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ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94
ul. Potocka 14, tel. 833-43-43
 STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci
w pe³nym zakresie - równie¿ IMPLANTY.

 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

• ginekologia • neurologia • chorób p³uc
• dermatologia • okulistyka • medycyna pracy

 BADANIA LABORATORYJNE - PE£EN ZAKRES




Wybierz POLSK¥ FIRMÊ Z TRADYCJAMI
www.demeter.com.pl e-mail: lecznica_demeter@op.pl

œluby, chr zty, komunie, reporta¿e
sesje zdjêciowe, portrety, akty
zdjêcia techniczne, reprodukcje

PANELE

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

Bia³o³êcki Festiwal
Sportów Wodnych
czytaj na str. 4
GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

SK£AD FABRYCZNY

SPECJALISTYCZNY
GABINET
STOMATOLOGICZNY
lekarz stomatolog

ŒCIENNE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

PIOTR ROZBICKI
• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
ne
p³at
• bezboleœnie bez
l¹dy
• klimatyzacja przeg
• konkurencyjne ceny
Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20
pt. 9-13
ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

POD£OGOWE

Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Moto Flesz
czytaj na str. 4

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
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Nadzwyczajna sesja Bia³o³êki

Oœwiatowe dylematy
Nadzwyczajna sesja rozpoczê³a siê od tzw. czêœci objazdowej. Radni ogl¹dali placówki oœwiatowe - szko³ê nr 112
przy P³u¿nickiej, któr¹ czeka
przebudowa, a raczej budowa
- czterdziestoletnie baraki s¹ w
op³akanym stanie; szko³ê nr
154, której modernizacja rozpocznie siê lada chwila i teren
przy Ostródzkiej, gdzie jak najszybciej powinna siê rozpocz¹æ
budowa gimnazjum. Ogromnej
pilnoœci tej kwestii nie dostrzegaj¹ w³adze miasta - Biuro
Edukacji m.st. Warszawy w piœmie przes³anym do w³adz
dzielnicy mówi o braku uzasadnienia dla tej inwestycji.
Burmistrz Jerzy Smoczyñski
z takim stanowiskiem siê nie
zgadza. Stan zabudowy i prognoza demograficzna na pó³nocno - wschodnim obszarze
Bia³o³êki wskazuj¹, ¿e gimnazjum przy Ostródzkiej jest nieodzowne. Budowa powinna siê
rozpocz¹æ ju¿ w tym roku. 15
sal lekcyjnych, hala sportowa.
Szko³a powinna obs³ugiwaæ
czterystu uczniów. Badania
wskazuj¹, ¿e liczba uczniów w
Bia³o³êce przyrasta rocznie o
ponad 10 proc. Burmistrz przypomnia³, ¿e ustawa nak³ada na
dzielnice obowi¹zek zapewnienia m³odzie¿y warunków do
nauki i nie wyobra¿a sobie, by
uczniowie t³oczyli siê na kilku
zmianach w gimnazjum przy

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
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
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

Kobia³ki lub na P³u¿nickiej, doje¿d¿aj¹c m.in. z osiedli przy
Skarbka z Gór zakorkowanymi
Modliñsk¹ czy P³ochociñsk¹.
W³odarze dzielnicy nie chcieliby równie¿, by m³odzie¿ doje¿d¿a³a do gimnazjów po³o¿onych poza Bia³o³êk¹. Pod nowe
gimnazjum przy Ostródzkiej jest
ju¿ przygotowany grunt - Agencja Rolna Skarbu Pañstwa jest
gotowa przekazaæ teren, czeka
jedynie na decyzjê miasta o
udzieleniu dzielnicy pe³nomocnictwa. Na budowê gimnazjum
s¹ w tym roku œrodki - 6 mln z³,
budynek jest zaprojektowany i
jeœli budowa nie ruszy, pieni¹dze trzeba bêdzie oddaæ. Ca³kowity koszt inwestycji szacuje siê na 16,5 mln z³.
Szko³a nr 154 jest ju¿ zaprojektowana, przetarg na jej rozbudowê zostanie og³oszony
jeszcze w tym roku, brakuje
trzech uzgodnieñ ze s³u¿bami
miejskimi. Koszt inwestycji to 14
mln z³ - dobudowane zostanie
drugie skrzyd³o i hala sportowa.
Na czas rozbudowy uczniowie
bêd¹ przeniesieni do gimnazjum
przy Van Gogha. Szko³a nr 112
powinna byæ wyburzona i na jej
miejsce zbudowana nowa. Na
budowie bêd¹ dŸwigi i ciê¿ki
sprzêt, wiêc uczniowie i tej szko³y bêd¹ musieli byæ ewakuowani - czêœæ zapewne do szko³y
344, czêœæ do 257. To jednak nie
wystarczy. Gdyby w³adze miasta
wyrazi³y zgodê na gimnazjum
przy Ostródzkiej, mo¿na by³oby
poczekaæ z budow¹ 112.
Uczniowie z tej szko³y mogliby
byæ czasowo przeniesieni do
budynku nowego gimnazjum.
W dyskusji przewa¿a³y g³osy poparcia dla inwestycji przy
Ostródzkiej. Byli jednak¿e malkontenci. Radny Andrzej Opolski niepokoi³ siê wysokimi kosztami inwestycji oœwiatowych i
zastanawia³ siê nad sensownoœci¹ budowy rachitycznych
szkó³. Na te s³owa oburzyli siê
burmistrz Jerzy Smoczyñski i
naczelnik wydzia³u oœwiaty. Bia³o³êckim szko³om nie mo¿na
zarzuciæ rachitycznoœci pod
¿adnym wzglêdem. Te nowo
wybudowane s¹ najnowoczeœniejsze w Warszawie, a jeœli
chodzi o poziom nauczania to
np. 231 i 31 od czterech lat s¹
najlepszymi szko³ami w Bia³o³êce i znajduj¹ siê w gronie najlepszych w Polsce - wskazuj¹
na to pierwsze miejsca w egzaminach zewnêtrznych. Nauczyciele wszystkich bia³o³êckich
szkó³ kszta³c¹ siê ustawicznie,
wiêkszoœæ z nich to mianowani, wielu jest tzw. dwuprzedmiotowców. Nauczyciele uzyskuj¹
równie¿ miêdzynarodowe certyfikaty na nauczanie w jêzykach innych ni¿ polski. Po bardzo d³ugiej i gor¹cej dyskusji
uchwa³a w sprawie wyra¿enia
stanowiska na temat budowy
gimnazjum przy Ostródzkiej zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
W interpelacjach i wolnych
wnioskach pojawi³a siê m.in.
sprawa budynku komunalnego.
Projekt techniczny jest w trakcie odbioru, wp³ynê³y uzgodnienia o warunkach zabudowy
i jeœli nie bêdzie odwo³ania od
decyzji - jak powiedzia³ burmistrz Tadeusz Semetkowski
odwo³aæ siê mo¿e jedynie Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa „Praga”, choæ jest to na
obecnym etapie ma³o prawdopodobne. S¹ w bud¿ecie 3 mln
z³ na rozpoczêcie budowy i jest
obietnica prezydenta Warszawy, ¿e kolejne, potrzebne na inwestycjê œrodki, równie¿ bêd¹
wp³ywaæ. Anna WoŸniakowska
przypomnia³a, ¿e prezydent nie
udzieli³ w³adzom dzielnicy pe-

³nomocnictwa na budowê boiska przy Œreniawitów - Nagodziców i pyta³a, czy do ka¿dej
inwestycji nale¿y takie pe³nomocnictwo uzyskaæ. Burmistrz
Semetkowski poinformowa³, ¿e
budowa boiska odbywaæ siê
bêdzie na gruncie wieczyœcie
dzier¿awionym przez RSM
„Praga” i st¹d potrzeba udzielenia pe³nomocnictwa. Radny
Opolski poprosi³ o pe³ne sprawozdanie z budowy gimnazjum
przy Van Gogha. Otrzyma je z
pewnoœci¹ na jednej z kolej(egu)
nych sesji.

Malutki, radosny,
prêgowany kotek
do oddania.
Wiadomoœci pod
nr tel. 618-00-80.

Zamieszkaj
w willowej okolicy
na Zaciszu
BliŸniak
pow. segmentów
113 i 104 m2
plus poddasze
20 i 26 m2
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

Sportowy dyktat
Boiska do gry w pi³kê zlokalizowane w pobli¿u budynków
mieszkalnych s¹ przekleñstwem. W ubieg³ym roku pisaliœmy o placu sportowym po³o¿onym tu¿ pod oknami domu
na osiedlu Kamiñskiego w Bia³o³êce. Mieszkañcy nie maj¹
chwili spokoju. W dzieñ i w nocy
m³odzie¿ gra w pi³kê no¿n¹,
siatkow¹ i koszykówkê nie
szczêdz¹c garde³. Nie ma co
marzyæ o otwarciu okien. Nie
pomog³y protesty w zarz¹dzie
RSM „Praga”. Temat powraca,
tym razem na Targówku.
Przy Smoleñskiej 73, tu¿ pod
blokiem mieszkalnym, zlokalizowano boisko, które mocno
daje siê we znaki okolicznym
mieszkañcom. Krzyki, ha³asy,
dewastacja zieleni - oto jak
bawi siê m³odzie¿. Jak informuj¹ nas mieszkañcy, sytuacja
jest nie do zniesienia. Poruszaj¹cy siê w okolicy boiska ludzie
co rusz obrywaj¹ pi³k¹, nasadzone krzewy zosta³y wyrwane. - Mamy doœæ tego boiska,
chcemy jego likwidacji. Co to za
porz¹dki, ¿eby uszczêœliwiaæ
ludzi wbrew ich woli? Kto s³ysza³, ¿eby tak zak³ócano nam
spokój? P³acimy ciê¿kie pieni¹dze za nasze mieszkania i nie
mamy w nich spokoju. Czy
wszêdzie musi panowaæ dyktat m³odoœci? Wszystko ma byæ
dla m³odzie¿y? A kto myœli o
komforcie nas - ludzi starszych
i w œrednim wieku?
Te pytania s¹ wielce zasadne, tyle, ¿e niestety niewiele
mo¿na zrobiæ. ¯adne przepisy
nie reguluj¹ w Polsce kwestii
lokalizacji placów zabaw dla
dzieci i boisk osiedlowych. W
zwi¹zku z tym - chcemy czy nie
chcemy - musimy znosiæ krzyki, odg³osy odbijania pi³ki,
przenikliwe dŸwiêki gwizdków,
a bywa, ¿e i soczyste przekleñstwa bawi¹cej siê m³odzie¿y. I
nie ma co liczyæ na kulturê lokalizuj¹cych te obiekty w pobli¿u miejsc zamieszkania
w³adz spó³dzielni czy zarz¹dców nieruchomoœci komunalnych, którzy twierdz¹, ¿e organizuj¹c place zabaw i boiska
spe³niaj¹ wolê mieszkañców. A

przecie¿ wydaje siê to tak
oczywiste - place sportowe i
miejsca zabaw dzieci powinny
byæ sytuowane tak, by nikomu
nie przeszkadza³y. Przeciwnikom boisk i placów zabaw po³o¿onych tu¿ pod oknami budynków nie pozostaje chyba
nic innego poza skrzykniêciem siê i doprowadzeniem do
uchwalenia ustawy, która raz
na zawsze rozwi¹za³aby ten
problem. Wszak ka¿dy obywatel ma inicjatywê ustawodawcz¹, a wiêc - kup¹ moœci
panowie. Jeœli bêdzie nas wielu, mo¿emy wygraæ.
(egu)

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30,
0603-956-654
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Elastyczne
W
E
protezy nylonowe N
Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)
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
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
sob 8-14
- ciasta domowe

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

Jaki jest trawnik, ka¿dy widzi!
Przysz³o nam dzisiaj poruszyæ
temat ciut nieprzyjemny, ¿eby nie
powiedzieæ brzydko œmierdz¹cy.
Racjê przyzna mi ka¿dy, komu
przydarzy³ siê ten przykry wypadek, i choæ raz wdepn¹³ w psi¹
kupê, a mog³o mieæ to miejsce
w ró¿nych sytuacjach: w drodze
do szko³y, pracy, na randkê. Taka
przygoda ka¿dego mo¿e wyprowadziæ z równowagi. Kto jest
temu winien?
OdpowiedŸ nie jest prosta, i
zale¿y kogo te¿ o to zapytamy.
W³aœciciel psa mo¿e powiedzieæ, ¿e samorz¹dowców, bo
nie daj¹ odpowiednich akcesoriów które pomaga³yby sprz¹taæ po ich pieskach, inni powiedz¹, ¿e nie ma specjalnych
pojemników, a jeszcze inni, ¿e
nie ma wyznaczonych miejsc.
Sytuacja jest dosyæ trudna,
czystych trawników coraz bardziej brakuje, zreszt¹ jak da siê
zauwa¿yæ, chodniki te¿ czêsto
s³u¿¹ za psi¹ toaletê. Zmiany
zachodz¹ powoli. Jeszcze rok
temu, teoretycznie, mo¿liwa
by³a taka sytuacja, kiedy stra¿nik miejski wypisuje mandat
psu, który przed chwil¹ za³atwi³
siê na trawniku, lub t³umaczy

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

SUPERDENTYSTA

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. 674-66-06, 674-19-02

mu, ¿eby posprz¹ta³ po sobie.
Absurd, a jednak funkcjonowa³
w naszym prawie niejasny zapis, kto ma odpowiadaæ za zanieczyszczanie – sprawca, czyli
pies czy jego w³aœciciel. Prawo
siê zmieni³o, ale rzeczywistoœæ
zmienia siê powoli. Na szczêœcie w Parku Praskim pojawi³y
siê ju¿ pojemniki na odchody
zwierzêce, co zobowi¹zuje ich
w³aœcicieli, ¿eby po nich sprz¹tali. Szczerze mówi¹c, nie widzia³em jeszcze takiej sytuacji,
¿eby ktoœ sprz¹ta³ po swoim
psie, ale nie znaczy, ¿e nie ma
takich ludzi. Nie widzi siê tych
kulturalnych i odpowiedzialnych,
wœród tak wielkiej liczby osób
dla których nie ma znaczenia to,
gdzie za³atwi siê ich pies.
Nie s³ysza³em tak¿e, ¿eby
stra¿nik miejski upomina³
kogoœ za zanieczyszczanie,
mimo ¿e ma do tego odpowiednie narzêdzia. Wysokoœæ mandatu, jaki mo¿e otrzymaæ w³aœciciel psa, za³atwiaj¹cego siê
na trawniku, waha siê od 20
do 500 z³, jednak i tak z regu³y
koñczy siê upomnieniem.
Niekiedy, miêdzy innymi w
celu uchronienia trawników
przed przekszta³ceniem w „psi¹
toaletê”, administracja lub dozorca, ogrodzili skrawek zieleni. Bariera taka, jeœli p³otek nie
by³ wysoki nie stanowi³a przeszkody, a jeœli nawet, to sam
by³em kilkakrotnie œwiadkiem,
jak w³aœciciel przesadza³ swojego pieska w wiadomym celu.
Oprócz trawników bardzo
popularne wœród za³atwiaj¹cych siê czworonogów s¹: piaskownice i place zabaw. Niebezpieczeñstwo takiego stanu
rzeczy polega na tym, ¿e za-

bawa w pobli¿u psich odchodów mo¿e skoñczyæ siê toxacar¹ lub b¹blowcem- groŸnymi
chorobami, zw³aszcza dla dzieci. Odpowiedzialnoœæ za taki
wypadek bêdzie ponosi³ w³aœciciel, który nie dopilnowa³
swojego czworonoga.
W tej trudnej sytuacji trzeba
dostrzec próby jej zmiany. W
Warszawie ruszy³a kampania
informacyjna „Kupa œmiechu?”,
czêœæ akcji „Stolica czystoœci”,
która ma za zadanie edukowaæ
posiadaczy psów i informowaæ
o zagro¿eniach, o których ju¿
wspomina³em. Miejmy nadziejê , ¿e dziêki niej wzroœnie odpowiedzialnoœæ ludzi za ich
czworono¿nych przyjació³. Z
drugiej strony, istniej¹ plany
stworzenia w stolicy specjalnych, wyznaczonych miejsc, w
których bêd¹ mog³y za³atwiaæ
siê psy. Skoro pomys³ przyj¹³
siê w innych miastach, takich
jak Wroc³aw i Toruñ, nie mówi¹c ju¿ o innych pañstwachto chyba warto spróbowaæ.
Podjête kroki pomog¹ pogodziæ w³aœcicieli zwierz¹t z tymi,
którzy ich nie posiadaj¹. TN

Zapraszam od 1 wrzeœnia

Gabinet
Logopedyczny
Ewa Bielecka
- terapia wad wymowy
- terapia pedagogiczna
ul. Polnych Kwiatów 54c/3

0509-69-69-81;
499-26-58
www.gabinet-logopedyczny.waw.pl

Pokonaæ ból
Rwa kulszowa - bardzo
przykry, ostry, bezlitoœnie
przeszywaj¹cy ból, który pocz¹tkowo mo¿e byæ odczuwany na wysokoœci pleców,
stopniowo przemieszczaj¹c
siê wzd³u¿ poœladków i bioder, by po tylnej czêœci nogi
dotrzeæ a¿ do stopy. Rwa kulszowa powoduje ca³kowite
unieruchomienie, czasem na
kilka tygodni. O schorzeniu i
sposobach zapobiegania rozmawiamy z Jackiem Twarowskim, profesjonalnym masa¿yst¹ i rehabilitantem.

Jakie s¹ przyczyny ataku rwy kulszowej?
- Mo¿e to byæ wada postawy, nieprawid³owe podnoszenie czegoœ ciê¿kiego, wykonanie nag³ego ruchu czy skrêtu tu³owia, zmiany zwyrodnieniowe stawów, osteoporoza,
ci¹¿a. Ból powstaje na skutek
ucisku na nerw kulszowy.
Mo¿e to byæ spowodowane
wypadniêciem kr¹¿ka miêdzykrêgowego lub obrzêkiem
objêtych stanem zapalnym
powierzchni stawowych.
Nerw mo¿e byæ równie¿ dra¿niony wskutek zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa. W
czasie ci¹¿y rosn¹cy p³ód
mo¿e przyciskaæ nerw do krêgos³upa. Bywa, ¿e przewlek³a
rwa kulszowa mo¿e byæ spowodowana przez ucisk na
nerw kawa³ka chrz¹stki od³amanej z uszkodzonego kr¹¿ka miêdzykrêgowego, ale to
rzadkie przypadki.
W jaki sposób organizm
reaguje na ból?
- To zale¿y od stopnia nasilenia bólu. Jeœli jest ostry i
gwa³towny nastêpuje unieruchomienie tu³owia, najczêœciej w niewygodnej i przymusowej pozycji. Jeœli ból jest
s³abszy pacjent porusza siê
z trudem, utyka. Miêœnie ple-

Zdrowie
kobiet
W Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala
Bródnowskiego istnieje
mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnego badania mammograficznego w ramach
realizowanego przez Pracowniê „Populacyjnego programu wykrywania raka metod¹ mammografii przesiewowej w Polsce 2005”
Do programu mog¹ zg³aszaæ siê bez skierowania
kobiety w wieku 50–69 lat,
które nie mia³y wykonywanej mammografii w ci¹gu
ostatnich 24 miesiêcy.
Na badania nale¿y zg³aszaæ siê z numerem PESEL
i dowodem ubezpieczenia w
NFZ. Zapisy i szczegó³owe
informacje w Rejestracji Zak³adu Ultrasonografii oraz
po numerem telefonu:

326–54–81w godz. 11-17

ców s¹ napiête - to reakcja
obronna organizmu na ból,
pacjenci narzekaj¹ równie¿
na os³abienie si³y miêœni nóg.
Silny ból, spowodowany
nim stres i niepokój. Jakie
zachowania zaleca³by Pan
by zminimalizowaæ konsekwencje ataku rwy kulszowej?
- Jeœli to mo¿liwe nale¿y
po³o¿yæ siê na brzuchu z rêkami wzd³u¿ cia³a, pod
brzuch pod³o¿yæ poduszkê.
Bezwzglêdnie nale¿y przyj¹æ
zalecan¹ dawkê leków przeciwbólowych najlepsze s¹
te, które ³¹cz¹
w sobie sk³adniki uœmierzaj¹ce ból i przeciwzapalne.
Trzeba zachowaæ spokój,
zdenerwowanie tylko pogarsza stan chorego. Warto
zwróciæ uwagê w jakich pozycjach ból jest mniejszy i staraæ siê utrzymywaæ w³aœnie
takie pozycje. Pod ¿adnym
pozorem nie nale¿y siê schylaæ, podnosiæ przedmiotów z
pod³ogi. Nie powinniœmy pozwoliæ by osoby niepowo³ane
dotyka³y naszych pleców.
Oczywiœcie nale¿y skontaktowaæ siê z lekarzem i masa¿yst¹.
Pacjenci chwal¹ Pañski
profesjonalizm i ciep³y do
nich stosunek. Wspó³pracuje Pan z kilkoma warszawskimi szpitalami. Jest
Pan dyplomowanym masa¿yst¹ i rehabilitantem. W
jaki sposób pomaga Pan
osobom cierpi¹cym na rwê
kulszow¹? Czy mo¿na zapobiegaæ temu schorzeniu
przy pomocy masa¿u?
- Od dziesiêciu lat pracujê
jako masa¿ysta i rehabilitant,
wci¹¿ doskonalê swoje umiejêtnoœci, odwiedzam chorych
w ich domach jeœli jest taka
potrzeba, doradzam w doborze rodzaju æwiczeñ do indywidualnego wykonywania.
Lekarze bez wahania powierzaj¹ mi swoich pacjentów. A
jeœli chodzi o rwê kulszow¹ to
jej atak poprzedzaj¹ pewne
zwiastuny, o których mówiê
pacjentom. Jeœli uda siê wyprzedziæ atak mo¿na go ca³kowicie wyeliminowaæ, w³aœnie przy pomocy odpowiedniego masa¿u. Systematyczny masa¿, który wykonujê
mo¿e sprawiæ, ¿e ataki rwy
kulszowej nie wyst¹pi¹ w
ogóle.
Rozmawia³a
El¿bieta Gutowska
Warto poddaæ siê dobroczynnemu wp³ywowi r¹k Jacka Twarowskiego. To znakomite wsparcie dla leczenia
farmakologicznego, niezawodna profilaktyka chorób m.in. rwy kulszowej.
Ze szczegó³ami terapii
mo¿na siê zapoznaæ na stronie www.gabinet.strona.pl.

Zapisy do Gabinetu
„Zdrowie”
Jacka Twarowskiego
przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79
pod nr telefonu

610-06-73.

nowa gazeta praska

Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Lecznictwa
Otwartego Praga Pó³noc organizuje 16 paŸdziernika „Bia³¹
niedzielê” w przychodni przy ul. D¹browszczaków 5a w godzinach 10 - 16.
Zapraszamy na bezp³atne konsultacje specjalistów i badania profilaktyczne. Konsultacje specjalistów: diabetologa,
kardiologa, pulmonologa, gastrologa, okulisty i urologa.
Badania profilaktyczne: cytologia (kobiety w wieku 35-59
lat), spirometria (osoby w wieku 40-65 lat), badania poziomu cholesterolu we krwi (osoby w wieku 35-55 lat w godz.
9-12, badania na czczo), krew na PSA (w kierunku chorób
gruczo³u krokowego - mê¿czyŸni w wieku 50-69 lat), test
ka³u na krew utajon¹ (osoby w wieku 50-65 lat).

3

Szpital Praski (al. Solidarnoœci 67) zaprasza
na bezp³atne badania profilaktyki onkologicznej
Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego
przeznaczony jest dla osób w wieku 50-65 lat. Informacje i
zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 619-14-94
Program wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy
przeznaczony jest dla kobiet w wieku 30-59 lat. Badania
prowadzone s¹ przez Poradniê dla Kobiet. Informacje i zapisy w godz. 9-14 pod nr tel. 818-50-61 wew. 1232
Program wczesnego wykrywania nowotworu gruczo³u krokowego (prostaty). Przeznaczony jest dla mê¿czyzn w wieku 50-69 lat. Badania prowadzone s¹ przez Oddzia³ Urologii. Informacje i zapisy w godz. 10-13 pod nr tel. 619-15-20
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Bia³o³êcki Festiwal Sportów Wodnych
Na zakoñczenie lata, 2 paŸdziernika, w piêkn¹, s³oneczn¹
niedzielê, na Kanale ¯erañskim spotkali siê mi³oœnicy
sportów wodnych. Ju¿ po raz
trzeci odby³y siê tu Wyœcigi
Smoczych £odzi. Pierwszy raz
wziê³y w nich udzia³ warszawskie s³u¿by mundurowe.
Organizatorami zawodów
by³ Klub Sportowy Spójnia
Warszawa, firma Plastex oraz
pomys³odawca i inicjator imprezy, Parafialny Klub Sportowy AGAPE, dzia³aj¹cy przy
parafii Najœwiêtszej Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci. Klub
AGAPE ju¿ od dwóch lat propaguje tê ma³o jeszcze w Polsce znan¹ dyscyplinê sportow¹. A jest ona bardzo stara.
Wywodzi siê z Chin i ma ju¿
ponad 2000 lat. Geneza regat
smoczych ³odzi wi¹¿e siê z legend¹ o poecie-filozofie Qu
Yuan, który na skutek intryg
zosta³ wygnany z dworu cesarskiego. Kiedy zdesperowany
chcia³ siê utopiæ w rzece Mi Lo,
pospieszyli mu na pomoc rybacy. P³ynêli na d³ugich
³odziach i bili w bêbny, aby
odstraszyæ ¿ar³oczne ryby.
Choæ poety nie uda³o siê uratowaæ, na pami¹tkê tego wydarzenia, co roku urz¹dzano
wyœcigi rybackich ³odzi. W ten
sposób narodzi³ siê sport, który d³ugi czas by³ specjalnoœci¹
Chiñczyków. Jednak od 25 lat
jest popularny i w innych krajach, szczególnie w Stanach
Zjednoczonych i w Kanadzie.
Dla polskich wodniaków odkry³ go w 1997 roku trener i
dzia³acz sportowy W³odzimierz Schmidt, który zorganizowa³ pierwsze zawody w
Gdañsku na Mot³awie. Obec-

nie istnieje Polska Federacja
£odzi Smoczych, zrzeszaj¹ca
kluby z ró¿nych miast.
W niedzielnych zawodach
wziê³o udzia³ 8 za³óg. Trzy osady wystawi³ klub sportowy Spójnia, nastêpne trzy – warszawskie s³u¿by mundurowe: Komenda Miejska Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej m. st. Warszawy, Stra¿ Miejska m. st. Warszawy oraz policja z komisariatu
Bia³o³êka. Wystartowa³a te¿ za³oga TKKF Szczêœliwice i wreszcie osada „Szarych eminencji”,
czyli przyjació³ organizatorów.
Wyœcigi rozpoczê³y siê o
godz. 10. Startowa³y po dwie
³odzie na dystansie ok. 200 m.
Za³oga ka¿dej ³odzi sk³ada³a
siê z 12 osób, 10 wioœlarzy,
sternika i dobosza, a w³aœciwie
bêbniarza. Rytmiczne dŸwiêki
bêbna zagrzewa³y zawodników do walki. Tradycji sta³o siê
zadoœæ -nie oby³o siê bez k¹pieli. W czasie jednego z wyœcigów, za³odze Stra¿y Miejskiej zerwa³ siê sznur podtrzymuj¹cy bêben, który wraz z
bêbniark¹ wpad³ do wody.
Bêbniarkê i bêben wy³owiono,
a wyœcig zosta³ powtórzony.
Rywalizacja zakoñczy³a siê
podwójnym zwyciêstwem Klubu
Sportowego Spójnia. Oficjalne
wyniki zawodów s¹ nastêpuj¹ce:
1 miejsce – za³oga „Spójnia I”
z czasem 56,73 sek.
2 miejsce - za³oga „Spójnia II”
z czasem 57,18 sek.
3 miejsce – za³oga „Szare eminencje” z czasem 58,76 sek.
4 miejsce – za³oga Stra¿y Miejskiej z czasem 1min,01,62 sek.
5 miejsce – za³oga TKKF
Szczêœliwice z czasem
1min,02,78 sek.
6 miejsce – za³oga Policji Bia³o³êka z czasem 1 min,04,04 sek.
7 miejsce – za³oga „Spójnia” Kobiety z czasem 1min,05,28 sek.
8 miejsce – za³oga Stra¿y Po¿arnej z czasem 1min,12,80 sek.
Po emocjonuj¹cym wyœcigu
nast¹pi³o wrêczenie dyplomów
i pucharów, ufundowanych
przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Warszawa Bia³o³êka.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie dyrektor El¿biecie Rêbelskiej.

Za³oga Spójni œwiêtowa³a
swoje zwyciêstwo szampanem. S³u¿by mundurowe tym
razem nie dosta³y nagród. Ich
zawodnicy œcigali siê po raz
pierwszy i to z osobami trenuj¹cymi tê dyscyplinê. Nie zniechêci³o ich to jednak. Wrêcz
przeciwnie. Zapalili siê do tego
sportu, chc¹ trenowaæ, aby na
wiosnê wystartowaæ ponownie. Organizatorzy obiecuj¹
nastêpne zawody w maju lub
czerwcu przysz³ego roku. Maj¹
nadziejê, ¿e weŸmie w nich
udzia³ m³odzie¿ z praskich parafii, s³u¿by mundurowe i
przedstawiciele samorz¹dów.
Zaraz po wyœcigach Smoczych £odzi odby³y siê regaty
kajakowe. Zawody rozgrywane by³y w trzech kategoriach:
- Memoria³ Wojtka Kozery –
wyœcigi seniorów
- Memoria³ Jerzego Górskiego – wyœcigi juniorów

Moto Flesz

Jubileuszowa „szeœæsetka”
NOWA ODZIE¯
MARKOWYCH FIRM
koñcówki serii
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ZDROWIE I RELAKS
DLA DOROS£YCH I DZIECI
Systematyczne 50-minutowe inhalacje w mikroklimatycznej jaskini solnej
wspomagaj¹ leczenie: chorób dróg oddechowych (astma, zapalenia zatok),
chorób laryngologicznych, niedoczynnoœci tarczycy, nerwic, schorzeñ dermatologicznych, spadków odpornoœci na stres, odbudowuj¹ w³asne mechanizmy obronne organizmu, zapobiegaj¹ chorobom dróg oddechowych, grypie, katarowi siennemu.
DLA DZIECI DO LAT 3 SEANS GRATIS

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!

Kredyt gotówkowy

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

Debiutuj¹cy we W³oszech w
1955 roku fiat 600 jeszcze przez
kilka nastêpnych lat by³ najczêœciej spotykanym samochodem
w Europie. Kolejne, bardziej
wspó³czesne wersje tego ma³ego autka ciesz¹ siê tak jak kiedyœ „szeœæsetka” nies³abn¹c¹
do dziœ popularnoœci¹.
Swoj¹ popularnoœæ zawdziêczaj¹ g³ównie doœæ przystêpnej
cenie, niskim kosztom eksploatacji oraz szerokiej dostêpnoœci czêœci zamiennych. W wielu
polskich rodzinach cinquecento
i seicento s³u¿y³y nie tylko do
pokonywania zakorkowanych
ulic, lecz za³adowane po brzegi
baga¿em stanowi³y auta do dalszych urlopowych podró¿y. Tak,
tak...”szeœæsetce” stuknê³o ju¿
pó³ wieku i na to wygl¹da, ¿e
nadal cieszyæ nas bêdzie swoim widokiem.
To ogromne wydarzenie, jakim jest 50-lecie „szeœæsetki”
specjaliœci od marketingu fiata
postanowili uczciæ. Oddaj¹c
jednoczeœnie ho³d autu zas³u¿onemu dla historii motoryzacji wyprodukowali jubileuszow¹
wersjê seicento o nazwie 600.
O jubileuszu przypominaj¹
chromowane listwy boczne z
cyfr¹ okreœlaj¹c¹ rocznicê, ko³paki, zderzaki i lusterka w ko-

lorze nadwozia oraz pas biegn¹cy przez praw¹ czêœæ pokrywy silnika, dachu i pokrywy
baga¿nika. Nadwozie odnowionego fiata 600 bêdzie dostêpne w trzech, modnych kolorach
z „tamtych lat”, czyli: koœæ s³oniowa, niebieski i zielony. We
wnêtrzu dwukolorowa tapicerka siedzeñ, dominuj¹cy szary
z kolorowymi wstawkami uzale¿nionymi od koloru nadwozia.
Fiat 600 w standardzie otrzyma Immobiliser, ABS z EBD,
manualn¹ klimatyzacjê, elektryczne sterowanie szyb przednich, radio z odtwarzaczem CD
i dwoma g³oœnikami oraz pakiet
bezpieczeñstwa, czyli poduszki
powietrzne dla kierowcy i pasa¿era. Jubileuszowy model

otrzyma³ równie¿ lepszy silnik.
Jest to jednostka benzynowa o
pojemnoœci 1.1 litra z wielopunktowym wtryskiem paliwa i
mocy 54 KM uzyskiwanej przy
5000 obr/min i maksymalnym
momencie obrotowym, wynosz¹cym 88 Nm przy 2750 obr/
min. Zu¿ycie paliwa okreœlono
na œrednim poziomie 6.1 l/100
km. W Polsce jubileuszowego
fiat 600 bêdziemy mogli zakupiæ za 27 400 PLN.

Vectra zyskuje popularnoœæ

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
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

- Memoria³ Damiana Œwierczyñskiego – wyœcigi dla dzieci.
Na ¯erañ przybyli sympatycy kajakarstwa z ró¿nych klubów z ca³ej Polski. Mo¿na by³o
tego dnia zobaczyæ tu nawet
olimpijczyków z Aten. Seniorzy
œcigali siê na dystansie 5 km,
juniorzy – 3 km, a dzieci na
dystansie 2 km.
Piêkna pogoda sprzyja³a
sportowcom. Wspania³a atmosfera panuj¹ca podczas
zawodów udowodni³a, jak
wa¿ne s¹ takie imprezy, propaguj¹ce rekreacjê, spêdzanie
wolnego czasu nad wod¹.
Kana³ ¯erañski to idealny teren dla sportów wodnych, a
szczególnie dla Smoczych
£odzi, które wymagaj¹ du¿o
miejsca. Warto rozpropagowaæ tê dyscyplinê sportu jako
œwietn¹ zabawê rekreacyjn¹
dla ka¿dego.
Joanna Kiwilszo

Kredyt na Wyposa¿enie
i Remont Domu
„Dom jak Nowy”
- 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

Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52
Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 20/420, tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

Opel, który w po³owie wrzeœnia przedstawi³ swoim klientom
nowy model vectry zebra³ ju¿
imponuj¹c¹ liczbê 35 tysiêcy zamówieñ! Zamówienia przyjmowano z du¿ym wyprzedzeniem
(2-3 miesi¹ce) przed jego oficjaln¹ premier¹ i sprzeda¿¹. Nie

zmienia to jednak faktu, ¿e ich
iloœæ jest ogromna. Niemiecka
marka cieszy siê du¿ym zaufaniem wœród europejskich klientów i byæ mo¿e to w³aœnie vectra poprawi dosyæ niskie wyniki
ogólnej sprzeda¿y nowych aut
Opla w Europie.

DORADCA PODATKOWY

Katarzyna Fija³
licencja Ministerstwa Finansów
pe³ny zakres us³ug ksiêgowych

ul. Mehoffera 26 paw. 4

676-84-93
0501-139-314
TARCHOMIN

Piêkne hobby na Zaciszu
Z roku na rok roœnie iloœæ
zg³oszeñ do konkursu „Ogród –
moje hobby”. W tegorocznej,
siódmej edycji wziê³y udzia³ 102
ogrody i balkony Osiedla „Zacisze”. Jury pod przewodnictwem
Anny Kuczyñskiej nie mia³o
³atwego zadania. Wyniki konkursu og³oszono 2 paŸdziernika w Domu Kultury „Zacisze” .
Laureatami nagród burmistrza Targówka zostali: Wies³awa i Cezary Smó³ko (ogród
przy ul. Rajmunda) oraz Danuta i W³odzimierz Kamiñscy
(balkon na ul. Reichera). Romuald Gronkiewicz podziêkowa³ wszystkim za udzia³ w konkursie i wybór piêknego hobby, uprawianego nie tylko na
w³asny u¿ytek, ale tak¿e ku radoœci innych.

Nagrody przewodnicz¹cego
rady dzielnicy przypad³y: Alinie
i Bogdanowi Królik (ogród przy
ul. Porannej Bryzy) oraz Annie
i Andrzejowi Chudzik (balkon
przy ul. Reichera); nagrody
Rady Osiedla Zacisze: Mariannie i Marianowi Zalewskim
(ogród przy ul. Rajmunda) oraz
Gra¿ynie i Dariuszowi Dyœ

Oœrodek Hospicjum Domowe zaprasza 22 paŸdziernika w godz. 10-14.30
na szkolenie dla m³odzie¿y:
„ABC pomocy choremu
le¿¹cemu w ³ó¿ku”
a o godz. 15:00 na debatê
pt. „Przekazywanie trudnej prawdy o nieuleczalnej chorobie”.
Oœrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zak³ad
Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów
ul. Tykociñska 27/35
tel./fax (22) 679 68 48,
tel. 679 67 00, 679 68 85
www.hospicjum-domowe.waw.pl

hospicjum@marianie.pol.pl

(balkon przy ul. Sennej). Radny Rady Warszawy, Dariusz
Klimaszewski, za najpiêkniejsze ogrody uhonorowa³ Jadwigê i Tomasza Roszkowskich z
ul. Czarna Droga oraz Barbarê i Waldemara Bo¿ków z ul.
Tarnogórskiej, a za balkon
Wandê i Kazimierza Wilczyñskich z ul. Pszczyñskiej.
Jako nagrodê specjaln¹ pizzeria „Italiano” z ul. Kana³owej
ufundowa³a uroczyst¹ kolacjê
dla Gra¿yny i Artura Chruœcielów oraz Bogus³awy i Mieczys³awa Tkaczyków, a tak¿e 8
talonów na pizzê.
Laureatk¹ nagrody specjalnej dyrektora DK „Zacisze” zosta³a Urszula Zab³ocka. Bo¿enna Dydek wyró¿ni³a ogród
z ul. Seledynowej za jego ar-

tystyczny kszta³t, z odrobin¹
„szaleñstwa”.
Jury przyzna³o tak¿e 47 wyró¿nieñ. Jedno z nich otrzyma³
ks.Andrzej Mazarski, proboszcz
parafii Œw. Rodziny. Konkursowe nagrody: drzewka, krzewy,
kwiaty – na trwa³e wzbogac¹
zasoby zieleni osiedla.
Bez sponsorów nie by³oby
nagród. Anna Kuczyñska
przewodnicz¹ca Rady Osiedla
Ma³gorzata Zembrzuska serdecznie dziêkowa³y burmistrzowi Romualdowi Gronkiewiczowi, dyrektorowi PGR
„Bródno” Waldemarowi Roleskiemu, dyrektor Bo¿ennie
Dydek, Przedsiêbiorstwu
Ogrodniczemu „Duet”, Bogus³awowi Kawa, w³aœcicielowi
„Italiano”. Uczestnicy uroczystoœci zrobili sobie wspólne
zdjêcie. Piosenki w wykonaniu
Kapeli Warszawskiej zachêci³y do tañców. Przy s³odkim poczêstunku mo¿na by³o porozmawiaæ z laureatami.
Czy piêkny ogród lub balkon
to kosztowne hobby? Na to pytanie, oprócz odpowiedzi potwierdzaj¹cych, us³yszeliœmy
m.in.: „Najpierw marzenia, po-

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

NFZ
NFZ

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

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne
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
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BUDWIT & KUBACKI S.C.
Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

tem koszty”, „Gdybyœmy mieli
wiêcej pieniêdzy, wiêcej by siê
posadzi³o”. Jadwiga i Tomasz
Roszkowscy chcieliby mieæ
du¿o piêknych kwiatów i nowoœci. Mo¿na obejœæ siê tanio i
dobrze dbaæ; nawet dziki oset i
rumianki mog¹ byæ piêkne. Jeœli siê chce i ma œrodki – kupuje siê genetyczne „wariacje” i
mo¿na komponowaæ. Niezbêdne s¹ œrodki ochrony roœlin.
Chwasty rosn¹ bardzo szybko.
Ogrodowi trzeba poœwiêciæ
bardzo du¿o pracy. Potrzebna
jest te¿ wiedza o tym, co lubi
roœlina. Ogród to kompozycja
z dynamicznymi zmianami.
Szkic musi zrobiæ ktoœ doœwiadczony, drobne zmiany
mo¿na wprowadzaæ samemu.
Jaki bêdzie konkurs „Ogród –
moje hobby 2006”? Anna Kuczyñ-

STOMATOLOGIA
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

ska wspomina, ¿e w ubieg³ym
roku trudno by³o pozyskaæ sponsorów i organizatorzy mieli w¹tpliwoœci, czy kontynuowaæ konkurs.
Ostatnio obserwuje, ¿e przybywa
zieleni i jej pasjonatów, gotowych
do rywalizacji. Choæ wiêc nowi
mieszkañcy osiedla przyjmuj¹ to
z rezerw¹ i niedowierzaniem –
warto kontynuowaæ inicjatywê,
która wesz³a ju¿ do tradycji.
Zdaniem Bo¿enny Dydek
wa¿ne jest, by zwiêksza³a siê
iloœæ i ró¿norodnoœæ konkursowych obiektów. Mo¿e uda siê
przenieœæ na Zacisze skandynawski model integracji lokalnej
spo³ecznoœci: zamkniêta ulica,
by mieszkañcy mogli siê wspólnie zabawiæ, pogawêdziæ, potañczyæ juz w przysz³ym roku. K.

Bielizna
dzienna i nocna
biustonosze
gorsety
body

50%
TANIEJ

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Start po meble
do „STARTU”
Na terenie Warszawy funkcjonuje wiele sklepów meblowych. Wybraæ meble ³adne
funkcjonalne i w rozs¹dnej cenie – nie jest wcale ³atwo.
Czêsto jeŸdzimy na drugi koniec miasta aby dokonaæ zakupu. Na szczêœcie s¹ sklepy
meblowe, w których – bez trudu mo¿na zaopatrzyæ siê we
wszystkie meble – jakie potrzebne nam s¹ do mieszkania. Takim w³aœnie sklepem
jest Sklep Meblowy „START”,
który po szesnastu latach
dzia³alnoœci na Saskiej Kêpie
– przeniós³ siê na ul. Modliñsk¹ 190.
Znajdziemy tu du¿y wybór
mebli pokojowych. S¹ zestawy sto³owe, sypialnie, meble
gabinetowe i m³odzie¿owe,
wykonane z naturalnego
drewna i okleiny , w ró¿nych
kolorach i wzorach. Meble tapicerowane : kanapy, sofy, fotele w dziesi¹tkach tkanin.
Szczególnym zainteresowaniem klientów, ciesz¹ siê meble eksportowe , znakomitej
jakoœci i wyj¹tkowo eleganckie, produkcji Piotrkowskiej
Fabryki Mebli – której autoryzowanym dystrybutorem jest
sklep „START”. Piêkne nowoczesne i aksamitne w dotyku
– meble z brzozy z kolekcji
„PORTO” , porz¹dne , solidne i w œwietnej cenie – meble
dêbowe z kolekcji „BEER” ,
„WERONA” czy „AROSA”.
Prawdziwym hitem wœród me-

bli tapicerowanych s¹ kanapy
„VERA”, „NEVADA” oraz „PATRYCJA”.
Kanapy te – mniejsze od tradycyjnych wersalek, maj¹ du¿y
pojemnik i rozk³adaj¹ siê , tworz¹c wielkie ³o¿a sypialne.
Wszystkie te meble mo¿na
kupowaæ pojedynczo , lub
skompletowaæ sobie dowolny
zestaw. Mo¿na równie¿ zamówiæ sobie dowolny mebel wykonany z p³yt meblowych.
Klienci czêsto zamawiaj¹:
szafy, szafki, komody, rega³y i
inne meble pojedyncze, gdy¿
s¹ one wyj¹tkowo tanie i mo¿na dopasowaæ je dok³adnie do
wnêtrza – jakim dysponujemy.
Zanim podejmiemy decyzjê
o zakupie odwiedŸmy:

Sklep Meblowy „START”
Warszawa Bia³o³êka
ul. Modliñska 190
Telefon 510-36-66

Z.P.U.H. Edyta

• Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania
i podwójnego klejenia
• Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

Chcieliœmy walczyæ
z Niemcami
Wrzesieñ to miesi¹c wielu
rocznic zwi¹zanych z II wojn¹
œwiatow¹. 1 wrzeœnia 1939
Niemcy napadli na Polskê, a
17 dni póŸniej zdradziecki cios
w plecy zada³ Polsce Zwi¹zek
Sowiecki. Oprócz tych smutnych, jest jeszcze jedna data,
weselsza, bliska szczególnie
pra¿anom – 14 wrzeœnia
1944. To data wyzwolenia
Pragi przez Koœciuszkowców.
Koœciuszkowcy to wywiezieni w g³¹b ZSRR polscy
mieszkañcy Kresów, uformowani w 1943 roku w wojsko.
Krwawo okupili odbicie Pragi
Niemcom. Niedawno na
krótk¹ rozmowê uda³o mi siê
namówiæ jednego z nich, weterana praskich walk, dziœ
kombatanta – pp³k Micha³a
£uszczyñskiego.
- Panie pu³kowniku, dlaczego tak ma³o siê dziœ
mówi o 14 wrzeœnia?
- To chyba sprawy polityczne. Nas, Koœciuszkowców nie
honoruj¹, czasem wrêcz obra¿aj¹. A przecie¿ jesteœmy
tymi samymi zes³añcami, co
ch³opcy od Andersa – te¿ byliœmy wywiezieni pod przymusem do ZSRR. Jednak los
zrz¹dzi³, ¿e czêœci uda³o siê,
tak jak memu bratu, wyjœæ z
Andersem. Polacy walczyli
wszêdzie, w ca³ej Europie.
Nam przecie¿ by³o obojêtne,
¿e idziemy akurat u boku Ar-

OKNA I DRZWI

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”
i WEWNÊTRZNE ”PORTA”
Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
Jesteœmy firm¹ o 7-letniej tradycji

05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a

W-wa, ul. Kondratowicza 4 tel./fax 786-41-09
(bazar, pawilon 24)
tel. kom. 508-381-229
pomiar, porada, wycena - gratis! tel. kom. 508-381-228

mii Czerwonej – chcieliœmy
walczyæ z Niemcami. Raz jeden siê zdarzy³o, ¿e Polacy
zatknêli sztandar w Berlinie –
myœmy zatknêli ten sztandar
w imieniu tych, co zginêli w
1939, w imieniu partyzantów,
w imieniu wszystkich walcz¹cych. No có¿, kiedyœ k³amano, ¿e „z³a” by³a Armia Krajowa, nas za to ho³ubiono, dziœ
jest odwrotnie.
- 14 wrzeœnia jest szczególnie wa¿ny dla mieszkañców Pragi.
- A jeœli chodzi o Pragê, to z
radoœci¹ prze¿ywaliœmy ten
moment. Od samego pocz¹tku sercem i myœlami byliœmy
tu, nad Wis³¹. Nagle mogliœmy
siê staæ ¿o³nierzami – wyrwaæ
z Syberii i walczyæ o Ojczyznê.
A mieszkañcy Pragi reagowali
wspaniale – wylegali z kryjówek i witali nas ze ³zami w
oczach. Pamiêtam siostry zakonne jak nas wyca³owa³y, jak
pomidorami nas czêstowa³y…
Chcieliœmy iœæ dalej.
- A jednak pomnik Koœciuszkowca stoj¹cy obok
Portu Praskiego okreœla siê
z³oœliwie „Obserwatorem
Praskim”.
- To bardzo przykre. Forsowanie Wis³y z pomoc¹ dla powstañców warszawskich nie
powiod³o siê. Kilka tysiêcy zabitych i rannych. Przecie¿ my
samo zajêcie Pragi okupiliœmy
wielkimi stratami. Taka by³a
zaciêta obrona niemiecka –
zasieki, pu³apki, bunkry – ale
Koœciuszkowcom musieli siê
poddaæ…
- Bardzo dziêkujê z rozmowê.
- Jeszcze tylko s³owo na
koniec – szkoda, ¿e dziœ nie
ma w zwyczaju zapraszaæ nas
do szkó³ na rozmowy, dyskusje i lekcje o patriotyzmie. Myœlê, ¿e jeszcze wiele mo¿emy
przekazaæ.
Rozmawia³ Adam Praski
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mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - okazja dla osób
które pragn¹ nauczyæ siê mówiæ po angielsku praktycznie,
skuteczn¹ metod¹ konwersacji u rutynowanego lektora, Tarchomin 676-73-65
ANGIELSKI tanio, ka¿dy zakres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka 839-3207, 0695-612-825
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
NAUKA GRY - fortepian, keybord 670-31-88, 0502-935-459
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26,
0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra, psycholog,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4, tel. 61952-31
US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, radiowe,
satelitarne, solidnie, gwarancja
665-04-89 lub 0601-867-980
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
DOMOFONY, naprawa, modernizacja, instalacja, konserwacja 0502-978-535

PROTEZY

ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i 0698
916 118
KSIÊGOWA, licencja MF, tanio,
dojazd 466-51-24, 0605-544757
KOMIS meblowy - skup
sprzeda¿, transport, Modliñska 83 tel. 0661-999-913,
676-60-69
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PIERZEMY dywany, wyk³adziny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek krawieckich. Teksana pasa¿ Œwiatowida 49 paw. 33
PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej, schniêcie trzy godziny,
dojazd gratis, 619-40-13, 0502928-147
PRANIE pierza i puchu (poduszki, 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 innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.0015.30, 17.00-21.00 tel. 614-9757
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 0604-460-142

DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

Tarchomin II

pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

ul. Atutowa 3

PRALNIA CHEMICZNA

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20

plac Hallera 9

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 618-96-52

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

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

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 19 sierpnia 2005 r. zosta³a
wydana z upowa¿nienia Prezydenta m. st. Warszawy dla
miasta sto³ecznego Warszawy Decyzja Nr 573/2005 o
pozwoleniu na budowê oœwietlenia drogi dojazdowej
do osiedla “D¹browianka” od ulicy Czeremchowej w
Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia odwo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego
za poœrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wysokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. Od ka¿dego
za³¹cznika ( ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000r. – Dz. U.
86, poz. 960).
Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹
w/w decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 51-03-192, pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19, sobota
10-16.
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa
18, 831-36-48
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw
- z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalnoœci
617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od
1991 r. Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl, e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0505307-360, 0602-219-012
DAM PRACÊ
SZKO£A tresury psów
„GRANICA” zatrudni od zaraz tresera psów - mi³oœnika zwierz¹t, 0507-292-311,
0504-649-287, 424-26-95

Muzyczne podziemie
Terminem „muzyczne podziemie” okreœla siê œrodowisko
piosenkarzy, zespo³ów muzycznych, którzy - z ró¿nych powodów - s¹ znani niewielkiej grupie odbiorców. Czêœæ takich
twórców ma zamiar zostaæ w tej
niszy, by obdzielaæ swoj¹ muzyk¹ tylko wybranych, czêœæ
ma nadziejê na wyjœcie z podziemia i tworzenie dla szerszego grona odbiorców. Daniel
Zych (Zyhacz, Zhz - zawsze
honor ziomuœ) ze Szmulek,
Pawe³ Borzyñski (LND - Landryn) z Woli oraz Tomek Mendygra³ (T0ny) z Grochowa od
maja bie¿¹cego roku nagrywaj¹
razem. Zainteresowa³a ich, a
potem bez reszty wci¹gnê³a,
kultura hip-hopu. Maj¹ po 17 lat.
Po krainie rapowania oprowadzi nas Zyhacz, uczeñ Technikum Elektronicznego.
- Przybli¿ naszym Czytelnikom, co to jest hip-hop i
jaka jest jego Twoja wizja.
Dla mnie hip-hop jest
¿yciem. Moim zdaniem jest to
muzyka, która nie ma jednego
odbiorcy, jest przeznaczona tak

dla m³odszych, jak i
dla starszych. Wyró¿nia j¹ szczeroœæ tekstów. W ka¿dym
utworze mo¿na znaleŸæ coœ dla siebie.
My, tak jak na przyk³ad Lady Pank czy
Pawe³ Kukiz, te¿ robimy muzykê, choæ trochê inn¹. Wykorzystujemy za zgod¹ autorów tak zwane sample (fragmenty piosenek, próbki dŸwiêków), albo sami je
tworzymy za pomoc¹
komputerów - z tego
powstaje podk³ad muzyczny. Jeœli ktoœ ma
wiêksze wtyki, to
mo¿e zapewniæ sobie wsparcie
DJ-eja. Naturalnie najwa¿niejsze jednak s¹ teksty.
- O czym œpiewasz?
Wiem, ¿e dla niektórych forma naszych tekstów mo¿e byæ
uznawana za wulgarn¹, innym
natomiast bardzo pasuje. Mój
hip-hop to teksty z serca, nie z
gazet. Rapujê o tym, co widzê

WINDYKACJA
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23
9.00 - 15.00

www.ster-fs.com
zlecenia od 2000 PLN bez op³at wstêpnych
wynagrodzenie p³atne z odzyskanych kwot
STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

Filipiñski uzdrowiciel
CONSTANCIO MANGLAN
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu
MERIDIAN w Baguio City na
Filipinach.Uznawany za jednego z najlepszych healerów na
Filipinach. Od piêciu lat odwiedza nasz kraj przynosz¹c nadziejê, pomoc i zdrowie tysi¹com Polaków.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w cie-

le cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne. Dzia³a na wszystkich
poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. pó³
godziny, ale czasami zabieg
trwa o wiele d³u¿ej. Zale¿y to od
stanu chorego. Od tego uzale¿-

nia te¿ wybór techniki. Raz s¹
to manualne manipulacje, kiedy
indziej uzdrawianie duchowe,
praniczne b¹dŸ magnetyzacja
tkanek. Tak zwane bezkrwawe
operacje, filipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycznym, choæ
czêsto pacjenci maj¹ odczucia
jakby grzeba³ im we wnêtrznoœciach lub coœ wyrywa³. S¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e ju¿ po pierwszej wizycie u niego ustêpuj¹ czêsto
wieloletnie schorzenia.
CONSTANCIO skutecznie
pomaga w leczeniu wielu chorób. Miêdzy innymi: nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych, prostacie, problemach hormonalnych, zapaleniu
stawów, problemach reumatycznych, zmianach reumatycznych,
chorobach uk³adu nerwowego,
depresji, udarze mózgu, migrenie, chorobie Parkinsona, parali¿u, problemach z kr¹¿eniem,
chorobach kobiecych, bólach
krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Przyjmuje w Warszawie na
Targówku w dniach:
18, 19, 25 i 26 paŸdziernika
2, 3, 8, 9, 15 i 16 listopada
Zapisy i informacje pod numerami telefonu:
(022) 679-22-47,
0605-324-865, 0505-172-054
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA”

Zyhacz
i co czujê. G³ównym tematem
jest oczywiœcie ¿ycie, to, co
mnie otacza. Chcê pokazaæ jak
mo¿na ¿yæ, jak mo¿na dobrze
¿yæ, jak unikaæ niebezpieczeñstw. Chcê obudziæ ludzi.
Wstrz¹sn¹æ nimi. Najnowszy
kawa³ek „Ukryty wymiar” jest
dedykowany ludziom takim jak
ja, z muzycznego podziemia.
Chcemy siê dalej rozwijaæ, wykorzystuj¹c to, na co nas staæ.
- Czy Twoi koledzy ze Szmulek te¿ chc¹ siê rozwijaæ?
Jest sporo osób, które
tworz¹, ale nie mówi siê o nich.
Mam te¿ rywali, którzy rapuj¹.
Mam te¿ znajomych, którzy
graj¹ muzykê gitarow¹. £¹czy
nas to, ¿e tworzymy dla znajomych, dla najbli¿szych.
- A mo¿e id¹c drog¹ pisania o Szmulkach, móg³byœ
siê staæ lokalnym bardem?
Myœlê, ¿e mo¿na tak to okreœliæ. Mam kilka tekstów o Szmulkach. W tym takie walcz¹ce ze
stereotypami, jak na przyk³ad,
¿e gdy cz³owiek jest st¹d, to
musi byæ z³odziejem. Mia³em
tak¹ przykr¹ historiê z dziewczyn¹, a w³aœciwie z jej rodzicami, gdy dowiedzieli siê, ¿e
jestem ze Szmulek i kazali nam
siê rozstaæ. Ale te¿ œpiewam o
marzeniach, bo kto ich nie ma...
- A propos marzeñ. Powiedz, co ju¿ uda³o siê Ci dokonaæ, a co masz w planach?
Moje pierwsze wystêpy
przed publicznoœci¹ bêdê pamiêta³ do koñca ¿ycia. W Gimnazjum Asnyka, festyn na
Szmulkach, zagraliœmy w klubie Punkt, klubie New Deep i
z pewnoœci¹ zagramy w wielu
innych miejscach. Dla mnie
najwiêkszym prze¿yciem by³o
spotkanie i otrzymanie propozycji wspó³pracy z raperem
Numer Raz. A plany? Chcia³bym wydaæ p³ytê. Mo¿e uda
mi siê wykorzystaæ dar, talent,
ale zobaczymy - ¿ycie poka¿e.
Wszystkim zainteresowanym podajemy adres e-mailowy Daniela: zyhacz@o2.pl.
Adam Praski
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

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

Wybory, wybory ...
Dwie rundy tegorocznego
maratonu przy urnach mamy ju¿
za sob¹. Obywatele III RP zgodnie z przewidywaniami sonda¿owymi zapewnili zwyciêstwo w
zmaganiach parlamentarnych
PiS i PO. Z pierwszej rundy rywalizacji prezydenckiej zwyciêsko wyszli Prezydent bez imienia Tusk oraz bliŸniak lidera PiS.
Brat faceta, który nie chce byæ
premierem po, to by jego bliŸniak zosta³ Prezydentem IV RP
i porzuci³ funkcjê prezydenta
Warszawy, która najwyraŸniej
mu zbrzyd³a. Mo¿na to nazwaæ
poœwiêceniem, mo¿na nazwaæ
zimn¹ kalkulacj¹. Prezydent RP
zgodnie z konstytucj¹ jest praktycznie nieusuwalny. Premier i
rz¹d s¹ natomiast zak³adnikiem
uk³adu politycznego, który za
nimi stoi. Niezaprzeczalnym faktem jest tak¿e to, i¿ prezydent
ze zwyciêskiej partii w olbrzymi
sposób wzmocni jej pozycjê w
przysz³ej koalicji PO-PiS-u. Prezydent ma bowiem mo¿liwoœæ
wetowania ustaw niewygodnych
dla swojej formacji.
Druga tura wyborów ju¿ za
kilka dni, a wiêc atmosfera pomiêdzy przysz³ymi koalicjantami bêdzie siê jeszcze bardziej
zagêszczaæ. Tak czy siak bêdzie „kaczyzm” w wersji konserwatywnej b¹dŸ liberalnego
mcdonaldyzmu.
W najbli¿szych dniach rozpoczn¹ siê pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu obecnej kadencji, które musz¹ siê ukonstytuowaæ, czyli wybraæ marsza³ka
i wicemarsza³ków oraz powo³aæ
przewodnicz¹cych komisji senackich i sejmowych. Swoje
expose wyg³osi tak¿e kandydat
na premiera Kazimierz Marcinkiewicz, o ile wicepremier Rokita mu na to pozwoli.
Na razie opinia publiczna
obserwuje mêsk¹ przyjaŸñ
obydwu kandydatów do fotela
prezydenckiego oraz ich sztabów wyborczych, które wykorzystuj¹ ka¿d¹ sposobnoœæ,
aby przysoliæ konkurencji. PO
z luboœci¹ i s³usznie wyci¹ga na
œwiat³o dzienne wszystkie potkniêcia Lecha Kaczyñskiego
na funkcji prezydenta stolicy
(wreszcie ktoœ o tym pisze).
Mój s¹siad ze strony NGP Maciej Bia³ecki wyda³ nawet ksi¹¿kê poœwiêcon¹ „dokonaniom”
pana prezydenta w Warszawie.
PiS, jak mo¿e, pokazuje dalekosiê¿ne i wizjonerskie plany naszego w³odarza odnoœnie stolicy w publikacji wydanej na koszt miasta „ Strategia
rozwoju m.st. Warszawy do
2020 roku”. Z ciekawoœci¹ zag³êbi³em siê w ten dokument,
by byæ œwiadomym, co pan
prezydent proponuje dla prawobrze¿nej Warszawy. Konkretów nie znalaz³em, powtórzone zosta³o to, co przez trzy
lata przewija³o siê w prasie.
- modernizacja oczyszczalni Czajka – protesty okolicznych mieszkañców
- cztery nowe mosty - jak na
razie nie wybrano oferentów
na pierwszy, Pó³nocny
- rewitalizacja Pragi – powoli
idzie, ale tylko dziêki naciskom
spo³ecznym
- Wiœlany Park Przyrodniczy

– w ramach koncepcji zagospodarowania terenów nad Wis³¹ ³adnie brzmi¹ca nowoœæ
- zabudowa Portu Praskiego – teren prywatny, pytanie,
co na to w³aœciciel
- modernizacja Stadionu
Dziesiêciolecia – teren rz¹dowy, co z kupcami.
A ponadto w strategii mowa
jest o wszystkim, co mile mo¿e
³echtaæ uszy warszawiaków:
- Poprawa poziomu us³ug
publicznych, w tym oœwiaty,
kultury, sportu opieki zdrowotnej i pomocy spo³ecznej
- Zwiêkszenie porz¹dku i
bezpieczeñstwa publicznego
- Wspieranie budownictwa
mieszkaniowego oraz remonty istniej¹cych budynków
- Poprawa stanu œrodowiska
przyrodniczego
- Poprawa transportu publicznego
- Zwiêkszenie atrakcyjnoœci
Warszawy dla mieszkañców i
turystów
- Aktywizacja spo³ecznoœci
lokalnych i organizacji pozarz¹dowych
- Poprawa komunikacji wewnêtrznej.
Chcia³bym wierzyæ, ¿e
wszystkie te idee i zamiary do
2020 roku bêd¹ zrealizowane.
Jak na razie, Warszawa nie ma
planów zagospodarowania
przestrzennego, które na trwa³e zapisa³yby te zadania, a to w
znakomity sposób utrudni ich
realizacjê. Papier przyjmie
wszystko, a rzeczywistoœæ
skrzeczy. Przypomina mi siê
zas³yszane powiedzenie „nikt
wam tyle nie da, co ja wam obiecam”. W zwi¹zku z tym nie bêdê
dziœ po raz kolejny przypomina³
zamierzeñ inwestycyjnych prezydenta Kaczyñskiego, które
mia³y byæ ju¿ realizowane, ale
jak zwykle mu nie wysz³o.
Mimo wyborów administracja
prezydencka dzia³a i wykazuje
jednak nadal inicjatywê w zakresie centralizacji ró¿nych
dziedzin ¿ycia spo³ecznego.
Bez echa przesz³o powo³anie
Miejskiego Zespo³u ¯³obków i
wyjêcie tych zadañ z kompetencji dzielnic. Dziœ podejmowana
jest próba centralizacji zarz¹dzania warszawskimi obiektami
sportowymi w ramach kolejnej
czapy administracyjnej, która
zowie siê Warszawski Oœrodek
Sportu i Rekreacji. W za³o¿eniach WOSiR ma przej¹æ maj¹tek likwidowanych od 1 stycznia przysz³ego roku OSIR-ów i
DOSiR-ów z ca³ej Warszawy.
Bêdzie zarz¹dza³, prowadzi³
dzia³alnoœæ sportow¹, sprawowa³ funkcje inwestorskie nad
ca³¹ baz¹ sportow¹ bêd¹c¹
w³asnoœci¹ m.st. Warszawy czytamy w uzasadnieniu do
projektu uchwa³y Rady Miasta
Sto³ecznego Warszawy w tej
sprawie. Prawda jest taka, ¿e
kolejny zakres kompetencji
dzielnic chce przej¹æ miasto.
Moim zdaniem, jest to kolejny
krok na drodze do ograniczania
ich dzia³alnoœci, a w przysz³oœci do ich likwidacji.

Stacja obs³ugi samochodów
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Zacisze luksus wœród willi








Wracaj¹c na praskie podwórko, pytam po raz kolejny, co z
budow¹ hali sportowej przy
szkole na Kowieñskiej. Przetarg
zakoñczono 16 sierpnia. Do
dziœ nie zawarto umowy z wykonawc¹, podobnie jak w przypadku nadbudowy piêtra w placówce przy Jagielloñskiej 7.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy
klubu radnych SLD

Zapraszamy! Nowoœci!
www.sld-pragapolnoc.pl

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

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

7

ul. Bogumiñska 12

cena tylko 3580 z³/m2 brutto
kameralny, chroniony budynek
tnie
gara¿ podziemny
osta a n i a
szk
w³asnoœæ hipoteczna
mie
gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz
gratis udzia³ w gruncie
gratis balkony

Sprzeda¿ POL-TOP
ul. Radzymiñska 211
tel. 678-14-14, fax 678-04-04

Prosto z mostu

Spiski wokó³ nas
Kandydat braci Kaczyñskich na koordynatora s³u¿b
specjalnych Zbigniew Wassermann z³o¿y³ doniesienie do
prokuratury na rzemieœlnika,
który rzekomo Ÿle mu zamontowa³ w domu wannê. Oskar¿y³ go dybanie na ¿ycie i zdrowie ca³ej rodziny, czyli piêciu
potencjalnych ofiar. W liœcie
do gazety pose³ Wassermann
porówna³ swoje przejœcia ze
Ÿle zamontowan¹ wann¹ do ...
mêczeñstwa ksiêdza Jerzego
Popie³uszki.
Wiem, ¿e w felietonie nie
wypada przynudzaæ, ale przecie¿ w to ostatnie Pañstwo mi
nie uwierzyli, prawda? Otó¿
s³u¿ê: list pos³a Wassermanna, o którym piszê, ukaza³ siê
w „Gazecie Wyborczej” z 8-9
paŸdziernika 2005 r., str. 2,
prawy dolny róg.

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

Palenie liœci
Od red. ten list publikujemy z niewielkimi skrótami, nie zmieniaj¹cymi jego sensu. Skierowany jest do burmistrza Targówka,
a nam przes³any do wiadomoœci.
Powoli opuszczaj¹ nas letnie dni i nastaje jesieñ – czas piêknych kolorowych liœci. To jednak tylko jedna strona medalu. Co
ma zrobiæ przeciêtny w³aœciciel ogrodu przydomowego, który ma
tych liœci na jesieni kilkadziesi¹t worków, bo kilka lat temu posadzi³ w ogródku, dwie jab³onki i œliwkê, a mo¿e ze dwie grusze?
Wbrew pozorom na dzia³ce 1000 m nie jest to wcale du¿o drzew,
a czêsto rosn¹ ju¿ od kilkunastu lat i wcale nie s¹ ma³e.
Zwracamy siê z proœb¹ o pójœcie za przyk³adem innych gmin
podwarszawskich, gdzie logika i zdrowy rozsadek zwyciê¿aj¹ nad
biurokracja o okresowo w³adze gmin zezwalaj¹ na spalanie liœci
i robienie jesiennych porz¹dków na posesjach np. na okres 1
miesi¹ca (Konstancin). Podobnie zreszt¹ czyni¹ w okresie wiosennym. Ta inwestycja nie bêdzie wymaga³a od gminy Targówek
wydania ani z³otówki na rozwój czy inwestycje w gminie poza
tym, co my, mieszkañcy, zainwestujemy swoj¹ prac¹ w ogrodach.
Prosimy na miesi¹c uchyliæ zakaz spalania liœci w ogródkach
przydomowych.
MieszkañcyZacisza i Targówka
O odpowiedŸ poprosiliœmy g³ównego adresata, czyli burmistrza Targówka, Romualda Gronkiewicza.
- Niestety, nie mam dobrej wiadomoœci dla osób, które napisa³y ten list. Zakaz spalania liœci wyda³a Rada Warszawy, tam
wiêc trzeba sk³adaæ wnioski o jego uchylenie. W uchwale na
ten temat jest wyraŸnie powiedziane, ¿e nie wolno spalaæ liœci
w ogrodach przydomowych tam, gdzie jest zwarta zabudowa, a
tak jest na Targówku. Jednoczeœnie przypominam, ¿e Targówek jest obecnie dzielnic¹, a nie gmin¹, jak przytoczony w liœcie
Konstancin, którego nie obejmuj¹ uchwa³y Rady Warszawy. Ponadto w Konstancinie budownictwo jednorodzinne jest bardzo
rozproszone. Autorom uchwa³y, zakazuj¹cej spalania œmieci,
chodzi³o o unikanie znacznego zadymienia, które wystêpuje przy
spalaniu liœci. Tam, gdzie ogrody s¹ w pobli¿u ruchliwych dróg,
mog³oby to nie tylko stanowiæ dolegliwoœæ dla innych mieszkañców, ale tak¿e zagro¿enie dla ruchu na drodze.
W ka¿dej jednak sytuacji le¿y to poza moimi kompetencjami.
Jedynie Rada Warszawy mo¿e uchyliæ lub zmieniæ ten zapis.

W ubieg³ym tygodniu komitet steruj¹cy w ministerstwie
gospodarki negatywnie zaopiniowa³ wniosek o dofinansowanie budowy metra z funduszy unijnych. Lech Kaczyñski
wyt³umaczy³ swoj¹ pora¿kê
spiskiem PO i SLD. Rzeczywiœcie, komitet sk³ada siê z
przedstawicieli rz¹du, czyli
SLD i z samorz¹dowców, z których wiêkszoœæ, jak np. prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz, jest zwi¹zana z Platform¹. Jednak decyzja Komitetu ze spiskiem, oczywiœcie,
nie mia³a nic wspólnego.
Po pierwsze, Lech Kaczyñski wniosek o dotacjê na metro z³o¿y³ zbyt póŸno, gdy wiêkszoœæ pieniêdzy zosta³a ju¿
rozdysponowana. Metro zgarnê³oby trzy czwarte wszystkich
pozosta³ych œrodków, na które liczy wiele samorz¹dów w
Polsce. Nic dziwnego, ¿e wiêkszoœæ cz³onków Komitetu by³a
przeciw.
Drugi powód by³ jeszcze
wa¿niejszy. Lech Kaczyñski nie

sponsor;
m.st. Warszawa

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji
ul. Œwiatowida 18
15 paŸdziernika godz. 11 i 12
Przygody Krasnala
22 paŸdziernika godz. 11 i 12
Czerwony Kapturek
Rezerwacja tel. 811 60 14
www.studioanimacji.pl

potrafi spo¿ytkowaæ przyznawanych miastu dotacji. W 2004
r. prezydent nie umia³ wykorzystaæ a¿ 41 mln ze 150 mln z³
dotacji rz¹du polskiego. By³ to
g³ówny argument pos³ów niechêtnych przyznawaniu Warszawie dotacji na metro w latach kolejnych. W 2005 r. metro uzyska³o wiêc tylko 100 mln
z³ dotacji rz¹dowej. Wiadomo
ju¿, ¿e Kaczyñski i tej kwoty nie
bêdzie umia³ wydaæ. Je¿eli prezydent by³by tak samo sprawny przy wydawaniu dotacji unijnej, to znaczna czêœæ z 87 mln
euro wróci³aby do Brukseli i tyle
byœmy j¹ widzieli.
...Pewnego dnia, gdy Zbigniew Wassermann wróci³
zmêczony do domu, nie zobaczy³ drzwi do swojego gara¿u.
Natychmiast wezwa³ policjê i
zg³osi³ kradzie¿ drzwi. Policja
kradzie¿y nie stwierdzi³a: drzwi
by³y otwarte, wiêc pose³ Prawa i Sprawiedliwoœci po prostu ich nie zauwa¿y³.
W Polsce drzwi do szaleñstwa otwieraj¹ siê coraz szerzej i nikt tego nie zauwa¿a...
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
maciej@bialecki.net.pl

Tysiêczny pra¿anin
a w³aœciwie 1010. Tyle dzieci od pocz¹tku br. urodzi³o siê
w Szpitalu Praskim. To znacznie wiêcej ni¿ rok wczeœniej,
gdy do koñca grudnia przyby³o nam 1080 dzieci. To cieszy,
ale tak¿e przysparza problemów finansowych samemu
szpitalowi. Okazuje siê bowiem, ¿e choæ porody to tzw.
procedura pozalimitowa – czyli
za ka¿dy poród Narodowy
Fundusz Zdrowia powinien
szpitalowi zap³aciæ – tak wcale nie jest. Jak nas poinformowa³ ordynator Oddzia³u Ginekologii i Po³o¿nictwa szpitala
Praskiego, dr W³adys³aw Fidziñski, taka polityka NFZ pog³êbia tylko zad³u¿enie szpita-

la. Narodowy Fundusz, mimo
ustawowych zapisów, p³aci
przeciêtnie jedynie 60% tego,
co siê oddzia³owi nale¿y. W
efekcie, jeœli ustalona z NFZ
kwota za jeden poród (naturalny) to 1800 z³, to na dziœ Fundusz nie zap³aci³ szpitalowi za
oko³o 500 porodów, co daje
niebagateln¹ kwotê 760 tys. z³!
Patrz¹c na to od strony przepisów, zap³aciæ musza, ale
pytanie – kiedy? Na dziœ wiemy, ¿e szpital przy ul. Inflanckiej ju¿ wyst¹pi³ do s¹du w tej
sprawie. Nastêpne pewnie
pójd¹ jego œladem. I s³usznie.
Wszyscy p³acimy, a gdzie s¹
pieni¹dze, nie wiadomo. Potem tylko okazuje siê, ¿e szpitale maj¹ d³ugi. Tak siê dowiadujemy, sk¹d siê wziê³y.

RA
- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny TY
- materace ortopedyczne
- refundacja NFZ

!

pn.-pt. 10-18
sob. 9-14

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia
tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68
www.rehactiv.republika.pl
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Najstarsze domy Nowej Pragi (cz. 2)

Dom Marii Fryderyki z Jakobsów Galeotti
W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiony zosta³ tzw. pa³acyk Ksawerego Konopackiego, który w maju zosta³ wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekt powsta³y tu¿ przed 1866 rokiem
by³ domem mieszkalnym w³aœciciela i za³o¿yciela osady
Nowa Praga. Dziœ prezentujemy dwa dalsze domy, które s¹
rówieœnikami i s¹siadami pa³acyku przy ulicy Œrodkowej i
jak okreœli³ je opisuj¹cy przed 140 laty dziennikarz, „s¹ [one]
murowane i odznaczaj¹ siê nawet bardzo piêkn¹ budow¹”.
O ile doœæ powszechnie wia- wnioskowaæ ze œladów i zachodome jest, ¿e dom Konopac- wanych reliktów ukazuj¹cych
kiego siêga sw¹ metryk¹ po- siê pod tynkiem. Najprawdopocz¹tków Nowej Pragi, to zupe- dobniej przetrwa³ ten sam
³nie zapomnianym reliktem naj- ¿eliwny balkon umieszczony
wczeœniejszej zabudowy dziel- na pierwszym piêtrze naro¿ninicy pozostaje dom Marii Fry- ka. Jest znacznie wiêkszy od
deryki z Jakobsów Galeotti na pozosta³ych balkonów kamierogu ulic Œrodkowej i Strzelec- nicy (dodanych w czasie nadkiej. Obecny jego adres to budowy) i charakteryzuje siê
Strzelecka 10, ale równie po- odmiennym od nich rysunkiem
prawne jest okreœlanie go ad- balustrady. Widaæ go te¿ na ryresem Œrodkowa 22. Jest to cinie z 1867 r. Z tego czasu zatrzypiêtrowa kamienica, wyró¿- chowa³ siê murowany portal
niaj¹ca siê wœród nowopra- dawnego, zapewne g³ównego,
skich domów naro¿n¹ nadbu- wejœcia od strony ul. Œrodkodówk¹, zwieñczon¹ charakte- wej. Umieszczony poœrodku
rystycznym, spiczastym he- elewacji, jest dziœ w op³akanym
³mem. Ow¹ nadbudówkê, a stanie. Tak¿e z niego skuto po
tak¿e drugie, i trzecie piêtro, wojnie tynk do samej ceg³y, co
uzyska³a w wyniku nadbudowy spowodowa³o jego czêœciowe
dokonanej po 1892 roku. W³a- zatarcie. Dodatkowo zamuroœnie parter oraz pierwsze piê- wano pó³koliste okno nadœwietro s¹ najstarsze. Czas powsta- tla. Wjazd na podwórze
nia piêtrowego domu odpowia- umieszczony jest obok domu,
da okresowi budowy tzw. pa- od strony ul. Strzeleckiej.

³acu Konopackiego, czyli jest to
o w przybli¿eniu rok 1865. Galeotti kupi³a posesjê od Konopackiego 20 lipca 1865 roku za
2400 srebrnych rubli i zapewne wkrótce przyst¹pi³a do budowy. Dom zbudowano na planie litery L. Jego naro¿nik i fasada od strony ul. Œrodkowej
s¹ dobrze widoczne na rycinie
prezentuj¹cej dom Konopackiego z 1866 r. Na dekoracjê
elewacji sk³ada³y siê opaski
okien na obu kondygnacjach i
obiegaj¹ce budynek gzymsy
miêdzykondygnacyjne. Wiêkszoœæ wystroju usuniêto jeszcze przed ostatni¹ wojn¹, a
ca³y tynk skuto po wojnie.
Mimo to sporo informacji o
dawnej dekoracji mo¿na wy-

Ciekawe informacje dotycz¹ce domu pani Galeotti odnajdujemy w jednym z numerów „Kuriera Codziennego” z
1866 roku, gdzie czytamy: „W
tych dniach nawet otwarty tam
zostanie, urz¹dzaj¹cy siê na
sposób warszawski, handel
win i korzeni pod firm¹ p. Galioti, w w³asnym jej domu przy
ul. Œrodkowej, a gdzie nawet
zamierzamy urz¹dziæ Kantor
Kurjera Codziennego”.
Jak wynika z zapisów
umieszczonych w ksiêdze hipotecznej posesji, pani Galeotti d³ugo nie cieszy³a siê
swoj¹ w³asnoœci¹. Zapewne z
powodu d³ugów nieruchomoœæ
zosta³a przymusowo zajêta w
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lipcu 1868 r. i wystawiona na
licytacjê, podczas której naby³
j¹ 5 lipca 1870 r. Pawe³ Ferdynand Galeotti za 5340 rubli.
Rok póŸniej zosta³a odsprzedana W³odzimierzowi i Anastazji Paw³owom.

rzu, które popadaj¹ jednak w
coraz wiêksz¹ ruinê. Równie¿
dom frontowy od lat stoi pusty.
Wszystkie trzy opisane w
obu czêœciach artyku³u domy,
tworz¹ razem unikatowy zespó³ najstarszych budowli No-

Promocja!

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

Wst¹p do Edenu
Dla wszystkich zmêczonych
trudami ¿ycia, codziennym poœpiechem, kampani¹ wyborcz¹
– mamy dobr¹ wiadomoœæ:
bez wiêkszego wysi³ku mog¹
przenieœæ siê w œwiat harmonii, porz¹dku i radoœci ¿ycia,
jednym s³owem – do Edenu.
Tak¹ krainê stworzy³a w Galerii Konferencyjnej Urzêdu
Dzielnicy Praga Pó³noc Ma³gorzata Czernik. Natchnienie dla
prezentowanych tu swoich ob-

Kamienica do 1906 r. pozostawa³a w³asnoœci¹ W³odzimierza Paw³owa, który z pewnoœci¹ przeprowadzi³ wzmiankowan¹ wczeœniej nadbudowê
domu o dwa kolejne piêtra.
Przez piêæ lat posesja by³a
w³asnoœci¹ niejakiego Szrottera, aby w 1911 przejœæ w rêce
Aleksandry Michalak i pozostawa³a we w³adaniu jej oraz
spadkobierców do 1937 r. kiedy to naby³a j¹ Kazimiera Waraty. Obecnie dom, choæ zamieszka³y, jest w op³akanym
stanie, tak jak wiêkszoœæ praskich kamienic. Ciekawostk¹
dotycz¹c¹ domu jest to, ¿e
pewne przekazy z epoki sytuuj¹ tu jednoklasow¹ szko³ê
ogóln¹ nr 7 dla ewangelików.
Przyk³adowo czyni tak „Kalendarz Informacyjno-Encyklopedyczny” na 1909 i 1914 rok.
Oba podaj¹ adres Œrednia 22,
a w³aœnie tak okreœlano czêsto Œrodkow¹ w czasach zaboru rosyjskiego. ¯adna inna
ulica Œrednia w ówczesnej
Warszawie nie istnia³a.
Kolejnym domem, który
przetrwa³ od czasów Ksawerego Konopackiego do dziœ, jest
murowany, parterowy budynek
przy ul. Œrodkowej 20, s¹siaduj¹cy z kamienic¹ Galeottich.
Widoczny na rycinie w „Tygodnika Ilustrowanym” dom utraci³ w ci¹gu lat dekoracjê swej
fasady, z³o¿on¹ pierwotnie
m.in. z poziomych naczó³ków
okien. Obecnie fasada otynkowana jest na g³adko, jednak
proporcje budynku i jego usytuowanie dok³adnie odpowiadaj¹ stanowi sprzed ponad
130 lat. Wjazd na podwórze
nadal usytuowany jest po lewej stronie domu frontowego,
tu¿ obok domu p. Galeotti. Pod
koniec XIX wieku posesja nale¿a³a do rodziny Kosowiczów.
W ostatnich latach owego stulecia posesjê przej¹³ Karol
£ada, który prowadzi³ tu piekarniê. W latach dwudziestych
zak³ad ten, nosz¹cy wówczas
nazwê „Corso”, prowadzi³a
Otylia Kleinschmidt, która by³a
w³aœcicielk¹ posesji co najmniej do 1930 roku. Piekarnicza tradycja utrzyma³a siê d³u¿ej, bowiem w latach trzydziestych dzia³a³a tu piekarnia
„Wspó³czesna”, prowadzona
przez Józefa Roguskiego
(wczeœniej jego zak³ad znajdowa³ siê przy ul. Œw. Wincentego 6). Do dziœ przy Œrodkowej
20 zachowa³y siê przemys³owe budynki stoj¹ce w podwó-

razów, rysunków, p³askorzeŸb
i wierszy znalaz³a w miejscowoœci D³ugosiod³o w Puszczy
Bia³ej. „Tam spotka³am ludzi z
Edenu” – wyzna³a artystka na
wernisa¿u 3 paŸdziernika. –
Wszyscy poszukuj¹ drogi do
prawdziwego szczêœcia, ale
nie wiedz¹, jak to czyniæ. Gdy
nasze myœlenie po³¹czy siê z
boskim, mamy poczucie ³adu,
porz¹dku. Blask szczêœcia
emanuje do innych ludzi.”.

wej Pragi, wa¿ny równie¿ dla
historii ca³ego miasta. Nie
mo¿e podlegaæ dyskusji koniecznoœæ ich ochrony i zachowania. Istotnym etapem rewitalizacji zespo³u jest wpisanie
pa³acyku Konopackiego do
rejestru zabytków, jednak jest
to tylko pierwszy krok.
MICHA£ PILICH

Parafialny Klub Sportowy AGAPE zaprasza
dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w zajêciach sekcji szachowej.
Zajêcia odbywaj¹ siê w œrody i pi¹tki w godz. 16-18
w parafii Najœwiêtszej Marii Panny Matki Piêknej Mi³oœci
ul. Myœliborska 100.
W sobotê, 15 paŸdziernika o godz. 13 w Szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 odbêd¹ siê zawody GRAND
PRIX BIA£O£ÊKI w tenisie sto³owym. Zapraszamy!

Tydzieñ Kultury
Chrzeœcijañskiej
W styczniu, w Warszawie
mieliœmy mo¿liwoœæ uczestniczenia w ekumenicznych modlitwach wszystkich chrzeœcijan – prawos³awnych, protestantów i katolików. Dziœ otwiera siê przed nami perspektywa
odkrycia tysi¹cletniego dorobku chrzeœcijan na p³aszczyŸnie
kultury. Ma³o kto zdaje sobie
sprawê jak chrzeœcijañstwo
wp³ynê³o na nasze ¿ycie codzienne – choæby pos³ugiwanie siê kalendarzem chrzeœcijañskim, korzystanie z dekalogu. Chrzeœcijañstwo oddzia³uje tak¿e mocno na rozwój kultury – w muzyce, malarstwie,
rzeŸbie, architekturze. Œwietne
tego przyk³ady mamy u nas, na
Pradze – modelowy koœció³ œw.
Floriana, zabytkowa rzeŸba
Matki Boskiej w koœciele przy
Ratuszowej, niepowtarzalne
podwórkowe kapliczki.
Srodze mo¿e zawieœæ siê
ten, kto uwa¿a, ¿e teleturnieje
w telewizji, mecz pi³karski i dyskoteka to wy¿yny rozwoju naszej cywilizacji. Odpowiedzi¹
jest Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej, który odbêdzie siê w
Warszawie w dniach 16-22
paŸdziernika. To wiele imprez
na wysokim poziomie pod patronatem biskupów katolickich
i protestanckich oraz arcybiskupa Sawy z Koœcio³a Prawos³awnego.
Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej to mo¿liwoœæ zupe³nie

innego spojrzenia na kulturê.
Organizatorzy zaplanowali
koncerty rockowe, a tak¿e
spokojniejsze chóry gospelowe. W Bibliotece Narodowej
odbêdzie siê wernisa¿ fotografii „Papie¿ u górali”, koncert
jazzowy inspirowany tekstami
z Biblii oraz prezentacja filmów animowanych. W ró¿nych miejscach Warszawy
bêdzie mo¿na pos³uchaæ muzyki hebrajskiej, muzyki orientalnej, muzyki sakralnej, obejrzeæ wystawê obrazów „Anio³y i nie tylko”. Natomiast wielkie wydarzenie szykuje siê 22
paŸdziernika w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw³a II – specjalny koncert „Pamiêci Jana
Paw³a Wielkiego” z udzia³em
Krzysztofa Kolbergera. Na
wiêkszoœæ imprez wstêp wolny. Pozostaje tylko skorzystaæ.
Szczegó³owe informacje dostêpne s¹ na ulicznych plakatach oraz na stronie internetowej www.tydzienkultury.pl.
Adam Praski

W Edenie Ma³gorzaty Czernik mo¿na odnaleŸæ pejza¿e i
elementy przyrody D³ugosiod³a. Stra¿niczkami krainy s¹
cztery potê¿ne anio³y z pni
drzew. Jeden z anio³ów ma
twarz pani Ma³gorzaty.
Motywem anielskim artystka
zajmuje siê od dziesiêciu lat. Zainspirowana muzyk¹ Vangelisa
napisa³a wiersz „Siedem anio³ów”.
Potem je malowa³a i rzeŸbi³a. Teraz myœli o filmie o têczowych
anio³ach, które zobaczy budz¹ca
siê ze snu ma³a dziewczynka z
Pragi. Marzenie siê spe³ni, gdy
znajd¹ siê ... wspó³pracownicy.
Pomocny mo¿e okazaæ siê
pan Arkadiusz, który na wernisa¿u zaprezentowa³ czarymary z chust¹, umie te¿ przemieniæ diab³a w anio³a. Czar
wierszy pani Ma³gorzaty odda³
Jerzy WoŸniak. Przy nastrojowej muzyce Krzysztofa Trojañskiego goœcie smakowali niebiañski drink. Ze sto³ów szybko znika³y jab³ka i maliny, pozosta³y barwne jesienne liœcie
i ptasie piórka. Do refleksji zachêca³y zapisane na kartkach
myœli wielkich ludzi.
Na wernisa¿ przyby³a liczna
grupa goœci, m.in. z D³ugosiod³a,
doros³ych i m³odzie¿y. W gronie
ludzi sztuki by³ Stanis³aw Tym,
który podziw dla artystki wyrazi³
piêknymi s³owami i kupnem obrazu Pistacjowe wody Edenu”.
„Kto siê zetknie z twórczoœci¹
Ma³gosi, musi staæ siê lepszy”
zapewni³ wójt D³ugosiod³a Stanis³aw Jastrzêbski. Mo¿na to
sprawdziæ odwiedzaj¹c Galeriê
Konferencyjn¹ w Urzêdzie Pragi Pó³noc ul. Ks. I. K³opotowskiego15 do 3 listopada: pon.
godz. 10-18, wt.-pt. 8-16.
K.

Warsztaty dla aktywnie poszukuj¹cych pracy
Firma doradztwa personalnego PEOPLE NETWORK zaprasza 29 paŸdziernika o godz. 11 do Teatru Rampa (ul. Ko³owa
20) na bezp³atne warsztaty szkoleniowe, na których dowiesz
siê od specjalistów i profesjonalistów jak i gdzie szukaæ pracy,
jak napisaæ CV i list motywacyjny oraz jak przygotowaæ siê do
rozmowy kwalifikacyjnej, jak zwiêkszyæ swoje szanse na konkurencyjnym rynku pracy w Polsce.
Prosimy przynieœæ na warsztaty: notatnik, coœ do pisania,
w³asne CV i list motywacyjny.

