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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena

koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20
sobota 9-14

Oferujemy pe³en zakres ubezpieczeñ:

 komunikacyjne, maj¹tkowe, osobowe, na ¿ycie dla osób

fizycznych i dla firm.

Proponujemy:

Specjalne zni¿ki w ubezpieczeniach mieszkañ.
Nowe atrakcyjne pakiety i zni¿ki dla wybranych marek

samochodów.
Honorujemy zni¿ki uzyskane w innych Towarzystwach.

PRZEDSTAWICIELSTWO

Warszawa Targówek
ul. Wysockiego 10
03-371 Warszawa

tel. (22) 675 55 58, fax (22) 675 92 66
czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8:00 - 20:00

sobota w godzinach 10:00 - 15:00
www.warta.pl

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

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

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e

� sesje zdjêciowe, portrety, akty

� zdjêcia techniczne, reprodukcje

www.foto-kobus.pl

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94
ul. Potocka 14, tel. 833-43-43

-ginekologia    -neurologia    -medycyna pracy

Lek. med. Zbigniew CIERPISZ
        Dyrektor Lecznicy

          Stomatologiczno-Lekarskiej

     DEMETER
        zaprasza

www.demeter.com.pl    e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci.
Nowoczesna PROTETYKA, IMPLANTY i ORTODONCJA.

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES
MASA¯ leczniczy, KOREKCJA WAD POSTAWY
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Sesja naukowa
o Pradze

dokoñczenie na str. 2

15 grudnia, o godzinie 11,
na terenie Warszawskiej Wy-
twórni Wódek, odbêdzie siê
sesja naukowa zatytu³owana
„Na prawym brzegu – dzie-
dzictwo kulturowe warszaw-
skiej Pragi”.

Sesja, która tematycznie
œwietnie komponuje siê z za-
bytkowym kompleksem Wy-
twórni Wódek, dotyczyæ bê-
dzie szeroko pojêtego dzie-

Najs³awniejsza praska
szko³a, Gimnazjum i Liceum
im. Króla W³adys³awa IV, go-
œci³a 26 listopada warszawia-
ków z kilku pokoleñ, o ró¿-
nych drogach ¿yciowych i za-
wodach. Byli wœród nich na-
uczyciele, lekarze, biblioteka-

rze, sportowcy, wojskowi, ar-
tyœci, przedsiêbiorcy. W auli
zasiedli obok siebie duchow-
ni koœcio³ów rzymskokatolic-
kiego i prawos³awnego oraz
gminy starozakonnej; kom-
batanci Armii Krajowej i Lu-
dowego Wojska Polskiego.
Spotkali siê ludzie o wra¿li-

Wœród przyjació³

Ma³o kto zdaje sobie z
tego sprawê, jak wielu z
nas niedos³yszy i czêsto
nawet nie zdaje sobie z
tego sprawy. Szacuje siê,
¿e ponad 10% ludzi do-
tkniêtych jest znacz¹cym
ubytkiem s³uchu. Oznacza
to, ¿e w Polsce trudnoœci
ze s³yszeniem ma 3-4 mi-
liony osób! Zbli¿aj¹ce siê
Œwiêta Bo¿ego Narodze-
nia, które spêdzimy w gro-
nie najbli¿szych to dla
osób podejrzewaj¹cych u
siebie niedos³uch dosko-
na³a okazja do refleksji

Us³yszmy siê w œwiêta!
nad swoimi potrzebami ko-
munikowania siê z rodzin¹
i przyjació³mi.

dokoñczenie na str. 6

dzictwa kulturowego Pragi –
m.in. zabytkowej architektu-
ry sakralnej, mieszkaniowej.
Poruszone zostanie te¿ za-
gadnienie obecnoœci Pragi w
malarstwie Kossaka i Stacho-
wicza. Chcemy przybli¿yæ

zabytki i tradycjê tej dzielnicy

mieszkañcom, ale  te¿ pozo-

sta³ym warszawiakom. Praga

jest dzielnic¹, która stoi dziœ

wych sercach, którzy szukaj¹
tego, co ³¹czy; chc¹ uchroniæ
od zapomnienia wartoœci i lu-
dzi Warszawy z prawego
brzegu Wis³y; chc¹ przeka-
zaæ m³odzie¿y, ¿e nie miejsce
urodzenia decyduje o powo-
dzeniu ¿yciowym. Kochamy

Pragê nie dlatego, ¿e jest

piêkna, ale dlatego, ¿e jest

nasza – powiedzia³ prezes
Towarzystwa Przyjació³ Pra-
gi Mieczys³aw Wojdyga na
uroczystoœci 90-lecia  TPP.

Wa¿n¹ rolê tej rocznicy i
dzia³alnoœci towarzystwa sze-
roko uzasadni³ Lech Królikow-

ski, prezes Towarzystwa Przy-
jació³ Warszawy. Najkrócej
mówi¹c, to inicjator i detona-
tor dzia³añ obywatelskich.

Za takie dzia³ania Towarzy-
stwo Przyjació³ Pragi uhono-
rowa³o okolicznoœciowym me-
dalem 38 osób (w tym 5 – po-
œmiertnie) oraz kilkadziesi¹t
firm i instytucji. Na uroczysto-
œci medale odebrali m.in:

dokoñczenie na str. 7

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

dokoñczenie na str. 3

Koniec z lêkiem u stomatologa
Czy wizyta u stomatologa wy-

wo³uje u Ciebie uczucie stresu?
Czy Twoje dziecko nie mo¿e
prze³amaæ parali¿uj¹cego lêku
przed wizyt¹ w gabinecie?

Je¿eli te pytania dotycz¹
Ciebie mamy doskona³e
rozwi¹zanie: w naszej prak-
tyce zastosowaliœmy nowo-
czesn¹ metodê leczenia,
wykorzystuj¹c¹ podtlenek
azotu czyli tzw. gaz rozwe-
selaj¹cy. Przy pomocy tej
ca³kowicie bezpiecznej me-
tody, polegaj¹cej na roz³a-
dowaniu napiêcia oraz ogól-
nym poczuciu rozluŸnienia
pacjent nie czuje dyskomfor-
tu podczas leczenia.

Podtlenek azotu mo¿na z po-
wodzeniem wykorzystaæ u doro-
s³ych, jak równie¿ u dzieci. Wa-
runkiem jest umiejêtnoœæ aktyw-
nego oddychania przez nos, co
oznacza, ¿e mo¿e byæ zastoso-
wany powy¿ej 3 roku ¿ycia.

Dziœ, 7 grudnia, Trybuna³ Konstytucyjny rozpatrzy zgod-
noœæ z Konstytucj¹ RP dwóch spraw, zwi¹zanych z obecnym
ustrojem Warszawy. Pierwsza z nich, to odpowiedŸ na pyta-
nie, czy miastu mo¿na narzuciæ statut. Chodzi o sytuacjê,
tak¹ jak obecnie, gdy mimo up³ywu 3 lat obecnej kadencji,
Rada Warszawy dotychczas nie uchwali³a statutu stolicy.
Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹, statut w takim przypadku
mo¿na miastu nadaæ premier. Druga kwestia, któr¹ rozstrzy-
gn¹æ ma TK, dotyczy przekazania kompetencji dzielnicom,
jako jednostkom podleg³ym miastu. Przypomnijmy, ¿e oba
pytania zada³ prezydent Kwaœniewski.

O wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego napiszemy w nastêp-
nym numerze NGP.

Warszawa przed TK

Rada i Zarz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka m.st.Warszawy

zapraszaj¹ na uroczystoœæ

Op³atek z Burmistrzem
18 grudnia o godz. 18

Koœció³ NMP Matki Piêknej Mi³oœci
ul. Myœliborska 100

• Uroczysta Msza Œw.

• Wystêp:
   Agaty Marcewicz-Szymañskiej,
   Jolanty Münch, Stefana Münch,
   Leszka Œwidziñskiego.
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

Najwiêkszy wybór baterii - niskie ceny

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

tel. 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

tel. 674-66-06, 674-19-02

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Kredyt gotówkowy
1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

     Kredyt

     na Wyposa¿enie

     i Remont Domu

    - Kredyt na karcie do 60.000 z³
    - Odroczenie sp³aty I raty kredytu
      nawet do 5 miesiêcy
    - D³ugi okres sp³at - do 6 lat
    - Minimum formalnoœci
      bez porêczeñ i zabezpieczeñ
    - Minimalny dochód 1.000 PLN netto

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670-15-88, 818-09-52
ul. Targowa 66 (Pasa¿ Wileñski) paw. 2, tel. 618-25-49, tel./fax 618-22-47
ul. Œwiêtokrzyska 20 lok. 420 (IV piêtro), tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

ul. Batorego 18 lok. 215, tel. 875-91-71, tel./fax 875-91-70

Przy dochodzie 1.400 z³ netto

otrzymasz kredyt do 15.000 z³

bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka

Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
    nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

      Kredyt hipoteczny
1. Uniwersalny kredyt hipoteczny
2. D³ugi okres kredytowania - 10, 20 lub 30 lat
3. Kredyt bez op³at za rozpatrzenie wniosku, wczeœniejsz¹
     sp³atê, za wycenê nieruchomoœci przeprowadzona przez
    bank, za s¹dowy wpis do hipoteki
4. Równie¿ na cele konsumpcyjne

 Œwi¹teczny

Ahold Polska to przedsiêbiorstwo handlu
detalicznego obecne na polskim rynku od
1995 roku. Przyjazna i sprawna obs³uga

kszta³tuje wizerunek Ahold Polska na rynku jako firmy auten-
tycznie troszcz¹cej siê o klientów. D¹¿ymy do zapewnienia
klientom zakupów w jak najlepszych warunkach poprzez ofe-
rowanie najkorzystniejszego po³¹czenia jakoœci, ceny, asorty-

mentu oraz wygody i wysokiego poziomu obs³ugi.

Do nowo otwieranego supermarketu Albert
w Warszawie (Bródno) poszukujmy:

Kasjerów-sprzedawców

Czemu warto u nas pracowaæ? Poniewa¿ oferujemy:

Pracê w firmie o wysokich standardach i bogatej ofercie handlowej

Intensywne szkolenia

Mo¿liwoœci rozwoju w ramach naszej sieci handlowej

Atrakcyjny pakiet szkoleniowy

Motywacyjny system wynagrodzeñ

Oferty nale¿y sk³adaæ:
Ahold Polska ul. Braci Marconich 2 lok.14

02-954 Warszawa, e-mail: rekrutacja@ahold.pl

uczestnicy Powstania War-
szawskiego prof. Jaros³aw Sto-
dulski i gen. Jerzy Modrzewski;
nauczyciele Krystyna Usarek i
Grzegorz Janczewski; Pawe³
Elsztein, dziennikarz, autor
m.in. ksi¹¿ki „Moja Praga”; pod-
ró¿nik Olgierd Budrewicz; tenor
Wies³aw Ochman; sportowcy
Waldemar Marsza³ek i Jan
Szczepañski; obroñcy zabyt-
ków Pragi i Warszawy Janusz
Sujecki i Jaros³aw Zieliñski. W
imieniu Janiny Englert, nestor-
ki praskiego bibliotekarstwa
medal odebra³a wnuczka; z
opóŸnieniem spowodowanym
chorob¹ otrzyma go Zygmunt
Broniarek. Pe³n¹ listê zas³u¿o-
nych - odznaczonych zamieœci-
liœmy w poprzednim numerze
NGP. Po uroczystoœci wzboga-
ci³a siê ona o laureatów meda-
lu Towarzystwa Przyjació³ War-
szawy, który wrêczono Mieczy-
s³awowi Wojdydze i Agacie
Rymkiewicz. Dyplomy otrzymali
cz³onkowie zarz¹du TPP.

To pierwszy taki medal w
moim ¿yciu  – wyzna³ Mieczy-
s³aw Gajda, który dzieciñstwo
spêdzi³ w rejonie ulic: 11 Listo-
pada, Kamiennej, Œrodkowej,
Szwedzkiej. – ̄ yliœmy tam, jak
wspania³a rodzina: matki zo-
stawia³y dzieci na podwórku;
nikt nie by³ g³odny, bo w pobli-
¿u mieœci³a siê piekarnia na ul.
Stolarskiej. W serdecznej pa-
miêci aktor zachowa³ wydarze-
nia i miejsca: pierwsz¹ komu-
niê u œw. Floriana, maturê u
Króla W³adys³awa IV, pierwszy
teatr – na Szwedzkiej i teatr
„Baj”, pierwsze kino – „Syre-
na”. Przyjaciele z Pragi z tam-
tych lat pozostali nimi do dziœ.
Praga siê robi jak Montmartre.
Wracam tu, jak siê wraca do
utraconego czasu – to wyzna-
nie  artysta  uzupe³ni³ wier-

szem Liliany Krawczyk „Pra-
skie sentymenty”.

Zas³u¿onym pra¿anom pro-
gram artystyczny zaprezentowa-
³a  grupa m³odzie¿y szkolnej z
Domu Kultury „Praga” pod kierun-
kiem Jerzego WoŸniaka. Poetyc-
kie strofy w wykonaniu  maluchów
i maturzystów przeplatane by³y
piosenkami, które œpiewa³ Robert
Kuœmierski z towarzyszeniem
banjo. Typowo praski repertuar

okaza³ siê dla  starszych s³ucha-
czy wielkim prze¿yciem. Wzru-
szenia nie kry³ Wies³aw Ochman:
By³em zbudowany; ciep³o, miêk-
ko zrobi³o mi siê pod sercem.

W szkolnym holu podzielono
siê okolicznoœciowym, wielkim
tortem „Filipinka” w kszta³cie ksiê-
gi. Sponsorzy ufundowali ciasta,
s³odycze, owoce i napoje.

Dla wielu uczestników uroczy-
stoœci mi³¹ pami¹tk¹ bêd¹ pude-
³eczka zapa³ek z okolicznoœcio-
wym  wystrojem: herbem Pragi i
znakiem Towarzystwa Przyjació³
Pragi. Podarowa³ je  wytwórca
–  Marek Mieczys³aw Wo³oszyn.

Wœród przyjació³
dokoñczenie ze str. 1

Za niezapomniane chwile
spotkania z histori¹  dziêkowa-
³o organizatorom wiele osób.
Pojawi³y siê nowe inicjatywy, np.
upamiêtnienia praskich placó-
wek oœwiatowych. Z inicjatywy
Janusza Owsianego odbêdzie
siê w „Koneserze” konferencja
na temat Pragi. Obecnoœæ red.
Tadeusza Sznuka zaowocowa-
³a  ciekaw¹ relacj¹, a tak¿e
szans¹ udostêpnienia archiwal-
nych materia³ów, bardzo cen-
nych dla wzbogacenia wiedzy o
historii Pragi. Rozczarowani byli
ci, którzy spodziewali siê, ¿e ju-
bileuszow¹  imprezê zaszczyci
sw¹ obecnoœci¹ gospodarz Pra-
gi Pó³noc. Wielki Nieobecny zo-
sta³, oczywiœcie, zaproszony.
Odpowiedzia³ jednak s³owami,
które mog¹ Pañstwo  przeczy-
taæ w reprodukowanych obok pi-
smach. Warto dodaæ, ¿e pro-
gram obchodów 90-lecia Towa-
rzystwa Przyjació³ Pragi przyjê-
ty zosta³ do realizacji 22 marca
br., po uzgodnieniu z wydzia³em
Kultury Urzêdu  Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc m.st. Warszawy. Ko-
mentarz do tej korespondencji
pozostawiamy Czytelnikom.

            K.

Pan Mieczys³aw Wojdyga                                                           Warszawa, dnia 25.10.2005 r.
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi
Pragnê serdecznie podziêkowaæ Panu za zaproszenie na uroczyste obchody dziewiêædziesiê-

ciolecia Towarzystwa Przyjació³ Pragi. Chcia³bym zapewniæ, ¿e doceniam dotychczasow¹ dzia-
³alnoœæ Towarzystwa i wierzê, ¿e uroczyste obchody, a zw³aszcza udzia³ w nich znakomitych
goœci przyczyni¹ siê do rozs³awienia Naszej Dzielnicy. Pana Zaproszenie do sk³adu Komitetu
Honorowego to dla mnie zaszczyt. Niestety z przykroœci¹ muszê poinformowaæ, ¿e nie mogê
dziœ zadeklarowaæ swojego w nim uczestnictwa. Jest to bardzo wa¿na i odpowiedzialne funkcja,
a ze wzglêdu na liczne obowi¹zki s³u¿bowe nie móg³bym obecnie zaanga¿owaæ siê w prace
Komitetu. Dlatego z ¿alem muszê odmówiæ udzia³u w Komitecie Honorowym. Jednoczeœnie pra-
gnê wyraziæ przekonanie, ¿e udzia³ tak wielu znakomitych osób w Komitecie Honorowym sprawi,
¿e obchody dziewiêædziesiêciolecia Towarzystwa Przyjació³ Pragi bêd¹ wyj¹tkowe.

 Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy   Robert Sosnawski

Pan Mieczys³aw Wojdyga                                                  Warszawa, 16 listopada 2005 roku
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi
Szanowny Panie Prezesie,
w nawi¹zaniu do Pañskiego wyst¹pienia z dnia 7 listopada br. w sprawie czêœciowego dofinan-

sowania uroczystoœci jubileuszowych z okazji 90-lecia Towarzystwa Przyjació³ Pragi informujê
uprzejmie, ¿e z powodu braku œrodków bud¿etowych nie mogê przychyliæ siê do Pañskiej proœby.

Pragnê zapewniæ o swej ¿yczliwoœci dla tej i innych inicjatyw Towarzystwa. Z pewnoœci¹ w
przysz³oœci nie jest wykluczona wspó³praca z organizacj¹ spo³eczno - kulturaln¹, której celem
jest troska o cenne dziedzictwo tradycji i historii naszej dzielnicy. Jednak¿e zatwierdzony na
pocz¹tku roku 2005 plan dzia³alnoœci kulturalnej oraz zwi¹zane z nim ustalenia i zobowi¹zania
nie pozostawiaj¹ mo¿liwoœci dofinansowania uroczystoœci jubileuszowych.

Licz¹c na zrozumienie ze strony Pana Prezesa, zachêcam do dalszych kontaktów oraz ³¹czê
wyrazy szacunku

Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy   Robert Sosnawski

Pan Mieczys³aw Wojdyga                                                           Warszawa, dnia 22.11.2005 r.
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Pragi
W nawi¹zaniu do naszej rozmowy, która odby³a siê w obecnoœci pracownika Sekretariatu Za-

rz¹du Dzielnicy Praga Pó³noc dnia 21 listopada 2005 r., z przykroœci¹ muszê ponownie Pana
poinformowaæ, ¿e w za³¹czniku bud¿etowym Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy nie ma
œrodków, które moglibyœmy przeznaczyæ na dofinansowanie uroczystoœci jubileuszowych z oka-
zji dziewiêædziesiêciolecia Towarzystwa Przyjació³ Pragi. Jednoczeœnie chcia³bym zapewniæ, ¿e
doceniam dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa Przyjació³ Pragi i jak ju¿ wczeœniej Pana
informowa³em, nadal deklarujê wspó³pracê z organizacj¹ spo³eczno-kulturaln¹^ której celem jest
pielêgnowanie tradycji naszej dzielnicy.

Jednoczeœnie  chcia³bym  zdecydowanie podkreœliæ niestosownoœæ  Pañskich sformu³owañ typu
„¿eby pan siê nie przewróci³..” oraz „¿eby pan nie ¿a³owa³...)t. Uwa¿am, i¿ osoby publiczne mog¹
w dyskusji obyæ siê bez sformu³owañ mog¹cych wp³yn¹æ na niew³aœciw¹ ocenê intencji rozmówcy.

  Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy  Robert Sosnawski

Masz problemy

z oddawaniem moczu,

problemy z potencj¹,

zg³oœ siê na bezp³atn¹

konsultacjê urologiczn¹

w dniu 10 grudnia

do poradni DEMATER

ul. Bia³ostocka 7

w godz. 9-12

zapisy tel. 619-81-94
W ramach konsultacji
badanie gruczo³u kroko-
wego pod wzglêdem wy-
stêpowania nowotworu.

www.termek.neostrada.pl

Z.P.U.H. Edyta

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!

OKNA I DRZWI

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

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

MALWA

Fundacja „Ostoja” zwraca siê z go-
r¹c¹ proœb¹ o pomoc finansow¹ dla
ma³¿eñstwa z dwojgiem dzieci, które
w po¿arze mieszkania utraci³o doro-
bek ca³ego ¿ycia. Pieni¹dze prosimy
wp³acaæ na konto fundacji z dopiskiem
pomoc dla El¿biety i Stanis³awa.
09 1020 1127 0000 1902 0042 6783

Z góry serdecznie dziêkujemy na-
wet za najmniejsze datki i solidar-
noœæ z poszkodowanymi przez los.
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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

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

SPECJA£ WIEJSKI -
blisko Ciebie!

SKUTECZNIE POMAGA CHORYM
- nerwice dzieci, m³odzie¿y i doros³ych - regeneracja psychiczna
- deprsesja, bezsennoœæ, z³e samopoczucie, bóle reumatyczne

- choroby ciê¿kie i przewlek³e, schorzenia narz¹dów wewnêtrznych
- regeneracja pooperacyjna i pourazowa

- problemy alkocholowe nikotynowe i inne (komputer, pracoholizm)
- likwidacja stanów chronicznego zmêczenia

MASZ PROBLEMY - ZADZWOÑ
0501-742-406,

(022) 423-68-33

Warszawa Anin, ul. Lucerny 96
www.uzdrowiciel.net
www.euroadres.pl

EGZORCYZMY
UWALNIANIE LUDZI, DOMÓW, FIRM

OD KL¥TW, UROKÓW I ZAKLÊÆ
W KA¯DYM PRZYPADKU MO¯LIWE DZIA£ANIE NA ODLEG£OŒÆ

UZDROWICIEL JASIENIECKI

Nie przegap okazji, weŸ gotówkê na Œwiêta!
Nie wchodŸ w Nowy Rok ze starymi kredytami-p³aæ jedn¹ mniejsz¹ ratê!

Nie pozwól aby z³odziej zepsu³ Ci Œwiêta-ubezpiecz mieszkanie i samochód!

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH
ul. Szymanowskiego 8, tel. 619-19-16, 601-360-110

Oferujemy kredyty gotówkowe, samochodowe, hipoteczne
a tak¿e ubezpieczenia samochodowe, mieszkañ oraz firm.

Nie trzeba mieszkaæ w
Œródmieœciu czy jeŸdziæ a¿ na
Poln¹, by móc odnaleŸæ praw-
dziwie polski smak i œwie¿oœæ
wyrobów gospodarskich –
bez œladu chemii, wed³ug sta-
rych receptur z Podkarpacia,
Wielkopolski, Suwalszczyzny
a nawet kresów: wileñszczy-
zny czy ziem tatarskich.

Specjalnie dla mieszkañ-
ców tych okolic: Tarchomina,
Bia³o³êki a nawet Legionowa
otwarto na ul. Œwiderskiej
100/20 (tel. 022 670-37-93)
kolejny ze znakomitej sieci
sklepów „Specja³ Wiejski”. To
po drodze: przy ratuszu bia-
³o³êckim skrêca siê w ul.
Œwiatowida, potem w lewo
przy Leader Price; wejœcie od
ul. Æmielowskiej, ³atwo trafiæ.

Sklep dzia³a ju¿ od jakiegoœ
czasu i ma grono sta³ych
klientów. Oferta poszerzana
jest ci¹gle o coraz to nowe
produkty znalezione w ró¿-
nych zak¹tkach Polski. Coraz
wiêkszym zainteresowaniem
kupuj¹cych ciesz¹ siê wyro-
by pierwszej w naszym kra-
ju masarni ekologicznej,
pasieki i mleczarni oraz
przetwórni warzyw i owo-
ców, które tak¿e posiadaj¹
certyfikaty œwiadcz¹ce o
zachowaniu procedur eko-
logicznych !!!.

Nigdzie w Warszawie nie
dostanie siê takiej rozmaito-
œci wêdlin wêdzonych  nie-
spiesznie w dymie olchowych
czy dêbowym (specjalna se-
ria szynek, polêdwic itp) albo
w specjalnej mieszance dymu
z dobranych drzew owoco-
wych. Tu s¹ pyszne sery ko-
ryciñskie i sprowadzane a¿ z
Wi¿ajn: bia³e, z zio³ami, wê-
dzone. Tu s¹ czysto owcze
oscypki, œwie¿utki bundz,
sery kozie. Tu zio³ami pach-
nie szynka z najlepszego miê-
sa obtaczana w dzikim ty-

mianku, br¹zowi siê kie³basa
z dzika, czosnkowa czy pol-
ska surowa. Tu s¹ parówki
bez paskudnych dodatków –
gwarantowanie czysto miê-
sne a gryczana kaszanka i
salceson prosto z gospodar-
nych Kujaw. Czysto orkiszo-
wy chleb albo ten na zakwa-
sie, z pieca chlebowego
moszczonego tatarakiem.

W „Specjale Wiejskim”
mo¿na dostaæ najwiêcej wyro-
bów odznaczanych presti¿o-
wymi nagrodami na krajowych
i miêdzynarodowych targach
¿ywnoœci bez chemii; certyfi-
katy i badania laboratoryjne
do obejrzenia na miejscu. S¹
te¿ i nowoœci: znakomite mio-
dy pasieczne; najlepsze - z
maliny leœnej, z mniszka lekar-
skiego i mieszany: kwiat lipy,
koniczyna bia³a i nostrzyk.

Z nowoœci warto spróbo-
waæ jaj specjalnej odmiany
kur zielononó¿ek kuropatwia-
nych z czystej Doliny Baryczy
– ich wyj¹tkowe w³aœciwoœci
potwierdzaj¹ specjaliœci a ich
wyj¹tkowy smak ka¿dy mo¿e
sprawdziæ sam. nareszcie jest

tez olej rydzowy o wyj¹tko-
wych walorach prozdrowot-
nych i znakomitym smaku; do
sa³atek, zimnych sosów, do
kraszenia.

Na jesienne wieczory przy-
da siê konfitura z p³atków lub
owoców ró¿y, czy pigwy,
œwie¿utka pascha do kawy a
przed przeziêbieniem uchro-
ni¹ soki owocowe – t³oczone
na zimno ze œwie¿ych owo-
ców o szczególnych w³aœci-
woœciach, pochodz¹cych z
górskich sadów. Soki te nie s¹
dos³adzane cukrem, nie za-
wieraj¹ dodatków chemicz-
nych, poddano je tylko proce-
sowi pasteryzacji. To nieoce-
niony, unikalny magazyn
œwie¿ych witamin i natural-
nych mikroelementów.

P³ac¹c na swoje zakupy w
„Specjale Wiejskim” p³acisz za
zdrowe po¿ywienie, a nie za
sztuczne dodatki, wodê i kon-
serwanty. Naprawdê warto!

Wiêcej informacji

uzyskacie Pañstwo na:
www.specjalwiejski.pl

                               eGo

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 814-29-21

0501-719-046

na uboczu szlaków turystycz-
nych stolicy, a jest przecie¿
najwiêkszym powierzchniowo
fragmentem oryginalnej
przedwojennej Warszawy z
zachowanym uk³adem ulic,
oryginalnymi zabytkami archi-
tektury – powiedzia³a Katarzy-
na Komar-Michalczyk, prezes
„Fundacji na Starej Pradze”,
organizatora spotkania.

„Fundacja na Starej Pradze”
ju¿ jest znana chocia¿by z im-
prezy „Lato na Starej Pradze”,
na któr¹ sk³ada³y siê interesu-
j¹ce wyk³ady i spacery, prowa-
dzone przez zaproszonych na-
ukowców. Omawiano m.in. hi-
storiê koœcio³a œw. Floriana
oraz dzieje najstarszego zabyt-
ku prawobrze¿nej Warszawy –
figurki Matki Bo¿ej Kamionkow-

skiej. Kolejne prelekcje i tema-
tyczne peregrynacje s¹ plano-
wane na wiosnê i lato w przy-
sz³ym roku. A teksty z najbli¿-
szej sesji maj¹ zostaæ zebrane
i wydane w formie ksi¹¿ki.

W I czêœci sesji, w godzi-
nach 11-13 Janusz Sujecki z
Muzeum Historycznego Mia-
sta Sto³ecznego Warszawy
wyg³osi prelekcjê Sierakow-
skiego 4: od rudery do zabyt-
ku. Kreowanie doœwiadcza-
nia reliktu, a Filip Burno z In-

stytutu Historii Sztuki Uniwer-
sytetu Warszawskiego - Ko-
œcio³y katolickie prawo-
brze¿nej Warszawy okresu
miêdzywojennego. W II czê-
œci m.in. profesor Waldemar
Baraniewski z Instytutu Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu War-
szawskiego opowie o Pradze
w okresie realizmu socjali-
stycznego, a dr Karol Guttme-
jer z Biura Sto³ecznego Kon-
serwatora Zabytków o Zespo-
le sakralnym Bernardynów

Sesja naukowa o Pradze
dokoñczenie ze str. 1 na Pradze. Zakoñczenie sesji

przewidziano na godzinê
15.30.

Spotkanie otwarte jest dla
szerokiej publicznoœci, ale z
uwagi na ograniczon¹ liczbê
miejsc nale¿y dokonaæ uprzed-
nio rezerwacji (tel. 619 68 99).

Adam Praski

I kto mówi o smutnej scho-
rowanej staroœci - o braku ce-
lów i motywacji do ¿ycia ludzi
w podesz³ym wieku? Ciep³a,
serdeczna i radosna atmosfe-
ra Domu Pomocy Spo³ecznej
„Pod Brzozami” i aktywnoœæ
jego mieszkañców zaprze-
czaj¹ wszelkim stereotypom.

Bardzo ciep³o „Pod Brzozami”
Dzieñ Seniora odby³ siê w

tym roku wyj¹tkowo w koñcu li-
stopada, ze wzglêdu na remont
DPS przy Bohaterów. Przy
wspania³ej dekoracji sali i holu
pracowali niemal wszyscy. „Wi-
tamy mi³ych goœci” - zaœpiewa³
na wstêpie chór. A tych nie bra-
kowa³o. Byli przedstawiciele

PROPONUJE:

- naukê p³ywania dla dzieci,

  m³odzie¿y i doros³ych
- p³ywanie rekreacyjne
- wynajem basenu
- p³ywanie dla przedszkoli,
  szkó³ i uczelni
- saunê i si³owniê

PONADTO:

- æwiczenia w wodzie
zapobiegaj¹ce osteoporozie

- aerobik w wodzie
- naukê p³ywania dla
 seniorów

NA MIEJSCU:

- bar, sklep p³ywacki
  i p³etwonurkowy
- bezp³atny parking

POSIADAMY W£ASN¥ OCHRONÊ

NAMYS£OWSKA sp. z o.o.

WARSZAWA,

ul. NAMYS£OWSKA 8

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

Fax 619-88-08

http:www.naka.waw.pl

BASEN

DLA

KA¯DEGO

Biura Polityki Spo³ecznej m.st.
Warszawy, Wojewódzkiego
Centrum Pomocy Rodzinie, Ko-
legium S³u¿b Spo³ecznych, dy-
rektorzy innych domów pomo-
cy spo³ecznej, pos³anka na
Sejm RP, ksiê¿a, studenci. Ka-
zimierz Kuberski, dyrektor BPS
zosta³ obdarowany pejza¿em z
brzozami, które to dzie³o zosta-
³o wykonane w pracowni tera-
pii zajêciowej. Kilka pañ pracu-
j¹cych „Pod Brzozami” otrzy-
ma³o ksi¹¿ki  - to wyró¿nienie
za pracê dla mieszkañców
domu. Ksi¹dz pra³at Pawe³
Wojtas poœwiêci³ nowo wybudo-
wane, niezwykle estetyczne sa-
nitariaty. Seniorzy, którzy ukoñ-
czyli 90 lat otrzymali atrapy ksi¹-
¿ek wykonane przez Stanis³a-
wê Szlask¹. Mieszkañcy domu
doskonale wiedz¹, ¿e jej rêce
potrafi¹ wyczarowaæ cuda. Przy
muzyce na ¿ywo w wykonaniu
zespo³u „Hazard” wspania³e
smakowa³ poczêstunek. Do-
chód ze zorganizowanej „Pod
Brzozami” loterii fantowej zosta-
nie przeznaczony dla Marcina
z domu dziecka. To taki miêdzy-
pokoleniowy ³añcuch ludzi do-
brej woli.

A tak pisa³ o Dniu Seniora
zespó³ redakcyjny gazetki
„Brzózka” - Trzeba przyznaæ,
¿e „Dzieñ Seniora” zaskoczy³
nas. By³ weso³y, serdeczny i
bardzo s³odki. By³y ¿yczenia,
prezenty i masa s³odyczy. At-
mosfera wspania³a, rodzinna,
du¿o uœmiechów. Nasze panie
w modnych kreacjach, piêknie
uczesane, wygl¹da³y ³adnie i
m³odo. Zaproszeni goœcie byli
zaskoczeni nie tylko komfor-
tem „Domu” jaki zastali, ale
kondycj¹ zarówno fizyczn¹ jak
i psychiczn¹ naszych miesz-
kañców. Ten piêkny dzieñ za-
koñczy³y tañce do póŸnego
wieczora.

I rzeczywiœcie - werwy, ener-
gii i radoœci ¿ycia mo¿na tylko
pozazdroœciæ mieszkañcom
domu „Pod Brzozami”.    (egu)

Dwadzieœcia minut wystarczy-
³o radnym Targówka na podjêcie
3 uchwa³ na sesji 5 grudnia.

Rada potwierdzi³a pozytywn¹
opiniê komisji bud¿etu i finan-
sów oraz komisji oœwiaty i 20
g³osami podjê³a uchwa³ê, pozy-
tywnie opiniuj¹c¹ zmiany za-
³¹cznika dzielnicowego do bu-
d¿etu m.st. Warszawy na 2005
r. Dotycz¹ one przeniesienia
œrodków finansowych: o 54443
z³ zmniejszono je w dzia³ach
„Oœwiata i wychowanie” oraz
„Pomoc spo³eczna” i o tê sam¹
kwotê zwiêkszono na Klub Pra-

cy, œwietlice szkolne i Poradniê
Psychologiczno Pedagogiczn¹
przy ul. Bartniczej 2.

Druga uchwa³a dotyczy pro-
pozycji planu sieci oraz obwo-
dów publicznych szkó³ podsta-
wowych i publicznych gimna-
zjów. Wczeœniej zgodê wyra-
zi³a komisja oœwiaty. Na sesji
wiceburmistrz Maciej Danko
zapewni³, ¿e zmiany nie s¹
du¿e, rozszerza siê tylko ob-
wód SP nr 298 przy ul. Kraku-
sa 2. Za uchwa³¹ zgodnie g³o-
sowa³o 21 radnych.

Projekt trzeciej uchwa³y
wniós³ na sesji burmistrz Ro-
muald Gronkiewicz, który w
ubieg³ym tygodniu uczestni-
czy³ w obradach komisji bu-
d¿etu Rady Warszawy. Poja-
wi³a siê tam mo¿liwoœæ zwiêk-
szenia œrodków na inwestycje
na Targówku w 2006 r. Z tzw.
Œrodków niewygasaj¹cych
skorzysta³yby inwestycje:
przedszkole przy ul. Korzona i
OSiR na £abiszyñskiej oraz
zadania, ujête przez dzielnicê
w WPI na lata 2005-2007 (bo-
isko szkolne przy ul. Remi-
szewskiej, modernizacja szko-
³y przy ul. Oszmiañskiej, zaku-
py tablicy) Przyjêcie tych
zmian w za³¹czniku dzielnicy
do bud¿etu m.st. Warszawy na
2006 r. pozytywnie zaopinio-
wa³y komisje inwestycji, finan-
sów, oœwiaty i kultury. Na sesji
popar³o je 22 radnych, jeden
wstrzyma³ siê od g³osu.        K.

Sprinterskie obrady
XL sesja Targówka

Dom Kultury „Zacisze” perspektyw¹ na udany prezent
Tak olbrzymiej frekwencji nie spodziewa³ siê nikt. Ca³e rodziny pêdzi³y na Za-

cisze w poszukiwaniu nietuzinkowego prezentu pod choinkê, kartki œwi¹tecznej
czy smacznego piernika. I muszê Pañstwu powiedzieæ, ¿e nie by³a to ¿adna przed-
œwi¹teczna promocja ani wyprzeda¿ w  supermarkecie. To impreza organizowana
przez Dom Kultury „Zacisze” - Moje Miko³aje - œci¹gnê³a tak olbrzymie t³umy.
Zobaczyæ mo¿na by³o ca³e rodziny: dzieci, rodziców i dziadków. Pojawi³y siê na-
wet rodziny  z dalekiego Ursynowa i Woli. Nie zawiedli te¿ mieszkañcy prawo-
brze¿nej Warszawy. W sumie by³o oko³o 250 osób. I ka¿dy znalaz³ coœ dla siebie.
W przygotowanie wspania³ej ozdoby choinkowej, wykonanie anio³ka czy obrazka
na szkle anga¿owali siê wszyscy. Mamy nawleka³y nitki, dzieci szy³y skarpety na
Miko³ajkowe prezenty, a tatusiowie doradzali, jaki kolor w³óczki bêdzie najodpo-
wiedniejszy. By³ k¹cik dla ³asuchów. Zapach cynamonu i pysznych pierników roz-
nosi³ siê na ca³y Dom Kultury. Mo¿na by³o wybieraæ ulubione sosy, kolorowe cu-
kiereczki, a nawet pestki dyni. By³o pysznie i œwi¹tecznie. Ale nie myœlcie, ¿e tylko
siedziano przy sto³ach. By³y te¿ tañce integracyjne i wspólne œpiewy. Nie martwcie
siê - za rok te¿ bêd¹ Moje Miko³aje.
Dom Kultury „Zacisze” 679 84 69,  dk@zacisze.waw.pl, www.zacisze.waw.pl
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Zamieszkaj

w willowej okolicy

na Zaciszu

telefony;

(022) 711-09-01

(022) 711-09-02

e-mail: biuro@mirabel.pl
www.mirabel.pl

Mirabel Plus Sp. z o.o.
Mysiad³o, ul. Polna 19F

BliŸniak
pow. segmentów
113 i 104 m2

plus poddasze
20 i 26 m2

BAR RESTAURACYJNY

tel. 679-36-30

0603-956-654SYLSYLSYLSYLSYLWESTERWESTERWESTERWESTERWESTER

weselaweselaweselaweselawesela

prprprprprzyjêcia firzyjêcia firzyjêcia firzyjêcia firzyjêcia firmowemowemowemowemowe

przyjmujemy zamówienia

na dania wigilijno-œwi¹teczne

ul. £adna 23STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 619-99-99

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

Specjalistyczna stacja obs³ugi samochodów

VOLKSWAGEN GROUP SERVIS

E. Chyliñska

Oferuje:

Naprawy: - mechaniczne pe³ny zakres

-  elektromechanika, elektronika

- blacharstwo-lakiernictwo

- naprawy bezgotówkowe

- samochody zastêpcze

- sprzeda¿ czêœci zamiennych

- przegl¹dy rejestracyjne - A, B, c, d, e

Warszawa, ul. Radzymiñska 82

Tel./fax 022 670-17-07

022 618-06-28, 022 618-79-70

Niemal na samym wstêpie
sesji radny Platformy Obywatel-
skiej Andrzej Oszmian poinfor-
mowa³ o swoim przejœciu do
klubu Prawa i Sprawiedliwoœci.
Dyskusja rozgorza³a przy oka-
zji uchwalania zmian w bud¿e-
cie na 2005 rok. Obecny na se-
sji Andrzej Pó³rolniczak, radny
m.st. Warszawy, pyta³ o kwestie
zwi¹zane z budow¹ boiska przy
Œreniawitów - Nagodziców. Bo-
isko - po raz kolejny - nie znala-
z³o siê w planie inwestycyjnym.
Andrzej Pó³rolniczak wyjaœnia³
jednoczeœnie nieporozumienia
naros³e wokó³ owego boiska.
Na jednej z wczeœniejszych se-
sji pad³ zarzut, ¿e to RSM Pra-
ga, której szefuje radny Pó³rol-
niczak, blokowa³a powstanie
boiska. Jak poinformowa³ rad-
ny, istotnie negocjacje przeci¹-
ga³y siê ze wzglêdu na dysku-
towane zmiany w zabudowie -
wysokoœæ ogrodzenia, przebu-
dowa chodnika i sposób ochro-
ny i opieki nad boiskiem. Nego-
cjacje s¹ ju¿ przesz³oœci¹ - za-
rz¹d dzielnicy najpierw nie
otrzyma³ pe³nomocnictwa od
miasta na podpisanie umowy z
RSM Praga, nastêpnie okaza-
³o siê, ¿e s¹ roszczenia w sto-
sunku do nieruchomoœci, na
której boisko mia³o powstaæ.

Jednog³oœnie przyjêto
uchwa³ê w sprawie wydatków
niewygasaj¹cych z up³ywem
2005 roku. Do owych wydat-

ków zaliczono budowê ulic
Œwiatowida, Topolowej, Spraw-
nej od Aluzyjnej do Odkrytej,
ulicy projektowanej KD23 od
Ostródzkiej do przysz³ego
przedszkola, budowê sygnali-
zacji œwietlnej w ulicy Myœlibor-
skiej, oœwietlenie ulic - Boczañ-
skiej, Twórczej, Zawiœlañskiej,
Dylewskiej i Zyndrama z Masz-
kowic, budowê i wyposa¿enie
gimnazjum i aneksu kulturalne-
go przy Van Gogha. Podczas
dyskusji pad³o pytanie o przy-
czynê znikniêcia z planu wydat-
ków inwestycyjnych parkingu
przy bazarku na Porajów. Bur-
mistrz Tadeusz Semetkowski
poinformowa³, ¿e nie jest zna-
na przyczyna, dla której miasto
odrzuci³o tê - niezbyt w koñcu
drog¹ - inwestycjê.

Andrzej Pó³rolniczak infor-
mowa³ radnych o zadaniach
ogólnomiejskich, które bêd¹
realizowane na obszarze Bia³o-
³êki. Podczas obrad komisji roz-
woju gospodarczego Rady
Warszawy dyskutowano m.in.
na temat modernizacji Wybrze-
¿a Helskiego, która to inwesty-
cja jest pierwszym etapem re-
alizacji Traktu Nadwiœlañskiego.
W tej beczce miodu by³a spora
³y¿ka dziegciu - miasto nie prze-
widuje ani w tym, ani w przy-
sz³ym roku ¿adnych œrodków na
realizacjê Traktu na terenie Bia-
³o³êki. Kondycja przysz³ego Mo-
stu Pó³nocnego jest dramatycz-
na - postêp w pracach jest
¿aden, zakoñczenie inwestycji
zosta³o przesuniête na rok
2012. Na modernizacjê mostu
nad Kana³em ¯erañskim prze-
znaczono w 2006 roku zaled-
wie 300 tys. z³. Odsuwa siê w
czasie realizacja trasy tramwa-
jowej w Modliñskiej. Kiedy An-
drzej Pó³rolniczak mówi³ o bu-
dowie k³adki dla pieszych nad
Tras¹ Toruñsk¹ burmistrz Jerzy
Smoczyñski  zwróci³ uwagê na
katastrofalny stan wiaduktu -
grozi zawaleniem - prowadz¹-
cego na Targówek z trasy Armii
Krajowej. Przy okazji raportu
Andrzeja Pó³rolniczaka bur-
mistrz Smoczyñski wyrazi³ na-
dziejê na œciœlejsz¹ wspó³pra-
cê z radnym Warszawy - biuro
rady dzielnicy, dokumenty z se-
sji i posiedzeñ komisji s¹ do
dyspozycji radnego, zaœ zarz¹d
i rada licz¹ na wsparcie intere-
sów dzielnicy i pomoc w uzyski-
waniu œrodków na inwestycje.

Po raz pierwszy bodaj po
stronie dzielnicy pojawi³y siê
problemy z nazewnictwem ulic.
Miasto niezmiennie proceduje

w tych sprawach w œlimaczym
tempie. Przeciwko zmianie na-
zwy na Misyjn¹ protestuj¹
mieszkañcy niewielkiego odcin-
ka Sprawnej. Nie chodzi im o
nazwê, ale o koszty zwi¹zane
z wymian¹ dokumentów. Prze-
ciwko nadaniu nazwy Budafok
niewielkiej i ma³o presti¿owej
uliczce zaprotestowali sami rad-
ni. Dlaczego? Otó¿ Budafok to
nazwa dzielnicy Budapesztu, z
któr¹ to od lat jest zaprzyjaŸnio-
na Bia³o³êka. - By³oby nam bar-
dzo niezrêcznie prezentowaæ
delegacji z Wêgier tê niepo-
zorn¹ uliczkê. Zapewne uda
nam siê znaleŸæ w przysz³oœci
coœ bardziej odpowiedniego  -
podsumowa³ burmistrz Dariusz
Ostrowski. Zgodzi³ siê z nim
bardzo szybko Jerzy Smoczyñ-
ski i uchwa³a zosta³a zdjêta z
porz¹dku obrad.

W czêœci przeznaczonej na
interpelacje i wolne wnioski
dyskutowano o nieporozumie-
niach pomiêdzy RSM Praga i
zarz¹dem dzielnicy. Wyjaœnia-
no, czy RSM bojkotuje budy-
nek komunalny, czy te¿ nie. Na
jednej z poprzednich sesji pa-
d³o stwierdzenie, ¿e RSM Pra-
ga w zamian za nieodp³atne
przekazanie spó³dzielni kilku
hektarów ziemi zaakceptuje
warunki zabudowy (w bezpo-
œrednim s¹siedztwie budynku
komunalnego jest du¿e osie-
dle RSM Praga). Andrzej Pó-
³rolniczak wyjaœnia³, ¿e chodzi-
³o mu o zbudowanie dodatko-
wego pasa ruchu dla pojazdów
ze wzglêdu na zwiêkszenie siê
ruchu po wybudowaniu domu
komunalnego, placu zabaw dla
dzieci i parkingu,  nie zaœ o nie-
odp³atne przekazanie ziemi.
Zarz¹d dzielnicy uzna³, ¿e
roszczenia owe s¹ zbyt wygó-
rowane. Wszystko wskazuje
na to, ¿e sporne kwestie zo-
sta³y wyjaœnione.

W wolnych wnioskach dysku-
towano o kanalizacji przy P³u¿-
nickiej, która odprowadza³aby
œcieki ze szko³y, o grantach dla
szko³y 314, o ucywilizowaniu
wa³u wiœlanego, o dyskusyjnej
lokalizacji nowego osiedla
mieszkaniowego J.W. Construc-
tion - burmistrz Smoczyñski
przypomnia³, ¿e obecnie miasto
decyduje o tych sprawach. Je-
rzy Smoczyñski zapytany o spo-
tkanie w komisji bud¿etowej
Rady Warszawy powiedzia³ -
Byliœmy przes³uchani w jakim
zakresie przysz³oroczny bud¿et
spe³nia nasze oczekiwania. Po-
informowaliœmy, ¿e jeœli chodzi
o inwestycje, nie spe³nia. Na po-
ziom wydatków bie¿¹cych z
grubsza mo¿emy siê zgodziæ,
wystêpuj¹ pewne braki w oœwia-
cie, ale jeœli chodzi o inwesty-
cje poziom jest niezadowalaj¹-
cy. Nasze uwagi do bud¿etu nie
zosta³y uwzglêdnione. Byæ
mo¿e zwiêkszenia nast¹pi¹ w
ci¹gu roku bud¿etowego.   (egu)

40. sesjê rady dzielnicy Pra-
ga Pó³noc d³ugo zapewne bê-
dzie pamiêta³a jej dotychcza-
sowa przewodnicz¹ca Hanna
Jarzêbska, która kierowa³a
rad¹ od  grudnia 2002 roku. Jej
odwo³anie 23 listopada zdaje
siê byæ kolejnym przejawem
bardzo szorstkiej przyjaŸni lub
wrêcz nienawiœci pomiêdzy
PiS a PO.

O zamiarach PiS wobec
przewodnicz¹cej Jarzêbskiej
kuluary szepta³y ju¿ dawno, co
odnotowywaliœmy na naszych
³amach. Zmiany w dzielnicy
posz³y jednak g³êboko dalej.
Pierwotnie obrady sesji mia³y
siê skupiæ na korekcie dzielni-
cowego za³¹cznika do bud¿e-
tu miasta. Jednak ju¿ na sa-
mym pocz¹tku sesji przewod-
nicz¹cy Cierpisz na wniosek
klubu radnych PiS wniós³ do
porz¹dku obrad szeœæ nowych
punktów, w wyniku których
radn¹ Jarzêbsk¹ na fotelu
przewodnicz¹cego rady zast¹-
pi³ Jacek Wachowicz, wielolet-
ni radny dzielnicy. Radny Wa-
chowicz, prywatnie mieszka-
niec okaza³ej wili na Targów-
ku (na Pradze zachowa³ nadal
adres zameldowania) w tej ka-
dencji dosta³ siê do rady z list
Wspólnoty Samorz¹dowej, na-
stêpnie zasili³ klub Nasza Pra-
ga (w którym oprócz niego by³y
radne Jarzêbska, Kowalska,
D¹browska i radny Baranow-
ski), nastêpnie z tym ostatnim
wst¹pi³ do klubu PiS. Jak wi-
daæ, migracje siê op³aca³y: na-
groda w postaci fotela zosta³a
mu dana. PiS nie zapomnia³
tak¿e o radnym Baranowskim,
pierwotnie wybranym do rady
z list tej organizacji. Przygar-
niecie syna marnotrawnego
okraszono powo³aniem go na
funkcjê przewodnicz¹cego
specjalnie do tego celu powo-
³anej komisji bezpieczeñstwa.

PiS nagradza, ale i karze.
Karê na sesji ponios³a by³a
radna PiS Kowalska, która
opuœci³a swój klub, a na doda-
tek zaczê³a publicznie praæ
jego brudy wywlekaj¹c na
œwiat³o dzienne nieprawid³o-
woœci dotycz¹ce przydzia³u
mieszkania dla syna naczelni-

ka Biura Zarz¹du Kazimierza
Konopki, Jakuba. Zarzuca³a
tak¿e Kazimierzowi Konopko
bezprawne przyw³aszczenie
funkcji, pos³ugiwanie siê nie-
nale¿nymi mu pieczêciami i
otrzymywanie umów zleceñ w
urzêdzie, w którym pracowa³.
Radn¹ Kowalsk¹ ukarano usu-
waj¹c j¹ z funkcji przewodni-
cz¹cej komisji mieszkaniowej
i z samej komisji tak¿e, aby
wiêcej nie mia³a dostêpu do
¿adnych „interesuj¹cych” ma-
teria³ów.

PiS karze i nagradza. Pan
Kazimierz Konopko, nies³aw-
ny bohater niedawnych publi-
kacji prasowych, w imiê kole-
¿eñskiej solidarnoœci zosta³ na
wniosek burmistrza Roberta
Sosnowskiego powo³any na
funkcjê WICEBURMISTRZA
PRAGI PÓ£NOC.

Radni opozycyjnego SLD
d³ugo przecierali oczy ze zdu-
mienia na takie nowe porz¹d-
ki w radzie. Sami te¿ dwa lata
temu doœwiadczyli takiego
traktowania, kiedy ich radna
Jurczyñska bêd¹ca przewod-
nicz¹c¹ komisji edukacji zosta-
³a z niej na si³ê odwo³ana. Swój
sprzeciw przy odwo³ywaniu
przewodnicz¹cej Jarzêbskiej i
radnej Kowalskiej g³oœno wy-
ra¿ali mówi¹c, ¿e „dobre oby-
czaje pad³y - oto styl sprawo-
wania w³adzy przez PiS” i nie
wziêli udzia³u w ¿adnym z po-
zosta³ych g³osowañ nad nowo
wprowadzonymi punktami ob-
rad. Nikt siê tym zreszt¹ nie
przejmowa³, a osoba licz¹ca
g³osy beznamiêtnie podawa³a
ten sam wynik 12 za, 0 prze-
ciw, 0 wstrzymuj¹cych. Ma-
giczna liczba 12 to bowiem
liczba radnych PiS w radzie
dzielnicy i minimalna liczba
g³osów, aby mieæ wiêkszoœæ w
23-osobowej radzie. Ignoruj¹c
absolutnie opozycjê, burmistrz
Sosnowski nie raczy³ nawet
poinformowaæ radnej Tondera,
jaki zakres kompetencji powie-
rzy nowo powo³anemu wice-
burmistrzowi Konopce.

Po wyczyszczeniu spraw
personalnych rada przesz³a do
omawiania jedynego meryto-
rycznego punktu obrad, czyli
bud¿etu dzielnicy. W tym mo-
mencie opozycja ostatecznie
otrz¹snê³a siê z szoku. Radna
Tondera zarzuci³a zarz¹dowi
dzia³anie na szkodê dzielnicy
poprzez œwiadome pozbawia-
nie siê subwencji wyrównaw-
czej z m.st. Warszawy, wyka-
zuj¹c w ostatniej chwili dodat-
kowe dochody, o których by³o
ju¿ wiadomo w po³owie roku i
nic nie robi¹c, aby te œrodki po-
zosta³y na Pradze. „W ten spo-
sób tracimy ponad 2,3 miliona
z³otych, czy¿by zarz¹d nie mia³
pomys³ów na wykorzystanie
tych œrodków i uwa¿a, ¿e naj³a-
twiej oddaæ je do Warszawy” –
mówi³a, zarzuci³a tak¿e zarz¹-
dowi brak kontroli nad mieniem
komunalnym i bezsensown¹ w
tym zakresie politykê miasta.
Z kolei radna Jurczyñska za-
rzuci³a zarz¹dowi, ¿e dopiero
dziœ, nie dostrzegaj¹c proble-
mu wczeœniej, wprowadza do
bud¿etu niezbêdne œrodki na

p³ace i nagrody dla nauczycie-
li, o co opozycja walczy³a ju¿
od po³owy roku wskazuj¹c na
ich braki w bud¿ecie.

W debacie bud¿etowej radni
PiS nie zabierali g³osu, lecz
wierna 12 popar³a propozycje
zarz¹du, uszczuplaj¹ce plan
dochodów i wydatków dzielnicy
na kwotê 6,3 miliona z³otych. W
punktach interpelacje, wolne
wnioski radna Jurczyñska po-
nownie za¿¹da³a informacji na
temat prowadzonego remontu
ulicy Lêborskiej, radny Kêdzier-
ski przypomnia³ o zaleg³ej kon-
troli w Zarz¹dzie Gospodarowa-
nia Nieruchomoœciami, a radny
Wojdyga zwróci³ uwagê na nie-
staranne wykonywanie prac re-
montowych ci¹gów jezdnych i
chodników. Informuj¹c o pra-
cach zarz¹du, burmistrz So-
snowski pochwali³ siê, i¿ z³o¿o-
no wnioski do funduszy unijnych
na kwotê 800 000 z³otych na do-
finansowanie rewitalizacji ka-
mienic przy Z¹bkowskiej 4 i 36.

Po wyczerpaniu porz¹dku
obrad radny Wachowicz za-
mkn¹³ obrady.

Dziœ sytuacja w pó³nocno-
praskim samorz¹dzie wygl¹da
nastêpuj¹co;

- Przewodnicz¹cy i jedyny
wiceprzewodnicz¹cy rady re-
prezentuj¹ PiS

- Wszystkie komisje z wyj¹t-
kiem bud¿etowej obsadzi³ PiS

- W trzyosobowym zarz¹-
dzie dzielnicy zasiada dwóch
cz³onków PiS

Na 7 grudnia zwo³ana zosta³
41 sesja rady dzielnicy, w po-
rz¹dku której przewidywane s¹
kolejne zmiany w sk³adach
osobowych komisji rady i byæ
mo¿e przeoczenie szefowej
komisji bud¿etowej  spoza PiS
zostanie naprawione. Szykuje
siê tak¿e kolejna korekta bu-
d¿etu.                             DCH

Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

Bud¿etowe no¿yce

Pe³ny monopol PiS
XL sesja Pragi Pó³noc

„Nowa Gazeta Praska”
zwróci³a siê do lidera bia³o³êc-
kiej Platformy Obywatelskiej
Jacka Kaznowskiego z proœb¹
o skomentowanie przejœcia
radnego Andrzeja Oszmiana
do PiS. Okaza³o siê, ¿e radny
nie by³ cz³onkiem bia³o³êckie-
go ko³a Platformy.

Jak nas poinformowa³a dyrektor Gimnazjum nr 144 Hanna Ki-
liañska, od 5 grudnia w bibliotece szkolnej w ramach projektu
wspó³finansowanego przez Uniê Europejsk¹ rozpoczê³o dzia-
³alnoœæ Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Celem
Centrum jest podnoszenie jakoœci i dostêpnoœci kszta³cenia
poprzez promocjê wykorzystania nowoczesnych technologii
w oœwiacie oraz umo¿liwienie uczniom i nauczycielom dostê-
pu do internetu poza systemem lekcyjnym. Centrum wyposa-
¿one jest w cztery stanowiska komputerowe i sieciowe urz¹-
dzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka).

Mechanika - Elektryka
Pojazdowa

Marek Krzemiñski
Naprawy od A do Z

Tanio, solidnie,

szybkie terminy

Mo¿liwoœæ zakupu czêœci
do monta¿u taniej

ul. Modliñska 223
tel. 676-78-66, 503-628-784
czynne w godzinach 9-17

V Betlejem
u Avetek
Fundacja Ave, Chór Avet-

ki, Bia³o³êcki Oœrodek Kul-
tury i Dom Kultury Œwit ser-
decznie zapraszaj¹ chóry,
zespo³y muzyczne, duety,
tercety, kwartety, solistów
oraz grupy teatralne do
udzia³u w V Ogólnopolskim
Ekumenicznym Teatralno-
Muzycznym Festiwalu Bo-
¿onarodzeniowym Betlejem
u Avetek. Zapraszamy wy-
konawców od przedszkola-
ków po seniorów, z przed-
szkoli, szkó³, uczelni, do-
mów kultury, towarzystw ar-
tystycznych, parafii wszyst-
kich wyznañ chrzeœcijañ-
skich, œwietlic…  Czêœæ mu-
zyczna odbêdzie siê w dn.
6-7-8 stycznia, teatralna 4-
5 lutego. Termin nadsy³ania
zg³oszeñ mija 22 grudnia.

Zapewniamy atrakcyjne
nagrody. Szczegó³y na:
www.avetki.alleluja.pl,

tel. 0600-495-790,

(022) 614-87-53
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ul. Remiszewska 1 lok. 10A tel. 744-02-00

Us³yszmy siê w œwiêta!
Niektóre osoby rodz¹ siê z

uszkodzonym s³uchem, pod-
czas gdy u innych przyczyn¹

mo¿e byæ choroba ucha lub
ha³aœliwe otoczenie w pracy.

Jednak wiêkszoœæ ubytków

s³uchu u doros³ych wynika z
naturalnego procesu starzenia

siê – przez lata fragmenty de-
likatnych mechanizmów mog¹

siê uszkodziæ lub po prostu

zu¿yæ. Bez wzglêdu na przy-
czynê, g³ównym problemem

nie jest z regu³y sam ubytek,
lecz brak wiedzy o mo¿liwej do

uzyskania pomocy.

Ubytki s³uchu ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ i s¹ indywidual-
ne u ka¿dej osoby. Wiêk-
szoœæ z nich mo¿e zostaæ
skorygowana dziêki noszeniu
aparatów s³uchowych. Lep-
sze s³yszenie oznacza popra-
wê jakoœci ¿ycia zarówno sa-

mego zainteresowanego jak
i jego najbli¿szych. Typowym
przyk³adem jest g³oœne ogl¹-
danie telewizji przez osoby
niedos³ysz¹ce, które powo-
duje mniejszy komfort s³ysze-
nia przez innych. Wybór kon-
kretnego typu aparatu w
znacznej mierze zale¿y od
rodzaju ubytku s³uchu, ale
tak¿e od osobistych preferen-
cji pacjenta i jego trybu ¿ycia.
W ka¿dym przypadku specja-
lista zaproponuje najlepsze
rozwi¹zanie i pomo¿e doko-
naæ najlepszego wyboru.

„W ostatnich latach obser-
wujemy zwiêkszone zaintere-
sowanie pacjentów naszymi
us³ugami. Noszenie nowo-
czesnego, miniaturowego
aparatu s³uchowego nie jest
ju¿ krêpuj¹ce jak 10 czy 20
lat temu, a jako najczêstsze
przyczyny dyskomfortu pa-

cjenci wskazuj¹ trudnoœci w
komunikowaniu siê z rodzin¹
i znajomymi. Nowoczesne
technologie nie ominê³y apa-
ratów s³uchowych, które wy-
posa¿one s¹ w bardzo szyb-
kie procesory potrafi¹ce czy-
niæ z dŸwiêkiem prawdziwe
cuda” – mówi pan Marek
Zgutka, dyplomowany audio-
protetyk z firmy FONIKON,
która specjalizuje siê w nie-
sieniu pomocy osobom nie-
dos³ysz¹cym.

W zwi¹zku z nadchodz¹cy-
mi Œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia pracownicy gabinetu
audioprotetycznego firmy
FONIKON mieszcz¹cego siê
przy ulicy Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnow-
skiego) zapraszaj¹ na bez-
p³atne badania s³uchu. Poza
zbadaniem s³uchu pacjenci
mog¹ tak¿e zasiêgn¹æ facho-
wej porady i przymierzyæ apa-
rat s³uchowy. Przy zakupie
pomocy s³uchowych istnieje
mo¿liwoœæ skorzystania z re-
fundacji Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz dofinanso-
wania przez Powiatowe Cen-
tra Pomocy Rodzinie. Gabi-
net czynny jest codziennie od
poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 10.00 – 17.30, tel.
353-06-20.

Zapraszamy do naszych
oddzia³ów:

Warszawa – Bródno,

ul. Kondratowicza 37,

tel. 353-06-20

Warszawa – Wawer,

ul. Br. Czecha 39,

tel. 353-42-50

Warszawa – Mokotów,

ul. D¹browskiego 16,

tel. 498-75-40

dokoñczenie ze str. 1

7 Oddzia³ ul. Kondratowicza 18, tel. 33-11-600, 33-11-609

30 Oddzia³ ul. Ksi¹¿kowa 9 (Tarchomin), tel. 889-49-96, 889-49-99

SKOK Stefczyka przygoto-
wa³a specjaln¹ ofertê kredy-
tow¹ na koniec roku – œwi¹-
teczn¹ po¿yczkê ekspresow¹,
w której formalnoœci napraw-
dê ograniczono do minimum.
Wystarczy dowód osobisty i
chwila wolnego czasu, aby
uzyskaæ po¿yczkê do 10 tys.
z³. bez porêczycieli. Nie jest
wymagane zaœwiadczenie o
zarobkach. Zamiast zaœwiad-
czenia po¿yczkobiorca sam
sk³ada oœwiadczenie o wyso-
koœci uzyskiwanych docho-
dów. W przypadku emerytów
i rencistów wystarczy ostatni

ŒWI¥TECZNA KASA
W SKOK Stefczyka

Tylko 60 minut – tyle trwa rozpatrywanie

wniosku kredytowego w SKOK Stefczyka.
odcinek emerytury lub renty i
minimalny dochód w wysoko-
œci 350 z³ netto.

Najni¿sza kwota po¿yczki
to 500 z³, a sp³atê mo¿na roz-
³o¿yæ nawet na trzy lata. W
zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê
Œwiêtami, Kasa przygotowa-
³a dla swoich Cz³onków nie-
spodziankê – sp³ata pierw-
szej raty mo¿e, na ¿yczenie
klienta, zostaæ odroczona o
trzy miesi¹ce. A zatem zaci¹-
gaj¹c teraz po¿yczkê, za-
czniemy j¹ sp³acaæ dopiero w
2006 roku.

Trwa równie¿ promocja
cz³onkostwa – ka¿dy z Cz³on-
ków, który przekona do zaci¹-
gniêcia po¿yczki w SKOK
Stefczyka któregoœ ze swo-
ich bliskich, otrzyma bon to-
warowy o wartoœci 50 z³ (re-
gulamin promocji jest dostêp-
ny w oddzia³ach Kasy).

Jak zostaæ Cz³onkiem
SKOK? Wystarczy przyjœæ do
oddzia³u, zapisaæ siê i wype-
³niæ deklaracjê. Przy ubiega-
niu siê o po¿yczkê nie jest
wymagany sta¿ cz³onkowski,
czyli ju¿ w dniu zapisania siê
do Kasy mo¿emy z³o¿yæ
wniosek o po¿yczkê.

Zapraszamy do oddzia³ów
SKOK Stefczyka na Pradze,
Targówku i Tarchominie:
-na Pradze przy ul. Okrzei 34/1
(wejœcie od ul. Targowej),
tel. 741 13 05 do 07,

- na Targówku
przy ul. Kondratowicza 18,
tel. 301 04 00 do 04,

- na Tarchominie
przy ul. Æmielowskiej 15,
tel. 889 02 40 do 42,

codziennie
w godzinach 10-18.

- tresura grupowa

- tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania

- tresura stacjonarna - z zakwaterowaniem psa

Od 10 grudnia czynny pensjonat dla psów, kotów i œwinek morskich.

50% zni¿ki na pensjonat dla zwierz¹t, które ucz¹ siê w szkole „GRANICA”

w Warszawie ul. Targowa 80 lub w Wo³ominie ul. Rolna 26

0507-257-824, 0507-292-311,

0504-649-287, (022) 424-26-95

Mamy dla psów najnowsz¹ karmê z USA PROFormance

0507-257-824, 0504-649-287

TRESURA PSÓW
rasowych i nierasowych ”GRANICA”

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3580 z³/m2 brutto

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny

� w³asnoœæ hipoteczna

� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz

� gratis udzia³ w gruncie

� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ost
atn
ie
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a

Producent najlepszych
aparatów s³uchowych

Zapraszamy:
pon.-pt. w godz. 10-17.30

ul. Kondratowicza 37
(vis a vis Szpitala Bródnowskiego)

tel. 353-06-20
www.fonikon.pl

Umowa z Narodowym
Funduszem Zdrowia
zapewnia czêœciow¹

refundacjê nabywanych
aparatów s³uchowych

Autoryzowany dystrybutor:

Narodowy Fundusz Zdrowia

Laureat nagrody
„Firma Godna Zaufania 2005”

Ostatnie mistrzostwa poka-
za³y, ¿e m³odzie¿ kocha ten
taniec. Œwietnie czuje jego
rytm i doskonale oddaje kli-
mat. Co fascynuje ich w bo-
ogie? Mo¿e zwariowana dzi-

koœæ, a mo¿e prawdziwe
show, które wytwarza siê pod-
czas prezentacji. Uczestnicy
twierdz¹, ¿e ka¿dy z tych ele-
mentów podnosi poziom ad-
renaliny. Czuj¹ boogie, bo to
taniec m³odych, energicznych
i zbuntowanych, który pozwa-
la na bycie innym. To te¿ ta-
niec ich rodziców i klimat sza-
lonych imprez PRL-u.

Jak wielu zwolenników ma
boogie pokaza³y ostatnie
Otwarte Mistrzostwa w Boogie
Woogie. Impreza rozpoczê³a
siê 3 grudnia o godzinie 16 w
Domu Kultury „Zacisze” i trwa-
³a do póŸnych godzin wieczor-
nych. Sala wype³niona by³a
dŸwiêkami boogie i zdrow¹ ry-
walizacj¹, która dawa³a siê od-
czuwaæ a¿ do momentu roz-
dania nagród. Medale otrzy-
ma³y pary startuj¹ce w Mi-
strzostwach w Boogie Wo-
ogie, jak równie¿ w Rock’n’
Rollu Sportowym. Specjalne
wyró¿nienie przyzna³a Bo¿en-
na Dydek, dyrektor Domu Kul-
tury „Zacisze”. Pary nagrodzo-
ne to: Joanna i Grzegorz Ol-
szowiec oraz Wojciech Ze-
mbrzuski i Aneta Barciñska.
Rock’n’Roll – wyniki

M³odziki m³odsze: I miejsce
- Aleksandr Antonczikow i
Ludmi³a Aleksiejewa, II - Ar-
tem Pawliszyn i Katia Sizowa,
III - Iwan Sieledczik i Galina
Gawri³owa

M³odziki starsze:I miejsce -
Anton Sirotkin i Katia Isajewa,
II - Witalij Nosenko i Jekateri-
na Rudenko, III - Iwan Traczuk
i Lena Wo³kowskaja

Boogie Woogie - wyniki

Dzieci:I miejsce - Daniel Ko-

Wolê tañczyæ boogie woogie
³odziej i Inez Gomañska, II -
Jakub Konieczny i Aleksandra
Mazurek, III - Adrian Wiktor i
Karolina Kryszczuk

Juniorzy: I miejsce - Grze-
gorz Cherubiñski i Martyna

Majerska, II - Bart³omiej Gor-
czycki i Marcelina Sroczyñska,
III - Daniel Mazurek i Marta
Marcinek

B2: I miejsce - Artur Cieœlak
i Dorota Mazurek, II - Bartosz
Wiœniewski i Agnieszka Che-
rubiñska, III - Grzegorz Olszo-
wiec i Joanna Olszowiec

B 1: I miejsce - Andrzej Pa-
jewski i Magdalena Pajewska,
II - Maciej Kie³basa i Iga Ja-
nas, III - Micha³ Kwiatkowski i
Monika Adamczyk.

W tegorocznej edycji udzia³
wziê³o 39 par. Goœæmi by³y
pary reprezentuj¹ce Warsza-
wê, Che³m i Pionki. Nie zawie-
dli równie¿ zawodnicy z Kali-
ningradu. Mamy nadziejê, ¿e
tak bêdzie równie¿ za rok.

Marzena Szychu³da
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Wœród uczestników projektu „Ko³derka za jeden uœmiech” po-
wsta³ pomys³ wspólnego uszycia patchworku, który mo¿na by
sprzedaæ na licytacji, a zarobione w ten sposób pieni¹dze prze-
znaczyæ na ko³derkowe potrzeby (zakup kanwy, muliny, mate-
ria³ów, ocieplacza, koszty wysy³ek pocztowych). Ten patchwork
to jedyna rzecz, któr¹ mo¿na bêdzie  kupiæ. Na  jego wzór
wybrano Arkê Noego, do której bêd¹ pod¹¿aæ zwierz¹tka uszy-
te przez ró¿ne osoby. Arka powinna byæ gotowa przed Œwiêta-
mi Bo¿ego Narodzenia i wtedy zapraszamy do licytacji.

e-mail: kolderki@akcja.pl

BUDWIT & KUBACKI S.C.

Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania

i podwójnego klejenia

Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

•

•

ul. Mehoffera 26 paw. 4
TARCHOMIN

NOWA ODZIE¯

MARKOWYCH FIRM

BARDZO ATRAKCYJN
E C

EN
Y!

koñcówki serii

Moja kole¿anka opowiedzia-
³a mi wra¿enia po odwiedze-
niu Sklepu Zoologiczno-Wêd-
karskiego przy ul. Skoczylasa
10/12. By³a tam ze swoimi
dzieæmi Jacusiem i Agatkom
aby wybraæ zwierz¹tka na upo-
minki gwiazdkowe. Wybór by³
tak du¿y, ¿e dzieci biega³y od
klatki do klatki i z zachwytem

Gwiazdkowy upominek
ogl¹da³y wszystkie zwierzêta,
a najbardziej podoba³y siê im
chomiki i króliki miniaturki. Tyl-
ko na widok legwana zielone-
go bardzo spowa¿nia³y, widaæ
by³o, ¿e wzbudzi³ w nich wy-
j¹tkowy podziw. Zachwyci³y je
równie¿ kolorowe rybki w
ogromnych akwariach p³ywa-
j¹ce wœród piêknych okazów

roœlin; akwaria te z odleg³oœci
wygl¹da³y jak ¿ywe obrazy. Po
obejrzeniu wszystkich okazów
Agatka zdecydowa³a siê w³a-
œnie na takie akwarium. Jesz-
cze w tym tygodniu pracowni-
cy sklepu zainstaluj¹ je w po-
koju Agatki. Jacek natomiast
wybra³ œlicznego rudego cho-
mika. W³aœcicielka sklepu pani
Beata uprzejma i uœmiechniê-
ta z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ odpo-
wiada³a na wszystkie pytania
klientów – widaæ, ¿e ma
ogromn¹ wiedzê i nawet naj-
m³odszego kupuj¹cego trakto-
wa³a bardzo powa¿nie. Chêt-
nie udziela³a porad dotycz¹-
cych hodowania zwierz¹t i wie-
dzia³a jak likwidowaæ ró¿ne ich
dolegliwoœci.

Zaopatrzenie sklepu jest im-
ponuj¹ce. Jest tu wszystko dla
piesków ³¹cznie z zimowymi
ubrankami, jest ogromny wybór
karm dla psów i kotów, s¹ klat-
ki, terraria i inne akcesoria. Z
tego sklepu moja kole¿anka
wysz³a bardzo zadowolona i
poleca go wszystkim zaintere-
sowanym zakupami zwierz¹tek
dla swoich pociech.

Bogumi³a Szyd³owska

Je¿eli chcieliby Pañstwo uzy-
skaæ szczegó³owych informacji
o samej metodzie, jak równie¿
wskazaniach oraz bezpieczeñ-
stwie jej stosowania zaprasza-
my do naszego gabinetu.

Z przyjemnoœci¹ chcieliby-
œmy równie¿ poinformowaæ
Pañstwa, i¿ wprowadzenie
podtlenku azotu oraz innych

SPECJALISTYCZNY GABINET STOMATOLOGICZNO - ORTODONTYCZNY

Koniec z lêkiem u stomatologa
nowoœci w naszym gabinecie
mo¿liwe by³o dziêki wykorzy-
staniu dotacji unijnych ( fundu-
szy strukturalnych dzia³ania
3.4.). Nasz gabinet, spe³niaj¹c
najwy¿sze standardy norm
europejskich, jako jeden z nie-
licznych w województwie ma-
zowieckim móg³ skorzystaæ z
dotacji unijnych. Dziêki temu
przedsiêwziêciu wyposa¿yli-
œmy praktykê w dodatkowy,
najwy¿szej klasy sprzêt stoma-
tologiczny, podnosz¹cy stan-
dard naszych us³ug oraz za-
pewniaj¹cy zadowolenie na-
szym Pacjentom.

Serdecznie zapraszamy

ZPORR

Drogi rodzicu!
Daj swojemu dziecku nie-

powtarzaln¹ szansê prze¿y-
cia niezwyk³ej przygody w
œwiecie tañca, cyrku i gimna-
styki artystycznej. Jeœli zale-
¿y Ci na tym, aby twoje dziec-
ko: w sposób aktywny i atrak-
cyjny spêdzi³o swój czas wol-
ny, naby³o umiejêtnoœci ta-
neczne, pozna³o elementy
gimnastyki artystycznej, od-
kry³o niektóre tajniki sztuki
cyrkowej, wzmocni³o swoj¹
koordynacjê wzrokowo s³u-
chow¹, nauczy³o siê toleran-
cji i wspó³dzia³ania w grupie
to zapisz swoje dziecko do
Studia „Alexia” ju¿ dziœ.

Integracyjne studio Tañca
nowoczesnego i gimnastyki ar-
tystycznej „Alexia” og³asza
nabór do pierwszej w Polsce
grupy taneczno-gimnastycznej
integruj¹cej dzieci i m³odzie¿
widz¹c¹ ze s³abo widz¹cymi!

Zapraszamy dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku od 7 do 18 lat.

Zajêcia bêd¹ siê odbywa-
³y cztery razy w miesi¹cu w
Domu Kultury „Œwit” przy
ul. Wysockiego 11. Odp³at-
noœæ: 60 z³ miesiêcznie. Za-
pisy w DK „Œwit” tel. 811-11-
05, 811-11-09. Dodatkowe
informacje u prowadz¹cych
zajêcia 0509-490-867.

Perfekt-DENT

od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 9-21, w soboty 9-15
Tarchomin ul. Odkryta 44
(wejœcie od Œwiatowida na-
przeciw pêtli autobusowej
NOWODWORY)

www.perfektdent.pl

Przyjmujemy zapisytelefoniczne:
Tel. 022 889-70-80

022 889-70-81

dokoñczenie ze str. 1

Tak, Drodzy Pañstwo, na Za-
ciszu powitamy anio³y. 11 grud-
nia o godz. 17 unosiæ siê bêd¹
„nad” i „w” Domu Kultury „Za-
cisze”. Piêkne, drewniane. Jak
powiada Maria Smolak – twór-
czyni – anio³ mo¿e byæ dotkniê-
ty kornikiem, wiekow¹ stê-
chlizn¹, a wrêcz mo¿e siê roz-
sypywaæ ze staroœci, albowiem
uczyniony jest z drewna pozy-
skanego. Za materiê pos³u¿y-
³y tu bowiem deski z drewutni,
stodó³, obórek i p³otów. Ale
sama materia to na anio³a za
ma³o.

Maria Smolak potrafi³a tak je
„przepotwarzyæ”, ¿eby spogl¹-
da³y na nas zalotnie, ufnie, kar-
c¹co i srodze. Zale¿y, kto na
co ma zapotrzebowanie. Anio-
³y te mog¹ zawisn¹æ w eksklu-
zywnej, nowoczesnej kuchni,
zabytkowej jadalni, dzieciêcym
pokoiku czy ³azience.

Pilnie dbaj¹, by byæ trendy i
nie odziewaæ siê jak s¹siad z
pó³ki obok. Lubi¹ otaczaæ siê
prostot¹ – twarze maj¹ z ka-
mieni znalezionych na pla¿y,
paradne stroje ze starej skar-
pety, a skrzyd³a z parcianego
worka. ̄ aden siê nie powtarza.

Nic wiêc dziwnego, ¿e anio-
³y wyfruwaj¹ w œwiat, zdobi¹c
niebiosa w Meksyku, Francji,
Australii; s¹ tacy, co widywali
je na Grenlandii. Ale to ju¿ wia-
domoœæ niesprawdzona. Teraz
przyszed³ czas na Zacisze i
jego mieszkañców. Anio³y bêdê
udostêpnione przez ca³y gru-
dzieñ w Domu Kultury „Zaci-
sze”, póŸniej wróc¹ do Krako-
wa, rodzinnego miasta.

Karolek z Suwa³k straci³ sto-
pê i d³ugo le¿a³ w szpitalu, Zuza
ma rozszczep krêgos³upa, Agat-
ka – pora¿enie mózgowe, a Nata
nie widzi. Naprawdê trudno po-
móc dzieciom w takiej sytuacji,
nie³atwo jest te¿ znaleŸæ sposób
na przyniesienie im radoœci. Ale
w ¿yciu tych doœwiadczonych
przez los maluchów pojawi³y siê
dobre ciocie, które mia³y œwiet-
ny pomys³. Podarowa³y im zu-
pe³nie niezwyk³e ko³derki.

Takich czarodziejskich ko³der
nie kupi siê w ¿adnym sklepie,
bo sk³adaj¹ siê one z kwadraci-
ków wyhaftowanych przez ró¿-
ne osoby, mieszkaj¹ce w wielu
zak¹tkach Polski. Owe kwadra-
ty wêdruj¹ do kolejnej cioci, któ-
ra szyje z nich cudnej urody pat-
chworkow¹ ko³derkê – objaœnia
Karolina Byliñska. Karolina
mieszka na  Bródnie, podobnie
jak Kamila Pietroñ, która pierw-
szy swój kwadracik wyszy³a w
listopadzie zesz³ego roku.

Pomys³odawczyni¹ akcji w
Polsce jest Ma³gorzata Forster.
Ma³gosia dzia³a w Niemczech
w grupie Solak, przygotowuj¹-
cej patchworkowe ko³derki dla
osób cierpi¹cych na przewlek³e
choroby oraz w grupie Love
Quilts, która zajmuje siê szy-
ciem takich ko³derek dla cho-
rych dzieci. W marcu 2004 r. za-
proponowa³a po³¹czenie si³ i

umiejêtnoœci i znalaz³a bardzo
szeroki odzew – mówi Lenka
Galiñska. Lenka wyszywaæ na-
uczy³a siê w szkole i zapewnia,
¿e jest to taka umiejêtnoœæ jak
jazda na rowerze – raz opano-
wana zostaje na zawsze.

Przy ko³derkach za jeden
uœmiech wiosn¹ zesz³ego roku
pracowa³o zaledwie kilka pañ:
dziœ to grupa prawie 400 kobiet
z ca³ej Polski. I chocia¿ przygo-
towanie ko³derki trwa od 3 do 5
miesiêcy, do tej pory zd¹¿y³y ich
uszyæ ponad 140. W ci¹gu nie-
spe³na dwóch lat tyle dzieci do-
sta³o w prezencie weso³e i ko-
lorowe okrycia. Tylu dzieciom
sprawi³y przyjemnoœæ dobre
ciocie, które pozna³y siê przez
internet. To zazwyczaj dzieci
przewlekle chore, przebywaj¹-
ce czêsto w szpitalach – chce-
my im w ten sposób umiliæ te
nieprzyjemne i zarazem w wiêk-
szoœci smutne chwile – t³uma-
czy Kamila Pietroñ. W ka¿d¹
ko³derkê staramy siê w³o¿yæ jak
najwiêcej serca i siebie.

W tym roku zaczê³yœmy
przygotowywaæ równie¿ ko-
³derki „paluszkowe” dla dzieci
niewidomych lub s³abo widz¹-
cych. Zasada jest taka, ¿e
musz¹ byæ one wykonane z
materia³ów o ró¿nej fakturze i

Ko³derka za uœmiech
w jaskrawych kolorach. Pierw-
sza by³a ko³derka dla Naty –
by³y na niej okiennice zamyka-
ne na rzep, za nimi okienko, a
w okienku kotek na parapecie,
rybka z odstaj¹cymi ³uskami,
pluszowy miœ, kangur z kangu-
rz¹tkiem. Na takich ko³derkach
zawsze wiele siê dzieje.
Wszystkie mi³e w dotyku kwa-
draciki mia³y odstaj¹ce ele-
menty, ¿eby dziecko mog³o
paluszkami poznawaæ kszta³ty
- dodaje Karolina Byliñska

A¿ trudno uwierzyæ, ¿e w
dzisiejszym skomercjalizowa-
nym œwiecie znalaz³o siê tyle
osób, które bezinteresownie
nios¹ radoœæ schorowanym
maluchom. Panie, które miê-
dzy swoj¹ nauk¹, prac¹ i
opiek¹ nad w³asnymi dzieæmi
znalaz³y chwilkê czasu, ¿eby
wyhaftowaæ bajkowe królewny
dla Kingusi, samochody dla
Adrianka czy u³o¿yæ i uszyæ
piêkny patchwork z nades³a-
nych kwadratów.

Co mo¿na zrobiæ dla auty-
stycznego dzieciaczka, który
mieszka gdzieœ daleko od nas?
Mo¿na mu wspó³czuæ, rozp³a-
kaæ siê z ¿alu nad jego losem
lub  wyszyæ dla niego krzy¿y-
kami ko³derkê pe³n¹ papug,
biedronek i psów. Uszyæ cieplut-
ki patchwork pe³en mi³oœci. I do-
staæ w zamian uœmiech.

Ludmi³a Milc

Wszystkie osoby, które chc¹
przy³¹czyæ siê do akcji zapra-
szam na stronê www.kolderki.org

Zaanieli siê...
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ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦     oprawa obrazów
♦♦♦♦♦     lustra

♦♦♦♦♦     szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦     szklenie okien

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08
pn.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

ul. Brechta 9

MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki

CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory

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

pn.-pt. 8-20, sob. 8-18 pn.-pt. 8-18, sob. 8-16
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Przywiód³ mnie tu tajem-
niczy przypadek.... ale ponie-
wa¿ wszyscy wiemy, ¿e przy-
padków nie ma, to  mo¿e le-
piej zacznê tak:

Przywia³ mnie tu dobry wiatr...

Na Kijowskiej okropny korek,
ale ktoœ za mn¹ niecierpliwe
tr¹bi  - cholera – przecie¿ nie
mogê siê ruszyæ!. Odwracam
siê, ¿eby zobaczyæ komu tak
œpieszno. Trrrach....no i teraz
naprawdê nie mogê siê ruszyæ.
Krêgos³up? Korzonki? Lumba-
go? Diabli wiedz¹! Potê¿ny wy-
si³ek woli... ¿eby znów obj¹æ
kierownicê i ¿eby st¹d uciec.
Targowa – ale œcisk! Gdzie tu
najbli¿szy zjazd? Mo¿e jakaœ
wolna brama? Jest. Kierowni-
ca w prawo.... ufffff! Co teraz?
Co dalej? Ból w placach taki,
¿e choæ wokó³ ciemno  -
wszystkie œwieczki mi siê pal¹,
wiêc widzê przed mask¹ auta
szyld DAR – gabinet masa¿u.
Chryste! Tu, w œrodku Pragi, w
tej starej kamienicy?! Ten dar -
to nie mo¿e byæ nic innego,
jak... – myœlê sobie – ale gra-
molê siê – przecie¿ wszystko
jedno w koñcu kto mnie po ple-
cach poklepie – byle skutecz-
nie. Brama straszy, podwórze
przera¿a, oficyna ma³o goœcin-
na. I jeszcze trzeba zejœæ do
piwnicy. Co ja tu robiê? Uuu...a-
le boli.

Jednak za drzwiami zacz¹³
siê inny œwiat. Wnêtrze, jak na
gabinet, skromne – jednak bar-
dzo zadbane, przytulne i dziw-
nie przyci¹gaj¹ce – mo¿e to
robi ciep³e oœwietlenie, a mo¿e
zapach kadzid³a lub spokojna
muzyka w tle.

I wita mnie dobra wró¿ka.
Dobra jest z pewnoœci¹ – bo siê
szczerze uœmiecha i, kiwaj¹c
g³ow¹ nad moim krêgos³upem
(jeszcze nic nie mówi³am!!!!)
zapewnia, ¿e wszystko bêdzie
dobrze; a wró¿ka? – no có¿ ...
Sadza mnie na krzese³ku i sta-
je za mn¹. Chyba przesuwa d³o-
nie wzd³u¿ moich ¿eber, ale bar-
dziej wyczuwam to intuicyjnie
ni¿ czujê fizycznie. Jakiœ delikat-
ny wiaterek, subtelne muskanie
– trochê sennie, ale przyjemnie.
Czasem jakby dreszcz przebie-
ga mi przez  krêgos³up, a cza-
sem zdaje mi siê, ¿e to grochem
ktoœ w krêgos³up rzuca. Dziw-
ne. Po kwadransie dobra wró¿-
ka pyta: no i jak? Jak? – odpo-
wiadam i sprawdzam ko³ysz¹c
siê delikatnie raz lewo raz w pra-
wo – nie boli – przechylam siê
mocniej – naprawdê nie boli –
w ogóle!

Maria jest najprawdziwsz¹
dobr¹ wró¿k¹. Nie tylko potrafi
paroma ruchami zdj¹æ z cz³owie-
ka przykry ból, ale równie¿ potra-
fi pokrzepiæ i wzmocniæ. Jest le-
karzem cia³a i duszy. Zazwyczaj
uœmiechniêta, pe³na optymizmu
i radoœci ¿ycia, czasem bywa za-
dumana i refleksyjna.  Niezale¿-
nie od chwili – gotowa nieœæ po-
moc.... skuteczn¹ pomoc.

Wiem o tym ja – od tamtego
pamiêtnego listopada 2 lata
temu – i wszyscy moi przyja-
ciele. Ci, którzy przychodz¹ do
Marii z problemem, wychodz¹
- bez niego, albo przynajmniej
bez znacznej jego czêœci. I
wracaj¹ – z nastêpnym.

Czasem na zlikwidowanie
powa¿nego problemu zdro-
wotnego potrzeba kilku wizyt,
a nawet kilkunastu. Maria o
tym uprzedza. Czego oczeku-
je w zamian?- wspó³pracy – a
wiêc przestrzegania zaleceñ,
punktualnoœci i dobrej ufnoœæ
w powodzenie terapii. Resztê
za³atwia Ona, Dobra Energia i
Wiara, która podobno góry

przenosi... I jest to prawda

Centrum Zdrowia i Urody

„DAR” ul.Targowa 36,

tel. 670-07-29,

0-501-191-752

Pozdrawiam Anna

O Dobrej Wró¿ce–
Uzdrowicielce z Pragi

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

W 1905 roku w Pilaszkowie
pod £owiczem, na tajnym zjeŸ-
dzie nauczycieli ludowych z te-
renu zaboru rosyjskiego, zapa-
d³a decyzja o utworzeniu Zwi¹z-
ku Nauczycieli Ludowych. Z tej
organizacji wywodzi siê Zwi¹-
zek Nauczycielstwa Polskiego.
W okresie zaborów nauczycie-
le walczyli o polskoœæ szkó³, o
zachowanie jêzyka i kultury na-
rodowej. Po odzyskaniu niepod-

leg³oœci w 1918 roku w³¹czyli
siê w proces budowania jedno-
litej pañstwowoœci i tworzenia
systemu oœwiaty. W 1920 roku
zwi¹zek wspó³tworzy³ II Rzecz-
pospolit¹.  Dziêki jego wysi³kom
w  1926 roku powsta³a pierw-
sza Karta Nauczyciela. W cza-
sie wojny i okupacji, na Pradze
setki nauczycieli prowadzi³o
zajêcia na tajnych kompletach.

Miêdzy dawnymi a nowymi laty
Tu¿ po wyzwoleniu Pragi, we
wrzeœniu 1944 r. podjêto inicja-
tywê reaktywowania Zwi¹zku –
powo³ano na Pradze Zarz¹d
Oddzia³u Grodzkiego.  W 1982
roku  Sejm uchwali³ ustawê
Karta Nauczyciela.  Po zniesie-
niu stanu wojennego organiza-
cja zwi¹zkowa reaktywowa³a
dzia³alnoœæ, w³¹czaj¹c siê w
proces przemian spo³ecznych i
oœwiatowych. Z refleksji histo-

rycznych wynika znacz¹cy
wk³ad naszego zwi¹zku na
rzecz  doskonalenia systemu
oœwiaty, jej jakoœci i efektyw-
noœci, na rzecz nauczycieli i
wszystkich pracowników
oœwiaty – powiedzia³a Ewa
Balasiewicz, prezes Oddzia³u
ZNP Warszawa Praga Pó³noc
– Targówek – Bia³o³êka. W
uznaniu dorobku w dzia³alno-
œci zwi¹zkowej oraz zas³ug
dla oœwiaty i stanu nauczy-
cielskiego Zarz¹d G³ówny
ZNP nada³ oddzia³owi sztan-
dar, który zosta³ wrêczony 24
listopada na uroczystoœci w
Szkole Podstawowej  nr 285
przy ul. Turmonckiej na Tar-
gówku. Jubileusz 100-lecia
ZNP by³ tak¿e okazj¹ do uho-
norowania zas³u¿onych dzia-
³aczy odznaczeniami i oko-
licznoœciowymi medalami.

Z³ot¹ Odznakê ZNP otrzy-
mali: Barbara Dziêcio³, Anna
Konopka-K³aczyñska, Bo¿ena

KuŸniecow, Justyna Laskow-
ska, Rozalia Mielczarek i Anna
Osypiuk. Odznak¹ za 50-letni¹
przynale¿noœæ do ZNP uhono-
rowano piêtnastu seniorów. W
tym gronie znaleŸli siê nauczy-
ciele tajnego nauczania: 98-let-
ni Mieczys³aw Morliñski i Lud-
mi³a Mosiewicz (na zdjeciu)
oraz Ewa Cichy, kontynuuj¹ca
rodzinne tradycje, córka Julia-
na Smulikowskiego.

Medal 100-lecia ZNP, za d³u-
goletni¹ pracê spo³eczn¹, ode-
bra³o szesnastu by³ych i aktu-
alnych cz³onków organizacji, a
za dobr¹ wspó³pracê z lokaln¹
oœwiat¹: burmistrzowie, wice-
burmistrzowie i naczelnicy wy-
dzia³ów oœwiaty Targówka i
Bia³o³êki. Medale zosta³y przy-
znane tak¿e nieobecnym na
uroczystoœci: burmistrzowi, na-
czelnikowi wydzia³u oœwiaty i b.
inspektorowi oœwiaty Pragi Pó-
³noc. Wyrazy uznania, podziê-
kowania i ¿yczenia od Zarz¹-
du Okrêgu Mazowieckiego
ZNP przyjê³a Ewa Balasiewicz.

Upominkiem, nie tylko dla
odznaczonych, by³ wystêp Chó-
ru Nauczycielskiego „Warsza-
wianka” pod dyrekcj¹ Marka
Witkowskiego, z solist¹ Dariu-
szem Niedzielskim. Zespó³ za-
prezentowa³ pieœni patriotycz-
ne, piosenki warszawskie i mi³e
sercu seniorów przeboje, takie
jak „Funicula”, „Walencja”, „Gra-
nada”. Na bis chór zaœpiewa³ w
holu szkolnym, gdzie  dla
wszystkich przygotowano po-
czêstunek, finansowany ze
sk³adek cz³onków  ZNP. By³y
przyjacielskie pogawêdki.

Jako motto uroczystoœci or-
ganizatorzy wybrali s³owa prof.
Tadeusza Kotarbiñskiego:
„Przesz³oœæ zachowana w pa-
miêci jest czêœci¹ teraŸniejszo-
œci.” Nawi¹za³a do nich Janina
Jura, wiceprezes Zarz¹du
G³ównego  ZNP: Przesz³oœæ
zwi¹zku to wszechstronna
dzia³alnoœæ w sprawach pra-
cowniczych, troska o poziom
nauczania i o rozwój oœwiaty:
I Sejm Nauczycielski z 1919
roku, reforma Jêdrzejewicza,
praca nauczycieli  podczas
okupacji, obchodzony od 20 lat
Nauczycielski Dzieñ Pamiêci, I
Zjazd ZNP w kwietniu 1945
roku, tegoroczny Miêdzynaro-
dowy  Kongres „Edukacja w
jednocz¹cej siê Europie”. Nie-
pokoj¹cym, nie tylko nauczy-
cieli, zjawiskiem  w ostatnich la-
tach jest komercjalizacja
oœwiaty. Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego og³osi³ 14 paŸ-
dziernika Dniem Obrony
Oœwiaty Publicznej. Pod listem
w tej sprawie zbierane s¹ pod-
pisy.

Podpisy z naszego oddzia³u
zosta³y ju¿ przekazane w³a-
dzom zwi¹zku – poinformowa³a
nas Ewa Balasiewicz. Cz³onko-
wie ZNP s¹ zaniepokojeni zmia-
nami, zapowiedzianymi w „Stra-
tegii rozwoju edukacji na lata
2007-2013”. Przekazywanie pu-
blicznych placówek oœwiato-
wych fundacjom i stowarzysze-
niom zdejmuje z samorz¹dów
odpowiedzialnoœæ za poziom
edukacji, stanowi te¿ zagro¿e-
nie  dla statusu prawnego i ma-

Systematyczne 50-minutowe inhalacje w mikroklimatycznej jaskini solnej
wspomagaj¹ leczenie: chorób dróg oddechowych (astma, zapalenia zatok),
chorób laryngologicznych, niedoczynnoœci tarczycy, nerwic, schorzeñ der-
matologicznych, spadków odpornoœci na stres, odbudowuj¹ w³asne mecha-
nizmy obronne organizmu, zapobiegaj¹ chorobom dróg oddechowych, gry-
pie, katarowi siennemu.

Rezerwacje: 424-99-99, www.almonis.pl
Tarchomin, ul.Œwiatowida 47 lok.16

Specjalna oferta dla emerytów, rencistów i opiekunów z dzieæmi

TYLKO U NAS PRZY ZAKUPIE KARNETU PREZENT!

ZDROWIE I RELAKS

DLA DOROS£YCH I DZIECI

DLA DZIECI DO LAT 3 SEANS GRATIS

JADEN Sp. z o.o.
ul. Bia³ostocka 24 lokal 115

(wejœcie od ulicy Markowskiej)

03-741 Warszawa

Tel./fax 618-98-88

Tel. kom. 0506-075-981 lub 0506-075-982

SPRZEDA¯ ARTYKU£ÓW:

♦♦♦♦♦CERAMIKA  ♦♦♦♦♦WANNY

♦♦♦♦♦ZLEWOZMYWAKI ♦♦♦♦♦BATERIE

♦♦♦♦♦POMPY ♦♦♦♦♦KOT£Y ♦♦♦♦♦PIECE GAZOWE

♦♦♦♦♦KALORYFERY ♦♦♦♦♦FARBY ♦♦♦♦♦KLEJE

AUTORYZACJA FIRM:

♦♦♦♦♦JUNKERS ♦♦♦♦♦CERSANIT

♦♦♦♦♦KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR

US£UGI HYDRAULICZNE:

♦♦♦♦♦WODA ♦♦♦♦♦CENTRALNE OGRZEWANIE

♦♦♦♦♦KANALIZACJA

terialnego, zagwarantowanego
w Karcie Nauczyciela.

O tych sprawach mo¿na po-
rozmawiaæ w siedzibie zarz¹du
oddzia³u w Zespole Szkó³ przy
ul. Namys³owskiej 1 w czasie
codziennych dy¿urów w godz. 9
– 15 (tel. 619 86 52). Mo¿na tu
uzyskaæ informacje o ró¿nych
formach dzia³alnoœci zwi¹zkowej
dla czynnych nauczycieli i eme-
rytów, zajrzeæ do aktów praw-
nych w „Kalendarzu Nauczyciel-
skim”. Wkrótce w gablocie zawi-
œnie sztandar – pami¹tka po ob-
chodach 100-lecia Zwi¹zku Na-
uczycielstwa Polskiego.            K.

Zdjêcia £ukasz Golat

Joanna i Krzysztof Kolator, od trzech lat mieszkaj¹cy na Bia³o³êce, wraz z
ca³¹ rodzin¹ nagrali p³ytê „KOLÊDY I PASTORA£KI”. Wspólne muzykowanie w
okresie Œwiat Bo¿ego Narodzenia jest coraz rzadszym zjawiskiem, ale nasza
rodzina jest ci¹gle wierna tej piêknej polskiej tradycji. W zespole rodziny Kola-
torów i Go³êbieckich wystêpuje od 4 do 8 osób w wieku od 25 do 60 lat. Tradycje
rodzinne silnie zwi¹zane z muzykowaniem, przekazywane s¹ z pokolenia na
pokolenie. W zespole œpiewaj¹ i graj¹ zarówno dzieci jak i ich rodzice. W sk³ad
zespo³u wchodz¹ osoby zwi¹zane z Warszaw¹, Nidzic¹ i Olsztynem.

Najwa¿niejszym celem nagrania p³yty jest podtrzymywanie i upowszechnia-
nie bo¿onarodzeniowej tradycji kolêdowania, jak równie¿ mo¿liwoœæ kontaktu
z oryginalnymi instrumentami tj.: akordeon, flet, gitara, marakasy, klawesy,
tamburyno, triangel, janczary…
Wszystkich czytelników Nowej Gazety Praskiej zapraszamy do wspól-
nego kolêdowania z zespo³em. Nasza strona www.kolator.com.pl,
p³ytê mo¿na zamówiæ mailem kollins@op.pl lub tel. 0-604-630-814
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Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
  domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- wina mo³dawskie i gruziñskie
- ciasta domowe

DORADCA PODATKOWY
Katarzyna Fija³

licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314

TARCHOMIN

Kiedy kilka miesiêcy temu
Sklep Meblowy “START”
przenosi³ siê z Saskiej Kêpy
do nowej siedziby na Bia³o-
³êkê, ma³o kto wró¿y³ tej
zmianie szansê powodzenia.
Bo przecie¿ na tym terenie
dzia³a ju¿ du¿o sklepów me-
blowych. Mo¿na nawet po-
wiedzieæ, ¿e jest tu zag³êbie
meblowe, zaopatruj¹ce War-
szawê.  Owszem, sklepów
jest du¿o, ale gdy naprawdê
chce siê kupiæ wymarzony
mebel, okazuje siê, ¿e albo
wymiary - nie takie, albo ko-
lor - nie pasuje do reszty, albo
wzornictwo - znacznie odbie-
ga od oczekiwañ, albo cena -
nie taka, jak byœmy chcieli. A
jednak, okaza³o siê, ¿e by³ to

strza³ w dziesi¹tkê. Oferta
Sklepu Meblowego “START”
przygotowana jest dla klien-
tów o ró¿nych gustach.

Sklep oferuje meble poko-
jowe w naturalnych okleinach,
z ró¿nych fabryk krajowych.
G³ównie z Piotrkowskiej Fa-
bryki Mebli - której jest auto-
ryzowanym dystrybutorem.
S¹ to eksportowe kolekcje
“Emil”, “Brighton”, “Bolton” i
inne, wykonane z najlepszych
materia³ów, o eleganckim
wzornictwie - mog¹cych za-
chwyciæ ka¿dego  i pasuj¹ce
do ka¿dego wnêtrza. Mebla-
mi z  tych kolekcji mo¿na urz¹-
dziæ pokój sto³owy, sypialniê
lub gabinet do pracy.  Niezwy-
kle atrakcyjna jest oferta linii
“Porto” , produkcji Fabryki
Mebli Kaszub. S¹ to meble
nowoczesne w kilku wybar-
wieniach. Nam najbardziej
spodoba³y siê meble z brzo-
zy - jasne i aksamitnie jedwa-
biste, oraz kasztan  wenge -
ciemnobr¹zowe, o ciekawym
rysunku. Mocn¹ stron¹ skle-
pu “START” - s¹ meble tapi-
cerowane. Kanapy “Vera” ,
“Nevada” “Iza” czy “Patrycja”
-  s¹ znakomitym rozwi¹za-
niem, dla osób nie posiadaj¹-
cych oddzielnej sypialni. Z
kanapy zajmuj¹cej mniej miej-

Od STARTU do mebli
sca od standardowej wersal-
ki  tworzy siê ogromne ³o¿e ,
na sprê¿ynach, z du¿ym po-
jemnikiem na poœciel.

Polecamy równie¿ ³ó¿ka z
pojemnikami na poœciel i pod-
noszonym zag³ówku, o do-
wolnych rozmiarach. Mog¹
byæ jednoosobowe, lub ma-
³¿eñskie, w kilkunastu kolo-
rach drewna, oraz kilkudzie-
siêciu barwach tkanin.

Ciekaw¹ ofert¹  s¹ meble z
litej sosny, w kolorze natural-
nym, lub barwione na 18 kolo-
rów. S¹ w tej kolekcji: komody,
szafki, szafy, biurka, ³ó¿ka, sto-
liki i szafki RTV, wykonane bar-
dzo solidnie i w doskona³ych
cenach. Wszystkie meble ku-
powaæ mo¿na w kompletach i
pojedynczo. Pracownicy Skle-
pu Meblowego “START” s¹ fa-
chowcami, o wieloletnim sta¿u
pracy. Doradzaj¹ klientom rze-
czowo i uczciwie. Tu nie spo-
tkamy siê z „wpychaniem na
si³ê”, lecz mo¿emy siê spodzie-
waæ rzetelnego obs³u¿enia.

Œmia³o mo¿emy poleciæ
zakupy w tym sklepie.
Sklep Meblowy “START”

Warszawa Bia³o³êka

ul. Modliñska 190

tel. 510-36-66

www.start.republika.pl

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji

ul. Œwiatowida 18
10 grudnia godz. 11 i 12

Opowieœæ wigilijna

17 grudnia godz. 11 i 12
Ferdynand Wspania³y

Rezerwacja tel. 811-60-14
www.studioanimacji.pl

sponsor;
m.st. Warszawa

Czasami zdarza siê, ¿e
ktoœ posiada ma³ego pieska.
Iloœæ ma³ych piesków jest za-
skakuj¹co du¿a. Ta zaskaku-
j¹co du¿a iloœæ ma³ych pie-
sków jest zaskakuj¹co kocha-
na przez swoich w³aœcicieli.
Kundelki - kurdupelki, jamni-
ki, ratlerki, sznaucerki i kró-

W numerze 9 Nowej Gaze-
ty Praskiej, z 4 maja tego roku
pisaliœmy o niecodziennej wi-
zycie na Œluzie ¯erañ statku
o nazwie „Oui”, czyli „Tak”, od-
bywaj¹cego rejs rzekami i ka-
na³ami Europy. Kobieca za³o-
ga w sk³adzie Kathrin, Doro-
thee i Ines przyp³ynê³y na
¯erañ z Sandomierza, poko-
nuj¹c po drodze liczne prze-
szkody i osiadaj¹c kilkakrot-
nie na wiœlanych piaskach.

Trzy sympatyczne ¿eglarki
przys³a³y dla Czytelników  i
zespo³u redakcyjnego naszej
gazety pozdrowienia oraz
krótkie sprawozdanie z dal-
szej trasy. Na ³amach francu-
skiego ¿eglarskiego czasopi-
sma „Fluvial” zamieœci³y rela-
cjê z podró¿y Wis³¹, najpierw
z Sandomierza do Warszawy,
a nastêpnie z Warszawy do
P³ocka i do Bydgoszczy.

Pozdrowienia od „Oui”!
Bardzo mi³o wspominaj¹

goœcinne przyjêcie na Œluzie
¯erañ. Kierownik œluzy, To-
masz Skudniewski zorganizo-
wa³ dla nich pilota¿ na dalsz¹
drogê. A¿ do samego P³ocka
prowadzone by³y przez ³ódki
Polskiej ¯eglugi Œródl¹dowej,
co pozwoli³o im omin¹æ mieli-
zny. Porówna³y nawet pilotów-
przewodników do przyjaznych
delfinów, prowadz¹cych statki
w powieœciach przygodowych.

Bez k³opotów dotar³y do
P³ocka, a nastêpnie do

Bydgoszczy, gdzie czeka³a
ju¿ inna za³oga. Kathrin,
Dorothee i Ines podkre-
œlaj¹, ¿e na ca³ej wiœlanej
trasie spotyka³y siê zawsze
z ¿yczliw¹ i bezinteresown¹
pomoc¹ ze strony polskich
wodniaków i pracowników
portów.

Mi³o jest nam to s³yszeæ,
¿yczymy sympatycznej za³o-
dze dalszych udanych rejsów
i czekamy na ponowne spo-
tkanie na ¯eraniu!

Joanna Kiwilszo

W kolejne niedziele adwentu 11 i 18 grudnia o godz. 15
zapraszamy do Domu Kultury Œwit na festiwal adwentowy
Do Betlejem z Avetkami, organizowany przez Chór Avet-
ki, Fundacjê Ave oraz Biuro Muzyki i Teatru m.st. Warsza-
wy. Ka¿de spotkanie bêdzie mia³o formê dwugodzinnego
koncertu, podczas którego chóry z danej kategorii wieko-
wej – dzieci, m³odzie¿, doroœli, seniorzy - bêd¹ rywalizowa-
³y o Grand Prix. Wstêp wolny.

Do Betlejem z Avetkami

- Istotnie, nasze twarze
zim¹ s¹ wystawione na
wielk¹ próbê. Nie musi tak
byæ jeœli zadbamy o odpo-
wiedni¹ ochronê. Najbardziej
newralgiczne s¹ okolice
oczu, które maj¹ stosunkowo
najmniej podk³adki t³uszczo-
wej. Tkanki t³uszczowej s¹
ca³kowicie pozbawione rów-
nie¿ nasze usta. Kiedy wy-
chodzimy na mróz nasza
twarz musi byæ dobrze na-
t³uszczona i to bez wzglêdu
na rodzaj cery. Nat³uszczone
powinny byæ równie¿ okolice
oczu. Wiem, ¿e jest to trud-
ne, bowiem t³uste kremy
mog¹ powodowaæ rozp³ywa-
nie siê makija¿u oczu. Dla
dobrej ochrony warto wiêc
zrezygnowaæ z cieni na po-
wiekach, pozostañmy jedynie
przy tuszowaniu rzês.

Stosunkowo najmniej po-

datne na zimowe temperatu-

ry s¹ twarze o cerze t³ustej -

³ój tworzy naturalny p³aszcz

lipidowy - ale stosunkowo

rzadko wystêpuj¹ w czystej

formie, czêœciej mamy do

czynienia z cer¹ mieszan¹. I

tak¹ twarz nale¿y równie¿

nat³uszczaæ. Szczególnej

pielêgnacji wymaga twarz o

cerze suchej. •le znosi mróz,

du¿¹ wilgotnoœæ przy niskich

temperaturach - wówczas

pierzchnie, kiepsko radzi so-

bie z wietrzn¹ pogod¹. Taka

twarz wymaga bardzo solid-

nego nat³uszczenia. Sytu-

acja jest du¿o bardziej skom-

plikowana jeœli chodzi o cerê

ze sk³onnoœci¹ do pêkania

Twarz cierpi zim¹
Zima to dla naszych twarzy trudna pora roku. Nieos³o-

niêta niczym twarz jest w sposób szczególny nara¿ona

na dzia³anie zmiennych, zimowych warunków atmosfe-

rycznych. Jak j¹ ochroniæ? To pytanie zadaliœmy Annie
Milewskiej - Merill, kosmetyczce i wiza¿ystce.

naczynek krwionoœnych.

Zgubne dla tego rodzaju cery

s¹ wahania temperatury -

mam tu na myœli sytuacje,

których nie sposób unikn¹æ,

a wiêc kiedy z mroŸnej ulicy

wchodzimy do rozgrzanych

budynków. Do pielêgnacji

tego typu cery nale¿y u¿y-

waæ specjalnych kremów

uszczelniaj¹cych naczynia.

Do zimowej pielêgnacji twa-

rzy polecam kremy ze spe-

cjalnym oznakowaniem na tê

porê roku - najczêœciej jest

to bia³y p³atek œniegu lub bia-

³a gwiazdka. Nie polecam

oliwek i wazeliny - zawieraj¹

zbyt du¿o wody i znacz¹co

pogarszaj¹ komfort twarzy w

niskich temperaturach. Usta,

jako szczególnie nara¿one

na pierzchniêcie i pêkanie,

powinny byæ permanentnie

nat³uszczone. Na rynku jest

ogromny wybór pomadek

ochronnych.

Nie nale¿y siê obawiaæ no-
woczesnych t³ustych kre-
mów. Ich struktura molekular-
na pozwala skórze oddychaæ.
T³ustej warstwy kremów war-
to siê jednak pozbyæ z twa-
rzy kiedy wracamy do domu,
czy te¿ czeka nas kilka lub
kilkanaœcie godzin spêdzo-
nych w pracy. Wówczas t³u-
sty krem zastêpujemy nawil-
¿aj¹cym, znacznie lepiej
przystosowanym do u¿ycia w
przegrzanych i zbyt suchych
pomieszczeniach. Z dobrze
chronion¹ twarz¹ zima mo¿e
byæ naprawdê piêkna ...
Notowa³a El¿bieta Gutowska

Zima a kurdupelek

Przychodnia dla Zwierz¹t

lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna ul. Szkolna 22a tel. 782-48-88, 0602-341-684

Pe³en zakres us³ug

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

PTTK Oddzia³ Sto³eczny
im. Aleksandra Janowskie-
go przyjmuje zg³oszenia kan-
dydatów na: demonstratora
narciarskiego (wiek 12-16 lat),
pomocnika instruktora narciar-
skiego (do 30 lat) i przewodni-
ka turystyki narciarskiej (do 45
lat). Chêtnych zapraszamy w
poniedzia³ki w godzinach
17-18 na ul. Podwale 23. Or-
ganizujemy zgrupowania nar-
ciarsko-piesze, na pogórzu
karkonoskim i w Górach Izer-
skich (polskich i czeskich).

Wspó³organizujemy udzia³
chêtnych w rajdach narciar-
skich i zawodach.

17 grudnia zapraszamy
piechurów i narciarzy na spa-
cer po lesie Kabackim. I zbiór-
ka Metro Kabaty godz. 9.15-
9.30, II zbiórka Park Kultury
w Powsinie - wypo¿yczalnia
sprzêtu narciarskiego godz.
10-10.20. Dojazd autobusem
519 i 130. Prowadz¹ Kazi-
mierz Krawczyk i Marcin
Juszkiewicz. Dodatkowe
informacje pod nr tele-
fonu 635-27-52

lowie serc yorki, niekiedy dy-
goc¹ na spacerach. Mimo
gor¹cych uczuæ, ta grupa
zwierz¹t najbardziej nara¿o-
na jest na zimno. Du¿a po-
wierzchnia cia³a w stosunku
do wagi powoduje szybk¹
utratê ciep³a z organizmu.

Drugim czynnikiem jest bli-
skoœæ pow³ok brzusznych do
zimnego  pod³o¿a. Co to
mo¿e oznaczaæ dla zwierzê-
cia? W fazie pierwszej -
skurcz naczyñ jamy brzusz-
nej, a zw³aszcza jelit oraz
skurcz naczyñ uk³adu odde-
chowego. Niedokrwione jeli-
ta i oskrzela trac¹ odpornoœæ
narz¹dow¹, a bytuj¹ce na ich
terenie bakterie zaczynaj¹
nadmiernie siê namna¿aæ. W

fazie drugiej mamy ju¿ do
czynienia ze stanem zapal-
nym, czêsto nasilonym przez
infekcje wirusowe.

Nasilenie zapaleñ jelit i
¿o³¹dka obserwujemy na
prze³omie jesieni i zimy oraz
zimy i wiosny. Podobnie jest
z zapaleniami gard³a, oskrzeli
i p³uc. Bardzo wa¿nym ele-
mentem profilaktycznym jest
dokonywanie szczepieñ
przeciwko nosówce, wiruso-
wemu zapaleniu krtani i tcha-
wicy, wirusowym zapaleniom
¿o³¹dka i jelit. Lekarze wete-
rynarii dysponuj¹  preparata-
mi, zawieraj¹cymi  wszystkie
te elementy  w jednej fiolce.

Co mo¿na zrobiæ oprócz
szczepieñ? Po pierwsze,
zwracaæ uwagê, czy zwierzak
nie marznie.

Po drugie, nie zostawiaæ na
d³ugo psów przywi¹zanych

przed sklepami. Po trzecie,

zapewniæ dawkê ruchu dosto-
sowan¹ do temperatury: naj-

lepiej pobiegaæ, pobawiæ siê .
Po czwarte, u zwierz¹t szcze-

gólnie wra¿liwych  - zapewniæ

ubranko. Ubranka dla psów
robi¹ osza³amiaj¹c¹ karierê.

Moda dla ludzi powoduje te
same emocje, co moda u

psów . Na spacerach obser-

wujemy ró¿ne trendy i nowin-
ki od barchanowych fig  rodem

z bazarowej baracho³ki na
upasionej ratlerce do wysma-

kowanych pikowanych kurte-

czek d¿okejskich na smuk³ym
yoreczku.  Jednych i drugich

³¹czy jednak to samo – ciep³o
na spacerze. Reszta to tylko

zwyczajna kwestia gustu i fi-

gury, na które zwierzaki kom-
pletnie nie zwracaj¹ uwagi.
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mini og³oszenia
NAUKA

CHEMIA, matematyka 839-
32-07, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka
UW 0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematy-
ki udziela korepetycji 889-73-
54, 0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, key-

bord 670-31-89, 0502-935-459

NIEMIECKI 0501-215-687
REEDUKACJA - dysleksja,
dojazd, 631-93-64

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowo-
czesne, przystêpne ceny. Tar-
gowa 71/10 w podwórzu obok
poczty. 618-83-60, 670-29-
26, 0602-105-672.
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,

ginekolog, chirurg, ortopeda,

dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wê-

dzide³ka) psychiatra, psycho-
log, akupunktura laserem, in-

ternista - badania profilaktycz-

ne, wizyty domowe, bioener-
goterapeuta. Panieñska 4,

tel. 619-52-31

PSYCHOLOG - dzieci i m³o-

dzie¿, 0608-099-452

US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³u-
gi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, ra-

diowe, satelitarne, solidnie,

gwarancja 665-04-89 lub
0601-867-980

DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16

DOMOFONY, naprawa, mo-
dernizacja, instalacja, konser-
wacja 0502-978-535
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KSIÊGOWA licencja MF,
tanio, dojazd 408-54-54,
0605-554-757
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA pralek automa-
tycznych. Gwarancje serwiso-

we. 614-83-83, 0609-025-469

NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Namy-
s³owska 12
PIERZEMY dywany, wyk³adzi-
ny, tapicerkê, profesjonalnie

670-08-56, 0605-726-258

POPRAWKI krawieckie i dzie-

wiarskie, overlock, wszywanie

suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

PRACOWNIA poprawek kra-
wieckich. Teksana pasa¿
Œwiatowida 49 paw. 33
PRALKI, lodówki, Amica,
Whirpool, Polar itp. solidnie
679-00-57
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki), szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne

9-17 tel. 619-10-67

TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  CD firm
Philips, Sony, Daewoo i in-
nych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz.
12.00-15.30, 17.00-21.00 tel.

614-97-57

ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 679-

60-81, 0604-460-142

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16.

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, ro-
syjski i inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natych-
miastowe po¿yczki  pod za-
staw - z³oto, elektronika, sa-
mochód. Korzystne warunki,
ul. Radzymiñska 148 przy
Bie¿uñskiej tel. 678-81-48
KREDYTY bankowe bez
porêczycieli do 80 tys. z³
od zaraz tel. 331-16-09,
888-49-99, 889-49-96
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalno-
œci 617-46-51
PRZEZIMUJÊ motocykl
614-88-51

WYPO¯YCZALNIA elektro-
narzêdzi - cykliniarki, wiertar-
ki, szlifierki, m³oty ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48.

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl

DO wynajêcia wolna ogrze-
wana przestrzeñ magazyno-
wa 200 m2 z ramp¹, ochrona
tel. 675-47-99
NOTARIALNIE du¿y gara¿
murowany ul. Wo³omiñska
0505-307-360, 0602-219-012

GASTRONOMIA
SYLWESTER kameralnie.
150 z³/osobê 679-81-06,
0692-600-178
WESELA, chrzciny, imprezy

okolicznoœciowe, catering (obia-
dy domowe z dostaw¹). Tanio,

0692-600-178, 679-81-06

PRACA
KRAWCOW¥ na poprawki
Tarchomin 889-28-11 po 20

WINDYKACJA

022 425 42 23

zlecenia od 2000 PLN bez op³at wstêpnych
wynagrodzenie p³atne z odzyskanych kwot

STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

9.00 - 15.00

www.ster-fs.com

skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

P R O T E Z Y

D E N 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. dom 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA  CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

Po naszej ostatniej publika-
cji na temat kosztów zarz¹du
i funduszu remontowego w za-
sobach Robotniczej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej „Praga”,
odezwali siê kolejni lokatorzy
spó³dzielni z pytaniem o wy-
sokie koszty ogrzewania i cie-
p³ej wody. Na zarzuty miesz-
kañców odpowiada Tomasz
Jankojæ, wiceprezes RSM
„Praga”, odpowiedzialny za
eksploatacjê.

Lokatorzy pisz¹ - W maju br.
wraz z s¹siadami mieszkaj¹-
cymi przy ulicach Mokrej, Ja-
ninówka, Gajkowicza i Aske-
nazego skierowaliœmy pismo
do Zarz¹du i Rady Nadzorczej
RSM Praga, z proœb¹ o uza-
sadnienie i szczegó³owe roz-
liczenie, oraz wyjaœnienie dla-
czego na naszym osiedlu s¹
tak wysokie ceny za pobór cie-
p³ej wody i ogrzewanie. U nas
cena kszta³tuje siê za ciep³¹
wodê 13 z³ ( i jest to cena obo-
wi¹zuj¹ca od X 2003) a cen-
tralne ogrzewanie 2,75 z³ za
m. Natomiast w innych spó-
³dzielniach, blokach obok,
cena za wy¿ej wspomniane
media wynosz¹ odpowiednio:
ul. Remiszewska 10,50 i 2 z³ -
ta sama spó³dzielnia; ul. Pio-
tra Skargi 8,30 i 2,5 z³ -   us³u-
gi administracyjne MALEX; ul.
Gajkowicza koszty ciep³ej
wody to 6,54 z³ - Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa. Na
nasze pytanie zarówno Za-
rz¹d i Rada Nadzorcza nie od-
powiedzia³y w terminie wska-
zanym w statucie. Dopiero po
kolejnej naszej interwencji do-
staliœmy pismo, które by³o nie
na temat.

- Trudno mi siê zgodziæ ze
zdaniem mieszkañców, jeœli
chodzi o koszty ogrzewania i
ciep³ej wody w budynkach, o
których mówi¹. Koszty s¹ po-

Dlaczego tak drogo?(2)

prawnie skalkulowane. Spó-
³dzielnia nie mo¿e zarabiaæ
ani na wodzie, ani na c.o.
Koszty musz¹ wychodziæ na
zero. Rozliczenie wody i cie-
p³a jest badane przez nieza-
le¿ne firmy audytorskie, przez
bieg³ych rewidentów, rokrocz-
nie jesteœmy bardzo starannie
lustrowani. Zarówno biegli, jak
i lustratorzy nigdy nie zg³aszali
w stosunku do nas ¿adnych
uwag. Jesteœmy w³aœnie nie-
mal w przededniu kolejnej lu-
stracji i jestem ca³kowicie spo-
kojny o jej wynik. Jeœli chodzi
o pismo, o którym mówi¹
mieszkañcy, to otrzymali je z
administracji Osiedla General-
ska i istotnie by³o ono niefor-
tunne. Lokatorzy nie otrzymali
zadowalaj¹cej odpowiedzi, w
zwi¹zku z tym koresponden-
cja miêdzy nami i lokatorami
wci¹¿ trwa - mówi Tomasz
Jankojæ.

I znów lokatorzy - (...) dzia-
³aj¹c na podstawie obowi¹zu-
j¹cej ustawy, postanowiliœmy
sami sprawdziæ czy wszystko
jest robione zgodnie z prawd¹.
Dlatego te¿, na pocz¹tku
wrzeœnia br. poprosiliœmy o
przes³anie stosownej doku-
mentacji. Niestety, ale i tym
razem nie uzyskaliœmy odpo-
wiedzi na nasze pytanie. Na-

tomiast Rada Nadzorcza
uchwali³a regulamin udostêp-
niania dokumentów, który w
bardzo niekorzystny sposób
ogranicza nam jak¹kolwiek
weryfikacjê. Za wszelk¹ cenê
staramy siê unikn¹æ postêpo-
wania s¹dowego, przede
wszystkim dlatego, ¿e jest ono
d³ugie, a ponadto kosztowne.
Jednak¿e widzimy, i¿ spó-
³dzielnia - mówi¹c krótko -
nasz oszukuje.

- Bardzo przykro mi jest s³y-
szeæ, ¿e mieszkañcy czuj¹ siê
oszukiwani, wyjaœni³em ju¿, ¿e
koszty wody i c.o. s¹ skalku-
lowane w sposób w³aœciwy.
Jeœli chodzi o dokumenty pra-
gnê zapewniæ, ¿e bêd¹ one
dostêpne dla mieszkañców.
Chcia³bym, by zakoñczy³y siê
animozje i usta³a korespon-
dencja. W najbli¿szym czasie
spotkam siê z niezadowolony-
mi lokatorami - administracja
osiedla Generalska ju¿ przy-
gotowuje odpowiednie pismo
- zaprezentujê faktury ze
SPEC-u i objaœniê je. Bez ta-
kiego objaœnienia niewiele z
tych faktur mo¿na wyczytaæ.
Naprawdê jesteœmy pe³ni do-
brej woli, by tê sprawê wresz-
cie zakoñczyæ - zapewnia To-
masz Janojæ.

E.G.

Pe³na obs³uga ksiêgowa

Badanie bilansów

Doradztwo podatkowe

Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa

tel. 818-99-76, 0602-400-670

www.psaudyt.com.pl

Widzê Warszawê wielk¹ –
mówi³ Stefan Starzyñski, pre-
zydent przedwojennej stolicy.
To przede wszystkim dziêki
jego staraniom Warszawa sta-
³a siê miastem piêknym i no-
woczesnym. Szczególnie wie-
le zyska³a – dawnej zaniedby-
wana – Warszawa prawo-
brze¿na. Na Targówku, który w
1916 r. zosta³ w³¹czony do gra-
nic Warszawy, planowano
utworzenie nowoczesnej dziel-
nicy mieszkaniowej. Przez jej
œrodek przebiegaæ mia³a
ogromna arteria – imienia Ta-
deusza Korzona. Realizacjê
tych zamierzeñ przerwa³ wy-
buch II wojny œwiatowej.

Mo¿e zastanawiaæ fakt, dlacze-
go w³aœnie Tadeusz Korzon mia³
staæ siê patronem tak wa¿nej uli-
cy? Up³yw czasu, a byæ mo¿e i
niechêæ, z jak¹ w PRL wspomina-
no to nazwisko, sprawi³y, ¿e dziœ
jest to postaæ znana tylko nielicz-
nym. Inaczej by³o przed wojn¹, w
II Rzeczpospolitej – pogl¹dy i pra-
ce Korzona by³y znane i cenione
do tego stopnia, ¿e s³u¿y³y jako
podstawa programów nauczania
historii w szko³ach.

Tadeusz Korzon by³ history-
kiem – badaczem nowo¿yt-
nych dziejów Polski. Ca³e ¿ycie
up³ynê³o mu pod zaborami –
urodzi³ siê kilka lat po Powsta-
niu Listopadowym, a zmar³ w
roku odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci – w 1918. W
1861 r. za organizowanie ma-
nifestacji patriotycznych na Ko-
wieñszczyŸnie zosta³ skazany
na karê œmierci, zamienion¹ na
zes³anie. W póŸniejszych la-
tach by³ dyrektorem Biblioteki
Ordynacji Zamojskiej w War-

Patroni naszych ulic

Tadeusz Korzon
szawie. Bra³ udzia³ w opraco-
waniu Wielkiej Encyklopedii
Powszechnej Ilustrowanej oraz
by³ autorem poczytnych pod-
rêczników historii, m. in. do
dzisiaj wznawianych „Dziejów
wojen i wojskowoœci w Polsce”.

Korzon by³ jednym z g³ów-
nych bohaterów wielkiej naro-
dowej dyskusji historycznej o
utracie przez Rzeczpospolit¹
suwerennoœci w 1795 r. Kilka-
dziesi¹t lat po tej tragedii za-
czêto sobie zadawaæ pytania –
co sprawi³o, ¿e Polska przesta-
³a istnieæ? czy winê za to po-
nosz¹ s¹siedzi czy Polacy? czy
mo¿na by³o tego unikn¹æ? czy
powstania narodowe mia³y ja-
kikolwiek sens? Pytania te wy-
wo³a³y za¿art¹ dyskusjê po-
miêdzy historykami.

W Krakowie…

Utworzy³y siê dwa przeciw-
stawne obozy – w Krakowie –
pod przewodnictwem Szujskie-
go –oraz w Warszawie – w³a-
œnie pod przewodnictwem Ta-
deusza Korzona. Obydwie
szko³y historyczne  – krakow-
ska i warszawska – mia³y ca-
³kowicie odmienne pogl¹dy na
dzieje Polski i przyczyny jej
upadku. Historycy szko³y kra-
kowskiej uwa¿ali, ¿e to sami
Polacy winni s¹ upadku Rze-
czypospolitej. Za najwiêksze
z³o uznano ustrój dawnej Pol-
ski – demokracjê szlacheck¹.
Potêpiano wolnoœci i przywile-
je szlacheckie, woln¹ elekcjê,
liberum veto. Niektórzy z histo-
ryków krakowskich uwa¿ali, ¿e
przyczyn klêski nale¿y szukaæ
nie tylko w XVIII, ale i w XVI w.
Takie rozumienie dziejów Pol-
ski mia³o – wed³ug tych histo-

ryków – sprawiæ, ¿e nastêpne
pokolenia Polaków nie bêd¹
mia³y wad przodków.

Niestety, takie pogl¹dy by³y
wygodne dla pañstw zabor-
czych. Zale¿a³o im na tym,
¿eby zdj¹æ z siebie odpowie-
dzialnoœæ za rozbiory i obar-
czyæ win¹ samych Polaków.
Historycy niemieccy – a przede
wszystkim rosyjscy – dot¹d
chêtnie g³osz¹ ten pogl¹d. Co
gorsza, ta wizja historii zosta³
utrwalona w Polsce w czasach
PRL – gdy polskie ksi¹¿ki hi-
storyczne by³y pisane wed³ug
moskiewskich nakazów.

…i  w Warszawie

Pogl¹dom historyków kra-
kowskich sprzeciwiali siê histo-
rycy skupieni wokó³ Tadeusza
Korzona, s³usznie argumentu-
j¹c, ¿e nie ma na œwiecie pañ-
stwa, które zawsze by³oby sil-
ne, nie prze¿ywaj¹c lat s³abo-
œci i gorszej koniunktury. Przez
wieki upad³o wiele mocarstw,
chocia¿by staro¿ytny Rzym,
którego potêga wydawa³a siê
niezwyciê¿ona. Nawet W³ochy
i Niemcy zdo³a³y siê zjedno-
czyæ dopiero w XIX w. Rosja
te¿ mia³a w swej historii okres
„wielkiej smuty”, gdy Polacy
urzêdowali na Kremlu.

Historycy szko³y warszaw-
skiej wskazywali, ¿e nie mo¿na
szukaæ przyczyn upadku Polski
szlacheckiej tylko w jej ustroju,
gdy¿ przez wieki funkcjonowa³
on znakomicie. Rzeczpospolita
by³a mocarstwem w czasach Ja-
giellonów, a i potem, w czasach
królów elekcyjnych. Przywileje
szlacheckie by³y wielkimi osi¹-
gniêciami w dziedzinie demokra-
cji, zyskanymi d³ugo wczeœniej
ni¿ w pañstwach Europy Za-
chodniej, np. wprowadzanie pra-
wa nietykalnoœci osobistej i za-
kazu wiêzienia szlachty bez wy-
roku s¹dowego. Równie¿ libe-
rum veto przez niemal dwa wie-
ki sprawdza³o siê jako rozwi¹za-
nie prowadz¹ce do powszech-
nej zgody – tak d³ugo przekony-
wano oponentów w polskim sej-
mie i tak d³ugo negocjowano, a¿
wszyscy zgodzili siê na dane
rozwi¹zanie.

W niepodleg³ej Rzeczpospolitej

Po 1918 roku w niepodleg³ej
Polsce odrzucono pogl¹dy
szko³y krakowskiej i oparto na-
uczanie historii i propagandê
pañstwow¹ na pracach histo-
ryków warszawskich. Podobnie
powinno staæ siê i w dzisiejszej
Rzeczpospolitej. Niestety, pra-
wie pó³ wieku istnienia PRL wy-
paczy³o spojrzenie na dzieje
Polski. Wiele pañstw – podob-
nie jak i nasza ojczyzna – prze-
¿ywa³o okresy s³aboœci. W II
wojnie œwiatowej Francja zo-
sta³a pokonana przez Niem-
ców z równ¹ ³atwoœci¹ co Pol-
ska (a przecie¿ Polacy walczyli
nie z jednym, ale z dwoma
przeciwnikami!), lecz nie prze-
szkadza to Francuzom uwa¿aæ
siê za „un grande nacion” (wiel-
ki naród). Natomiast w Polsce
pokolenia wychowane w cza-
sach PRL uczono, ¿e wszyst-
ko, co by³o przedtem, by³o z³e.
Za poduszczeniem sowieckich
historyków siêgano nawet do
bezsensownych hase³: „nie-
podleg³oœæ przyczyn¹ klêski
1939 roku”. Du¿a czeœæ spo-
³eczeñstwa zosta³a zindoktry-
nowana – przekonana o s³abo-
œci Polski. Dziœ trzeba odna-
leŸæ jasne punkty w historii
Polski, bo jest ich naprawdê
wiele. Polacy powinni czerpaæ
si³ê ze swojej historii i byæ z niej
dumni.

Dlatego nale¿y pamiêtaæ o
Tadeuszu Korzonie – przypomi-
naj¹cym o tym, ¿e dzieje Polski
to tak¿e sukcesy, zwyciêstwa i
tryumfy.

 T. Paw³owski
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Prosto z mostu

damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

√ TIPSY - ¯EL
√ MANICURE, PEDICURE

√ kosmetyka twarzy
√ depilacja woskiem
√ makija¿
√ henna
√ MASA¯ (leczniczy i dzieci)

STYLIZACJA PAZNOKCI

AIR-BRUSH

√ opalanie natryskowe cia³a

√ zdobnictwo artystyczne

   paznokci

PE£NA KOSMETYKA

SOLARIUM Ergoline

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!

Przychodnia Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

618-88-84

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

W ramach swoich felieto-
nów w wiêkszoœci poruszam
problemy praskie, staram siê
jednak w nich odnosiæ do
spraw merytorycznych. St¹d
czêsto s¹ Pañstwo odbiorca-
mi moich analiz bud¿etowych
i przewidywañ w tym zakresie
odnoœnie Pragi Pó³noc. Cza-
sami czyniê porównania do
s¹siaduj¹cych dzielnic Tar-
gówka i Bia³o³êki, wskazuj¹c
na analogie i ró¿nice. Staram
siê jednak, aby moje progno-
zy by³y wywa¿one. W zdecy-
dowanej wiêkszoœci przypad-
ków okazuj¹ siê trafne.

Dziœ jednak pope³niê felieton
sentymentalny w trzeci¹ rocz-
nicê objêcia w³adzy na Pradze
Pó³noc przez PiS.  Dzia³o siê
to 6 grudnia 2002 roku.

W latach 1994 – 2000 by-
³em radnym tej dzielnicy. W
latach 1994 -1998 zastêpc¹
dyrektora Zarz¹du Pragi Pó-

³noc, w latach 2001 - 2002 jej
dyrektorem, a w koñcówce
kadencji - z mocy ustawy - bur-
mistrzem Pragi.

Obecnie z woli mieszkañców
prawobrze¿nej Warszawy jestem
radnym Województwa Mazo-
wieckiego, ale nadal pozostajê
pilnym obserwatorem poczynañ
pó³nocnopraskiego samorz¹du.

Spoœród 40 posiedzeñ  rady
Pragi Pó³noc w tej kadencji by-
³em obecny chyba na wszyst-
kich. Kilkakrotnie za zgod¹ by-
³ej ju¿ przewodnicz¹cej Jarzêb-
skiej  zabiera³em g³os w obra-
dach plenarnych (mam nadzie-
jê, ¿e nowy przewodnicz¹cy
uszanuje ten zwyczaj), zdarza-
³o mi siê tak¿e byæ obecnym na
komisjach rady i tam tak¿e siê
wypowiadaæ w trosce o intere-
sy dzielnicy i mieszkañców Pra-
gi, którym tak¿e jestem od bar-
dzo wielu lat.

W mojej ponad 11- letniej
pracy na ró¿nych szczeblach
samorz¹du widzia³em wiele.
Dziœ inaczej widzê wysi³ki rad-
nych i pierwszych w³adz z lat
1990-1994, którzy byli prekur-
sorami niezale¿nego samorz¹-
du. Dziœ bez emocji wspomi-
nam swary polityczne z lat
1995 – 2002, gdzie polityka od-
grywa³a wa¿n¹ rolê, lecz za-
chowywano dobre obyczaje.

Dobre obyczaje to pojêcie
wzglêdne, w samorz¹dzie
szczególnie wra¿liwe na styl i
sposób sprawowania w³adzy.
Wydawa³oby siê, i¿ przez 15
lat III RP wykszta³ci³y siê pew-
ne kanony postrzegania praw
mniejszoœci - i nie mówiê tu o
mniejszoœciach seksualnych.
Myli³em siê. Obecna kadencja
samorz¹dowa na Pradze Pó-
³noc to wybitny pokaz rz¹dów
wiêkszoœci nad mniejszoœci¹.

Pocz¹tki dzia³añ nowych
w³adz na Pradze by³y racjonal-
ne. Zgodnie z wyborem miesz-
kañców i dobrymi zasadami
podzielono parytety w prezy-
dium i komisjach rady pomiêdzy
PiS, SLD i PO. Sielanka jednak
nie trwa³a zbyt d³ugo. Za pierw-
sze przewinienie, czyli opór rad-
nych SLD przeciwko likwidacji
gabinetów stomatologicznych w
pó³nocnopraskich placówkach
oœwiatowych odwo³ano z funk-
cji przewodnicz¹cej komisji
edukacji radn¹ SLD Annê Jur-
czyñsk¹. Wywo³a³o to zdecydo-
wany protest radnych SLD i re-
zygnacje z funkcji przewodni-
cz¹cego komisji infrastruktury
radnego Zbigniewa Johne i z
funkcji wiceprzewodnicz¹cej
rady Marii Tondera. Wkrótce po
tym za krytykê formacji odwo-
³any zosta³ z funkcji przewod-
nicz¹cego komisji bud¿etu rad-
ny PiS Janusz Baranowski. Ciê-
cia objê³y tak¿e pierwotnie wy-
branego wiceprzewodnicz¹ce-
go rady Jacka Wachowicza po
rozpadzie klubu Wspólnota Sa-
morz¹dowa, z którego do PiS
odszed³ radny A.Siborenko.
Nied³ugo po tym wy³ama³a siê
kolejna radna z PiS El¿bieta
Kowalska, która na dodatek
zaczê³a publicznie mówiæ o nie-
prawid³owoœciach w ramach tej
formacji na terenie dzielnicy.
Istna polityczna degrengolada.
Tego liderom PiS na Pradze
by³o ju¿ za wiele. Ich domina-
cja w radzie uleg³a zachwianiu.
Utworzy³ siê, bowiem 5-osobo-
wy klub radnych „Nasza Praga”,
w sk³ad którego weszli radni
Wachowicz (Wspólnota Samo-
rz¹dowa), Baranowski (by³y
PiS), radne Jarzêbska i D¹-
browska (PO) oraz Kowalska
(by³y PiS), który wraz z klubem
SLD - 7 osób móg³ powa¿nie
zagroziæ ich dominacji. Dzia³a-
nia liderów PiS zosta³y podjête

b³yskawicznie. Celem by³o roz-
bicie klubu Nasza Praga i cel
osi¹gniêto. Radny Wachowicz
obj¹³ funkcjê przewodnicz¹ce-
go rady dzielnicy, radny Bara-
nowski zosta³ przewodnicz¹-
cym komisji bezpieczeñstwa.
Obydwaj wst¹pili do klubu rad-
nych PiS. Cz³onkiem tego gre-
mium zosta³ tak¿e dotychcza-
sowy radny LPR Mioduszewski.
Si³a klubu PiS wzros³a do 12
szabel, co pozwala rz¹dziæ bez
¿adnych koalicjantów, czyli na-
stêpuje powrót do sytuacji z lat
1998 – 2000, gdy na Pradze
rz¹dzi³ z pe³n¹ wiêkszoœci¹
AWS pod œwiat³ym kierownic-
twem by³ego dyrektora zarz¹-
du Arkadiusza Urbana.

Przy okazji tych roszad i
zmian zaczê³y wyp³ywaæ bru-
dy tej kadencji wyg³oszone
publicznie na sesji rady przez
radn¹ Kowalsk¹:

- Próba przydzia³u mieszka-
nia dla syna by³ego ju¿ naczel-
nika Biura Zarz¹du, obecnie
wiceburmistrza Pragi Pó³noc
Kazimierza Konopko

- Pos³ugiwanie siê przez
tego¿ niew³aœciwymi piecz¹tka-
mi - przyw³aszczenie funkcji

- U¿ywanie przez tego¿ sa-
mochodu s³u¿bowego do ce-
lów prywatnych

- Zarzuty wobec burmistrza
Sosnowskiego o przekrocze-
nie uprawnieñ.

Osobiœcie pamiêtam tak¿e o
próbie przydzia³u mieszkania
dla ju¿ by³ego radnego LPR -
obecnie Pis - Mioduszewskiego.

Wyp³ynê³y tak¿e w publika-
cjach prasowych (¯ycie Warsza-
wy, Trybuna, Rzeczpospolita)
sprawy przydzia³ów mieszkañ
dla radnej Pis, poprzednio AWS,
Barbary Leoniak i syna by³ej ju¿
przewodnicz¹cej rady dzielnicy
Praga Pó³noc Hanny Jarzêb-
skiej, Artura Jarzêbskiego pra-
cownika urzêdu Dzielnicy Pra-
ga Pó³noc (w ich rezultacie Han-
na Jarzêbska odesz³a z PO).

Zjawiska te mia³y swój po-
cz¹tek na starcie dzia³añ tej
kadencji. Dopóki uk³ad PiS -
PO trwa³, nikomu to nie prze-
szkadza³o. Obecnie w ramach
wzajemnych rozliczeñ i haków
ekipa burmistrza Sosnowskie-
go postara³a siê wp³yn¹æ na
innych radnych w celu scale-
nia uk³adu najró¿niejszymi
sposobami, miêdzy innymi
miejscami pracy:

- Radny Mioduszewski z
LPR, od niedawna w PiS,
szczêœliwie w tej kadencji
otrzyma³ etat w Zarz¹dzie Go-
spodarowania Nieruchomo-
œciami, jednostce organizacyj-
nej dzielnicy Praga Pó³noc

- Etat w Zarz¹dzie Gospo-
darowania Nieruchomoœciami
zachowa³ radny Janusz Bara-
nowski, syn marnotrawny, któ-
ry powróci³ na ³ono PiS

- Radna Mrozowska - PiS
pracuje od tej kadencji w Klubie
Z³otego Wieku komórce Oœrod-
ka Polityki Spo³ecznej Praga
Pó³noc, jednostki organizacyjnej
dzielnicy Praga Pó³noc

- Radny Siborenko, wybra-
ny z list Wspólnoty Samorz¹-
dowej, obecnie cz³onek klubu

PiS, dzielnie trzyma etat w Za-
rz¹dzie Portu Praskiego i Te-
renów Publicznych Praga, jed-
nostce organizacyjnej dzielni-
cy Praga Pó³noc.

- Barbara Leoniak – PiS, ju¿
nie jako wicedyrektor jak za rz¹-
dów AWS, lecz jako prominent-
ny pracownik Oœrodka Polityki
Spo³ecznej Praga Pó³noc jest
nadal szar¹ eminencj¹ w tej jed-
nostce. Piêciu na 12 radnych
uk³adu rz¹dz¹cego zatrudnio-
nych w podleg³ych jednost-
kach to nie jest dobry obyczaj,
to patologia w³adzy. Gdy do-
damy do tego dzieci radnych
cz³onków klubu PiS, zatrudnio-
ne w jednostkach podporz¹dko-
wanych dzielnicy Praga Pó³noc,
obraz bêdzie pe³niejszy:

- Syn radnych W³odzimierza i
Jadwigi Jeznaków (PiS) pracuje
w urzêdzie dzielnicy Targówka,

- Synowa pañstwa radnych
Jeznaków (PiS) pracuje w
Dzielnicowym Oœrodku Spor-
tu i Rekreacji Praga Pó³noc,
jednostce organizacyjnej dziel-
nicy Praga Pó³noc

- Syn radnej Mrozowskiej
(PiS) pracuje w Dzielnicowym
Oœrodku Sportu i Rekreacji Pra-
ga Pó³noc, jednostce organiza-
cyjnej dzielnicy Praga Pó³noc

Wynika z tego, i¿ posady w
jednostkach samorz¹dowych
ma siedmioro radnych z 12-
osobowego klubu radnych PiS
lub ich potomkowie.

Gdy do tego dodamy naj-
bli¿sz¹ rodzinê burmistrza, któ-
ra pracuje w Dzielnicowym
Oœrodku Sportu i Rekreacji
Praga Pó³noc jednostce orga-
nizacyjnej dzielnicy Praga Pó-
³noc obraz tak¿e nie bêdzie
pe³ny. Pozostaj¹ bowiem umo-
wy-zlecenia, o których niedaw-
no by³o g³oœno.

Wobec dwójki radnych z klu-
bu PiS mam powa¿ne w¹tpliwo-
œci czy mimo zachowania mel-
dunku na Pradze ¿yj¹ proble-
mami tej dzielnicy. Wszak ich
sta³e zamieszkanie na ¯olibo-
rzu (radna Elsner) i Targówku
(radny i obecny przewodnicz¹-
cy rady dzielnicy Wachowicz)
s¹ tajemnic¹ poliszynela.

A tak na marginesie.
1. Jako przewodnicz¹cy za-

rz¹du wspólnoty mieszkaniowej
pytam, ile kosztuj¹ moj¹ wspól-
notê etaty obu radnych wymie-
nionych w niniejszym felietonie.
Kosztów tych osobiœcie nie
mam zamiaru pokrywaæ, do cze-
go namawiam cz³onków mojej i
inne wspólnoty mieszkaniowe.

2. Z góry odpowiadaj¹c na
potencjalne zarzuty informujê,
i¿ w trakcie mojej kadencji  jako
dyrektora i burmistrza radni
SLD nie mieli ¿adnych poli-
tycznych synekur.

3. W celu wymienienia opi-
nii podajê swój adres interne-
towy irek.t2@wp.pl

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu
radnych SLD

Praskie obyczaje

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

Znów bêdzie o tym, jak
Lech Kaczyñski zmarnowa³
szansê uzyskania 350 milio-
nów z³ na budowê metra. Pi-
szê o tym z trzech powodów.
Po pierwsze, nale¿y siê czy-
telnikom informacja o zakoñ-
czeniu tej historii (pierwsza
czêœæ w felietonie „Spiski
wokó³ nas”, NGP nr 20 z 12
paŸdziernika 2005 r.). Po
drugie, nigdy za ma³o przy-
pominania, jak dzia³a PiS na
opiniê publiczn¹. Sposób
jest stary i sprawdzony: po-
wtarzaæ, powtarzaæ, powta-
rzaæ, a ludzie zapamiêtaj¹ tê
wersjê prawdy, któr¹ us³ysz¹
najczêœciej.

Na pocz¹tku paŸdziernika
br. komitet steruj¹cy przy mi-
nistrze gospodarki negatywnie
zaopiniowa³ wniosek o dofi-
nansowanie budowy metra z
funduszy unijnych. Lech Ka-
czyñski wyt³umaczy³ swoj¹

Powtórka z metra
pora¿kê spiskiem przedstawi-
cieli SLD oraz PO obecnych w
komitecie. Tak te¿ napisa³y
media. Prawdziwym powodem
by³o zaniedbanie prezydenta,
który nie zd¹¿y³ z³o¿yæ wnio-
sku w pierwszym terminie. W
drugim terminie wniosek na tak
du¿¹ kwotê nie mia³ w ogóle
szans, gdy¿ do rozdysponowa-
nia zosta³o niewiele ponad 400
milionów z³, a by³o jeszcze 9
innych wniosków. Tyle tytu³em
przypomnienia.

Nazajutrz po decyzji komi-
tetu steruj¹cego odby³a siê
konferencja prasowa. Wice-
prezydent S³awomir Skrzypek
poinformowa³ dziennikarzy:
„Warszawa dostanie pieni¹-
dze na dofinansowanie budo-
wy metra z funduszy unijnych,
mimo negatywnej rekomenda-
cji komitetu. Minister gospo-
darki Jacek Piechota zapew-
ni³ mnie, ¿e podejmie decyzje
w oparciu o przes³anki mery-
toryczne. Podobne zapewnie-
nia z³o¿y³ kandydat PiS na
premiera Kazimierz Marcin-
kiewicz.” Oczywiœcie, po ta-
kich s³owach warszawskie
media po raz kolejny mia³y
okazjê opisaæ, jak skutecznie
Lech Kaczyñski dba o miasto.

Nie wiem, czy minister Ja-
cek Piechota us³ysza³ o
oœwiadczeniu Skrzypka, w
ka¿dym razie 28 paŸdziernika
opiniê komitetu steruj¹cego
zatwierdzi³: metro unijnych
pieniêdzy nie dostanie. Lech
Kaczyñski zap³on¹³ wtedy
œwiêtym oburzeniem, ¿e decy-
zja SLD-owskiego ministra ma
wy³¹cznie pozamerytoryczny
charakter. Urzêdnicy Kaczyñ-
skiego obiecali, ¿e wkrótce
ministerstwo przejmie Prawo
i Sprawiedliwoœæ i decyzja w
sprawie metra zostanie zmie-
niona. Media znów mia³y o
czym pisaæ, wszak pieni¹dze
na metro by³y ju¿ tu¿, tu¿...

Przyszed³ nowy minister
gospodarki. W minionym tygo-
dniu decyzji Jacka Piechoty
nie zmieni³, mimo rzekomych
„zapewnieñ” premiera Marcin-
kiewicza, o których tak buñ-
czucznie opowiada³ Skrzypek.
Tym razem media nie mia³y o
czym pisaæ. Pozostawi³y war-
szawiaków w przekonaniu, ¿e
Kaczyñski pieni¹dze na metro
za³atwi³. Przecie¿ tyle razy o
tym mówi³, a taki jest prostoli-
nijny i uczciwy...

Czas na trzeci powód, dla
którego napisa³em ten felie-
ton. Us³ysza³em ostatnio wice-
prezydenta Skrzypka ob-
wieszczaj¹cego, ¿e „metro ma
zagwarantowane w przysz³ym
roku 100 milionów z³”. Nie ma
„zagwarantowane”, kwota ta
jest na razie zapisana w pro-
jekcie bud¿etu, który musi do-
piero zostaæ uchwalony przez
Sejm. Nie powinna ulec zmia-
nie, tak¹ sam¹ dotacjê metro
dosta³o w tym roku. Ale jed-
nak przestraszy³em siê. Gdy-
by to mówi³ ktokolwiek inny...

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

maciej@bialecki.net.pl

Trzy lata rz¹dów PiS na Pradze
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Promocja!Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
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oraz biura og³oszeñ:
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Cmentarz bernardyñski
Przy ul. Ratuszowej stoi naj-

starszy praski zabytek. Jest to
obecny koœció³ Matki Boskiej
Loretañskiej. To, co mo¿emy
ogl¹daæ dzisiaj, jest tylko dawn¹
kaplic¹, która od po³udnia przy-
lega³a do barokowego koœcio³a
i klasztoru bernardynów. Ka-
mieñ wêgielny pod budowê
œwi¹tyni wmurowano uroczy-
œcie 4 paŸdziernika 1617 roku
w obecnoœci samego króla Zyg-
munta III Wazy. Budowa finan-
sowana by³a ze œrodków Zofii z
£ubieñskich Kryskiej, wdowie
po kanclerzu wielkim koronnym

Feliksie, a du¿a barokowa œwi¹-
tynia powsta³a w latach 1628-
38. Murowany klasztor bernar-
dynów znajdowa³ siê po pó³noc-
nej stronie koœcio³a. W latach
1640-44 powsta³a po po³udnio-
wej stronie œwi¹tyni Kaplica Lo-
retañska, wzniesiona przy wy-
datnym wsparciu króla W³ady-
s³awa IV, królowej Cecylii Re-

naty oraz królewskich braci.
Projektantem kaplicy by³ kró-
lewski architekt Konstanty Ten-
calla, a nad ca³oœci¹ prac czu-
wa³ gwardian praskiego klasz-
toru ojciec Wincenty Morawski.
Wewn¹trz kaplicy znajduje siê
tzw. domek loretañski.

Kres istnienia koœcio³a i klasz-
toru bernardynów po³o¿y³a de-
cyzja budowy twierdzy na Pra-
dze w okresie napoleoñskim.
Zosta³y one rozebrane w 1811
roku i tylko stanowcza postawa
mieszkañców Pragi zapobieg³a
rozbiórce Kaplicy Loretañskiej.
Dawna kaplica z domkiem we-
wn¹trz sta³a siê w XIX w. jedy-

nym praskim koœcio³em p.w. MB
Loretañskiej. Dopiero budowa
koœcio³a Œw. Floriana znacznie
poprawi³a sytuacjê. W 1853 roku
do dawnej barokowej kaplicy do-
stawiono klasycystyczny portyk
od strony ul. Ratuszowej, przez
który prowadzi g³ówne wejœcie
do œwi¹tyni.

Przy bernardyñskiej œwi¹ty-
ni znajdowa³ siê niegdyœ
cmentarz. Dostojniejsze osoby
chowano w koœcielnych kryp-
tach, a pozosta³ych na otacza-
j¹cym zespó³ klasztorny tere-
nie. Z przekazów historycz-

nych wiemy, ¿e chowano tu
m.in. poleg³ych w bitwie toczo-
nej ze Szwedami na polach
Bródna, ¯erania i Pragi w
dniach 28-30 lipca 1656 r.
Przed koœcio³em znajduje siê
wspó³czesny kamieñ-grób Ro-
cha Kowalskiego, postaci
utrwalonej przez Henryka
Sienkiewicza na kartach „Po-
topu”. Za pierwowzór postaci
pos³u¿y³ pisarzowi rzeczywisty
oficer husarski, który o ma³o co
nie zabi³ króla szwedzkiego
Karola Gustawa podczas
wspomnianej trzydniowej bi-
twy, niestety, dla nas przegra-
nej. Dzielny husarz zosta³ po-
walony przez stra¿ przyboczn¹
króla Szwecji, ale monarcha
doceni³ jego odwagê i kaza³ go
godnie pochowaæ praskim ber-
nardynom. Kamieñ grobowy z
doœæ s³abo czyteln¹ inskrypcj¹,
jedyne przypomnienie dawne-
go bernardyñskiego cmenta-
rza, zlokalizowany jest przed
koœcio³em, w pobli¿u wolno-
stoj¹cej dzwonnicy.

Cmentarz ewangelicki
Teren obecnego ZOO sta-

nowi obszar dawnego mia-
steczka Golêdzinów. Oto ak-
tem nadania z 5 sierpnia 1783
roku sam król Stanis³aw Au-
gust Poniatowski darowa³ nie-
mieckim obywatelom w nale-
¿¹cym wówczas do niego Go-
lêdzinowie dwa place z prze-
znaczeniem m.in. na koœció³ i
cmentarz. Nadto zosta³a wy-
dana zgoda na za³o¿enie przy
koœciele garbarni, z której do-
chód mia³ byæ przeznaczony
na potrzeby ewangelickiego
zboru. Ewangelicka drewniana
œwi¹tynia przetrwa³a do czasu
budowy twierdzy napoleoñ-
skiej. Jedyn¹ pozosta³oœci¹ po
praskich ewangelikach by³ nie-
du¿y cmentarz, który popada³
w coraz wiêksze zaniedbanie.
W 1859 r. warszawscy lutera-
nie postanowili zatroszczyæ siê
o ostatni¹ pami¹tkê po ich pra-

W drugiej czêœci artyku³u prezentuj¹cego praskie

cmentarze, po których nie pozosta³ najczêœciej najmniej-
szy œlad, przypomnimy nekropolie znajduj¹ce siê niegdyœ

w s¹siedztwie dzisiejszego odcinka ulicy Jagielloñskiej,

pomiêdzy ul. Ratuszow¹ a rondem Starzyñskiego.

Nieznane praskie nekropolie (2)

Cmentarz bernardyñski,
ewangelicki, choleryczny...

Na Syberii najjaœniejsze
by³y nie dni – a noce, w któ-
re mia³o siê sny o wolnoœci”-
taki aforyzm, z w³asnych
prze¿yæ, zawar³ w ksi¹¿ce
„Pêdzlem i piórem” Stefan
Centomirski. Jako 8-letni
ch³opiec zosta³ wraz z ro-
dzin¹ zes³any na Syberiê.
Jego ojciec zgin¹³ w gu³agu.
Po wyzwoleniu ze zsy³ki Ste-
fan studiowa³ w Instytucie
Plastycznym w Leningradzie
i w Moskwie. W 1993 roku
wróci³ do Polski. Twórczoœæ
malarsk¹ poœwiêci³ ofiarom
totalitaryzmu. Pos³uguje siê
w³asn¹ technik¹ – instalacji,
z wykorzystaniem prawdzi-
wych materia³ów: wiêzien-
nych krat, ³añcuchów, skó-
ry, grubych tkanin. Najczê-
œciej na jego obrazach pojawia
siê kobieta z dzieckiem – wspó-
³czesna Madonna.

Dla Stefana Centomirskiego
najwa¿niejsze s¹ kobiety i kwia-
ty. Opowiedzia³ nam, jak na-
uczy³ siê malowaæ... ze strachu.
Gdy mia³ 10 lat, lubi³ graæ z ko-
legami w karty. Jeden z nich
chcia³ go oszukaæ; w zamiesza-
niu  nasz bohater rozdar³ kartê
z dam¹ karo. W ca³ej  wiosce
by³a tylko jedna talia. Na rodzi-
nê pad³ strach, mama gotowa
by³a  za zniszczon¹ kartê od-
daæ krowê. Ch³opiec nie móg³
zasn¹æ do rana. Wpad³ na po-
mys³, by namalowaæ kobietê,

podobn¹ do tej na karcie. „Zdzi-
wi³em siê, ¿e siê uda³o; przed-
tem nigdy nie malowa³em”. Gdy
przed domem zjawi³a siê  gru-
pa kolegów, by go pobiæ za stra-
tê – odda³ karty w komplecie.
To by³ pierwszy sukces Stefa-
na jako malarza.

Do dziœ jego prace prezen-
towane by³y na ponad stu wy-
stawach w kraju i za granic¹.
Obecnie mo¿na je zobaczyæ w
Domu Kultury „Praga” na wy-

Kobiety Sybiraka

stawie „Dwa œwiaty. Droga do
niepodleg³oœci”.

 Idea ekspozycji  to przecho-
dzenie od ciemnoœci do œwia-
t³a; od bólu, cierpienia – do
spokoju, radoœci ¿ycia. W jed-
nej z kompozycji artysta odda-
je ho³d swym mistrzom, a s¹
nimi: Vincent Van Gogh i Sa-
lvadore Dali. Z kolejnego p³ót-
na spogl¹da Syberyjska Ma-
donna, z odmro¿on¹ twarz¹.
W „sali gu³agów” utrwali³ tra-
giczne  wydarzenia XX wieku:
mord w Katyniu, czas wojny,
Powstanie Warszawskie. W
trzeciej sali uwagê przyci¹-
gaj¹: tryptyk Muzyka-Teatr-

Plastyka, Rok obfitoœci,
Alegoria mi³oœci, Madonna
kosmiczna.

„Balet, muzyka i dobry
obraz nie potrzebuj¹ t³uma-
czenia” - ten aforyzm mo¿-
na osobiœcie sprawdziæ w
Domu Kultury „Praga” do 4
stycznia 2006 r.

PS. Grupa twórców kultu-
ry zaapelowa³a do w³adz
dzielnicy Praga Pó³noc o
zorganizowanie na Pradze
Muzeum Malarstwa Stefana
Centomirskiego – Sybiraka.
Zgodnie z ta propozycj¹, ar-
tysta mo¿e przekazaæ dziel-
nicy w depozyt na 20 lat kil-
kaset swych obrazów i gra-
fik. Dzielnica wygospodaru-
je na muzeum pomieszcze-
nie o powierzchni co naj-

mniej 200 m kw., bêdzie op³a-
caæ czynsz za to pomieszcze-
nie, a tak¿e pensje dla kustosza
i ochroniarza. Autorzy propozy-
cji s¹ przekonani, ¿e muzeum
stanie siê niezwyk³ym kultural-
no-edukacyjnym wydarzeniem
dla Pragi i ca³ej Warszawy. List
w tej sprawie wystosowany zo-
sta³ na rêce burmistrza Roberta
Sosnowskiego 11 listopada. Po-
informujemy, czy na ten apel jest
odzew.                                    K

Zachêcamy Czytelników do uwa¿nego przegl¹dania wydaw-
nictw o Warszawie i wyszukiwania tam elementów zwi¹zanych
z Prag¹ – jej dziejami, miejscami wa¿nymi w dziejach miasta,
obiektami i ludŸmi, œwiadkami i twórcami historii.

Chcemy tê wiedzê  popularyzowaæ. Skoro Praga to te¿ stolica,
powinna byæ elementem promocji miasta. Na zg³oszenia ocze-
kujemy do koñca roku, wyniki og³osimy  na pocz¹tku roku 2006.

 Poszukiwaczom udostêpnimy w redakcji kilka wydawnictw
Biura Promocji Miasta – wystarczy przyjœæ i poszperaæ, by  mieæ
szansê w naszym konkursie.

Konkurs „Praskie tropy”

Shaggy b³¹ka³ siê przez ok.
tydzieñ przy g³ównej szosie w
Nieporêcie. Prawdopodobnie
zosta³ wyrzucony z samochodu.

Jest m³ody, podobny do
owczarka niemieckiego. Ma
wyj¹tkowo ³agodny charakter,
jest ufny, grzeczny i umie cho-
dziæ na smyczy. Chêtnie wyko-
nuje polecenia.

Obecnie przebywa w schro-
nisku w Józefowie k/Legiono-
wa, gdzie czuje siê bardzo za-
gubiony. Na pewno bêdzie dla
Ciebie wspania³ym przyjacie-
lem, je¿eli zgodzisz siê zostaæ
jego Pani¹ lub Panem.

Kto przygarnie Shaggy’ego?!

Kontakt: Natalia
0605 668 295, 643 21 40

skich wspó³braciach i niedu¿¹
nekropoliê ogrodzono, a w
œrodku cmentarza stan¹³ nowy
krzy¿ z wyobra¿eniem Pana
Jezusa. Niestety, dziœ nie po-
zosta³ po nim œlad, gdy¿ ob-
szar ten na rozkaz wojskowych
w³adz rosyjskich zosta³ ze
wzglêdów strategicznych zni-
welowany jeszcze w XIX w.

Cmentarze choleryczne
Od po³owy XIX stulecia za-

czêto zak³adaæ doraŸne cmen-
tarze dla zmar³ych na cholerê
w czasie powtarzaj¹cych siê
epidemii. Choroba ta przywle-
czona zosta³a na ziemie pol-
skie przez carskich ¿o³nierzy
ju¿ w czasie Powstania Listo-
padowego (g³ównodowodz¹cy
wojsk rosyjskich Iwan Dybicz
zmar³ na tê chorobê). Kolejne
fale epidemii z ró¿nym nasile-
niem nawiedza³y Warszawê po
kilka razy nawet w ci¹gu jed-
nej dekady. Cmentarze dla
zmar³ych na cholerê zak³ada-
no na przedmieœciach jak Po-
w¹zki, a tak¿e w rejonie dzi-
siejszej ulicy i ronda Starzyñ-
skiego na Pradze. Jeden z
cmentarzy znajdowa³ siê na
przedpolu istniej¹cego do dziœ
nadwiœlañskiego Fortu Œliwic-
kiego. By³y to nekropolie nie-
wielkie, zak³adane doraŸnie.
Œlad po nich gin¹³ szybko, czê-
sto nie oznaczano ich nawet
na planach miasta.

Podczas kolejnej zarazy w
1872 roku zaczêto szukaæ no-
wego miejsca pod cmentarz.
Wybór pad³ po raz kolejny na
grunta Golêdzinowskie, s¹sia-
duj¹ce od pó³nocnego zachodu
z Now¹ Prag¹, mniej wiêcej w
rejonie skrzy¿owania dzisiej-
szych ulic Starzyñskiego i Na-
mys³owskiej. Nekropoliê, zapro-
jektowan¹ przez in¿yniera Hen-
ryka Sumiñskiego, otwarto 16 li-
stopada 1872 roku. Równie¿ ten
cmentarz szybko popad³ w za-
pomnienie, a¿ w roku 1908, gdy
podczas prac przy rozbudowie
wêz³a kolejowego przypadkowo
odkryto pochowane na nim
szcz¹tki ludzkie. Odnalezione
szcz¹tki pochowano we wspól-
nej mogile zwieñczonej kamien-
nym pomnikiem z krzy¿em,
któr¹ zaprojektowa³ in¿ynier Lu-
bicki. Kompletnie zdewastowa-
na mogi³a choleryczna prze-
trwa³a do dziœ pomiêdzy pobli-
skimi nasypami kolejowymi.

Micha³ Pilich

13 grudnia (wtorek), godz. 17
Wigilia Poetycka - Ko³o Poetyckie Ry-
mowanie zaprezentuje Pañstwu wier-
sze zwi¹zane ze Œwiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia i Nowym Rokiem. Liczymy,
¿e nasze poetyckie rozwa¿ania wpro-
wadz¹ Pañstwa w œwi¹teczny nastrój.
Wigilia Poetycka bêdzie w tym roku
szczególna, bo oprócz wierszy, kolêd,
op³atka i Œwiêtego Miko³aja chcemy
uczciæ 5-lecie istnienia Ko³a Poetyckie
Rymowanie w Domu Kultury ,,Zacisze’’


