zegary œcienne
   i pod³ogowe

• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

Kompleksowe

wyposa¿enie

³azienek

Meble ³azienkowe

na indywidualne zamówienie

Transport garatis

ul. Jagielloñska 6
pn. -pt. 10-18 sob. 10-14

tel./fax  818-53-12

Firma ANER
Jagielloñska 3 (w podwórzu)

•GLAZURA •SANITARIATY

•GRES •FACHOWE PORADY

•RABATY

•TRANSPORT GRATIS

Pon.-pt.  9.30-18.30 sob. 9-14
Tel/fax 818-00-73

Ryszard Biernacki

Grawerowanie rêczne i maszynowe
ul. Jagielloñska 11, pon-pt  8-16, tel. 618-19-16

US£UGI GRAWERSKIE

ZAPRASZAMY NA JAGIELLOÑSK¥
DarTuz
KABINY, BRODZIKI

GLAZURA, TERAKOTA, GRES

MEBLE £AZIENKOWE

GALANTERIA £AZIENKOWA

SANITARIATY, WANNY

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63
Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, sob 10-14

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Nowo otwarty butik  „Trendy Praga”
oferuje

Oryginalne markowe kreacje: Blumarine, Armani,

Versace, Anna Molinari, Cavalli, G.F. Ferre, Gucci,

Chloe, Escada, Max Mara, Alessandro dell’ agua,
Lolita Lempicka, Exte... i wiele innych.

 -pojedyncze egzemplarze czêsto z pokazów mody

 -zawsze okazyjne ceny!
 -bardzo atrakcyjny second hand

ul. Jagielloñska 1, czynne: pn.-pt. 11-18 sob. 11-15

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

Biuro Ksiêgowe
„AMICUS” s.c.

- ksiêgi handlowe
- KPIR
- rycza³t, p³ace, ZUS
- rozliczenia roczne
ul. K³opotowskiego 23/25

lokal 18
tel./fax 670-16-26

pn. - pt.  9-15

Z.P.U.H. Edyta

OKNA, DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale

05-230 Koby³ka

ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

W-wa, ul. Kondratowicza 4

(bazar, pawilon 24)

pomiar, porada, wycena - gratis!

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

www.rehactiv.republika.pl

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny
- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!
pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

DORADCA PODATKOWY

Ewa Celej-Tarkowska

zaprasza
do nowej siedziby

ul. Jagielloñska 55 lok. 115

 - biuro rachunkowe
 - doradztwo podatkowe
 - obs³uga firm

tel. 676-93-01 (04)

kom. 0604-267-586
pn. - pt. 9-16

www.kancelariadp.com.pl

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

REKLAMA NA 1 STRONIE

17 uczestników zajêæ w pra-

cowni tkactwa artystycznego,
prowadzonej przez Teresê

Szczepañsk¹ w DK “Zacisze”

prezentuje swoje dzie³a na wy-
stawie otwartej 17 kwietnia.

Oprócz gobelinów inspirowa-
nych malarstwem, mo¿na po-

dziwiaæ patchworki, witra¿e,

koszulki na jajeczka. Wœród ich
twórców s¹ panie, od dawna

zwi¹zane z pracowni¹ i nowe:
Halina Góra, Halina Miko³aj-

czak, Maria Kirylak, Maria Kra-

jewska, Lena Krzysztofowicz,
Krystyna Kruszewska, Hanna

Rudnik, Maria £ukasiak, Halina
Pryzmont, Hanna Pisañska,

Ewa Raczyñska, Hanna Krusie-

wicz, Beata Gêbka, Izabela B³a-
¿ejczyk, Malina Derfel-Rodow-

ska, Gra¿yna Pleskacz . Jedy-
ny w tym gronie mê¿czyzna to

Bartek Chojnacki uczeñ, który

do pracowni trafi³ podczas
“Zimy w mieœcie”. Panie zapew-

niaj¹, ¿e praca nad gobelinami
nigdy ich nie nudzi, choæ cza-

sem trwa d³ugo. Nie ma miêdzy

nimi zazdroœci; ka¿da robi je w

Najm³odsza uczestniczka pik-
niku, 3,5-letnia Agnieszka przyje-
cha³a w foteliku na rowerze swe-
go taty. Mia³a na sobie kamizelkê
odblaskow¹, podobnie jak wszy-
scy cz³onkowie Klubu Rowerowe-
go “Trybik”, ich rodzice i inni go-
œcie, przybywaj¹cy na spotkanie
z okazji 5-lecia “Trybika”.

Trasê od Szko³y Podstawowej
przy ul. Jagielloñskiej na Wa³ Mie-
dzeszyñski, do Oœrodka Wypo-
czynkowego Domu Wojska Pol-
skiego, 90-osobowa grupa prze-
jecha³a w asyœcie policji drogowej.
Na powitanie wyszed³ kierownik
oœrodka Krzysztof Gwiazda, a zza
chmur wyjrza³o s³oñce. Mo¿na
by³o rozgrzaæ rêce, nieco skost-
nia³e od trzymania kierownicy ro-
weru na ch³odnym powietrzu. Po-
mog³y gor¹ce rytmy, towarzysz¹-
ce wystêpom zespo³u “Axel” z SP
nr 45 pod kierunkiem Agnieszki
Czerwiñskiej.

Potem klubowicze podzielili siê
na grupy,  rywalizuj¹ce w ró¿nych
konkursach – od tradycyjnego
slalomu rowerowego do konkur-
su wolnej jazdy. W tej nowej kon-
kurencji startowa³o po dwóch za-
wodników. Jad¹c miêdzy wyty-
czonymi liniami nie wolno by³o siê
podpieraæ. Wygrywa³ zawodnik,
który do mety dociera³ jako drugi.
“Chodzi o wykazanie siê umiejêt-
noœci¹ opanowania roweru, utrzy-

„Trybik” i przyjaciele

ul. Jagielloñska 2, tel. 818-63-08
e-mail: sklep@grast-mtb.pl

REKLAMA NA 1 STRONIE

mania równowagi. To wszystko
jest potrzebne, gdy jedziemy w
kolumnie” – wyjaœnia prowadz¹-
cy konkurencjê Roman Tarajda z
Komendy Sto³ecznej Policji.

Nie lada atrakcjê przygotowa-
³a dla klubowiczów Policja Rzecz-
na: mo¿na by³o wsi¹œæ do lodzi
ratunkowej “Harpun”, a nawet
odbyæ ni¹ rejs po Wiœle w nagro-
dê za dobry (daleki) rzut 3-kilo-
gramowym ko³em ratunkowym.
S³odkie nagrody dostali ci, którzy
prawid³owo odpowiedzieli na py-
tania, np. po co s¹ kamizelki ra-
tunkowe? czym zajmuje siê Poli-
cja Rzeczna? Mo¿na te¿ by³o za-
daæ pytanie jej komendantowi To-
maszowi Wenclowi.

Du¿ym powodzeniem cieszy³
siê konkurs “Wiosna z rowerem”.
3-osobowe zespo³y rozpracowy-
wa³y ten temat ró¿nokolorowymi
kredami na p³ytach chodniko-
wych.. Nadzór organizacyjny i ar-
tystyczny oraz ocena nale¿a³y do
pañ: Gra¿yny Liberadzkiej, El¿-
biety Pogañskiej i Barbary Mazur,
które na festyn przyby³y z pod-
opiecznymi z 3 Œrodowiskowych
Ognisk Wychowawczych TPD
Pragi Pó³noc.

Wszyscy z zainteresowaniem
obejrzeli pokaz ratownictwa przed-
medycznego Akademii Bezpiecz-
nej Jazdy. Udzieleniu pomocy kil-
ku rowerzystom, na których naje-

cha³ trabant, towarzyszy³y szcze-
gó³owe wyjaœnienia. W u¿yciu by³
specjalistyczny sprzêt, m.in. rêka-
wiczki, które ma ka¿dy ratownik: z
jednej strony – z³ote (gdy poszko-
dowanemu potrzebne jest ciep³o),
z drugiej – srebrne (do miejsco-
wego och³odzenia).

Kolejny pokaz przeniós³  wi-
dzów w œwiat œredniowiecza. W
pe³nym rynsztunku pojedynki sta-
cza³o szeœciu rycerzy z bractwa
“Excalibur” (Dom Wojska Polskie-
go). Celne ciosy mieczem i upadki
wygl¹da³y naprawdê groŸnie.

Atrakcje jubileuszowego festy-
nu zakoñczy³y siê przy ognisku.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody, a
wszyscy mogli posmakowaæ go-
r¹cych kie³basek. Imprezê bardzo
sprawnie poprowadzi³ Tomasz
Ciszewski, nauczyciel informaty-
ki z SP na Jagielloñskiej.

Rowerzyœci, zw³aszcza  starsi,
czêsto jad¹ nie oœwietleni. Nie
zdaj¹ sobie sprawy, ¿e kierowca
samochodu  mo¿e ich z tego po-
wodu nie widzieæ.. Wa¿n¹ spraw¹
jest wiêc edukacja dzieci, by z³a-
pa³y bakcyla noszenia elementów
odblaskowych. Ta dzia³alnoœæ jest
bardzo wa¿na – stwierdzi³ podin-

spektor Miros³aw Maksymiuk z Ko-
mendy Sto³ecznej Policji.

Do kamizelek i innych elemen-
tów odblaskowych Klub Rowero-
wy “Trybik” przyzwyczaja swych
cz³onków od pocz¹tku. Prekurso-
rem  “odblasków” w tym gronie by³
Roman Tarajda. Piêæ lat temu
by³o nas piêcioro – wspomina za-
³o¿yciel, prezes “Trybika”, Pawe³
Paczek. Dziœ klub ma 70 cz³on-
ków. Cieszê siê widz¹c efekty
naszej nauki bezpiecznego poru-
szania siê po drogach, nawet u
najm³odszych, z “Trybika Smyka”.

Klub ma coraz wiêksze grono
sprzymierzeñców i  przyjació³,
wspieraj¹cych go sw¹ wiedz¹ i
¿yczliwoœci¹, a tak¿e darami i na-
grodami w konkursach na klubo-
wych imprezach. Dziêki Renacie
Tulwin prezes firmy “Tuplex” jubi-
leusz 5-lecia klubowicze œwiêto-
wali w nowych kamizelkach od-
blaskowych. 5 rowerów ufundo-
wa³ Urz¹d Marsza³kowski, poczê-
stunek – „Carrefour” Wileñska.
Sponsorami nagród byli: Woje-
wódzki Oœrodek Ruchu Drogowe-
go, Towarzystwo Ubezpieczenio-
we “Warta” i Totalizator Sportowy.

 K.

Nitk¹ czarowane

swoim stylu, zgodnie ze swym
temperamentem i wizj¹ arty-

styczn¹. Wspólna jest pasja i

radoœæ z przebywania w twór-
czym gronie, z przewodniczk¹

po zawi³oœciach tkactwa arty-
stycznego, Teres¹ Szczepañ-

sk¹. “Dziêki jej uporowi i prze-

konywaniu, ¿e potrafimy, udaje
siê!” – ciesz¹ siê panie. Na wer-

nisa¿u wystawy ujawni³y te¿,
czym zajmuj¹ siê po zakoñcze-

niu tkania – ciasteczkowaniem.

W³asnorêcznie wykonane s³od-
koœci szybko zniknê³y ze sto³u.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ do
13 maja w Domu Kultury “Zaci-

sze” przy ul. Blokowej 1.
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�TERAKOTA �GRESY

�SANITARIATY �WANNY

�KLEJE �FUGI

ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl

e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

��������������

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI

♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

Aktualnie Zatrudni

KONSULTANTÓW TELEFONICZNYCH

Szukasz pracy w mi³ej atmosferze?

Zale¿y Ci na ci¹g³ym rozwoju?

Chcesz zdobyæ ciekawe doœwiadczenie?

Chcesz pracowaæ dla miêdzynarodowych firm?

ZADZWOÑ

(0-22) 51 19 108

Oferujemy:

-Pracê w siedzibie firmy przy ul. Poleczki 7 róg Pu³awskiej

 lub w oddziale przy Miñskiej 25 róg Grochowskiej

-Bezp³atne, nowoczesne szkolenia

-Pracê w atrakcyjnych godzinach

-Atrakcyjne wynagrodzenie (podstawa + prowizja)

 oraz bonusy: karty do tel. komórkowych, bony,

 premie specjalne

-Stabilizacjê w zatrudnieniu i spe³nianie celów ¿yciowych

-Po okresie próbnym mo¿liwoœæ pracy na etat

Rzekami Europy na ¯erañ
Trasa przewiduje odwiedziny 9 sto-
lic : Pary¿a, Wiednia, Bratys³awy,
Budapesztu, Warszawy, Berlina,
Pragi, Amsterdamu i Brukseli.

Francusko-niemieckie stowa-
rzyszenie „Bateau Itinérant Trans-
européen” zosta³o za³o¿one
przez 25 osób ró¿nych zawodów.
S¹ wœród nich muzycy, architek-
ci, informatycy i pracownicy agen-
cji artystycznych. Tworz¹ 12 ekip,
zmieniaj¹cych siê co pewien czas

na trasie. Maj¹ zamiar promowaæ
wymianê kulturaln¹ pomiêdzy
miastami, szko³ami i podobnymi
organizacjami w poznawanych
krajach.

£ódka „Oui” ma ju¿ 25 lat. Sto-
warzyszenie dosta³o j¹ i wyremon-
towa³o. Liczy 13 m d³ugoœci i 3,40
m szerokoœci. P³ynie z prêdkoœci¹
10 km /h. Rejs transeuropejski pla-
nowany by³ na  51 tygodni. Nie-
przewidziane okolicznoœci spowo-
dowa³y jednak jego przed³u¿enie.

Jednym z powodów by³a polska
zima i  niski stan wody w Wiœle.

Ju¿ wczeœniej na trasie „Oui”
napotyka³a przeszkody.  Dunaj
okaza³ siê zdradliw¹ rzek¹ i ko³o
Wiednia ³ódka osiad³a na mieliŸ-
nie. PóŸniej blok betonowy znacz-
nie uszkodzi³ kad³ub. Po tych
przygodach „Oui” szczêœliwie do-
tar³a do Komarna, gdzie zosta³a
za³adowana na wielk¹ ciê¿arów-
kê. W ten sposób przeby³a górzy-
st¹ S³owacjê i dotar³a do Polski.
W Sandomierzu dokonano nie-
zbêdnych napraw i ³ódŸ by³a go-
towa do dalszej drogi.  Niestety,
poziom wody w Wiœle by³ bardzo
niski. Ekipa czeka³a 2 tygodnie,
ale mimo padaj¹cego deszczu,
stan wody nie podwy¿szy³ siê.
Trzeba by³o zostawiæ ³ódkê na
zimê i kontynuowaæ rejs wiosn¹.

Tak wiêc „Oui” przezimowa³a w
Sandomierzu, a w kwietniu wyru-
szy³a Wis³¹ w dalsz¹ drogê. I w
ten sposób znalaz³a siê w War-
szawie. Kathrin, Ines i Dorothée
opowiadaj¹, jak p³yn¹c z Sando-
mierza kilka razy osiada³y na wi-
œlanych piaskach. Podkreœlaj¹
jednak, ¿e wszêdzie spotyka³y siê
z du¿¹ ¿yczliwoœci¹. Kiedy po-
trzebowa³y pomocy, s³ysza³y :”nie
ma problemu!”. Ekipa ¿erañskiej
œluzy zapewni³a im przewodnika
do P³ocka.

¯egnaj¹c sympatyczn¹ za³ogê
³ódki „Oui”, ¿yczymy jej „szerokiej
wody”! Mamy nadziejê, ¿e jesz-
cze kiedyœ przyp³ynie do nas w
kolejnym rejsie transeuropejskim.

Joanna Kiwilszo

Trasa rejsu

dokoñczenie ze str. 1

Ma³e, przytulne miejsce, pe³ne
ciekawych, piêknych przedmio-
tów, ciep³a atmosfera – to w³aœnie
“Klitka”, nowa praska galeria, za-
³o¿ona przez Julitê Delbar przy
Z¹bkowskiej 12.

Powsta³a dwa miesi¹ce temu.
Jest to w³aœciwie atelier fotograficz-

Niedzisiejszy urok „Klitki”

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

Masz problem ze s³uchem
√√√√√
√√√√√
√√√√√

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                                Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30
03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A

tel. 618-88-84

RATY!RATY!

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

przegl¹d techniczny oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

Myjnia rêczna:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki

Centrum opon:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- naprawa
- akumulatory

W-wa Tarchomin ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67

PROFESJONALNA

MYJNIA RÊCZNA
ne, “otwarte, kiedy kto chce”, gdzie
mo¿na sobie zrobiæ zdjêcie w stro-
jach z epoki. Wszystko tu jest mo¿-
liwe : boa z piór, surdut haftowany
z³otem i zwiewne koronki. Nikogo
nie dziwi portret w zielonym kape-
luszu i czerwonych skarpetkach.
Przebieranki, zabawa, fotki, jakie
sobie tylko wymarzysz.

W pi¹tek, 22 kwietnia, wieczo-
rem, damy w d³ugich sukniach i
wielkich kapeluszach zaprasza³y
do “Klitki” na wernisa¿ wystawy
malarstwa Dariusza Fieta. Artysta
urodzi³ siê w 1960 r., pochodzi z
£odzi. Na temat swojego malar-
stwa nie lubi siê wypowiadaæ.
Twierdzi, ¿e obrazów nie powin-
no siê t³umaczyæ, trzeba je “czuæ”.
Malarstwo, sztuka jest faktem sa-
mym w sobie, jest zjawiskiem
emocjonalnym.

Dariusz Fiet pokaza³ w “Klitce”
kilkanaœcie obrazów, w tym kilka
aktów oraz ciekawe, abstrakcyj-
ne kompozycje kolorystyczne.
Jedna z nich sprawia wra¿enie,
jakby namalowano j¹ mas¹ per-
³ow¹. Per³owa barwa mieni siê
ró¿nymi odcieniami – od lekko
niebieskiej poprzez koœæ s³onio-

w¹ a¿ po odcieñ z³oty. Ta gra ko-
lorów jest chyba najwa¿niejsza w
malarstwie Dariusza Fieta.

Artysta zaprasza³ na swoj¹
wystawê z nadziej¹, ¿e “obrazy
chroni¹ od zarazy”. Na pewno
chroni¹ od zarazy niewra¿liwoœci,
która ogarnia œwiat.

Wystawê mo¿na ogl¹daæ od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 11-19.      Joanna Kiwilszo

Na Pradze, przy ul. Bia³ostoc-
kiej 22  powsta³ nowy klub mu-
zyczny o wdziêcznej nazwie Mel-
lina Praska. Zarówno nazwa jak i
miejsce nie s¹ nieznane konese-
rom sztuki. Do niedawna mia³a tu
swoj¹ siedzibê Galeria Fundacji
Art. Barbakan (na jej temat NGP
pisa³a w nr 12(286) z  23 czerw-
ca 2004 r. W³aœcicielami „Melliny”
s¹ znani cukiernicy warszawscy
pañstwo Wierniccy. Klub znajdu-
je siê w kamienicy pochodz¹cej z
lat 10 XX w. Na bia³o pobielonej
œcianie, znajduj¹cej siê zaraz po
wejœciu w bramê widzimy napis
Spó³ka Akcyjna Handlu Towara-
mi ̄ elaznymi Krzysztof Brun i syn
rok za³. 1793.

Obiekt sk³ada siê z dwóch po-
mieszczeñ. Sala konsumpcyjna
ozdobiona jest gad¿etami nawi¹-
zuj¹cymi do historii Warszawy i jej
folkloru. Na œcianach znajduj¹ siê
archiwalne numery gazet  od “Ku-
riera Codziennego” poczynaj¹c a
na Tygodniku „Solidarnoœæ” koñ-
cz¹c. Oprócz gazet znaleŸæ mo¿-
na banjo, akordeon, stary rower,
kupieck¹ wagê, ksi¹¿ki Grzesiu-
ka i Wiecha. Przy wejœciu widzi-
my napis „Idziesz na Pragie -weŸ
lagie” jest to luŸna parafraza re-
frenu przedwojennej piosenki pt.
„ChodŸ na Pragê” autorstwa Ta-
deusza Stacha i Artura Golda sta-
nowi¹cej przebój z rewii „Uœmiech
Warszawy” wystawianej w 1930
r. w „Morskim Oku”.

Wydaje siê, ¿e bardziej marke-
tingowym zwrotem jest pierwsza
linijka tekstu, gdy¿ brzmi bardziej
przyjaŸnie. Drugie pomieszczenie
to sala widowiskowa wystylizowa-
na na przedwojenn¹ tancbudê.  Tu
w³aœnie odby³a siê czêœæ artystycz-

na uroczystego otwarcia klubu.
Jako pierwsza zagra³a legendarna
formacja Muñka Staszczyka i An-
drzeja Zenczykowskiego “Szwa-
gierkolaska”, która w 1996 roku
nagra³a kultow¹ p³ytê z balladami
barda starej Warszawy Stanis³awa
Grzesiuka, w nowych wspó³cze-
snych aran¿acjach. Obecnie przy-
pomnia³a przeboje z tego repertu-
aru zarówno apaszowskie, gdzie
trup œciele siê gêsto („Los apasza
Felek Zdankiewicz”), jak i biesiad-
ne, gdzie „wóda leje siê strumie-
niami” („U cioci na imieninach”, Pie-
kutoszczak Feluœ i ja). Goœciem
specjalnym wieczoru by³ Marek
Grzesiuk, który wraz z muzykami
„Szwagierkolaski” zaœpiewa³ deka-
dencko-egzystencjaln¹ balladê z
repertuaru swojego ojca pt. „Komu
dzwoni¹, temu dzwoni¹”. Wystêp
nagrodzono owacj¹ w rytm wykrzy-
kiwanego na przemian ze sceny i
widowni dwuwiersza „kto was tak
g³aska!? Szwagierkolaska!”. Pó³
godziny póŸniej na estradzie poja-
wi³ siê zespó³ folkowy pod nazw¹:
„Kolumna Zygmunta”, graj¹cy po-
dobny do swych poprzedników re-
pertuar, lecz w klasycznych
brzmieniach. Tym razem zapach-
nia³o atmosfer¹ przedwojennych
warszawskich podwórek. Brawuro-
wo odœpiewana „Ballada o Wi-
œniewskiej” uœwiadomi³a s³ucha-
czom tragiczne konsekwencje
ma³¿eñskiej zdrady. Nie oby³o siê
bez akcentów politycznych. W pio-
sence „Rumhelka” przypomniano
postaæ s³ynnego „taty Tasiemki”-
£ukasza Siemi¹tkowskiego, który
dzia³alnoœæ radnego m. st. Warsza-
wy ³¹czy³ harmonijnie z dzia³alno-
œci¹ gangstersk¹. Powracaj¹cym
refrenem wystêpu „Kolumny Zyg-

Kto was tak g³aska? “Mellina Praska”!
munta” by³a parafraza has³a Szwa-
gierkolaski „kto was tak g³aska!
Mellina Praska”. Œwietna zabawa
przebiega³a w atmosferze smako-
witych zapachów dobywaj¹cych
siê z grilla, na którym piek³ siê oka-
za³y udziec wieprzowy.

Reasumuj¹c, impreza mówi¹c
jêzykiem pana Teofila Piecyka –
bohatera felietonów Wiecha by³a
„w deseczkie”.

Tadeusz Czarnecki-Babicki

Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹

kartê kredytow¹

VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52
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mini og³oszenia

NAUKA
ANGIELSKI, doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki, po-
toczny) 676-73-65, Tarchomin
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NIEMIECKI dla pocz¹tkuj¹cych-
m³odzie¿, dzieci, doroœli + ko-
repetycje. 618-34-04, 0501-432-
211

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, chirurg, ortopeda, derma-
tolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psy-
chiatra - akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny za-
kres, RTG, USG, EKG, audiome-
tria, szczepienie przeciwko gry-
pie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14

US£UGI
ADMINISTROWANIE i zarz¹dza-
nie wspólnotami mieszkaniowymi
ceny konkurencyjne ul. Cio³ka 35
paw. 88, tel. 836-02-10
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605-
726-258
DACHY, daszki us³ugi blachar-
sko-dekarskie 0604-321-201
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DOMOFONY, naprawa, instala-
cja, modernizacja, konserwacje
0502-978-535
ELEKTROINSTALATORSTWO -
pomiary - tanio 0501-228-140
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
KRAWCOW¥ na poprawki Tar-
chomin 889-28-11(20.00-21.00)
KRAWIECKIE poprawki  w pasa-
¿u handlowym Tarchomin-Œwiato-
wida 49 paw. 33
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek 670-31-87

NAPRAWA pralek: ARDO, Polar,

Whirlpool, Indesit, Candy,

Ariston tel. 614-83-83; 0609-

025-469

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w Warsza-
wie 818-57-87, 0500-336-607
PARKING strze¿ony, tani abo-

nament ul. Trocka 12

PRALKI, maszyny do szycia,
AGD, ul Wittinga 2; 614-61-86,
0604-175-983
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
UK£ADANIE, sprzeda¿ kostki bru-
kowej 608-041-365, 771-22-00
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

SPRZEDAM

ROWER górski trek ulepszony +
du¿o akcesoriów 3500 z³ do ne-
gocjacji 676-73-65 Tarchomin
SPRZEDAM dzia³ki z lasem na
osiedlu Nowopol-Micha³ów-Regi-
nów ul. Warszawska, gm. Niepo-
rêt po wyj¹tkowo dogodnych ce-
nach. Informacja: www.nowo-
pol.prv.pl, tel. 0501-191-812
SPRZEDAM gara¿ ul. Namys³ow-
ska. Telefon: 0508-653-572, po
16

KUPIÊ

A OBLIGACJE przedwojenne
0502-952-578
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natychmiasto-
we po¿yczki  pod zastaw - z³oto,
elektronika, samochód. Korzystne
warunki, ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
OŒRODEK Pomocy Spo³ecznej
filia nr 1 ul. Chodecka 2 prosi o
nieodp³atne przekazanie u¿ywa-
nych: lodówki i wersalki dla pod-
opiecznych oœrodka. Tel. 811-16-
57 lub 674-20-14

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

GASTRONOMIA

KOMUNIE, wesela, chrzciny i
inne imprezy. Tanio, kameral-
nie. Zacisze 877-16-68, 678-96-
24

KOMUNIE, wesela, chrzciny,
przyjêcia, okolice OBI. Tel.
678-89-49

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491  (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail: alfa@alfa-
mieszkania.pl
DO wynajêcia 2 hale magazyno-
we 100m2 z biurem i telefonem ul.
Modliñska 342, 608-357-302
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-

rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012

SPRZEDAM dom Zacisze, seg-
ment 170m2, 670000z³., 0603-
195-714
SPRZEDAM mieszkanie 60m2

ul. Krasnobrodzka 19 parter tel.
423-89-79

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy

w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 18 marca 2005r. zosta³a wydana z

upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy dla

Miasta Sto³ecznego Warszawy Decyzja Nr 169/2005 o po-
zwoleniu na budowê oœwietlenia ulicy Pas³êckiej w War-
szawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w pra-

sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka, ul. Modliñska 197 - parter, naprzeciwko windy (licz¹c od

daty ostatniego og³oszenia).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-

wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-

nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. Od ka¿dego za³¹czni-

ka ( ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. - Dz. U. 86, poz. 960).

Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w

decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dziel-

nicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, pok. 301

tel. 51-03-192, w godzinach pracy Urzêdu

Biuro Ubezpieczeñ Maria i Jan ¯y³a
mieszcz¹ce siê na parterze budynku

Urzêdu Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka ul. Modliñska 197

zaprasza do ubezpieczeñ
komunikacyjnych, maj¹tkowych, osobowych i turystycznych

PZU S.A., TUiR WARTA S.A., HDI Samopomoc S.A. i inne

w poniedzia³ek w godz. 8-18, wtorek-pi¹tek w godz. 8-16

Przyjmujemy równie¿ zg³oszenia telefoniczne.

Nr tel. 0501-099-140, tel/fax 510-32-17

Jeszcze do niedawna ulice
Brzeska i Bia³ostocka cieszy³y
siê nie najlepsz¹ s³aw¹ za spra-
w¹ czêstych interwencji policji
spowodowanych napadami czy
bójkami. Cierpia³a na tym rów-
nie¿ opinia o Szkole Podstawo-
wej nr 73, która mieœci siê na
rogu tych dwóch ulic. Od pew-
nego jednak czasu o SP nr 73
zaczyna byæ coraz g³oœniej, a
niepochlebne zdanie o niej po-
woli odchodzi w niepamiêæ. Dzie-
je siê tak za spraw¹ prê¿nie dzia-
³aj¹cej i odnosz¹cej coraz wiê-
cej sukcesów dru¿ynie unihoke-
ja. Inny powód to utworzenie w
roku szkolnym 2004/2005 klasy
integracyjnej.

Idea integracji zak³ada wspól-
ne nauczanie i wychowanie dzie-
ci pe³nosprawnych i niepe³no-
sprawnych. Klasa integracyjna
powinna liczyæ nie wiêcej ni¿ 20
uczniów, w tym od 3 do 5 niepe-
³nosprawnych. Dzieci niepe³no-
sprawne przyjmowane s¹ do kla-
sy integracyjnej na podstawie
opinii Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Poradnia taka
wystawia dziecku opiniê o potrze-
bie kszta³cenia specjalnego (do
niego zalicza siê tak¿e placówki
integracyjne). Integracja przezna-
czona jest dla dzieci z ró¿nego ro-
dzaju deficytami rozwojowymi:
niepe³nosprawnoœci¹ intelektual-
n¹ lub fizyczn¹, wadami wzroku i
s³uchu, z zespo³em Downa, mó-
zgowym pora¿eniem dzieciêcym,
chorobami somatycznymi (np.
wada serca), ADHD (nadpobudli-
woœci¹ psychoruchow¹ z deficy-
tami uwagi), rzadziej z autyzmem.

Klasê integracyjn¹ prowadzi
dwóch pedagogów z odpowied-
nim przygotowaniem: nauczyciel
wiod¹cy, który jest wychowawc¹
klasy oraz pedagog specjalny
(tzw. nauczyciel wspomagaj¹cy).
G³ównym celem przyœwiecaj¹-
cym idei integracji jest mo¿liwie

Integracja w szkole
pe³ne w³¹czenie dzieci niepe³no-
sprawnych do spo³eczeñstwa.
Wa¿na jest tak¿e nauka toleran-
cji, szacunku, akceptacji dla ka¿-
dego rodzaju niepe³nosprawnoœci
przez obcowanie dzieci zdrowych
z dzieæmi z ró¿nymi deficytami
rozwojowymi.

Klasa integracyjna w SP nr 73
przy ulicy Bia³ostockiej jest pierw-
sz¹ tego typu. Jej utworzenie
zmieni³o nie tylko charakter pla-
cówki, ale tak¿e jej nazwê. Od
bie¿¹cego roku szkolnego jest to
Szko³a Podstawowa z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi Nr 73.

Nasza klasa liczy 18 dzieci, w
tym 4 uczniów z niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ (dwoje z lek-
kim i dwoje z umiarkowanym
stopniem tej niepe³nosprawno-
œci). Nad kszta³ceniem i wycho-
waniem czuwa pedagog ogólny,
bêd¹cy zarazem wychowawc¹
klasy i specjalist¹ od kszta³cenia
zintegrowanego oraz pedagog
specjalny. Ten drugi towarzyszy
dzieciom na wszystkich lekcjach,
równie¿ na religii i na jêzyku an-
gielskim. Od klasy czwartej staje
siê wychowawc¹ klasy i nadal
wspomaga proces nauczania i
wychowania dzieci niepe³no-
sprawnych.

Na terenie szko³y dzieci objête
s¹ specjalistyczn¹ pomoc¹:
uczêszczaj¹ na zajêcia  reeduka-
cyjne, logopedyczne, wyrównaw-
cze. Do dyspozycji dzieci oraz ich
rodziców jest tak¿e pedagog
szkolny. W przysz³oœci planuje siê
utworzenie gabinetu rehabilitacyj-
nego oraz sali Integracji Senso-
rycznej. Metoda ta opiera siê na
stymulacji polisensorycznej  (wie-
lozmys³owej).  Klasa pracuje na
podrêcznikach pt. „Przygoda z
klas¹”. Podrêczniki te opracowa-
ne zosta³y specjalnie z myœl¹ o
klasach integracyjnych, przygoto-
wane s¹ bowiem w dwóch wer-
sjach: dla dzieci pe³nosprawnych

i niepe³nosprawnych. Zapobiega
to zani¿aniu lub zawy¿aniu pozio-
mu wiedzy w klasie, pozwala na-
tomiast zindywidualizowaæ proces
kszta³cenia. Ksi¹¿ki nie ró¿ni¹ siê
zakresem treœciowym, a raczej
stopniem trudnoœci poszczegól-
nych zadañ, æwiczeñ. Wersja
przeznaczona dla uczniów niepe-
³nosprawnych uwzglêdnia ich
specjalne potrzeby, dlatego napi-
sana jest wiêksz¹ czcionk¹.

Na pocz¹tku roku szkolnego
opracowany zosta³ specjalny plan
dydaktyczno-wychowawczy prze-
znaczony dla dzieci niepe³no-
sprawnych. Podstaw¹ jego stwo-
rzenia by³y:  orzeczenia z porad-
ni, szczegó³owa diagnoza mo¿li-
woœci psychofizycznych ka¿dego
dziecka, obserwacja, informacje
od rodziców, opinie z poprzednich
placówek oraz programy kszta-
³cenia i wychowania: program
“Przygoda z klas¹” i programy
szkó³ specjalnych. Plan ten po-
zwala dostosowaæ metody, formy,
œrodki, tempo pracy do indywidu-
alnych potrzeb i  mo¿liwoœci ka¿-
dego z uczniów niepe³nospraw-
nych. Punktem wyjœcia ka¿dego
indywidualnego planu wspierania
rozwoju dziecka z niepe³nospraw-
noœci¹ s¹ jego mocne strony, czyli
to co dziecko aktualnie wie, umie,
potrafi.

Decyzja o utworzeniu klasy in-
tegracyjnej w SP nr 73 nios³a za
sob¹ wiele obaw i w¹tpliwoœci,
g³ównie ze strony rodziców, któ-
rych dzieci mia³y znaleŸæ siê w tej
klasie. Czas jednak rozwia³ wszel-
kie niepokoje i obawy. Dziœ wiêk-
szoœæ rodziców, zarówno dzieci
niepe³nosprawnych jak i pe³no-
sprawnych jest zadowolona z po-
bytu ich dziecka w tej klasie. St¹d
w planach jednym z prioryteto-
wych celów na rok szkolny 2005/
2006  jest utworzenie kolejnych
dwóch klas integracyjnych.

Aby jeszcze bardziej przybli¿yæ
specyfikê klasy integracyjnej w
SP nr 73 warto w tym miejscu
przytoczyæ kilka opinii rodziców
na jej temat. Jedna z mam mówi:
“Jestem zadowolona z wyboru
klasy integracyjnej, spe³ni³a moje
oczekiwania dotycz¹ce indywidu-
alnego podejœcia i oceny mo¿li-
woœci dziecka. Zale¿a³o mi tak¿e
na kszta³towaniu postawy toleran-
cji w stosunku do ka¿dego cz³o-
wieka. Potrzeba wiêcej takich
klas.” Zalety kszta³cenia integra-
cyjnego wymieniane przez pozo-
sta³ych rodziców to mniej liczna
klasa, dwóch pedagogów, którzy
wiêcej uwagi poœwiêcaj¹ dzie-
ciom, ró¿norodnoœæ metod, form,
œrodków pracy, indywidualizacja
procesu nauczania.

Integracja wœród uczniów jest
naprawdê widoczna. Dzieci s¹
wobec siebie tolerancyjne, kole-
¿eñskie i jak tylko najlepiej potra-
fi¹ pomagaj¹ sobie i wspieraj¹ siê.
W klasie nie widaæ “innoœci” dzie-
ci niepe³nosprawnych. Widaæ za
to akceptacjê, zrozumienie, sza-
cunek. Ciesz¹ tak¿e postêpy w
nauce. Dzieci czuj¹ siê w klasie
dobrze a przyjazn¹ atmosferê
nauki i zabawy w du¿ej mierze
wypracowa³y same. S¹ przywi¹-
zane do siebie, do klasowej pa-
cynki Czupirka oraz do zasad za-
chowania siê w klasie, które same
stworzy³y. Jedna z nich brzmi:
POMAGAMY SOBIE WZAJEM-
NIE i to w³aœnie ona najlepiej cha-
rakteryzuje nasz¹ klasê.

Weronika Janiszewska

pedagog specjalny

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 31 marca 2005r. zosta³a wydana z

upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy

Miastu Sto³ecznemu Warszawie Decyzja Nr 185/2005 o po-
zwoleniu na kompleksow¹ budowê dla II etapu realizacji
ulicy Œwiatowida na odcinku od ul. Dzierzgoñskiej w kie-
runku ul. T³uchowskiej wraz z oœwietleniem, kanalizacj¹,
odwodnieniem, przebudow¹ sieci teletechnicznych, prze-
budow¹ sieci energetycznej oraz ulicy Leœnej Polanki na
odcinku od ul. Œwiatowida do koñca dzia³ki szkolnej na
przebudowê sieci oœwietleniowej i sieci energetycznej w
Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w pra-

sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-

³êka, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-
wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-

nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. Od ka¿dego za³¹czni-

ka (ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U. 86, poz. 960).

Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w

decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta

Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dziel-
nicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, pokój 301,

tel. 51-03-192,  w godzinach pracy Urzêdu.

„Prascy harcerze -

dawniej i dzisiaj”
na wystawê

pod takim tytu³em zaprasza
pó³nocnopraski Hufiec ZHP.

Mo¿na j¹ ogladaæ

w sali konferencyjnej

Urzêdu Dzielnicy

Praga Pó³noc,

ul. K³opotowskiego 15,
w godzinach pracy urzêdu

od 10 - 20 maja



7nowa gazeta praska

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)
- gniazdka, przewody
- osprzêt kat. 5
- materia³y instalacyjne
- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL
ul. Targowa 41 tel./fax 670-06-58

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

 (wejœcie od ul. Kêpnej)

Aleja KEN 83 tel. 85-55-788

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe
� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne

� Parapety

Z pracy policji

Powsta³ nowy s¹d okrêgowy
Pragi Pó³noc i Pragi Po³udnie.
Jeœli chodzi o pracê s¹dów, to ra-
czej nie planujemy,  by dzia³a³y
w godzinach wieczornych. Ten
system wdro¿ono rok temu w s¹-
dach cywilnych i rodzinnych - nie
przyniós³ spodziewanych efek-
tów. Ten swoisty system dwu-
zmianowy niestety nie rozwi¹zu-
je wszystkich problemów - powie-
dzia³ NGP sêdzia Wojciech Ma-
³ek.

A oto struktura nowego S¹du
Okrêgowego Warszawa-Praga:

dokoñczenie ze str. 1

Pamiêtaj¹ pañstwo bezwzglêd-
nego komisarza Halskiego z se-
rialu “Ekstradycja”, który w poje-
dynkê walczy z mafi¹? Czasem
sprawia³ jedynego sprawiedliwe-
go w “polskiej Sodomie”. Albo in-
spektora Harry’ego Callahana,
zwanego “Brudnym Harrym”, któ-
ry œledzi psychopatycznego ban-
dytê, uwolnionego z aresztu
wbrew zdrowemu rozs¹dkowi?
Od blasku podziwu robi siê cie-
p³o i bezpiecznie.

Nieca³y miesi¹c temu w urzê-
dzie dzielnicy przy ulicy Ks. Igna-
cego K³opotowskiego odby³o siê
spotkanie z przedstawicielami
praskiej policji oraz naczelnikiem
Delegatury Biura Bezpieczeñstwa
i Zarz¹dzania Kryzysowego Grze-
gorzem K³osem. Licznie przybyli
mieszkañcy i przedstawiciele
wspólnot mieszkaniowych z rejo-
nu zamkniêtego ulicami Targow¹,
11 Listopada, Namys³owsk¹,
Szwedzk¹ i alej¹ Solidarnoœci,
wyrecytowali litaniê problemów z
którymi musz¹ siê codziennie
zmagaæ.

Poruszany by³ ca³y wachlarz
spraw, od których raz z przejêcia
robi³o siê gor¹co, a raz od smut-
ku zimno. Funkcjonariusze wys³u-
chali licznych próœb, skarg a tak-
¿e pretensji. Nast¹pi³ pewien im-
pas, który mo¿na zawrzeæ w jed-
nej z przytoczonych na spotkaniu
historii: pewna starsza mieszkan-
ka, jednej z kamienic zaniepoko-
jona ci¹g³ym ha³asem i zak³óca-
niem porz¹dku przez grupê pija-
nej m³odzie¿y zawiadomi³a tele-
fonicznie policjê. Przyby³y poli-
cjant odwiedzi³ poszkodowan¹ i
poprosi³ by ta zaprowadzi³a go w
tamte miejsce…

Trudno sobie wyobraziæ, ¿e ta
scena, jak z surrealistycznego fil-
mu, to w³aœciwie stan prawa w III
Rzeczypospolitej. Funkcjonariusz
nie mo¿e interweniowaæ, dopóki
nie ma poszkodowanego – wyja-
œni³ jeden z policjantów.

Na ulicach bezpieczniej, ale
problemy przenios³y siê na po-
dwórza. Mówiono tak¿e o agre-
sywnych ma³olatach niszcz¹cych
mienie i zak³ócaj¹cych spokój,
którymi rodzice zupe³nie siê nie
interesuj¹, o schadzkach narko-

Brudny Harry na Pradze
tykowych po piwnicach i stry-
chach, niebezpiecznych psach, a
tak¿e o odpadaj¹cych tynkach,
niesprawnych instalacjach, o bra-
ku dróg przeciwpo¿arowych, bru-
dzie na ulicach i podwórkach,
graffiti. A¿ dziw bierze, jak to
wszystko jeszcze siê trzyma…

Jeden z mieszkañców skwito-
wa³ swoj¹ wypowiedŸ gorzkimi
s³owami: jakby turysta przyjecha³,
pomyœla³by z pewnoœci¹, ¿e Pra-
ga to dzielnica brudasów.

Prawo w Polsce nie jest skiero-
wane przeciw bandytom, czasem
wrêcz ma siê wra¿enie, jakby ich
nawet chroni³o. Ró¿ne “humanitar-
ne” fundacje, organizacje przepe-
³nione mi³oœci¹ do zbirów, to chy-
ba w³aœnie ten “brak rozs¹dku” z

Prawie 600 cz³onków w 15 ko-
³ach na Targówku i w Bia³o³êce ma
Oddzia³ Rejonowy Warszawa Tar-
gówek Polskiego Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. “Nasz
oddzia³ nale¿y do ma³ych, ale ce-
chuje go du¿a aktywnoœæ” – po-
wiedzia³ prezes Remigiusz Siko-
ra na spotkaniu z okazji tegorocz-
nego Œwiatowego Dnia Inwalidy,
obchodzonego pod has³em “Nie-
pe³nosprawni zintegrowani ze
spo³eczeñstwem”.

Potwierdzeniem s³ów prezesa
by³a szczelnie wype³niona sala ki-
nowa Domu Kultury “Œwit”, a
przede wszystkim dzia³alnoœæ
ubieg³ym roku: 126 imprez, liczne
spotkania w klubach, wycieczki,
kulig; realizowany w OSiR pro-
gram promocji zdrowia i aktywno-
œci ruchowej, p³ywanie (4 grupy po
20 osób). Oddzia³ wspiera dyrek-
tora ZOZ Bródno w staraniach  o
skrócenie czasu oczekiwania pa-
cjentów na wizytê u lekarza spe-
cjalisty; uda³a siê walka o gastro-
loga, teraz walczy o poradniê ge-
riatryczn¹.

Sprzymierzeñcami w staraniach
o  dotacje celowe z Urzêdu Miasta
okazali siê: Urz¹d Dzielnicy Targó-
wek i Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej. W tym roku Biuro Polityki Spo-
³ecznej przyzna³o oddzia³owi 25 ty-
siêcy z³otych. Bêd¹  wiêc wycieczki
i ciekawe spotkania. Zorganizowa-
ny zosta³ turnus rehabilitacyjny, do-
towany przez PFRON; bêdzie dru-
gi, ale ju¿ bez takiej dotacji.“Ten
oddzia³ rejonowy wyró¿nia siê
wra¿liwoœci¹ oraz dzia³alnoœci¹,
któr¹ dokumentuje troskê o innych”
–oceni³ Janusz Czy¿, przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Rejonowego PZE-
RiI. Z zadowoleniem podkreœli³ te¿
rosn¹c¹ wra¿liwoœæ w³adz lokal-
nych i sponsorów na sytuacjê lu-
dzi starszych i niepe³nosprawnych.

I Do w³aœciwoœci I Wydzia³u Cy-
wilnego nale¿y  rozpoznawanie
w I instancji spraw cywilnych i ro-
dzinnych z terenu czêœci m.st.
Warszawy w granicach ustalo-
nych dla dzielnic: Bia³o³êka, Pra-
ga Pó³noc i Targówek z obszaru
w³aœciwoœci S¹du Rejonowego
dla Warszawy Pragi w Warszawie
z wy³¹czeniem spraw przekaza-
nych III Wydzia³owi Cywilnemu
Rejestrowemu.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 4002, 00-951 Warszawa

II Do w³aœciwoœci II Wydzia³u
Cywilnego nale¿y rozpoznawa-
nie w I instancji spraw cywilnych i
rodzinnych z terenu czêœci m.st.
Warszawy w granicach ustalo-
nych dla dzielnic: Praga Po³udnie,
Rembertów, Wawer i Weso³a z
obszaru w³aœciwoœci S¹du Rejo-
nowego dla Warszawy Pragi w
Warszawie z wy³¹czeniem spraw
przekazanych III Wydzia³owi Cy-
wilnemu Rejestrowemu.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 4011, 00-951 Warszawa

III Do w³aœciwoœci III Wydzia³u
Cywilnego Rejestrowego nale-
¿y rozpoznawanie w I instancji
spraw cywilnych i rodzinnych z
terenu czêœci m.st. Warszawy w
granicach ustalonych dla dzielnic:
Praga Po³udnie, Rembertów,
Wawer i Weso³a z obszaru w³a-
œciwoœci S¹du Rejonowego dla
Warszawy Pragi w Warszawie z
wy³¹czeniem spraw przekaza-
nych III Wydzia³owi Cywilnemu
Rejestrowemu.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 4012, 00-951 Warszawa

IV Do w³aœciwoœci IV Wydzia³u
Cywilnego Odwo³awczego na-
le¿y rozpoznawanie w II instancji
spraw cywilnych z obszaru w³a-
œciwoœci S¹du Okrêgowego War-
szawa-Praga w Warszawie oraz
do rozpoznawania w II instancji
spraw nale¿¹cych do w³aœciwo-
œci s¹dów rodzinnych z tego sa-
mego okrêgu z wyj¹tkiem spraw
przeciwko nieletnim o pope³nie-
nie czynu karalnego, je¿eli wobec
nieletniego zastosowano œrodek
poprawczy lub gdy œrodek odwo-
³awczy zawiera wniosek o orze-
czenie œrodka poprawczego.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 4034, 00-951 Warszawa

V Do w³aœciwoœci V Wydzia³u
Karnego nale¿y rozpoznawanie
w I instancji spraw z zakresu pra-
wa karnego z obszaru w³aœciwo-
œci S¹dów Rejonowych w: Legio-
nowie, Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Otwocku, dla Warszawy
Pragi w Warszawie i Wo³ominie.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 533, 00-951 Warszawa

VI Do w³aœciwoœci VI Wydzia³u
Karnego Odwo³awczego nale¿y
rozpoznawanie w II instancji
spraw z zakresu prawa karnego,
spraw o wykroczenia i spraw
przeciwko nieletnim o pope³nie-
nie czynu karalnego, je¿eli wobec
nieletniego zastosowano œrodek
poprawczy lub gdy œrodek odwo-
³awczy zawiera wniosek o orze-
czenie œrodka poprawczego z ob-
szaru w³aœciwoœci S¹dów Rejo-
nowych w : Legionowie, Nowym
Dworze Mazowieckim, Otwocku,
dla Warszawy Pragi w Warszawie
i Wo³ominie.

Siedziba w budynku

przy ul. Chopina 1

VII Do w³aœciwoœci VII Wydzia³u
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych nale¿y rozpoznawanie
spraw w I i II instancji z obszaru
w³aœciwoœci S¹dów Rejonowych
w: Legionowie, Nowym Dworze
Mazowieckim, Otwocku, Warsza-
wa Praga w Warszawie i Wo³o-
minie.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 164, 00-951 Warszawa

VIII Wydzia³ Penitencjarny i
Nadzoru nad Wykonywaniem
Orzeczeñ w zakresie nadzoru
nad wykonywaniem orzeczeñ –
w³aœciwoœæ okrêgu S¹du Okrêgo-
wego Warszawa-Praga w War-
szawie.

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 4018, 00-951 Warszawa

IX Do zakresu dzia³ania IX Wy-
dzia³u Wizytacyjnego nale¿y
nadzór nad dzia³alnoœci¹ admini-
stracyjn¹ s¹dów okrêgu Warsza-
wa – Praga poprzez organizowa-
nie wizytacji, lustracji oraz kontroli
organizacji pracy sekretariatów 
i biurowoœci s¹dowej

Al. Solidarnoœci 127,

pok. 411, 00-951 Warszawa

W kolejnym wydaniu NGP zapre-
zentujemy now¹ strukturê S¹du
Okrêgowego w Warszawie.

(egu)

Uniwersytet dla seniorów

Gang rozbity!
Sto³eczni policjanci rozbili gru-

pê zajmuj¹c¹ siê kradzie¿ami sa-
mochodów i ich legalizacj¹. W rêce
policji trafi³o na razie 8 osób. Pla-
nowane s¹ dalsze zatrzymania.

Od kilku miesiêcy funkcjonariu-
sze z Pragi Pó³noc rozpracowywa-
li tê grupê. Poczynione ustalenia
wskazywa³y, ¿e sprawcy nie ogra-
niczali siê tylko do Polski. Obsza-
rem swojego dzia³ania obejmowali
tak¿e inne kraje europejskie. Naj-
pierw dokonywali kradzie¿y samo-
chodu, zwykle na Pradze Pó³noc,
a po zmianie numerów identyfika-
cyjnych i przygotowaniu dokumen-
tów sprzedawali go w kraju lub za-
granic¹. Nieraz jednak kradzione
samochody zg³aszali jako sprowa-
dzone z zagranicy. Nanosili nowy
numer nadwozia i przygotowywali
komplet fa³szywych dokumentów,
a nastêpnie sprzedawali w kraju.
Ich ³upem mog³o paœæ co najmniej
kilkadziesi¹t pojazdów popular-
nych marek. Gdy policjanci zebrali
wystarczaj¹ce dowody, postano-
wili zatrzymaæ sprawców. Wczoraj
punktualnie o 6.00 rano funkcjo-
nariusze z Pragi Pó³noc i Wydzia-
³u Realizacyjnego KSP zapukali
do kilkunastu mieszkañ. W jednym
z nich na ¯oliborzu zmuszeni byli
wywa¿yæ drzwi. Zatrzymali 7 mê¿-
czyzn i 1 kobietê: S³awomira W.
(lat 34), W³odzimierza ¯. (lat 41),
Agnieszkê J. (lat 44), Roberta J.
(lat 34), Macieja P. (lat 25), Paw³a
Z. (lat 29), Dariusza S. (lat 33),
Adama Z. (lat 24). Podczas prze-
szukania mieszkañ znaleziono kil-
kanaœcie kompletów tablic reje-
stracyjnych pañstw Europy Za-
chodniej, 4 komputery samocho-
dowe s³u¿¹ce do kradzie¿y VW
passatów, kilka kradzionych radio-
odtwarzaczy samochodowych,
oko³o 50 piecz¹tek wykorzystywa-
nych do legalizacji pojazdów,
blaszki z cechami identyfikacyjny-
mi legalizowanych samochodów,
kilkanaœcie kompletów stacyjek
samochodowych (VW, mercedes),
kilkanaœcie polskich i obcojêzycz-
nych kompletów dokumentów in
blanco, s³u¿¹cych do legalizacji
pojazdów i sprzeda¿y ich zagra-
nic¹. Policjanci zabezpieczyli tak-
¿e 4 samochody, prawdopodobnie
pochodz¹ce z kradzie¿y: forda
taurusa, fiata mareê, nissana sun-
ny i VW polo. Ten ostatni mia³ ju¿

za³o¿one kradzione tablice i prze-
robione numery identyfikacyjne
nadwozia.

Zatrzymanym postawiono za-
rzuty udzia³u w zorganizowanej
grupie przestêpczej, paserstwo,
zniszczenie cudzej rzeczy, pod-
rabianie dokumentów i wy³udze-
nie poœwiadczenia nieprawdy.
Grozi im kara pozbawienia wol-
noœci do 5 lat. O ich losie zdecy-
duje s¹d.

Ujêty groŸny przestêpca
Po raz kolejny pó³nocnoprascy

“kryminalni” udowodnili, ¿e znaj¹
siê na swojej robocie

Skojarzyli dwie zg³oszone tego
samego dnia podobne sprawy,
usi³owania rozboju i rozboju na
nieletnim. Otó¿ 19 kwietnia br. o
godz. 7 rano, pan Rados³aw P. (lat
27) id¹c do pracy zosta³ napadniê-
ty przy przejœciu dla pieszych na
skrzy¿owaniu Al. Solidarnoœci z
Targow¹. M³ody, wysoki mê¿czy-
zna pokaza³ mu nó¿, zagrozi³, ¿e
go u¿yje, jeœli nie dostanie komór-
ki. Pan Radek nie straci³ zimnej
krwi, mocno odepchn¹³ sprawcê i
rzuci³ siê do ucieczki. Mimo
wszystko by³o to dla niego tak sil-
ne prze¿ycie, ¿e do protoko³u ze-
zna³, ¿e nie jest w stanie opisaæ
no¿a, pamiêta tylko b³ysk ostrza.
Tego samego dnia oko³o 18.20 na
pobliskim przystanku tramwajo-
wym przy ul. 11 Listopada Micha³
S. (lat 15) zosta³ zaczepiony przez
nieznanego mu m³odzieñca, któ-
ry po krótkiej rozmowie zagrozi³
mu pobiciem, jeœli nie dostanie ko-
mórki. W tym przypadku ³upem
bandyty pad³ telefon Nokia warto-
œci 300 z³. Uwagê policjantów
zwróci³ podobny rysopis sprawcy,
ten sam dzieñ, podobny sposób
dzia³ania. A ¿e takich, z pozoru
drobnych, zbie¿noœci by³o wiêcej,
policjantom uda³o siê ograniczyæ
kr¹g podejrzanych do kilku osób.
26 kwietnia zatrzymali znanego
sobie Jaros³awa O. (lat 20), który
niedawno opuœci³ zak³ad karny,
gdzie odbywa³ karê za rozboje.
Poszkodowani bez najmniejszego
wahania rozpoznali go jako spraw-
cê. O dalszym losie Jaros³awa O
zdecyduje S¹d, grozi mu co naj-
mniej 3 lata, górna granica nie jest
okreœlona.
Kom. Robert Nesseldt Oficer Prasowy
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“Brudnego Harry’ego”, który po-
zwala na dobre samopoczucie
bandziorów. Paradoksem jest fakt,
¿e w rezultacie poszkodowane
spo³eczeñstwo utrzymuje swojego
krzywdziciela w wiêzieniach. Ba,
nawet to, ¿e luksusowe warunki w
wiêzieniach, o jakich niektórzy pra-
¿anie mog¹ sobie tylko pomarzyæ,
bardziej s¹ nagrod¹ ni¿ kar¹. I choæ
trudno stwierdziæ, czy mamy w za-
stêpach policjantów… na miarê
Halskiego czy Callahana, cieszy
fakt, ¿e przynajmniej odbywaj¹ siê
takie spotkania, gdzie niczym na
œredniowiecznym wiecu mówi siê
o tym, co wa¿ne i co dotyczy ka¿-
dego mieszkañca, bez wzglêdu na
to czy ów chce tego, czy te¿ nie.

Adam Praski

Na spotkaniu w DK “Œwit”, a
wczeœniej na IX Krajowym ZjeŸdzie
Delegatów  PZERiI ,  mówiono o
bolesnych dla emerytów  i renci-
stów skutkach polityki spo³ecznej
pañstwa: rzadkiej waloryzacji
œwiadczeñ emerytalno-rentowych,
ograniczeniu dostêpu do wielu
œwiadczeñ zdrowotnych, odbiera-
niu praw nabytych takich jak ulgi
(z wyj¹tkiem  37% - dawniej 50% -
ulgi na przejazdy PKP). Oko³o 10%
mieszkañców Targówka to ludzie
niepe³nosprawni – przypomnia³ wi-
ceburmistrz Robert Radzik. Z my-
œl¹ o tej czêœci lokalnej spo³ecz-
noœci w³adze gminy uruchomi³y w
1993 r. Przychodniê Rehabilitacyj-
n¹  przy ul. Balkonowej, w 1998 –
przedszkole integracyjne przy ul.
Tokarza; w szko³ach zadbano o
usuniêcie barier architektonicz-
nych, adaptacjê ³azienek; finanso-
wano autobus dla uczniów niepe-
³nosprawnych; zainstalowano
urz¹dzenia dŸwiêkowe na przej-
œciach przez jezdnie oraz podjaz-
dy dla wózków inwalidzkich.

W Domu Pielêgnacyjno-Opie-
kuñczym przy ul. Kiejstuta 1 z opie-
ki i bezp³atnej rehabilitacji korzy-
sta ponad 70 osób.Po zakoñcze-
niu remontu, z darmowych masa-
¿y mo¿na bêdzie korzystaæ tak¿e
w oœrodku przy ul. Oliwskiej 5.

Najciekawsz¹ ofertê dla senio-
rów  og³osili na spotkaniu wspól-
nie: prezes Remigiusz Sikora i dy-
rektor DK “Œwit” Jacek Bia³ek: we
wrzeœniu rozpocznie dzia³alnoœæ
pierwszy po tej stronie Wis³y, Bród-
nowski Uniwersytet  Trzeciego
Wieku. Osoby zainteresowane
proszone s¹ o wype³nienie ankie-
ty w DK “Œwit”.

Spotkanie by³o okazj¹ do wyra-
¿enia podziêkowania i przyznania
wyró¿nieñ 21 najbardziej aktyw-
nym cz³onkom kó³, a tak¿e –

prezentacji artystycznych. Z kon-
certem melodii patriotycznych woj-
skowych wyst¹pi³a Polska Orkie-
stra Dêta przy DK “Œwit” pod dy-
rekcj¹ Jerzego Zab³ockiego. Pie-
œni wojskowe, okolicznoœciowe
oraz kolêdy zaœpiewa³y “Sonorki”
pod dyrekcj¹ Hanny Wójcik. Dzia-
³aj¹cy przy DK “Zacisze” chór, pro-
wadzony przez Bart³omieja W³od-
kowskiego zacz¹³ od pieœni na
czeœæ Jana Paw³a II; potem by³y
pieœni Stanis³awa Moniuszki i l¿ej-
szy repertuar solowy, a na koniec
– koncert ¿yczeñ. Organizatorzy
zaspokoili nie tylko potrzeby du-
chowe zebranych; przez ca³y czas
czêstowano wod¹ mineraln¹, przy-
gotowano te¿ s³odkie upominki.

Od blisko dwóch lat przy 11 Li-
stopada 64 straszy zdewastowa-
na ponad stuletnia kamienica. Po-
otwierane okna, niektóre jeszcze
z szybami, ko³ysz¹ siê na wietrze.
Na brudnym i zasypanym gruzem
podwórku bawi¹ siê dzieci.

Rudera „Pod Ostatnim Groszem”

24.kwietnia na boiskach Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu przy ulicy
Strumykowej 21 odby³ siê V Diecezjalny Turniej Pi³ki No¿nej Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Patronat nad tym wydarzeniem objêli przewodnicz¹-
cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy Pawe³ Stañczyk oraz
Moderator Diecezjalny Ruchu Œwiat³o-¯ycie ks. Piotr G³ówka. Or-
ganizatorem turnieju by³a Wspólnota Ruchu Œwiat³o-¯ycie dzia³aj¹-
ca przy parafii œw. Jakuba Ap. w Tarchominie. W turnieju wziê³o
udzia³ szesnaœcie dru¿yn z terenu  Diecezji Warszawsko-Praskiej,
w tym dwie, które reprezentowa³y  Bia³o³êkê.

Jednym z kulminacyjnych punktów turnieju by³ pokazowy mecz re-
prezentacji Polski ksiê¿y z reprezentacj¹ radnych dzielnicy Bia³o³ê-
ka, który zakoñczy³ siê niekwestionowanym zwyciêstwem ksiê¿y.W
finale dru¿yna z Tarchomina, pokona³a dru¿ynê z Legionowa 3:1

Po meczu fina³owym nast¹pi³a dekoracja zwyciêzców. G³ówn¹
nagrodê, ufundowan¹ przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawa. Fundatorem nagród za II i III miejsce by³
Sklep i serwis rowerów Merida znajduj¹cy siê przy ul. Mehoffera 26.

Przed II wojn¹ œwiatow¹ w tym
domu mieœci³a siê knajpa Zakrzew-
skiego „Pod Ostatnim Groszem”.
W tej kamienicy urodzi³a siê nasza
Czytelniczka. Dom wybudowa³ jej
pradziadek, zaœ piêtra dobudowa³
dziadek. - Serce mi siê kraje jak

patrzê na niszczej¹cy dom rodzin-
ny i jestem bardzo ciekawa, jakie
bêd¹ jego dalsze losy - pyta Czy-
telniczka.

Jak siê dowiadujemy od Paw³a
Styziñskiego, naczelnika delegatu-
ry geodezji w Urzêdzie Dzielnicy
Praga Pó³noc, dom ów jest prze-
znaczony do rozbiórki. Wszyscy
mieszkañcy zostali zeñ wykwate-
rowani - zagro¿enie katastrof¹ bu-
dowlan¹. Problem polega na tym,
¿e do kamienicy przy 11 Listopa-
da 64 przylega kamienica pod nu-
merem 66, w której  mieszkaj¹ lu-
dzie. Istnieje obawa, ¿e podczas
rozbiórki pojawi siê zagro¿enie dla
drugiego budynku. W przysz³oœci
równie¿ mieszkañcy domu pod
numerem 66 zostan¹ wykwatero-
wani. Wówczas teren zostanie
przeznaczony do zbycia. Trudno
dziœ wyrokowaæ, kiedy to nast¹pi.

(egu)

K.
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Ulica Panieñska jest doœæ sen-
n¹ uliczk¹ ³¹cz¹c¹ ulice Okrzei i
Olszow¹ (po³o¿on¹ wzd³u¿ nasy-
pu praskiego przyczó³ka Mostu
Œl¹sko-D¹browskiego). Mimo ¿e
ulica znajduje siê blisko wiœlane-
go brzegu, który na prze³omie
1944/45 r. stanowi³ obszar nasi-
lonego ostrza³u artyleryjskiego, to
przetrwa³a do dziœ wiêkszoœæ
przedwojennej zabudowy. Jednak
we wspó³czesnym krajobrazie
miasta ulicê wyró¿nia widoczny
ju¿ z drugiego brzegu rzeki zespó³
bloków mieszkalnych osiedla “Pa-
nieñska”, wzniesionych w latach
1964-67 wed³ug projektu Gabriela
Rekwirowicza i Teresy Tyszyñ-
skiej.

Czym szczególnym odznacza
siê ta senna praska ulica? Otó¿
jest ona jednym z nielicznych
œwiadków pamiêtaj¹cych okres
jeszcze sprzed niemal¿e ca³kowi-
tej zag³ady dzielnicy w czasie rze-
zi Pragi w 1794 r. i budowy twier-
dzy napoleoñskiej w latach 1807-
11. Praga w XVII i XVIII stuleciu
oczywiœcie wygl¹da³a inaczej ni¿
dziœ, a w wyniku wspomnianych
zniszczeñ uleg³a zag³adzie nie tyl-
ko prawie ca³a zabudowa, ale za-
tarciu uleg³a te¿ w wiêkszoœci do-
tychczasowa siatka ulic ³¹cz¹-
cych miasteczka Pragê Biskupi¹,
Pragê Ksi¹¿êc¹, Skaryszew i Go-
lêdzinów. Gdy w XIX wieku po-
wstawa³o dzisiejsze oblicze Pra-
gi, tylko kilka dawnych ulic odro-
dzi³o siê wraz z dzielnic¹. Do nich
zalicza siê ulica Panieñska.

Dzisiejsza Panieñska stanowi
tylko czêœæ dawnej ulicy. Obecnie
nie istnieje jej pó³nocny odcinek
– teraz jest tu obszar Parku Pra-
skiego. Dok³adnie w tym miejscu
znajdowa³ siê obiekt, od którego
ulica wziê³a sw¹ nazwê. By³ to
koœció³ i klasztor Sióstr Bernardy-
nek, zwanych popularnie Panna-
mi Bernardynkami. Ulica, gdzie
mieszka³y Panny Bernardynki
otrzyma³a miano Panieñskiej. Za-
budowania zakonne praskich
Bernardynek powsta³y pod koniec
1 po³owy XVIII, m.in. z inicjatywy
siostry prze³o¿onej warszawskie-
go konwentu zakonu Urszuli Iwa-
nowskiej. W 1754 roku ca³oœæ za-
budowañ sta³a ju¿ ukoñczona, a
wœród dobrodziejów zakonnic
znajdowali siê Zamoyscy, Potoc-
cy oraz sam król August III, który
przekazywa³ im miesiêcznie 118
ówczesnych z³otych polskich.
Zreszt¹ dwór saski w DreŸnie
pamiêta³ o praskich siostrach na-
wet za panowania Stanis³awa
Augusta, œl¹c im wsparcie w za-
mian za modlitwê w intencji po-
myœlnoœci elektorskiego rodu.
Siostry, do czasu rozebrania ich
zabudowañ pod umocnienia
twierdzy napoleoñskiej w 1807 r.,
prowadzi³y bodaj najwa¿niejsz¹
wtedy prask¹ placówkê oœwiato-
w¹, gdy¿ naucza³y dzieci za-
mieszka³ej na Pradze szlachty i
mieszczan. Osiedlenie siê sióstr
na Pradze by³o spowodowane
w³aœnie chêci¹ pra¿an zapewnie-
nia edukacji dla swoich pociech.
Otó¿ gdy siostra Urszula Iwanow-
ska wraz z jeszcze jedn¹ z sióstr,
w drodze powrotnej do Warsza-

Odwiedzi³ Pragê papie¿ kilku-
krotnie. Ten nastêpca Chrystusa
na ziemi, czuwaj¹cy nad dogma-
tami, nad kluczami do Stolicy
Apostolskiej wprowadzi³ Koœció³
w III tysi¹clecie. Rz¹dzi³ odwa¿-
nie, nie boj¹c siê tak¿e wprowa-
dzania zmian. Zmieni³ tak¿e wier-
nych. Pragn¹³ by pojêcia dialogu,
troski, tradycji i wartoœci nie sta³y
siê jedynie has³ami.

Mo¿e niewiele siê o tym mówi,
mo¿e i ten ostatnio nasilony ko-
lekcjonerski pêd ku ksi¹¿kom bio-
graficznym, zdjêciom, plakatom i
multimediom nie przys³oni tego,
co papie¿ Jan Pawe³ II chcia³ nam
powiedzieæ. Kiedyœ zag³uszano
jego homilie œpiewami, a¿ pewne-
go razu papie¿a ponios³y nerwy.
Choæ z pewnoœci¹ cieszy fakt, ¿e
ludzie wracaj¹ do wiary, korzysta-
j¹ z sakramentów, poszukuj¹ od-
powiedzi. Jako ciekawostkê mo¿-
na tu podaæ liczbê 25 000 hostii
rozdanych przez jedn¹ tylko nie-
dzielê w koœciele œw. Anny przy
Starówce.

Jan Pawe³ II, g³owa Koœcio³a,
zechcia³ wst¹piæ i w nasze skrom-
ne progi. Ostatni raz w 1999 roku.
Modli³ siê do Stwórcy, do Ojca w
niebie tak¿e i za nas, za pra¿an. A
wiadomo, jak¹ papie¿ ma moc…

Nie opiszê zgromadzonych
wtedy przed koœcio³em œw. Flo-

Cud nad Wis³¹ i Ostatnia Wieczerza,
czyli œwiadectwo mi³oœci

riana i Micha³a t³umów, ani jak
papie¿ siê czu³, co krzyczano.
Przypomnê najwa¿niejsze punk-
ty homilii wyg³oszonej w czasie
Mszy œwiêtej.

Papie¿ najpierw odwo³a³ siê do
bogatej praskiej historii. Przypo-
mnia³ chwalebn¹ bitwê pod Ra-
dzyminemhttp://www.katedra-
.neostrada.pl/galeria/fronton_de-
kora.jpg - miejsce szczególnie
wa¿ne w historii narodowej i do-
wód mi³oœci do Ojczyzny. Wielkie
zwyciêstwo wojsk polskich, tak
wielkie, ¿e zosta³o nazwane „Cu-
dem nad Wis³¹”. To zwyciêstwo
by³o poprzedzone ¿arliw¹ modli-
tw¹ narodow¹. O wielkim „Cu-
dzie nad Wis³¹” przez ca³e dzie-
si¹tki lat trwa³a zmowa milczenia.
Na nasz¹ Diecezjê Warszawsko
- Prask¹ Opatrznoœæ Bo¿a nieja-
ko na³o¿y³a obowi¹zek podtrzy-
mywania pamiêci tego wielkiego
wydarzenia w dziejach naszego
Narodu i ca³ej Europy – zakoñ-
czy³ papie¿.

Wspomnia³ tak¿e, miêdzy inny-
mi bohaterskiego kap³ana Igna-
cego Skorupkê, który zgin¹³ pod
Ossowem, oraz ksiêdza Ignace-
go K³opotowskiego, za³o¿yciela
Zgromadzenia Sióstr Loretanek,
który przez ostatnie lata swego
¿ycia by³ proboszczem przy ko-
œciele œwiêtego Floriana.

Dalsza czêœæ wyg³oszonej ho-
milii koncentrowa³a siê na pojê-
ciach wspólnoty i komunii, której
centrum jest od dwóch tysiêcy lat
Jezus.

Jan Pawe³ II przypomnia³ gesty
i s³owa Chrystusa tycz¹ce siê
przyk³adu mi³owania bliŸniego.
Jezus klêka u stóp aposto³ów,
zaczyna umywaæ uczniom nogi;
samego siebie stawia za wzór tej
mi³oœci: „da³em wam przyk³ad” -
mówi - „abyœcie i wy tak czynili,
jak Ja wam uczyni³em” /J 13, 15/.

Ca³kowite poœwiêcenie siê Je-
zusa zrealizowa³o siê jednak, kie-
dy On odda³ Cia³o i swoj¹ Krew
uczniom, aby - spo¿ywaj¹c je -
mieli udzia³ w owocach Jego
zbawczej œmierci. Przypomina
tak¿e, ¿e „Nie ma wiêkszej mi³o-
œci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje
oddaje za przyjació³” /J 15, 13/.

Papie¿ wyt³umaczy³, ¿e od
Ostatniej Wieczerzy Koœció³ bu-
duje siê i tworzy poprzez Eucha-
rystiê. Koœció³ sprawuje Euchary-
stiê, a Eucharystia tworzy Ko-
œció³. Dla nas wszystkich, którzy
ten Koœció³ stanowimy Chrystus
pozostawi³ wielkie wyzwanie - dla
biskupów, kap³anów, osób konse-
krowanych i dla wiernych œwiec-
kich: dawaæ œwiadectwo mi³o-
œci, czyniæ j¹ widzialn¹ i urze-
czywistniaæ j¹ na co dzieñ. Tego

œwiadectwa mi³oœci, jednoœci i
trwania we wspólnocie potrzeba
dzisiaj œwiatu, aby jak powiedzia³
Chrystus, ludzie „widzieli nasze
dobre uczynki i chwalili Ojca, któ-
ry jest w niebie” /Por Mt 5, 16/.

Koœció³ wielk¹ wagê przywi¹-
zuje do uczestnictwa w Eucha-
rystii, zw³aszcza w dzieñ Pañski,
to jest w niedzielê, w którym ob-
chodzimy pami¹tkê zmartwych-
wstania Chrystusa.

Na koniec Jan Pawe³ II podkre-
œlaj¹c, ¿e w Koœciele w Polsce
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Wspólnie z Janem Paw³em II na scenie; z prawej dyrygent Kazimierz Bukat, obok nasza kole-
¿anka - Joanna Kiwilszo.                                                                     Autor zdjêcia: Arturo Mari

To by³o w maju 1984 r. Chór
Akademicki Uniwersytetu
Warszawskiego wyjecha³ na
Festiwal Chórów Studenckich
do Rzymu. Oprócz nas by³y
tam zespo³y z Hiszpanii, Szwe-
cji, Niemiec, W³och, Grecji i
Wêgier. By³a wspania³a atmos-
fera, jak to zwykle bywa, kiedy

Spotkanie z Papie¿em

spotyka siê m³odzie¿ ró¿nych
narodowoœci. Próby, koncerty,
zwiedzanie Wiecznego Miasta,
wspólne zabawy.

Wœród tych wszystkich zajêæ
uda³o nam siê dostaæ na au-
diencjê do Papie¿a Jana Paw³a
II. Byliœmy w Sali Paw³a VI,
wraz z wieloma innymi ludŸmi.

Papie¿ siedzia³ na scenie, pod
wspania³¹, ogromn¹ rzeŸb¹.
¯eby zaznaczyæ swoj¹ obec-
noœæ zaczêliœmy œpiewaæ – naj-
pierw “Gaude Mater Polonia”
a póŸniej psalmy Miko³aja Go-
mó³ki.

I wtedy Ojciec Œwiêty popro-
si³ nas do siebie. Przeszliœmy z
widowni na scenê i znowu œpie-
waliœmy dla Niego. A potem On
stan¹³ poœród nas, rozmawia³
z dyrygentem i z nami. Byliœmy
wszyscy bardzo wzruszeni. My,
dziewczyny p³aka³yœmy ze
szczêœcia. Nie mo¿na by³o tych
³ez powstrzymaæ, nawet kiedy
ju¿ wychodziliœmy. Wtedy ja-
kaœ w³oska dziewczynka spy-
ta³a:

-Perche piangete, eppure voi
cantate si bello!

-Dlaczego p³aczecie, przecie¿
tak ³adnie œpiewacie!

A my nie umia³yœmy jej wy-
t³umaczyæ, dlaczego p³aczemy.
Bo jak wyt³umaczyæ uczucie
wielkiego szczêœcia? Jak wyra-
ziæ szczêœcie s³owami? By³y-
œmy szczêœliwe, ¿e chocia¿
przez chwilê by³yœmy blisko
Niego. Tak wielka by³a si³a
Jego dobroci i osobowoœci. To
by³o dla mnie wielkie prze¿y-
cie, którego nigdy nie zapo-
mnê.           Joanna Kiwilszo

Ulica Panieñska
Ulice Pragi

zawsze ¿ywa by³a czeœæ dla Eu-
charystii i wielkie przywi¹zanie
wiernych do niedzielnego uczest-
nictwa we Mszy œw., poprosi³ by
na progu trzeciego tysi¹clecia ta
dobra tradycja zosta³a zachowa-
na. Zwróci³ siê tu w szczególny
sposób do rodziców, aby podtrzy-

mywali i pielêgnowali piêkny
chrzeœcijañski zwyczaj uczestni-
czenia we Mszy œw. wspólnie ze
swoimi dzieæmi, oraz do braci w
kap³añstwie by rozpalali w ser-
cach ludzkich czeœæ i mi³oœæ do
Eucharystii.

Adam Praski

wy ze wschodu kraju, nie mog³y
przez d³u¿szy czas przeprawiæ siê
przez wezbran¹ i groŸn¹ Wis³ê,
musia³y przyj¹æ goœcinê miesz-
kañców Pragi. W zamian rozto-
czy³y opiekê nad praskimi dzieæ-
mi. Pra¿anie widz¹c dobre owo-
ce pracy zakonnic, postanowili
zatrzymaæ je na d³u¿ej, a osta-
tecznym rezultatem ich dzia³añ
by³o powstanie na Pradze nowe-
go domu i œwi¹tyni Panien Ber-
nardynek. Z biegiem lat przy
klasztorze zorganizowano dom
wychowawczy dla dziewcz¹t. Na
drewniane zabudowania Bernar-
dynek sk³ada³ siê wzniesiony na
planie kwadratu klasztor z dzie-
dziñcem (wirydarzem) poœrodku
oraz niewielki koœció³ek, którego
bry³a by³a wtopiona w jedno z
klasztornych skrzyde³.

Z istniej¹cych obecnie przy uli-
cy Panieñskiej obiektów wyró¿nia
siê najstarszy dziœ gmach w ze-
spole zabudowañ Szpitala Pra-
skiego. Usytuowany wzd³u¿ ulicy
Panieñskiej budynek wzniesiono
jako jednopiêtrowy pawilon w
1900 roku, lecz wkrótce podwy¿-
szono go do wysokoœci trzech
piêter.

Wœród kilku zachowanych
przedwojennych kamienic nasz¹
uwagê mog¹ zwróciæ dwa domy
pochodz¹ce sprzed I wojny œwia-
towej. Jest to naro¿na z ul. Bla-
szan¹ kamienica, która zachowa-

³a skromny wystrój obu elewacji
oraz balkony ze stylowymi balu-
stradami o delikatnym secesyj-
nym rysunku, a tak¿e eklektycz-
na kamienica zlokalizowana na
naro¿niku ulic Panieñskiej i K³o-
potowskiego, w której w latach
1921-34 mieœci³o siê miejskie IV
Gimnazjum Mêskie.

Do wspó³czesnych obiektów
zalicza siê s¹siaduj¹ca z terenem
Szpitala Praskiego “Rezydencja
Canaletto” ukoñczona w 1996 r.,
a tak¿e wysoki biurowiec na rogu
ulic Panieñskiej i Okrzei, który ze
wzglêdu na swój wygl¹d zwany
jest czasem “termometrem”.

Warto te¿ dodaæ, ¿e u zbiegu
ulic Panieñskiej i Jasiñskiego
znajduje siê niewielki, lecz unika-
towy obiekt. Oto w samym naro-
¿u muru znajduje siê wielobocz-
na bry³a, ograniczaj¹ca przechod-
niom w pe³ni swobodne przejœcie.
Jest to dawny poniemiecki bun-
kier z czasów okupacji. W okre-
sie tym zabudowania szpitala zo-
sta³y przejête przez Niemców, a
ocala³y do dziœ bunkier mia³ trzy-
maæ pod ogniem karabinów ma-
szynowych s¹siaduj¹ce z nim uli-
ce. Po wojnie zamurowano pozio-
me strzelnice, które znajdowa³y
siê w ka¿dym z boków. Dziœ po-
wojenna ceg³a kruszeje, ods³a-
niaj¹c pojedyncze szczeliny
strzelnic.

  MICHA£ PILICH


