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Marcin Œwiêcicki pomo¿e

Biuro Rzecznika Praw Oby-
watelskich interpretuje te  pro-
pozycje w³adz miasta jako
zmierzaj¹ce do przerwania
biegu zasiedzenia: zawarcie
umowy dzier¿awy powoduje
zmianê charakteru posiadania
z samoistnego na zale¿ne, któ-
re wy³¹cza mo¿liwoœæ nabycia
w³asnoœci nieruchomoœci w
drodze zasiedzenia (art. 172
kc); skierowanie sprawy do
s¹du powoduje przerwanie
biegu zasiedzenia (art. 123
pkt. 1 kc). W ten sposób gmi-
na korzysta z przys³uguj¹cych
jej praw w³aœcicielskich Z od-
powiedzi, udzielonej 24 czerw-
ca 2005 roku przez Biuro RPO,

Ju¿ blisko rok próbuj¹ dochodziæ swych praw w³aœci-
ciele warszawskich nieruchomoœci (najczêœciej domków
jednorodzinnych z przydomowym ogródkiem), pokrzyw-
dzeni dekretem z 26 paŸdziernika 1945 roku. Od wiosny
2005 r. urzêdnicy m.st. Warszawy proponuj¹ im zawarcie
umowy dzier¿awy nieruchomoœci albo podjêcie dzia³añ,
zmierzaj¹cych do wydania nieruchomoœci i w zwi¹zku z
tym, skierowanie sprawy do s¹du.

Hanna Neræ, przewodnicz¹ca
Rady Osiedla Targówek Fa-

bryczny, dowiedzia³a siê, ¿e
„Rzecznik nie ma mo¿liwoœci

interweniowania nawet w sy-

tuacji, gdy takie w³aœcicielskie
dzia³anie gminy k³óci siê z in-

teresem obywateli, bowiem
jest ono zgodne z prawem”.

Jesieni¹ w³aœciciele nieru-
chomoœci skierowali pismo
do marsza³ków Sejmu i Se-
natu. Ruch obywatelskiej
obrony przybiera³ ró¿ne for-
my, takie jak sobotnie pikiety

Dziennikarze
odwiedzili Bia³o³êkê

Ktokolwiek widzia³,
ktokolwiek wie...

Fatalna pogoda i gigantycz-
ne korki w mieœcie sprawi³y,
¿e frekwencja by³a mniejsza
ni¿ oczekiwano. Goœci powi-

To by³o pierwsze spotkanie z dziennikarzami z cyklu
prezentuj¹cego dzielnice Warszawy. Bia³o³êka jako jedna
z m³odszych i wiêkszych, a tak¿e najbardziej dynamicz-
na, jeœli chodzi o rozwój infrastruktury wodoci¹gowej,
drogowej, mieszkaniowej, us³ugowej i jeœli chodzi o in-
westycje oœwiatowe i sportowe otworzy³a cykl. Odwiedzi-
ny dziennikarzy zaowocuj¹ - miejmy nadziejê - tekstami,
które wezm¹ udzia³ w konkursie rozpisanym przez Sto-
warzyszenie Dziennikarzy RP.

ta³y stoliki zastawione piêknie
podanymi mini przek¹skami,

s³odyczami i owocami. Ka¿dy
z dziennikarzy otrzyma³ wy-

czerpuj¹ce materia³y informa-

cyjne i mi³e gad¿ety z logo
dzielnicy. Bia³o³êka s³ynie z

wyj¹tkowej pieczo³owitoœci,
jeœli chodzi o stosunek do

mediów - wszyscy samorz¹-

dowcy i urzêdnicy s¹ otwarci
na wspó³pracê z dziennika-

rzami, nigdy nie zdarzy³o nam
siê, by odmówili udzielenia in-

formacji czy skomentowania

wydarzeñ i robi¹ to bez naj-
mniejszego przymusu.

Gospodarz spotkania, bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski,
przedstawi³ swoich zastêp-
ców - Tadeusza Semetkow-
skiego i Dariusza Ostrowskie-
go, a tak¿e naczelników czê-
œci wydzia³ów. Prezentacjê
dzielnicy rozpocz¹³ od histo-
rii, bardzo zamierzch³ej histo-
rii, kiedy to na ziemiach dzi-
siejszej Bia³o³êki zanotowano
pierwsze œlady bytnoœci cz³o-
wieka. A by³o to u schy³ku
starszej epoki kamiennej
10000 - 8000 p.n.e, w P³u-
dach. Bia³o³êka le¿y na tzw.

Równinie Praskiej, w XII i XIII
wieku powstawa³y tu pierw-
sze maj¹tki stanowi¹ce wów-
czas w³asnoœæ ksi¹¿êc¹ i ry-
cersk¹. Wsi¹ szlacheck¹ sta-
³a siê Bia³o³êka w 1425 roku
i zosta³a zawi¹zana na pra-
wie che³miñskim. Pocz¹tko-
wo nale¿a³a do mo¿nego
rodu Go³yñskich herbu Praw-
dzic z Go³ymina w powiecie
ciechanowskim. Adrian Go-
³yñski, ostatni w³aœciciel Bia-
³o³êki, przedstawiciel rodu,
by³ marsza³kiem dworu ksi¹-
¿êcego, starost¹ warszaw-
skim, kasztelanem ciecha-
nowskim, wyszogrodzkim i
czerskim. Przypuszcza siê,
¿e to on wzniós³  koœció³ pa-
rafialny p.w. œw. Jakuba. W
lipcu 1656 roku, w czasie II
wojny polsko - szwedzkiej
(1650 - 1660) w Bia³o³êce to-
czy³y siê walki podczas trzy-
dniowej batalii o Warszawê.
Wówczas Bia³o³êka zosta³a
ca³kowicie spalona. Okres
rozbiorów zahamowa³  rozwój
bia³o³êckich ziem. 24 i 25 lu-
tego 1831 roku pod Bia³o³êk¹
zosta³a stoczona zwyciêska
bitwa z Rosjanami. Armi¹
polsk¹ dowodzi³ genera³ Kru-
kowiecki, zaœ korpusem ro-
syjskim gen. Szachowski. Bi-
twa przebiega³a po obu stro-
nach dzisiejszej ulicy Bia³o-
³êckiej. W XIX wieku Bia³o³ê-
ka wchodzi³a w sk³ad gminy
Bródno, w tym czasie na jej

Kamienica przy ulicy Okrzei
26 (róg ulicy Jagielloñskiej)
nale¿y do wartoœciowszych
zabytków Pragi, a dziêki rzeŸ-
bom uskrzydlonych sów
umieszczonych na szczycie
fasady od strony ul. Okrzei,
powszechnie nazywana jest
„Kamienic¹ pod Sowami”.

Jednak¿e nie tylko sowy przy-
kuwaj¹ uwagê przechodniów.
Bystre oko dostrze¿e ca³y
zwierzyniec na elewacjach
ob³o¿onych glazurowan¹
ceg³¹. Prócz sów, s¹ tu p³a-
skorzeŸby nietoperzy, a tak¿e
mitycznych smoków. Pomimo
uszkodzeñ z czasu ostatniej
wojny (œlady po od³amkach na
elewacjach) oraz zaniedbañ i
zaniechania remontów w
okresie powojennym, kamie-

nica wyró¿nia siê sw¹ deko-
racyjnoœci¹ nawet w skali ca-
³ej Warszawy.

22 listopada 2005 r. „Ka-
mienica pod Sowami” zosta-
³a wpisana do rejestru zabyt-
ków prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków i od tego czasu

podlega ochronie prawnej. W
ubieg³ym roku powsta³o te¿
Stowarzyszenia Ulicy Szero-
kiej, które za cel stawia sobie
dzia³ania zmierzaj¹ce do re-
witalizacji obszaru wokó³
dawnej ulicy Szerokiej, obec-
nie ulicy ksiêdza Ignacego
K³opotowskiego, m.in. po-
przez dzia³alnoœæ naukow¹,
kulturaln¹ i oœwiatow¹, a tak-
¿e inicjowanie odnowy histo-

dokoñczenie na str. 2

dokoñczenie na str. 5

Informacje wa¿ne dla lokal-
nej spo³ecznoœci – tego
przede wszystkim szukaj¹
czytelnicy gazet lokalnych.
Zaproszenie na debatê 20 lu-
tego by³o zachêt¹ do spojrze-
nia nieco szerszego – w skali
Warszawy i ca³ego Mazow-
sza - na  problem infrastruk-
tury transportowej.

Warszawa i Mazowsze
O rozwoju tego sektora

mówili przedstawiciele w³adz
województwa mazowieckie-
go, Sejmu RP, Polskich Kolei
Pañstwowych, Kolei Mazo-
wieckich,  Zarz¹du Dróg Miej-
skich, Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
PP„Porty Lotnicze”,  STOEN,
Railway Business Forum.

Tomasz Sieradz, cz³onek
zarz¹du Województwa Mazo-
wieckiego, przypomnia³, ¿e

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 022 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

Dziecko jest jednym z naj-
milszych, ale te¿ najtrudniej-
szych pacjentów w ka¿dym
gabinecie stomatologicznym.
Na czym polega trudnoœæ w
leczeniu dzieci? Podstawo-

Sedacja – nie musisz
siê ju¿ baæ dentysty!

wym ograniczeniem jest brak
tolerancji dziecka na stres i
ból. Aby mo¿liwe by³o wyko-
nanie zabiegu, nale¿y postê-
powaæ tak, ¿eby jak najmniej

dokoñczenie na str. 5
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Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04

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

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21

0501-719-046

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

Oddzia³ I

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

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

Oddzia³ II

ul. Wyszogrodzka 1

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

Masz problem z aparatem s³uchowym?

(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)

PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.

Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych

i baterii w Warszawie

GIMNAZJALISTO!

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 24
im. prof. Stefana Bry³y

w Warszawie,

ul. Ks. Janusza 45/47
tel. (022) 836-17-71

www.bryla.edu.pl

og³asza nabór
do klas pierwszych
w roku szkolnym

2006/2007
Zapraszamy do szkó³:

CXIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce
XXXII Liceum Profilowane
Technikum Budowlane nr 5

spotkania informacyjne:

18 marca o godz. 10
20 kwietnia o godz. 18

dogodny dojazd z Bia³o³êki,
Pragi Pó³noc i Targówka

tramwaje linii: 2, 13, 20, 23, 24

Marcin Œwiêcicki pomo¿e
na ul. Miodowej, naprzeciw
siedziby w³adz miasta, czy pi-
kiety przed Sejmem.

18 lutego br., w siedzibie
Partii Demokratycznej demo-
kraci.pl poszkodowani dekre-
tem Bieruta mieszkañcy spo-
tkali siê z Marcinem Œwiêcic-
kim, b. prezydentem Warsza-
wy. Za jego kadencji, w warun-
kach obowi¹zuj¹cych do dziœ
przepisów, zwrócono w³aœci-
cielom ponad  800 nierucho-
moœci.

„Zacz¹³em oddawaæ, choæ
z dusz¹   na ramieniu – wspo-
mina³ Marcin Œwiêcicki – jako
Unia Wolnoœci, w sojuszu z
SLD, choæ niechêtnym”. Na
tych doœwiadczeniach mo¿na
robiæ wiêcej. Nast¹pi³o jednak
spowolnienie procesu. Odda-
je siê nie wiêcej i szybciej, lecz
mniej i wolniej. To indolencja
czy skandal? Sprawa nie zna-
laz³a siê w pakcie stabilizacyj-
nym. Zdaniem b. prezydenta
– nie ma problemu z odda-
niem tego, co fizyczne; pro-
blem pojawia siê, gdy chodzi
o odszkodowanie.

Obecni na spotkaniu miesz-
kañcy skar¿yli siê na bezczyn-
noœæ instytucji do spraw dekre-
tu, na bardzo wysoki wzrost
op³at, stosowanie „wilczego
prawa” i naginanie prawa. Py-
tali: Gdzie jest prawo? Gdzie
jest sprawiedliwoœæ?

Wed³ug Hanny Neræ, naj-
wa¿niejszy problem to brak

dokoñczenie ze str. 1 woli politycznej. Mo¿na za³a-
twiæ sprawy na mocy dekretu
z 1945 roku, ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami,
ustawy o przekszta³ceniach
w³asnoœciowych oraz uchwa-
³y Rady Miasta.

Na pomoc Sejmu, w opar-
ciu o istniej¹ce ustawy, nie li-
czy jednak Marcin Œwiêcicki.
Jego zdaniem, potrzebne s¹
rozmowy z mieszkañcami.
Zgodnie z zasad¹ „sprawiedli-
woœci i s³usznoœci”, sprawê
mo¿na za³atwiæ w kilka lat, a
mo¿e nawet w ci¹gu roku.

Uczestnicy spotkania byli
zgodni co do potrzeby zbioro-
wego nacisku na w³adzê, z
udzia³em jak najwiêkszej gru-
py obywateli. Bez tego Sejm
bêdzie traktowa³ ustawy tylko
jak kie³basê wyborcz¹, a Rada
Warszawy wci¹¿  bêdzie de-
cyzje odk³adaæ na póŸniej. Do
wspólnych dzia³añ i nag³o-
œnienia sprawy postanowiono
w³¹czyæ rady osiedli, stowa-
rzyszenia i prasê, na propono-
wane przez „Gazetê Wy-
borcz¹” spotkania zg³aszaæ
Marcina Œwiêcickiego i Ry-
szarda Billa.

Marcin Œwiêcicki obieca³:
zrobiê z tego kwestiê wy-
borcz¹ – jak miasto mo¿e roz-
wi¹zaæ sprawê nieruchomoœci
zasiedzonych w dobrej wierze
oraz sprawê odszkodowañ.
Tê wstydliw¹ sprawê w demo-
kratycznym pañstwie trzeba
rozwi¹zaæ.

W biurze, prowadzonym
przez Ryszarda Billa w sie-
dzibie Partii Demokratycznej
- demokraci.pl przy ul. Mar-
sza³kowskiej 77/79 róg Wil-
czej, VI p., we œrody i czwart-
ki w godz. 18 – 20 mieszkañ-
cy mog¹ uzyskaæ bezp³atn¹
pomoc prawn¹.

  K.

Najczêœciej biegaj¹ z pale-
ciakiem. Paleciak to platforma
zbita z kilku desek po³o¿onych
na dwóch spiczastych szy-
nach, poruszaj¹ca siê na kó-
³kach. Ma prowadnicê, któr¹
siê ci¹gnie, skrêca i pompuje
paleciaka, aby ten uniós³ pa-
letê z towarem. Paleciak to
najwa¿niejszy element wypo-
sa¿enia „worka”. Trzeba go
pilnowaæ jak oka w g³owie, bo
czêsto bywa podkradany.
Trzeba te¿ umieæ zrêcznie nim
manewrowaæ, bo czêsto do-
chodzi do zderzeñ.

W pracy „worka” liczy siê czas.
Wszystko trzeba robiæ szybko.

-Leæ na majonezy, tylko
prêdko – krzyczy kierownicz-
ka zmiany –tam s¹ dziury
(miejsca, gdzie klienci wybrali
towar i trzeba je uzupe³niæ). –
Potem zaraz biegnij na kasze!

Po kaszy przychodzi kolej
na makarony. Jeden z „wor-
ków” uk³ada makarony rodza-
jami, inny – jak leci. Makaron,
to makaron-mówi.

Zwykle jeden „work” przypa-
da na jednego pracownika i
wykonuje jego polecenia. Czê-
sto jest to praca typu „przynieœ,
podaj, pozamiataj”. Jeœli ktoœ
wywali zgrzewkê musztardy –
„work” sprz¹ta. Kiedyœ w su-
permarkecie budowlanym pra-
cownik zawadzi³ paleciakiem o
ustawione pude³ka z glazur¹.
Czêœæ p³ytek siê pot³uk³a.

Noc z paleciakiem
Supermarkety ¿yj¹ nocnym ¿yciem. Po wyjœciu ostat-

niego klienta rozpoczyna siê gor¹czkowa krz¹tanina. Trze-
ba przygotowaæ sklep na nastêpny dzieñ. Grupa m³odych
ludzi noc¹ rozpakowuje towary i ustawia je na pó³kach. To
tzw. worki, czyli pracownicy czasowi, werbowani przez
agencje pracy czasowej, np. Work Service.

„Workowi” polecono ca³¹ par-
tiê wyrzuciæ do kontenera.

S¹ te¿ prace bardziej odpo-
wiedzialne, np. fejsowanie, czyli
ustawianie towaru przed twarz¹
(st¹d nazwa, od face-twarz)
klienta. Zdarza siê te¿ inwenta-
ryzacja, to jest liczenie produk-
tów na pó³kach, co pozwala
oszacowaæ nastêpne dostawy.

Praca czasowa sta³a siê
ostatnio bardzo popularna
wœród m³odzie¿y. Bo to zwykle
studenci, uczniowie ostatnich
klas szko³y œredniej oraz bez-
robotni nocami rozpakowuj¹
towary w supermarketach. Za
godzinê ciê¿kiej pracy dostaj¹
na rêkê 5,80 z³. W ci¹gu dnia
zarabiaj¹ jeszcze mniej. Wyda-
je siê, ¿e decyduj¹ siê na tê
pracê tylko bardzo zdespero-
wani. Okazuje siê jednak, ¿e
chêtnych nie brakuje. 46 z³ za
„nockê” to znacz¹cy dodatek w
bud¿ecie ucznia czy studenta.
Mo¿na do³o¿yæ do stypen-
dium. Artur zbiera na radio sa-
mochodowe, a Sebastian sp³a-
ca laptopa, na którego po¿y-
czy³ od rodziców.

Zwróci³am siê do firmy „Car-
refour” w Centrum Wileñska z
proœb¹ o informacjê o pracow-
nikach czasowych. Rzecznik
prasowy „Carrefoura”, Maria
Cieœlikowska oraz Agnieszka
Czerkies-Pariaszewska, acco-
unt manager firmy odpowie-
dzia³y, ¿e owszem, firma za-
trudnia pracowników tymcza-
sowych najczêœciej w okre-
sach wzmo¿onego ruchu, tzn.
w okresach przedœwi¹tecz-
nych oraz przy inwentaryza-
cjach pó³rocznych. W normal-
nym czasie, w trakcie roku
osoby takie zatrudniane s¹
nieregularnie. W ci¹gu miesi¹-
ca liczba zatrudnionych „cza-
sowników” waha siê od 10 do
20 osób. Jednak podczas in-
wentaryzacji zatrudnienie
wzrasta do 100-200 osób.

„Carrefour” wspó³pracuje z
ró¿nymi agencjami pracy cza-
sowej, z którymi podpisuje
umowy centralne. Przed œwiê-
tami, kiedy supermarkety prze-
¿ywaj¹ oblê¿enie, towar roz-
chodzi siê b³yskawicznie, a do
kas ustawiaj¹ siê d³ugie kolej-
ki, wysy³a do agencji informa-
cjê, ¿e potrzebuje np. 20 osób
do ustawiania towarów na pó-
³kach. Agencja siêga do swo-
jej bazy zarejestrowanych kan-
dydatów i proponuje chêtnym
zlecenia. Taka forma zatrud-
nienia korzystna jest dla hiper-
marketów, kiedy chc¹ szybko
pozyskaæ pracowników.

Wysokoœæ wynagrodzenia
waha siê od 6 do 9 z³ brutto za
godzinê i zale¿y od rodzaju
pracy. Najwiêcej dostaj¹ oso-
by zatrudnione przy kasie, ale
to zdarza siê tylko w sytu-
acjach wyj¹tkowych. Wed³ug
Agnieszki Czerkies-Paria-
szewskiej pracownicy czasowi,
przed podjêciem pracy prze-
chodz¹ szkolenie stanowisko-
we, prowadzone przez lidera
lub mened¿era dzia³u. Praco-
dawca traktuje takich pracow-
ników tak, jak swoich pracow-
ników sta³ych. Przys³uguje im
przerwa na lunch, natomiast w
okresach inwentaryzacji otrzy-
muj¹ równie¿ posi³ki i napoje
typu kawa, herbata, woda.

Trochê inaczej wygl¹da to
od strony „worków”. W ci¹gu
8 godzin pracy przys³uguje im
jedna 15-minutowa przerwa,
podczas której ledwie zd¹¿¹
zjeœæ kanapkê i pójœæ do toa-
lety. Oczywiœcie nie ma mowy
o dodatku za pracê w nocy.
Pracownicy agencji pracy cza-
sowej twierdz¹, ¿e supermar-
kety nie chc¹ zatrudniaæ ludzi
na umowê o pracê. Wol¹ to
robiæ na umowê-zlecenie, a
wtedy pracownikom nie przy-
s³uguje urlop, nadgodziny, do-
datek za pracê w nocy i ca³a
sfera socjalna.

Mimo to chêtnych jest wie-
lu. Ka¿dy cieszy siê, kiedy do-
stanie zlecenie na noc z so-
boty na niedzielê. W Tarcho-
minie, u zbiegu ulic Œwiatowi-

da i Myœliborskiej, tam gdzie
mia³y byæ tereny zielone i re-
kreacyjne, powstaje w b³yska-
wicznym tempie nowy super-
market. Bêdzie praca. M³odzi
ludzie, choæ wiadomo, ¿e jaw-
nie wykorzystywani, z³api¹
paleciaki i bêd¹ noc¹ rozwo-
ziæ i wypakowywaæ towary,
aby ta machina, jak¹ jest wiel-
ki sklep mog³a dzia³aæ.

Joanna Kiwilszo

Mazowsze po³o¿one jest w ci¹-
gu trzech (z czterech przecho-
dz¹cych przez Polskê) transeu-
ropejskich korytarzy transporto-
wych. Korytarz I – Warszawa –
kraje nadba³tyckie, z drog¹ eks-
presow¹ S8 „Via Baltica” i linia
kolejowa E75; II – Berlin – War-
szawa – Moskwa, z autostrad¹
A2 oraz lini¹ kolejow¹ E20 i
CE20; III – Gdañsk – Warsza-
wa – Katowice, z autostrad¹ A1
i drugim po³¹czeniem drogo-
wym poprzez S7 i S8 oraz linia
kolejowa E65-CMK; postulowa-
ny korytarz KA – Gdañsk – War-
szawa – Odessa, drogi ekspre-
sowe S10 i S17 oraz linia kole-
jowa E28. Spójnoœæ infrastruk-
tury województwa zale¿eæ bê-
dzie od rozstrzygniêæ w spra-
wach takich, jak przebieg auto-
strady A2 w obszarze metropo-
litalnym oraz wybór lokalizacji
nowego centralnego lotniska dla
polski na osi Warszawa – £ódŸ
oraz planowana linia kolejowa
du¿ych prêdkoœci Warszawa –
£ódŸ – Poznañ/Wroc³aw. Woje-
wódzki Plan Inwestycyjny prze-
widuje do roku 2013 w obsza-
rze Warszawy przebudowê 15
odcinków dróg wojewódzkich.

Do warszawskich inwestycji
nawi¹zywali pos³owie. Dla
Hanny Gronkiewicz-Waltz naj-
wa¿niejsz¹ spraw¹ jest Most
Pó³nocny; wa¿ne s¹ tak¿e ob-
wodnice, II i III linia metra, ko-
lej podmiejska, remonty trakcji
tramwajowej i autobusowej
oraz dróg, a tak¿e – lotnisko.
„Nie baæ siê partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego przy budo-
wie autostrad, wykorzystaæ tak-
¿e fundusze unijne” – zachêca-
³a pani pose³. Wed³ug Paw³a
Poncyliusza, lepszym od part-
nerstwa publiczno-prywatnego
instrumentem s¹ obligacje ko-

Warszawa i Mazowsze
dokoñczenie ze str. 1 munalne. Marzy mu siê infra-

struktura kolejowa, wykorzysta-
na w systemie komunikacji
miejskiej. Pose³ wyrazi³ ¿al, ¿e
na te tematy nie ma z kim roz-
mawiaæ na poziomie miasta.
Wiele uwagi poœwiêci³ metru
oraz mostom i portowi lotnicze-
mu, a wyst¹pienie zakoñczy³
pytaniem: czy po³¹czenie Tar-
chomina z centrum nie mo¿e
odbywaæ siê tramwajem?

Do wa¿nych dla Pragi inwe-
stycji, takich jak Most Pó³noc-
ny i modernizacja ronda Sta-
rzyñskiego (wspó³finansowana
ze œrodków UE), nawi¹za³ wi-
cedyrektor Zarz¹du Dróg Miej-
skich Rados³aw Laskowski.

Zdaniem uczestników deba-
ty, ustalenia zawarte w aktuali-
zowanej obecnie Strategii Roz-
woju Województwa Mazowiec-
kiego oraz Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego Woje-
wództwa Mazowieckiego maj¹
szansê realizacji, bo po raz
pierwszy jest dobry klimat miê-
dzy Sejmikiem Województwa
Mazowieckiego, w³adzami War-
szawy i resortem. Potrzebne
jest zespolenie wysi³ków, lobby
(ponad podzia³ami) za infra-
struktur¹ oraz wspólna repre-
zentacja warszawskich i mazo-
wieckich pos³ów. Je¿eli uda siê
wygraæ wyœcig z czasem i wy-
kupiæ pod infrastrukturê dzia³ki
w cenach roku 2006 (a nie wy-
¿szych, w 2010), nie tylko To-
ruñ i Wroc³aw bêd¹ miastami,
które z europejskiego tortu
uszczknê³y coœ dla siebie.     K.

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41

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

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30,
0603-956-654

„Pañstwa aktywnoœæ artystyczna to
autentyczne tworzenie kultury narodo-
wej, która nie mo¿e zamykaæ siê prze-
cie¿ w dzia³alnoœci teatrów czy filhar-
monii, ale dla swej ¿ywotnoœci musi tak-
¿e znajdowaæ wyraz w amatorskich
przedsiêwziêciach scenicznych” - mówi³
22 lutego podczas gali fina³owej do
uczestników V Festiwalu Chórów, Zespo-
³ów i Kabaretów Seniora w Domu Kul-
tury „Zacisze” prof. Krzysztof Kusiel-
Moroz, wyk³adowca warszawskiej Aka-
demii Muzycznej im. F. Chopina w War-
szawie, dyrygent cenionego na ca³ym
œwiecie Warszawskiego Chóru Ch³opiê-
co-Mêskiego oraz przewodnicz¹cy jury
konkursu. Wczeœniej – 11 i 12 lutego
– razem z Tatian¹ Wo³oszyn¹, dyry-
gentk¹ chórów polskich i bia³oruskich,
absolwentk¹ Akademii Muzycznej w
Miñsku oraz Zbigniewem Szablewskim,
dyrektorem artystycznym Mazowiec-
kiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Chó-
rów i Orkiestr - wys³ucha³ 40 prezen-
tacji w wykonaniu zespo³ów artystycz-
nych seniora z ca³ej Warszawy, a tak¿e
okolic.

Nagrodzono i wyró¿niono a¿ 20
grup w czterech kategoriach: chórów
(grand prix – „Kurdesz” z OK Wola),
zespo³ów wokalnych (grand prix – „Wy-
szkowiacy” ze Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Wyszkowa, Puszczy Bia³ej i Kamie-
nieckiej), estradowych (grand prix –
„Bielany” z Bielañskiego Oœrodka Kul-
tury) i kabaretów (najlepsze – „I co
dalej” z MOK w Pruszkowie oraz „Je-

Ekspansja trzeciego wieku
sienne ró¿e” z Klubu „Baœniowa”).
Warto podkreœliæ, ¿e wœród laureatów
znalaz³o siê a¿ czworo wykonawców z
Targówka. Drugie miejsca otrzymali
chór „Zacisze” z DK Zacisze oraz kwar-
tet „ADIT” z Bródna, trzecie grupa „So-
norki” z RSM Praga, a wyró¿nienie chór
AK „Nowogródzkie Or³y”. Udany debiut
mia³ tak¿e Chór Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku z DK Œwit, dzia³aj¹cy od dwóch
miesiêcy, kszta³tuj¹cy artystyczny wize-
runek i otwarty dla wszystkich zainte-
resowanych.

Zaciszañski festiwal, organizowany
przez Dom Kultury „Zacisze”, a prowa-
dzony z wielk¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem
przez cz³onków chóru „Zacisze”, stano-
wi prawdziwe œwiêto ludzi w trzecim
wieku.

Widaæ, ¿e seniorzy du¿¹ wagê przy-
wi¹zuj¹ do nagród, a rywalizacji towa-
rzysz¹ autentyczne emocje. W tym roku
sponsorzy Burmistrz Dzielnicy Targó-
wek oraz Dom Kultury „Zacisze” ufun-
dowali dla laureatów… s³odycze. Pani
Teresa z nagrodzonego zespo³u zazna-
cza: „Wprawdzie nagrody materialne
nie maj¹ dla nas fundamentalnego zna-
czenia, jednak dobrze, aby sponsorzy i
organizatorzy pamiêtali, ¿e my tak¿e
mamy swoje potrzeby, zwi¹zane z pro-
wadzon¹ dzia³alnoœci¹. Stojaki na nuty,
instrumenty, dyktafony, mikrofony…
– to niezbêdny sprzêt, który nie spada
nam z nieba. Inwestycje tego typu nie-
w¹tpliwie owocuj¹ podnoszeniem pozio-
mu prezentacji”.

Jak wielkie i autentyczne emocje to-
warzysz¹ prezentacjom chórów, zespo-
³ów i kabaretów seniora mo¿na siê prze-
konaæ ogl¹daj¹c p³ytê DVD z fragmen-
tami wystêpów wszystkich uczestników,
przygotowan¹ przez Dom Kultury „Za-
cisze”. I radosne sielskie piosenki, i œpie-
wy patriotyczne, i tradycje ludowe, i au-
torskie teksty opisuj¹ce codziennoœæ
emerytów, i humorystyczne dialogi, i
skecze, i ambitna „Zielona Gêœ” Ga³czyñ-
skiego, i romantyczne, pe³ne czaru wi-
dowiska muzyczne o mi³oœci w stylu re-
tro, i piêkna poezja, i siêganie do trady-
cji muzycznych innych kultur z ¿ydowsk¹
na czele… Moje Avetki z otwartymi
oczami i nieukrywanym zainteresowa-
niem obejrza³y film i obieca³y sobie, ¿e
za rok na pewno pojawi¹ siê na widow-
ni. Mam nadziejê, ¿e tak¿e Pañstwo nie
przegapicie takiej okazji.

Bart³omiej W³odkowski
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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

022 676-59-56, 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 na moj¹ stronê

WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

KANCELARIA US£UG FINANSOWYCH

ul. Szymanowskiego 8, tel. 022 619-19-16, 601-360-110

KREDYTY GOTÓWKOWE ♦ MINIMUM FORMALNOŒCI

SZYBKA DECYZJA ♦ NA OŒWIADCZENIE ♦ DOCHÓD OD 400 PLN NETTO

SP£ATA INNYCH ZAD£U¯EÑ ♦ KREDYTY HIPOTECZNE ♦ SAMOCHODOWE

UBEZPIECZENIA ♦ KOMUNIKACYJNE − ATRAKCYJNE PAKIETY

MIESZKAÑ I FIRM ♦ PROGRAMY EMERYTALNE

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

STUDIO FRYZJERSKIE
zaprasza w godzinach 9 - 21

ul. Darwina 15, tel. 022 818-98-46

Promocyjne ceny!

Piotr KaŸmirski

tel. 022 884 84 00

502 535 361

Prawnik
przyjazny ludziom

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

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy

ul. Jagielloñska 3

tel. 022 619-99-99

022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

Szanowni Pañstwo,

W niniejszym artykule
przedstawiê bardzo czêsty,
lecz bolesny i nie do koñca
poznany problem wynagro-
dzenia za szkody i krzywdy.

Zgodnie z kodeksem cywil-
nym, od sprawcy szkody mo¿-
na domagaæ siê odszkodowa-
nia za szkodê w pe³nej wyso-
koœci, obejmuj¹c¹ zarówno
szkodê w³aœciw¹, jak i utraco-
ne korzyœci. Odpowiedzialnoœæ
oparta jest na zasadzie winy
sprawcy. W ramach odszkodo-
wania mo¿na domagaæ siê
zap³aty okreœlonej kwoty, a w
szczególnych przypadkach
wyp³acania sta³ej renty.

Nale¿y jednak wiedzieæ, ¿e
oprócz odszkodowania za
szkodê, od sprawcy mo¿na
domagaæ siê zadoœæuczynie-
nia za tzw. krzywdy moralne,
za wszystkie problemy, które
wi¹¿¹ siê ze szkod¹, za ból,
cierpienie, strach. Kwestia za-
doœæuczynienia jest czêsto
pomijana, zw³aszcza ¿e towa-
rzystwa ubezpieczeniowe nie-
chêtnie p³ac¹ zadoœæuczynie-
nie w ¿¹danej kwocie.

W przypadku, kiedy szkoda
powsta³a na skutek przestêp-
stwa, wówczas roszczeñ ma-
j¹tkowych mo¿na dochodziæ
w trakcie postêpowania kar-
nego przeciwko sprawcy ta-
kiego przestêpstwa. Wów-
czas s¹d karny rozstrzygnie
o wysokoœci odszkodowania
za szkodê, jak równie¿ za-
doœæuczynienia za krzywdy.

Wytoczenie powództwa cywil-
nego w procesie karnym jest
wskazane, poniewa¿ mo¿e
zapobiec przedawnieniu rosz-
czeñ.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e termin
przedawnienia roszczeñ o od-
szkodowanie to 3 lata dnia, w
którym poszkodowany dowie-
dzia³ siê o szkodzie i osobie
obowi¹zanej do jej naprawie-
nia, nie póŸniej, ni¿ 10 lat od
dnia, w którym nast¹pi³o zda-
rzenie wyrz¹dzaj¹ce szkodê.

Mo¿na postawiæ pytanie,
czy jest sens dochodzenia
roszczeñ odszkodowaw-
czych? Moim zdaniem, zde-
cydowanie tak, poniewa¿
mo¿e to stanowiæ jedyny spo-
sób na uzyskanie pe³nego wy-
nagrodzenia za szkody i
krzywdy.

Oczywiœcie proces cywilny
mo¿e trochê potrwaæ, jednak-
¿e w³aœciwa i profesjonalna
pomoc prawna mo¿e po-
móc w za³atwieniu sprawy
na drodze polubownej.

Je¿eli ju¿ sprawa trafi do
s¹du, to jest ogromna szan-
sa, ¿e s¹d takie odszkodowa-
nie przyzna, zw³aszcza, ¿e
s¹dy coraz chêtniej takie
odszkodowania zas¹dzaj¹.

W przypadku poniesienia
szkody, nale¿y pamiêtaæ o
swoich prawach, a o pomoc
nale¿y zawsze zwróciæ siê do
prawników.

Dziennikarze odwiedzili Bia³o³êkê
obrze¿ach powstawa³y nowe
folwarki - Aleksandrów, Anno-
pol, Brzeziny, Konstantynów,
Marywil, Ró¿opole i Ustronie.
Na rok przed wybuchem II
wojny œwiatowej Bia³o³êka
dzieli³a siê na Dworsk¹ i Szla-
check¹ i liczy³a szeœciuset
mieszkañców. Do Warszawy
zosta³a przy³¹czona w 1951.
Nowy podzia³ administracyjny
sprawi³, ¿e w 1994 powsta³a
gmina Warszawa - Bia³o³êka,
zaœ w 2002 po zmianie ustroju
stolicy zosta³a przekszta³cona
w dzielnicê m.st. Warszawa.

Po czêœci historycznej przy-
szed³ czas na informacje do-
tycz¹ce dnia dzisiejszego. Bia-
³o³êka jest jedn¹ z osiemnastu
dzielnic Warszawy, zajmuje
obszar 74 km kw, na którym
osiedli³o siê  65 tys. mieszkañ-
ców. Ponad 54 proc. obszaru
dzielnicy zajmuj¹ u¿ytki rolne,
blisko 15 proc. tereny leœne,
otwarte wody - 5,5 proc. Tere-

ny zurbanizowane to dziœ 16,5
proc. obszaru Bia³o³êki. W
strukturze demograficznej
przewa¿aj¹ m³ode ma³¿eñ-
stwa z dzieæmi, a to ze wzglê-
du na dynamiczny rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego i
szczególne warunki œrodowi-
ska - du¿o terenów zielonych i
œwie¿e powietrze, a tak¿e sto-
sunkowo tanie mieszkania.

W trakcie spotkania dzien-
nikarze mogli zapoznaæ siê z
komputerow¹ prezentacj¹
osi¹gniêæ dzielnicy w liczbach,
a tak¿e mnóstwem danych z
dwóch prezentowanych fil-
mów. Do tych informacji bê-
dziemy powracaæ w kolejnych
wydaniach NGP. Da³o siê od-
czuæ, ¿e na goœciach robi³o
wra¿enie tempo zmian w tej
zapomnianej niegdyœ przez
Boga i ludzi dzielnicy, w której
na pocz¹tku lat 90. nie by³o
dróg, wodoci¹gów, szkó³,
mieszkañ, zaœ pierwszy bu-
d¿et samodzielnej gminy wy-
nosi³ 30 mln z³. W 2002 roku
by³y to 122 mln z³. Jak powie-
dzia³ burmistrz Jerzy Smo-
czyñski, gdyby Rzeczypospo-
litej uda³o siê czterokrotnie po-

mno¿yæ bud¿et w ci¹gu kilku-
nastu lat, które up³ynê³y od
transformacji ustrojowej, byli-
byœmy dziœ potêg¹.

Dziennikarze pytali o pro-
blemy - Czajka, komunikacja,
bezrobocie. Interesowali siê
równie¿ stopniem wykorzysty-
wania œrodków unijnych, wy-
stêpuj¹cymi w dzielnicy gatun-
kami zwierz¹t, cenami bia³o-
³êckich mieszkañ. Burmistrzo-
wie Smoczyñski i Semetkow-
ski chêtnie mówili o proble-
mach. Czajka bêdzie moder-
nizowana, ale nie ma zgody
w³adz dzielnicy i mieszkañców

na spalarniê osadów i ca³a
Bia³o³êka musi mieæ mo¿li-
woœæ odprowadzania œcieków
do oczyszczalni. Jeœli chodzi
o problemy komunikacyjne, to
s¹ one powszechnie znane -
zakorkowana Modliñska, od-
wleczone w czasie - budowa
Mostu Pó³nocnego i moderni-
zacja Trasy Toruñskiej, brak
metra czy szybkiego tramwa-
ju (pod uwagê jest brane ju¿
wy³¹cznie to ostatnie rozwi¹-
zanie), szybkiej kolei miejskiej.
Bezrobocie w dzielnicy jest
zbli¿one do poziomu bezrobo-
cia w ca³ej Warszawie i waha
siê od szeœciu do oœmiu pro-
cent. Œrodki unijne s¹ skon-
centrowane na inwestycjach
ogólnomiejskich - moderniza-
cji oczyszczalni Czajka i ob-
wa³owaniach rzeki D³ugiej.

Ilona Kuleczka, naczelnik
wydzia³u ochrony œrodowiska
mówi³a o sprawiaj¹cych k³o-
poty bobrach, o dzikach i
³osiach wêdruj¹cych po osie-
dlowych parkingach, o bardzo
licznych wodnych ptakach, o
odwiedzaj¹cych Bia³o³êkê
piêknych or³ach bielikach.

Burmistrz Tadeusz Semet-
kowski poda³ œrednie ceny
mieszkañ - w Bia³o³êce za metr
kwadratowy w³asnego M trze-
ba zap³aciæ od 3100 do 4000
z³, to mniej wiêcej tyle ile p³aci
siê za to dobro na Woli, na
Bemowie czy w Ursusie.

Jedna z dziennikarek zapy-
ta³a przedstawicieli w³adz
dzielnicy i urzêdników, ilu spo-
œród nich mieszka w Bia³o³ê-
ce. W górze znalaz³a siê zde-
cydowana wiêkszoœæ r¹k.

Po czêœci teoretycznej
rzecz by mo¿na czêœæ prak-
tyczna - objazd po bia³o³êc-
kich inwestycjach. Goœcie
obejrzeli nowoczesne placów-
ki oœwiatowe m.in. liceum i
gimnazjum przy Van Gogha z
aneksem kulturalnym, jeden z
bardziej nowoczesnych w kra-
ju komisariat policji, przychod-
niê przy Milenijnej.

El¿bieta Gutowska

dokoñczenie ze str. 1

Wiejski  Specja³ -
kindziuk

Szanowni Pañstwo,
Po serii artyku³ów wstêp-

nych o naszych sklepikach,
zapraszamy Pañstwa do wê-
drówki po kulinarnej mapie
Polski. Dziœ zaczynamy od
Suwalszczyzny.

Pachn¹cy zio³ami i przyprawami, o niepowtarzalnym
smaku i ciemnoczerwonej barwie – kindziuk. W jego aro-
macie wyczuwa siê posmak ogniska. Prawdziwy kindziuk
o charakterystycznym okr¹g³ym kszta³cie jest ozdob¹
oferty sklepu Specja³ Wiejski przy ul. Œwiderskiej 100/20.
W 2001 roku wêdlina zosta³a nagrodzona presti¿ow¹ Z³ot¹
Per³¹ dla najlepszego produktu regionalnego.

To w³aœnie przy granicy z
Litw¹ powstaje kindziuk, któ-
ry jest najbardziej znan¹, tra-
dycyjn¹ litewsk¹ wêdlin¹
zwan¹ na Litwie skilandis. W
pó³nocno-wschodniej czêœci
Polski, na terenach zamiesz-

ka³ych przez mniejszoœæ li-
tewsk¹, znany jest pod
nazw¹ kindziukas. •ród³a hi-
storyczne nie s¹ zgodne co
do pochodzenia wêdliny, naj-
bardziej prawdopodobna jest
wersja, ¿e Litwini poznali jego
recepturê od Tatarów.

Zgodnie z tradycja kindziuk
powstawa³ z krojonego miêsa

wieprzowego, które obficie so-
lono i dodawano doñ natural-

ne przyprawy, m.in. czosnek.

Przyprawionym miêsem na-
dziewano bardzo ciasno ¿o³¹-

dek wieprzowy i dok³adnie
zszywano. W suchym miejscu

kindziuk wysycha³. W niektó-

rych regionach po obsuszeniu
by³ kilkukrotnie podwêdzany

zimnym dymem. Po oko³o 6
miesi¹cach dojrza³y i aroma-

tyczny by³ gotowy do spo¿ycia.

Dziœ przygotowanie kindziuka
zajmuje oko³o tygodnia. Mary-

nowane miêso – kawa³ki szyn-
ki i s³oniny – jest upychane do

pêcherzy wieprzowych. Wspó-

³czesne kindziuki s¹ znacznie
mniejsze i nie wymagaj¹ tak

d³ugiego okresu dojrzewania.
Wêdlina jest trzykrotnie wê-

dzona, a nastêpnie podsusza-

na. Ze wzglêdu na doœæ s³ony
smak plasterki kindziuka po-

winny byæ cieniutki. Polecamy
– znakomity smak, fantastycz-

ny aromat.

Po kindziuk i inne frykasy
z Suwalszczyzny zaprasza-
my do sklepu

Specja³ Wiejski

ul. Œwiderska 100/20
(Wejœcie od Æmielowskiej)

 pon. – pt. godz 8-20

Sob. 8-15

Poni¿ej publikujemy skan tekstu, który w dniu ukazania siê
poprzedniego wydania NGP wzbudzi³ wielkie emocje internau-
tów. Kto i po co manipulowa³ tekstem sprzed 5 lat, pozostanie
zapewne zagadk¹. Aby jednak nie by³o w¹tpliwoœci, przedsta-
wiamy to, co zmanipulowaæ siê nie da - wersjê papierow¹.

Papier pewniejszy
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Tresura grupowa. Tresura stacjonarna z zakwaterowaniem psa.
Tresura indywidualna - treser przyje¿d¿a do miejsca zamieszkania

Warszawa ul. Targowa 80
Wo³omin-S³oneczna ul. Rolna 26

tel. 0507-257-824

 0507-292-311

0504-649-287

(022) 424-26-95

„GRANICA”

Mamy dla psów najnowsz¹
karmê z USA PROFormance 0507-257-824, 0504-649-287

SZKO£A TRESURY PSÓW RASOWYCH I NIERASOWYCH

Pensjonat dla psów,
kotów i œwinek morskich

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

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

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod nr tel. 022 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

DO KA¯DEGO KARNETU JEDNO WEJŒCIE GRATIS

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

KREDYTY
• KREDYT GOTÓWKOWY
  - wysokie kwoty bez porêczeñ i zgody wspó³ma³¿onka

• KREDYT KONSOLIDACYJNY
  - ³¹czenie kredytów w jeden (wszystkie banki)
  - jedna ni¿sza rata
  - dodatkowa gotówka do 5 tys.

NOWOŒÆ! - bez hipoteki

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

„Dom jak Nowy”

Kredyt na Wyposa¿enie

i Remont Domu

na karcie do 60.000 z³

Dzia³a tu wiele pracowni -
m.in. plastyczna, ceramiczna,
muzyczna wraz ze studiem
nagrañ, informatyczna, fotogra-
ficzna, studio tañca towarzy-
skiego, nowoczesnego i wiele
innych.  W DK Œwit odbywa siê
wiele imprez rozrywkowych i
rekreacyjnych. W zmodernizo-
wanym, przytulnym kinie mo¿-
na obejrzeæ interesuj¹ce filmy
np. w ramach studenckiego
DKF STOP lub Kina Seniora
przy Bródnowskim Uniwersyte-
cie III Wieku, który powo³any
zosta³ z myœl¹ o najstarszych
mieszkañcach Targówka w
paŸdzierniku ubieg³ego roku.

Najnowszy pomys³ to warsz-
taty plastyczne przygotowuj¹-
ce do gimnazjów, liceów i szkó³
wy¿szych o profilu plastycz-
nym. Zajêcia poprowadzi Mar-
ta Gutowska - Matulka, artyst-
ka malarz z Targówka.

Absolwentka Liceum Sztuk
Plastycznych i wydzia³u malar-
stwa Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie, Podyplomowe-
go Studium Nauczycielskiego
przy ASP i Studium Pomagi-
sterskiego Wiedzy o Kulturze
w Polskiej Akademii Nauk,
cz³onek Zwi¹zku Polskich Ar-
tystów Plastyków. Pracê dyplo-
mow¹ obroni³a w pracowni tka-
niny prof. Zbigniewa Gostom-
skiego. Studia zakoñczy³a z
wyró¿nieniem. Jej praca teo-

Dom Kultury Œwit dzia³a na Targówku nieprzerwanie
od 1958 roku. Oferta kulturalna, rozrywkowa i rekreacyj-
na jest kierowana do ludzi w ró¿nym wieku. Œmia³o mo¿-
na powiedzieæ, ¿e zadowoli zarówno przedszkolaka jak i
osiemdziesiêciolatka.

retyczna „Nowe malarstwo”
by³a prekursorskim w kraju za-
rysem nowego pr¹du w sztu-
ce europejskiej - Neue Wilde i
jego odpowiednika w Polsce,
reprezentowanego przez
Gruppê - m³odych artystów,
absolwentów warszawskiej
ASP. Praca ta zosta³a wydana
jako skrypt akademicki. By³a
stypendystk¹ Ministerstwa
Kultury i Sztuki, jej obrazy by³y
nagradzane, uczestniczy³a w
licznych wystawach zbioro-
wych i zorganizowa³a kilka
wystaw indywidualnych. W lu-
tym 2005 mogliœmy ogl¹daæ jej
prace na wystawie indywidu-
alnej w Urzêdzie Dzielnicy Tar-
gówek m.st. Warszawa.

Ma Pani ogromne do-
œwiadczenie w pracy z m³o-
dzie¿¹. Co Pani¹ poci¹ga w
twórczoœci m³odych?

- Trudno zaprzeczyæ, rzeczy-
wiœcie od lat pracujê z m³o-
dzie¿¹. Pracowa³am  jako in-
struktor plastyki w³aœnie w
Domu Kultury Œwit, w szko³ach
podstawowych i gimnazjach -
m.in. w Zespole Szkó³ Muzycz-
nych im. Gra¿yny Bacewicz i w
Pracowni Plastycznej WSM
¯oliborz. A jeœli chodzi o pracê
z m³odzie¿¹, to ta jest dla mnie
niezwykle satysfakcjonuj¹ca.
Otwarcie siê na ró¿ne formy
plastyczne i odwaga w stoso-
waniu koloru  charakteryzuj¹
jedynie dzieci i bardzo m³odych
ludzi. Ich nieograniczona inwen-
cja jest nie do powtórzenia ni-
gdy potem. St¹d ten dreszczyk
emocji, który czuje nauczyciel
widz¹c efekty pracy swoich
uczniów. Dzieci uzdolnione pla-
stycznie maj¹ szczególnie roz-
budzon¹ wra¿liwoœæ, ich otwar-
cie na sztukê jest pe³ne. Trze-
ba jedynie trochê im w tym po-
móc. Myœlê, ¿e to mi siê udaje.
Wielu moich uczniów dosta³o
siê do liceów plastycznych i na
Akademiê Sztuk Piêknych.

Jakie mo¿liwoœci stwa-
rzaj¹ dzieciom i m³odzie¿y

warsztaty plastyczne, które
bêdzie Pani prowadziæ?

- W szko³ach plastyka nie
jest przedmiotem pierwszopla-
nowym, wyj¹wszy oczywiœcie
szko³y o profilu plastycznym,
wiêc uczniowie nie zawsze
maj¹ szansê w pe³ni rozwin¹æ
swoje plastyczne uzdolnienia.
Nie zawsze równie¿ jest mo¿li-
we zaspokojenie ich g³odu wie-
dzy, jeœli chodzi o historiê sztu-
ki. Warsztaty bêd¹ przygotowy-
wa³y m³odzie¿ do egzaminów
do szkó³ o profilu plastycznym
i stworz¹ im szansê komplek-
sowego rozwoju uzdolnieñ.

Jakimi metodami bêdzie
Pani realizowa³a program
warsztatów?

- Chcia³abym zapewniæ m³o-
dym ludziom dobr¹ podbudowê
teoretyczn¹ - zagadnienia z
wiedzy o sztuce i historii sztuki
bêd¹ rozpoczynaæ ka¿de zajê-
cia. Bêdziemy m.in. rozmawiaæ
o kanonie piêkna w architektu-
rze i rzeŸbie klasycznej, pozna-
waæ prawid³owe proporcje cia-
³a ludzkiego wg Leonarda da
Vinci, zapoznawaæ siê z histo-
rycznymi i wspó³czesnymi pr¹-
dami w sztuce, omawiaæ wybra-
ne zagadnienia wspó³czesnej
architektury, poznawaæ techni-
ki malarskie i graficzne, æwiczyæ
wyobraŸniê twórcz¹. Jeœli cho-
dzi o stronê praktyczn¹, zapla-
nowa³am szkice i studium mar-
twej natury, szkice i studium
modela, studium d³oni i po-
szczególnych czêœci cia³a, por-
trety, malowanie w plenerze.

Jakich technik bêd¹ siê
uczyæ pod Pani okiem m³o-
dzi adepci sztuki?

- Mam w zanadrzu mnóstwo
interesuj¹cych, niekonwencjo-
nalnych technik. Nie chcia³abym
ich wszystkich zdradzaæ. Z pew-
noœci¹ bêdziemy rysowaæ, ma-
lowaæ, rzeŸbiæ, tworzyæ formy
przestrzenne, collage, tkaniny,
batik na papierze i na tkaninie.
Zawsze staram siê twórczo in-
spirowaæ uczniów m.in. poprzez
muzykê i literaturê. Podczas stu-
diów wiedzy o kulturze uœwiado-
mi³am sobie ogromn¹ potrzebê
m³odego pokolenia, by tworzyæ
nowe œwiaty. Okazuje siê, ¿e
tzw. RPG, scenariusze wielu
gier komputerowych, osadzone
s¹ g³êboko w kulturze, kreowa-
ne postacie s¹ w istocie zlepio-
ne ze strzêpków przeró¿nych
mitologii, religii, baœni. Myœlê, ¿e
œwiadome poruszanie siê w tych
przestrzeniach mog³oby rozbu-
dziæ wyobraŸniê i pozwoliæ lepiej
zrozumieæ wspó³czesn¹ sztukê.
Oprócz rzetelnego æwiczenia
warsztatu artysty plastyka m³o-
dzi ludzie bêd¹ mogli siê na-
uczyæ sprawnego poruszania w
szeroko pojêtej kulturze.

Program warsztatów bêdzie
z pewnoœci¹ doskona³ym przy-
gotowaniem do egzaminów do
szkó³  i wy¿szych uczelni o pro-
filu plastycznym. Gwarantuj¹ to
profesjonalizm i wiedza Marty
Gutowskiej – Matulki.         (joel)

Dom Kultury Œwit przy uli-
cy Wysockiego 11 zaprasza
na Warsztaty Plastyczne
przygotowuj¹ce do gimna-
zjów, liceów i szkó³ wy¿szych
o profilu plastycznym. Zapi-
sy i informacje pod numerem
telefonu 022 811 01 05.

Ostatnio w centrum stoli-
cy zrobi³o siê g³oœno o Bia-
³o³êce. I to nie za spraw¹ ko-
lejnej bardziej lub mniej uda-
nej budowli, codziennych gi-
gantycznych korków przed
przejazdami kolejowymi w
Choszczówce i P³udach czy
rozmaitych niezrealizowa-
nych inwestycji drogowo-
mostowych.

Ci, którzy w ostatnich dwóch
tygodniach podró¿owali poci¹-
giem i trafili do hali g³ównej
Dworca Centralnego w War-

szawie, z pewnoœci¹ natknêli
siê na wystawê fotografii zaty-
tu³owan¹ „Magiczne Mazow-
sze”, zorganizowan¹ przez
Towarzystwo Inicjatyw Twór-
czych „ê” we wspó³pracy z wie-
loma szacownymi instytucjami
z Urzêdem Marsza³kowskim
Województwa Mazowieckiego
na czele. Prezentacja stanowi-
³a podsumowanie dwóch edy-
cji konkursu, zrealizowanego
latem i jesieni¹ 2005 roku.

Oddajmy g³os pomys³odaw-
com: „Mazowsze uchodzi za
jeden z najbrzydszych i naj-
mniej ciekawych rejonów Pol-
ski. Wystarczy popatrzeæ na
pasa¿erów poci¹gu jad¹cego
przez Mazowsze – po kilku
minutach wygl¹dania przez
okno wszyscy œpi¹... Postano-
wiliœmy zmieniæ ten stereotyp
i stworzyæ nietypow¹ mapê
Mazowsza. Og³osiliœmy kon-
kurs na fotografie i krótkie opo-
wieœci o magicznych i niesa-
mowitych miejscach Mazow-
sza. Zachêcaliœmy do szuka-
nia miejsc i ludzi ciekawych,
inspiruj¹cych, wartych spotka-
nia i odwiedzenia. Najlepsze
zdjêcia i opowieœci, które na-
p³ynê³y na konkurs, wybra³
Tadeusz Rolke (nestor polskiej
fotografii) i Janusz Byszewski
(twórca Laboratorium Eduka-
cji Twórczej w Centrum Sztuki
Wspó³czesnej w Warszawie).”

Wœród nagrodzonych prac
znalaz³a siê tak¿e fotografia za-
bytkowej dwumanua³owej, XIX-
wiecznej fisharmonii ze starego
neogotyckiego koœció³ka w P³u-
dach, odkryta, ocalona od znisz-
czenia i gruntownie wyremonto-
wana w 1999 roku przez Avetki
oraz ni¿ej podpisanego. O in-
strumencie i jego arcyciekawej
historii pisaliœmy w NGP w paŸ-
dzierniku 2001 roku, tekst do-
stêpny jest tak¿e w interneto-
wym archiwum gazety („Jubile-

Bia³o³êka w centrum i na rynku
uszowe odkrycie”). Dziêki foto-
grafii - obok starego Kina Syren-
ka, dymu z elektrociep³owni
„Siekierki”, ogromnego war-
szawskiego „Super Samu”,
p³ockich podwórek, niezwyk³ych
Ziemiêcinian czy rajskiego ZOO
w Wi¹zowie… -  tak¿e Bia³o³ê-
ka znalaz³a siê na szczególnej
mapie ciekawych miejsc na
Mazowszu. Co prawda wystawa
trwa³a jedynie do 26 lutego, jed-
nak wyró¿nione prace mo¿na
ogl¹daæ w internecie na stronie
www.magicznemazowsze.pl.

Natomiast w t³ustoczwartko-
wy wieczór w Muzeum Histo-
rycznym m.st. Warszawy przez
blisko trzy godziny rozprawia-
no o dziedzictwie kulturowym
Bia³o³êki. Sesjê zorganizowa³
warszawski oddzia³ Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami.
Niezmiernie cieszy fakt, i¿ sala
wype³niona by³a po brzegi, a
wœród s³uchaczy stosunkowo
du¿o by³o m³odych ludzi.

Na wstêpie dr Andrzej So-
³tan, dyrektor Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy i
gospodarz spotkania zapre-
zentowa³ historyczn¹ panora-
mê od czasów prehistorycz-
nych po lata dziewiêædziesi¹-
te XX w., a prof. Kwiryna Hand-
ke wskaza³a na treœci ukryte w
nazwach bia³o³êckich ulic i
osad, dla poprawnego zrozu-
mienia których konieczna jest
szczegó³owa wiedza histo-
ryczno-geograficzno-jêzyko-
wa. Tak na przyk³ad Ruskowy
Bród nie wskazuje bynajmniej
(jak myœleli mieszkañcy) na
nieczystoœci pozostawione
przez Rosjan, a oznacza „czer-
wone” przejœcie przez wodê
lub takowe przebiegaj¹ce w
pobli¿u domu niejakiego Ru-
ska (imiê gospodarza). Ksi¹dz
Piotr Figauzer w imieniu swo-
jego ojca przedstawi³ historiê

najstarszych koœcio³ów –
drewnianego œw. Micha³a Ar-
chanio³a w Grodzisku oraz
gotyckiego œw. Jakuba w Tar-
chominie, a tak¿e zbudowane-
go z gliny (!) pa³acu tarchomiñ-
skiego, natomiast Teresa Fal-
kowska przypomnia³a o zanie-
dbanych, niszczej¹cych licz-
nych cmentarzach niemiec-
kich, wskazuj¹cych na wielo-
kulturow¹ i wielowyznaniow¹
przesz³oœæ dzielnicy. O pery-
petiach zwi¹zanych z rekon-
strukcj¹ modrzewiowego nad-
wiœlañskiego dworku „Stasi-
nek” i kilkuhektarowego parku
opowiadali w³aœciciele – pp.
Nojszewscy, zaœ dr Krzysztof
Madej na przyk³adzie dziejów
w³asnego domu i rodziny
wskazywa³ na prawid³owoœci
socjohistoryczne, których do-
œwiadczali mieszkañcy Bia³o-
³êki od lat 30. XX w.  Z kolei
ni¿ej podpisany przybli¿y³ od-
kryte przez siebie niezwyk³e
historie (notabene prezento-
wane w ostatnich latach na
³amach NGP) zwi¹zane z krzy-
¿ami i kapliczkami przydro¿ny-
mi  w D¹brówce Szlacheckiej,
Marcelinie, P³udach i Bia³o³ê-
ce. Zapowiedzia³ równie¿
opracowanie przez Fundacjê
Ave i Avetki edukacyjno-histo-
rycznych œcie¿ek rowerowych,
kajakowych i pieszych.

Teksty wyst¹pieñ uka¿¹ siê
w specjalnym wydaniu „Kroniki
Warszawskiej”, znajd¹ siê te¿ w
drugim znacznie rozszerzonym
wydaniu monografii „Historia
Bia³o³êki i jej dzieñ dzisiejszy”,
przygotowywanym od dwóch lat
przez Bia³o³êcki Oœrodek Kul-
tury. Jak siê dowiedzieliœmy jest
szansa, ¿e ksi¹¿ka uka¿e siê
jeszcze w tym roku.

Bart³omiej W³odkowski

www.termek.neostrada.pl

Bielizna

dzienna

i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 619-31-07

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

MALWA

Zatrudnimy pracowników

w „Delikatesach BOMI”

w „Galerii pod Dêbami” ul. Pas³êcka 8D

zg³oszenia na miejscu

Warsztaty w DK Œwit
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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”

Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania

i podwójnego klejenia

Dywany na wymiar

ZAPRASZAMY!

•

•

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

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)

pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14

Pomiar, porada, wycena - GRATIS!
www.zpuhedyta.strona.pl

rycznych obiektów. Dziêki
Stowarzyszeniu przygotowy-
wany jest w³aœnie projekt
przywrócenia dawnej œwietno-
œci elewacjom „Kamienicy pod
Sowami”. Prace s¹ zaawanso-
wane, lecz przeszkod¹ w od-
tworzeniu brakuj¹cych detali
jest brak dawnej ikonografii
domu. Pomimo poszukiwañ
nieznany jest pierwotny wy-
gl¹d naro¿nej wie¿yczki. Dla-
tego Stowarzyszenie zwraca
siê za naszym poœrednic-
twem o pomoc w zdobyciu
jakiegokolwiek przedwojen-
nego lub zrobionego krótko
po wojnie zdjêcia, które
umo¿liwi³oby odtworzenie
formy naro¿nej wie¿y, a do-
k³adnie jej zniszczonej pod-
stawy i wieñcz¹cego he³mu
(przyk³adem domu z zacho-
wan¹ naro¿n¹ wie¿yczk¹
jest nieodleg³a kamienica z
1914 r. przy Z¹bkowskiej 2
róg Targowej - na zdjêciu).

Ufamy, ¿e s¹ wœród naszych
Czytelników osoby pamiêtaj¹-
ce dawny wygl¹d wie¿yczki, a
przede wszystkim kszta³t jej
he³mu. Uprzejmie prosimy o
kontakt w tej sprawie z re-
dakcj¹ lub Stowarzyszeniem
Ulicy Szerokiej. Najlepszym
rozwi¹zaniem by³oby oparcie
rekonstrukcji o dawne zdjêcie
domu przy Okrzei 26, lecz cen-
ne by³yby tak¿e wykonane z
pamiêci najprostsze szkice czy

choæby zwyk³y pisemny opis.
Wspólnie pomó¿my przywró-
ciæ „Kamienicy pod Sowami”
dawn¹ œwietnoœæ. Projekty od-
tworzenia elewacji domu oraz
informacje dotycz¹ce Stowa-
rzyszenia Ulicy Szerokiej mo¿-
na znaleŸæ na stronie interne-
towej www.szeroka.org

„Kamienica pod Sowami”,
zbudowana ok. 1906 r., przypi-
sywana jest znamienitym archi-
tektom - Henrykowi Stifelmano-
wi i Stanis³awowi Weissowi.
Dom ten, a tak¿e s¹siaduj¹ce
z nim kamienice przy obecnej
Jagielloñskiej 9 i Jagielloñskiej
11, powsta³y te¿ nie dla pierw-
szego lepszego kamienicznika,
ale dla osoby z wy¿szych sfer,
ksiêcia Bronis³awa Massalskie-
go (w domu przy Jagielloñskiej
11 nie zachowa³a siê czêœæ
frontowa kamienicy, najpraw-
dopodobniej zburzona w cza-
sie wojny). Ich mieszkañcy z
pewnoœci¹ nale¿eli do lepiej sy-
tuowanej czêœci ówczesnego
spo³eczeñstwa, a lokalizacja
tych domów na Pradze œwiad-
czy te¿ o tym, ¿e wbrew obie-
gowym opiniom dzielnica nie
by³a zamieszkiwana wy³¹cznie
przez biedotê.

Co ciekawe, w ubieg³ym
roku na fasadzie domu varsa-
vianista Janusz Sujecki odna-
laz³ cenny relikt z czasów za-
borów. Jest to metalowa ta-
bliczka z numerem domu „29”
i nazw¹ ulicy „Moskiewska”
zarówno po polsku jak i po ro-
syjsku (tak wtedy nazywa³ siê
m.in. po³udniowy odcinek
obecnej ul. Jagielloñskiej).
Niewielk¹ tabliczkê po odzy-
skaniu niepodleg³oœci odwró-
cono i wtórnie u¿yto umiesz-
czaj¹c na odwrocie ju¿ nowy
adres. Pierwotny napis prze-
trwa³ jako ca³kowicie zas³o-
niêty. Bardzo rzadkie znalezi-
sko wzbogaci³o zbiory Mu-
zeum Historycznego m.st.
Warszawy.

Micha³ Pilich

Ktokolwiek widzia³,
ktokolwiek wie...

dokoñczenie ze str. 1

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

stresowaæ dziecko. Jedna z
najlepszych metod opanowa-
nia stresu jest sedacja wziew-
na za pomoc¹ N

2
O. Od lute-

go w Klinice Stomatologicznej
Dentis, jako jednej z nielicz-
nych gabinetów w Warszawie
stosowana jest ta metoda.

Za pomoc¹ sedacji wziew-
nej (mieszanina N

2
O i O

2
) uzy-

skuje siê ograniczenie œwia-
domoœci pacjenta oraz czê-
œciowe zniesienie czucia bólu.
Ca³y czas jest utrzymywany
kontakt  z dzieckiem – jest to
bardzo wa¿ne z punktu widze-
nia bezpieczeñstwa ma³ego
pacjenta. Pod wp³ywem gazu
pacjent staje siê spokojny,
bezwolny, zobojêtnia³y na ota-
czaj¹c¹  go rzeczywistoœæ.
Dzieci wykazuj¹ ponadto nie-
zwyk³¹ sk³onnoœæ do marzeñ
sennych. Œni¹ o p³ywaniu w
wodzie, lataniu samolotem,

Sedacja – nie musisz
siê ju¿ baæ dentysty!

balonem, rakiet¹, tañcz¹ na
balu z Kopciuszkiem, krêc¹
siê na karuzeli.

Przed rozpoczêciem zabie-
gu dokonujemy wstêpnej kwa-
lifikacji dziecka, przede
wszystkim ze wzglêdu na
wiek. Sedacja wziewna rzad-
ko udaje siê u dzieci poni¿ej 3
roku ¿ycia ze wzglêdu na brak
kooperacji. Silny uraz psy-
chiczny równie¿ bywa przy-
czyn¹ niudanej próby lecze-
nia. Warto jednak spróbowaæ!
Jest to metoda bardzo prosta i
ca³kowicie bezpieczna!

Zapraszamy.

Klinika Stomatologiczna

Dentis

ul. Kondratowicza 18/423

tel: (022) 743 48 23,

tel/fax: (022) 301 02 24

www.dentis-stom.pl

dokoñczenie ze str. 1

Praska kapela podwórkowa? Do 3 marca w Sali Konferencyj-
nej Urzêdu Dzielnicy Praga Pó³noc przy ul. Ks. K³opotowskiego
15 w godzinach  8 – 16 mo¿na ogl¹daæ projekt przestrzennej
formy rzeŸbiarskiej  pt. „Praska kapela podwórkowa” autorstwa
Andrzeja Renesa oraz propozycje jej lokalizacji.

27 lutego odby³a siê publiczna prezentacja projektu z udzia³em
autora, komitetów: honorowego i wykonawczego oraz radnych  i
mieszkañców. W czêœci poœwiêconej na dyskusjê krytykowano
jedn¹ z  proponowanych lokalizacji  rzeŸby - przed budynkiem Urzê-
du Skarbowego, d. PDT na Jagielloñskiej (alternatywna – róg ul.
Floriañskiej i Ks. K³opotowskiego). Mówiono o „zbêdnej rzeczy”,
„uszczêœliwianiu na si³ê”; pytano: czy bêdzie mo¿na zobaczyæ pro-
jekty innych artystów? na czym polega spo³ecznoœæ pomnika? ilu
jest pra¿an w komitetach, ilu ma wykszta³cenie artystyczne?

Cieszê siê, ¿e ta inicjatywa powsta³a... Nie zdarzy³o siê, by ci,
co chc¹ coœ zrobiæ – wszystkim dogodzili – powiedzia³ urodzony
na Pradze cz³onek komitetu honorowego prof. Ferdynand Rusz-
czyc, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Inicjatywê
zbudowania Praskiej kapeli podwórkowej popar³ Janusz Sujecki:
kapela jest elementem kultury ka¿dego wielkiego miasta.

Usytuowanie rzeŸby przed Urzêdem Skarbowym za niew³aœciwe
uwa¿aj¹ radni: Maria Tondera widzia³aby j¹ na ul. Z¹bkowskiej lub
Markowskiej, Jan Kisiel w otoczeniu wiêkszej przestrzeni.

Spodziewa³em siê gorszej dyskusji – powiedzia³ nam inicjator
i jeden z honorowych patronów rzeŸby arcybiskup S³awoj Le-
szek G³ódŸ, biskup warszawsko-praski – Dobrze, ¿e nast¹pi³a
polaryzacja stanowisk. Gdyby jeszcze przeciwnicy mieli argumen-

ty racjonalne i artystyczne...
Wokó³ Praskiej kapeli podwórko-
wej bêdzie ci¹g spacerowy, kino
– miejsce zgromadzeñ ludzi. Ta
czêœæ Pragi zmieni oblicze. Bê-
dzie piêknie. Trzeba konkretnych
i odwa¿nych decyzji.                K

P.S. Na spotkaniu mówiono
wy³¹cznie o Praskiej kapeli po-
dwórkowej, a nie o pomniku wa-
szawiaka, o którym szeroko pi-
sa³a jedna z gazet. Do tej roz-
bie¿noœci wrócimy w nastêpnym
numerze.

Gdzie zagra kapela

Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedyñczo i w komplecie

♦♦♦♦♦meble pokojowe  ♦♦♦♦♦sypialnie  ♦♦♦♦♦wypoczynki

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

Sta³a ekspozycja 600 m2, dojazd autobusami 101, 326, 508, 518

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI tanio, ka¿dy za-
kres 0501-362-561
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
NAUCZYCIELKA matema-
tyki udziela korepetycji
889-73-54, 0606-724-885
NIEMIECKI tanio 0507-302-548

ZDROWIE I URODA
„JAKI kszta³t ma twoje cia³o?
Indywidualna dieta kszta³tu”
Zapraszamy do klubu
Wellness, ka¿da œroda
godz. 18.00, Szko³a Pod-
stawowa 314 ul. Porajów 3
tel. 0502-349-696
LOGOPEDA 0691-673-596
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), dermatoskopia, pro-
filaktyczne badanie znamion,
laryngolog,  psychiatra, psy-
cholog, akupunktura laserem,
internista - badania profilak-
tyczne, wizyty domowe, bio-
energoterapeuta. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
POSZUKIWANIE idealnej
diety, co to jest dieta komór-
kowa, 2 marca godz. 18.00
Szko³a Podstawowa 314 ul.
Porajów 3, wstêp wolny
0502-349-696

US£UGI
A pralki, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
A. pranie dywanów, wy-
k³adzin, tapicerki u klienta i
w pralni, profesjonalnie,
eko-œrodki 022 619-40-13,
0502-928-147
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Mo-
dliñska 83 0661-999-913,
022 676-60-69
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
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
PRACOWNIA poprawek
krawieckich Teksana, ul.
Œwiatowida 49 lok. 33
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 wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, 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.

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

INNE
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalno-
œci 022 617-46-51
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z
bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

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

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

Euro-Profil
♦ zarz¹dzamy nieruchomoœciami

♦ administrujemy

♦ nadzorujemy modernizacje i remonty

ul. Œw. Wincentego 110, 03-291 Warszawa
tel. 022 301-10-02, 0604-11-25-75
biuro@euro-profil.dmkhost.net

Alergie i zwierzêta (2)KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

NIERUCHOMOŒCI
A KUPIÊ - bezpoœrednio -
dom na Zaciuszu (bliŸniak,
segment, wolnostoj¹cy) z lat
90-tych, do 250m2 powierzch-
ni mieszkalnej, dzia³ka mini-
mum 300m2, cicha okolica,
tel. 0601-623-374.
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

WYNAJMÊ pokój studentce

022 818-88-04

GASTRONOMIA

WESELA, komunie, chrzciny,
imprezy okolicznoœciowe, ca-
tering (obiady domowe z do-
staw¹). Tanio, 0692-600-178,
022 679-81-06

DAM PRACÊ

KRAWCOWA na poprawki
Tarchomin (022) 889-28-11
po 20.00

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. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Proszê Szanownych Czy-
telników, mimo ¿e rubryka
funkcjonuje krótko, w obliczu
nowego trendu medialnego,
chcia³bym z³o¿yæ pewn¹ de-
klaracjê, a mianowicie tak¹, ¿e
trwam i trwaæ bêdê przy No-
wej Gazecie Praskiej, pisz¹c
to co wiem najlepiej ku dobru
zwierz¹t i wiedzy w³aœcicieli.
Zatem do rzeczy:

Nadwra¿liwoœæ, czyli alergia,
to narastaj¹ca zmora naszych
czasów. Pogorszenie czystoœci
powietrza, wody i po¿ywienia
sprzyjaj¹ objawianiu siê ró¿-
nych typów choroby. Klasyfika-
cja medyczna rozró¿nia cztery
podstawowe rodzaje uczuleñ.
S¹ one identyczne w mechani-
zmach powstawania i obja-
wach u zwierz¹t i ludzi. Chcia-
³bym w tym odcinku napisaæ
kilka s³ów o pierwszym typie.
Pierwszy rodzaj nadwra¿liwo-
œci nazywa siê anafilaktyczny
czyli natychmiastowy.

WyobraŸcie sobie Pañstwo,
¿e nasze zwierzêta i my tak¿e,
posiadamy zapasy pewnych
substancji chemicznych, które
dzia³aj¹ bardzo silnie, wrêcz
dramatycznie, je¿eli jakiœ czyn-
nik  spowoduje ich nag³e uwol-
nienie. Histamina, prostaglan-
dyny, serotonina i szereg innych
czynników anafilaksji zmagazy-
nowane s¹ w komórkach tucz-
nych naszych tkanek. Ich uwol-
nienie powoduje silny skurcz
miêœni g³adkich, zwiêkszon¹
przepuszczalnoœæ naczyñ, za-
czerwienienie skóry i œwi¹d.

Je¿eli do naszej wyobraŸni
dodamy fakt, ¿e posiadamy w
naszej krwi przeciwcia³a i to
przeciwcia³a klasy E/ IgE/ to w

zasadzie ju¿ wszystko wiemy.
Ok. roku 1966 odkryto, ¿e IgE
przywieraj¹ do komórek tucz-
nych i w sytuacji, gdy  do tej
dwójki do³¹czy trzeci, czyli
alergen,  ich troje rozpoczyna
reakcjê o bardzo silnym prze-
biegu do zgonu w³¹cznie.
Skurcze miêœni g³adkich kli-
nicznie przek³adaj¹ siê na siln¹
dusznoœæ, bóle brzucha, wy-
mioty, biegunkê, bezwolne od-
dawanie moczu. Na skórze ob-
serwujemy pokrzywkê i b¹ble.

Pocz¹tek anafilaksji bywa
czêsto ukryty. Pozosta³oœci an-
tybiotyków, np. penicyliny w mle-
ku, lub powtarzaj¹ce siê szcze-
pienia, gdzie noœnikiem wirusów
w szczepionkach jest wodorotle-
nek glinu, mog¹ powodowaæ po-
wstawanie przeciwcia³ przeciw-
ko tym substancjom.

Oczywiœcie, powstanie od-
powiedniej puli IgE jest rozci¹-
gniête w czasie i zale¿ne od
czynników dziedzicznych.
Zdarza siê jednak taki dzieñ,
kiedy zwierzê pojawia siê u le-
karza weterynarii, który z
uœmiechem, a czêsto ze zmê-
czenia bez d³u¿szego zasta-
nowienia, ordynuje odpowied-
ni antybiotyk lub szczepionkê.

Wracamy do domu, siadamy
przed telewizorem i nagle i
zwierzê i w³aœciciel zaczynaj¹
wykazywaæ podobne objawy.
Zwierzak z powodu wy¿ej wy-
mienionych ich troje z IgE na
czele, a w³aœciciel z powodu
uczulenia  na wiadomoœci w tv.
Dla uczulonych zwierz¹t naj-
czêœciej anafilaksja nie koñczy
siê œmierci¹. O ka¿dym podej-
rzanym objawie sugerujê po-
wiadomiæ lekarza wet. Wów-
czas dokonuje siê wpisu do
kartoteki i w przysz³oœci unika
siê podawania okreœlonych le-
ków lub stosuje siê je pod œci-
s³ym nadzorem, podobnie jak
w przypadku nieobliczalnych
koalicji u ludzi.

-W 1999 roku wynalaz³ Pan
urz¹dzenie „Natur”. Twierdzi
Pan, ¿e z jego pomoc¹ mo¿na
wyleczyæ choroby dot¹d nieule-
czalne, jak czerniak czy bia³acz-
ka. Jak dzia³a to urz¹dzenie?

- W skrócie – wzmacnia pole
elektromagnetyczne cz³owieka
i powoduje korzystne zmiany w
organizmie m.in: krew sprawniej
i szybciej kr¹¿y, poprawia siê jej
struktura i budowa, rozpusz-
czaj¹ siê niepotrzebne resztki
toksyn, trucizn i metali ciê¿kich.
Osoba chora jest umieszczana
we wnêtrzu urz¹dzenia. Stoi lub
siedzi tam od 10 do 20 minut nie
odczuwaj¹c prawie ¿adnych ob-
jawów. Jednak w czasie zabie-
gu w jej ciele zachodz¹ istotne
zmiany. Pole elektromagnetycz-
ne przenika do miêœni, i koœci
ustawiaj¹c po drodze wszystkie
jony w postaci kryszta³u, jakie
mia³y przed chorob¹. Komórki
zmutowane i te w jakikolwiek
sposób nietypowe nie przyjmuj¹
tego ³adunku energii. Moc pola
elektromagnetycznego wrêcz je
unicestwia jako z³e, inaczej lub
obco zbudowane wzglêdem

Rozmowa z Grzegorzem Majd¹, twórc¹ urz¹dzenia „Natur”,
w³aœcicielem Gabinetu Skutecznej Medycyny w Warszawie.

-To przebyte lub trwaj¹ce
zaka¿enie bakteryjne, szcze-
gólnie gronkowcami i pacior-
kowcami. Natomiast czynnika-
mi spowalniaj¹cymi dzia³anie
urz¹dzenia „Natur” s¹ liczne
zabiegi chemioterapii (powy¿ej
6) i naœwietlania (powy¿ej 5).
Wówczas terapia trwa d³u¿ej,
a postêpy w odzyskiwaniu
zdrowia s¹ wolniejsze, ze
wzglêdu na d³u¿szy okres od-
zyskiwania kondycji i odporno-
œci przez organizm.

-Ile trwa podstawowa terapia?

-Od dwóch do oœmiu tygodni.
PóŸniej to ju¿ tylko kontrolowa-
nie i utrwalanie osi¹gniêtych
wyników. Podczas zabiegów
pacjent nie otrzymuje od tera-
peuty zaleceñ ani recept na ja-
kiekolwiek leki czy zio³a. Za to
proponuje mu siê dietê: ma jeœæ
przede wszystkim to, na co or-
ganizm ma szczególny apetyt.

- Ile kosztuje jeden zabieg?

-50 z³otych. Warto wydaæ te
pieni¹dze. Wiem ju¿ na pewno i
mam na to ¿ywe dowody, ¿e to
co napisa³em na szyldzie przed
gabinetem to szczera prawda.
A napis g³osi: „Najskuteczniej-
sza terapia w przypadkach:
czerniaka, bia³aczki, torbieli i
guzów do 2 cm, migren, bó-
lów stawów, g³owy, krêgos³u-
pa, hematologii, stanów
przedzawa³owych oraz pro-
blemów kr¹¿eniowych.

ENERGONATUR
Warszawa, ul Francuska 47

Tel. do gabinetu

(22)353-43-22

0-502-629-955
www.energonatur.pl
             (tekst sponsorowany)

Najskuteczniejsza metoda leczenia
natury. Natomiast wszystkie ko-
mórki prawid³owe zwiêkszaj¹
swój potencja³ magnetyczny i
elektryczny, dziêki czemu orga-
nizm staje siê bardziej odporny
i silny. Co wa¿niejsze – jest w
stanie utrzymaæ tê si³ê i zdol-
noœæ szybkiej reakcji na nisz-
cz¹cy wp³yw zatrutego œrodowi-
ska czy toksyn przedostaj¹cych
siê do organizmu cz³owieka. W
efekcie, po kilkakrotnym skorzy-
staniu z urz¹dzenia, nie tylko
poprawia siê sprawnoœæ organi-
zmu, ale równie¿ samopoczucie
i wiara we w³asne si³y.

-Skutecznoœæ Pana terapii
jest ogromna! Najbardziej
z³oœliwy czerniak, po dwóch
miesi¹cach kuracji ustêpuje.
Jakie inne schorzenia pomo-
¿e wyleczyæ „Natur”?

- Bóle krêgos³upa, promie-
niuj¹ce a¿ do bioder i stawów
kolanowych. Z kolei dzieci w
wieku 2-7 lat, które czêsto za-
padaj¹ na przeziêbienia, zapa-
lenia gard³a i grypê, po terapii
staj¹ siê bardziej odporne i
przestaj¹ chorowaæ.

- Czy s¹ jakieœ skutki
uboczne tej metody leczenia?

- Jedynymi ale pozytywnymi
objawami tej terapii s¹: po pierw-
szej wizycie wzmo¿one odczu-
cie lekkich bólów w okolicach
chorych lub niedomagaj¹cych.
Natomiast po kilku wizytach,
przy chorobach nowotworo-
wych, pojawia siê nieznaczny
wzrost temperatury, wiêksza po-
tliwoœæ. Oznacza to jednak, ¿e
organizm staje siê odporny i
podejmuje walkê z chorob¹.

-Czy s¹ jakieœ przeciwwska-
zania do podjêcia tej terapii?

Otworzy³y siê drzwi. Ode-
zwa³y siê tybetañskie dzwo-
neczki oznajmiaj¹c przyj-
œcie nowego pacjenta.

Pan Henryk, schorowany
starszy pan z grubym plikiem
zdjêæ rentgenowskich.

- Wie pani co? - przewierci³
mnie twardym spojrzeniem -
Leczê siê od 30 lat i dobrego
masa¿ystê wyczujê po pierw-
szym dotyku!

Kiwnê³am z uœmiechem.
Nie by³ to pierwszy pacjent,
który w podobnie wojowniczy
sposób odreagowa³ stres
pierwszej wizyty.

Pan Henryk bardzo cierpia³.
Skrêcona do granic mo¿liwo-
œci miednica, skolioza, zwy-
rodnienia. Lekarz nie widzi in-
nej szansy ni¿ operacja, ale
pan Henryk œwiêcie wierzy w
masa¿ po³¹czony z bioterapi¹.
W tym jego obola³ym, ane-
micznym ciele mieszka potê¿-
ny duch walki.

Ciê¿ko jest masowaæ oso-
by o tak niepohamowanej po-
trzebie kontaktu. Ka¿de wypo-
wiedziane s³owo biegnie
przez plecy jak gêsta kulka.

Ju¿ czwarty zabieg. Zaska-
kuj¹ce zmiany. Plecy wype³ni³y
siê energi¹, nabra³y zdrowych
kolorów. Gorzej jest z miednic¹.

Szybujê nad stawem bio-
drowym. Rêce u³o¿one na
kszta³t skrzyde³. Miêkkie l¹do-

Czy mo¿esz
liczyæ na cud?

wanie Energiczny spacerek
alejk¹ Kulszow¹...

Bóle d³ugo nie ustêpowa³y.
Bioenergoterapeutka pani
Maria pracowa³a z pacjentem
równie ciê¿ko. Zdecydowana
zmiana nast¹pi³a w³aœnie po
czwartym zabiegu. Marysia
wbieg³a rozpromieniona do
pokoju socjalnego i powie-
dzia³a szeptem: „Ruszy³o siê”

Jak ona to widzi? Jak to dzia-
³a? Nie mam zielonego pojêcia.
Wiem, ¿e w jakiœ tajemniczy
sposób uzupe³niamy siê.
Masa¿ i energia. Cia³o i duch.

Po ostatnim zabiegu pan
Henryk oznajmi³, ¿e od lat nie
dozna³ tak stabilnych zmian na
lepsze. A przecie¿ leczy³ siê w
nowoczesnych oœrodkach.

- Proszê bardzo! - 73 - letni
starszy pan postanowi³ siê
popisaæ. Skoczy³ w górê, siê-
gaj¹c rêk¹ starego, przedwo-
jennego sufitu. Serce mi za-
mar³o. Diabli wezm¹ terapiê?
Ale wyl¹dowa³ miêkko jak do-
bry koszykarz. Co za ulga!
Skrzypnê³y, chrobotnê³y ciê¿-
kie drzwi. Chwila wypoczynku.
Prosimy nastêpnego.

Centrum Zdrowia

i Urody „DAR”

ul. Targowa 36

022 670-07-29

0501-191-752
zg³oszenia od godziny 13

10 marca zarz¹d warszawski Ligi Kobiet
Polskich zaprasza na pierwsze z serii spo-
tkañ, na których prezentowane bêd¹ doko-
nania twórców amatorów z ró¿nych dzie-
dzin sztuki. O godz. 16 rozpocznie siê wer-
nisa¿ kola¿y – obrazów z papieru. Towarzyszyæ mu bêdzie po-
kaz oryginalnej bi¿uterii mongolskiej (z mo¿liwoœci¹ nabycia).

Propozycje tematów nastêpnych, comiesiêcznych spotkañ
mo¿na zg³aszaæ telefonicznie pod numery  022/ 621 29 64i
022/ 625 08 53 w godz. 9 – 15, a tak¿e w czasie dy¿urów w
siedzibie LKP przy ul. K³opotowskiego 6 lok. 60, w poniedzia-
³ki i wtorki w godz. 14 – 18. W poniedzia³ki mo¿na tu uzyskaæ
poradê prawn¹ i poradê radiestezyjn¹, we wtorki – edukacyjn¹.

Wkrótce inauguracja

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 022 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka
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Prosto z mostu

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

„Polska demokracja i pra-
worz¹dnoœæ nie s¹ zagro¿one;
zagro¿ony jest „uk³ad” - po-
wiedzia³ w pi¹tek (17 lutego)
w Sejmie szef PiS Jaros³aw
Kaczyñski w trakcie debaty
nad informacj¹ premiera Ka-
zimierza Marcinkiewicza o
100 dniach dzia³alnoœci rz¹du.

Ten fragment wypowiedzi
Prezesa PiS (bo w PiS nie ma
przewodnicz¹cego ani, broñ
Bo¿e, sekretarza – Ÿle siê ko-
jarzy) przywo³a³ mi w pamiêci
niedawne wypowiedzi jego
brata, obecnie Prezydenta RP,
z kampanii wyborczej o pre-
zydenturê Warszawy. Tam
wtedy te¿ pada³y gromkie s³o-
wa o koniecznoœci rozbicia
tzw. uk³adu warszawskiego.
Lech Kaczyñski „rozbija³” go
przez trzy lata, ponosz¹c przy
tym same pora¿ki. ¯adna ze
spraw nie zakoñczy³a siê do
tej pory prawomocnym wyro-
kiem skazuj¹cym. Wiêcej,
zdecydowana wiêkszoœæ do-
niesieñ zasta³a umorzona na
etapie postêpowania w proku-
raturze. Powo³any przez Le-
cha Kaczyñskiego 50-osobo-
wy zespó³ kontroli wewnêtrz-
nej te¿ nie odniós³ wielkich
sukcesów, no mo¿e z wyj¹t-
kiem wyœledzenia nieprawi-
d³owoœci finansowych na Pra-
dze Pó³noc, ale zapewne bê-
dzie on stanowi³ trzon nowe-
go sztandarowego bytu praw-
nego, czyli Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, które ma
liczyæ 500 etatów.

G³ówni bohaterowie wspo-
mnianej powy¿ej afery finanso-
wej, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci
- dzia³acze PiS, co prawda t³u-
macz¹ siê w prokuraturze, ale
na razie w³os im z g³owy nie

Deja vu
spad³, a jeden z nich nawet
awansowa³ na wiceburmistrza
dzielnicy. No có¿, oni s¹ z w³a-
œciwego „uk³adu”. W kontek-
œcie dalszej czêœci wypowiedzi
prezesa PiS „z tym „uk³adem”
chcemy walczyæ, chcemy go
zniszczyæ metodami prawnymi,
dopuszczalnymi w pañstwie
praworz¹dnym i zniszczyæ go
moralnie” jednak brak jakiejkol-
wiek reakcji na poczynania jego
ludzi jest wielce znacz¹cy.

„Nie bêdzie w Polsce dykta-
tury i tylko ktoœ bardzo g³upi
mo¿e wierzyæ w tego rodzaju
zagro¿enie. Nie bêdzie w Pol-
sce autorytaryzmu, bo te¿ tyl-
ko bardzo g³upi ludzie mog¹ w
to wierzyæ” - zaznaczy³ prezes
PiS. Ten fragment tak¿e po-
zwolê sobie skomentowaæ w
kontekœcie trzyletnich rz¹dów
jego brata w Warszawie. Lech
Kaczyñski scentralizowa³ za-
rz¹dzanie w Warszawie.
Wszelkimi dostêpnymi sposo-
bami nie dopuœci³ nie tylko do
uchwalenia statutu miasta, któ-
ry jest jego wewnêtrzn¹ kon-
stytucj¹, ale te¿ do znacz¹cej
debaty na ten temat. Miastem
kierowa³ za pomoc¹ swoistych
dekretów, zwanych zarz¹dze-
niami, pozostaj¹cymi nawet
poza kontrol¹ wojewody.

„Bêdzie w Polsce porz¹dek,
bo to jest w interesie zwyk³ych
ludzi, zwyk³ych Polaków. A Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ jest parti¹
zwyk³ych Polaków i jesteœmy z
tego dumni” - oœwiadczy³ J.
Kaczyñski. To samo s³ysza³em
z ust jego brata, jak szumnie za-
powiada³ walkê z agencjami to-
warzyskimi w stolicy i zintensy-
fikowanie dzia³añ stra¿y miej-
skiej. „Pozosta³o mi wezwaæ
tych wszystkich, którzy chcieli-
by w tym programie naprawy
uczestniczyæ, ¿eby porzucili pa-
rali¿uj¹cy rewan¿yzm i zechcieli
w tym programie uczestniczyæ”
- doda³. Niewa¿ne, z kim, wa¿-
ne jak mo¿na by by³o powie-
dzieæ. Tak jak jego brat opar³ siê
przy rz¹dzeniu Warszaw¹ o lu-
dzi wyrzuconych z PO, tak na
szczeblu centralnym podporê
rz¹du stanowi¹ LPR i Samo-
obrona, na których tak samo jak
na wy¿ej wspomnianych dzia-
³aczach PO niedawno nie zo-
stawiano suchej nitki. „W oczy-
wisty sposób nasze pañstwo,
nasz aparat pañstwowy jest tak
uwik³any w uk³ady lobbystycz-
ne i uk³ady czysto patologicz-
ne, po prostu kryminalne, ¿e o
wykonywaniu zadañ w ramach
tego, co okreœli³em jako dobre
pañstwo, nie ma mowy” - powie-
dzia³ szef PiS. W tym kontek-
œcie odwo³am siê do artyku³u w
„Rzeczpospolitej” z  6 stycznia
„Superpoci¹g ze z³omu”, a do-
tycz¹cego zakupu pojazdów do
sztandarowej inwestycji Lecha
Kaczyñskiego, jak¹ mia³a byæ
Szybka Kolej Miejska. Oto parê
cytatów.

- „Poci¹gi dla warszawskiej
SKM powsta³y na bazie sta-
rych sk³adów EN-57 kupionych
od SKM z Trójmiasta (z nich
pochodz¹ ramy wózków jezd-
nych i przestarza³a konstruk-
cja uk³adu napêdowego)”.

- „Nowy S¹cz kupi³ od nas
zrujnowane poci¹gi z lat 60.,
wycofane z u¿ytku. Czêœæ
by³a spalona - mówi Pawe³
Wróblewski, rzecznik SKM
Trójmiasto. Uznaliœmy ich re-
mont za nieop³acalny. Stary
tabor sprzedaliœmy na prze³o-
mie 2004 i 2005 roku za 1,64

mln z³ – wyjaœnia”
- „Protestowaliœmy przeciw-

ko sprzeda¿y tych spalonych
poci¹gów jako bazy do wypro-

dukowania nowych. Mieliœmy
w¹tpliwoœci, czy bêd¹ bez-
pieczne dla pasa¿erów - mówi
Stanis³aw Kogut, senator PiS,
przed wyborami szef kolejar-
skich zwi¹zków zawodowych”

- „Suchej nitki nie zostawi³
na SKM Bogus³aw Kowalski
(LPR), szef Sejmowej Komisji
Infrastruktury, do wrzeœnia wi-
cemarsza³ek województwa.-
Warszawa da³a 55 mln z³ za
upudrowanego trupa ...”

„Czy uzyskaniu zlecenia
pomog³y ZNTK Nowy S¹cz
powi¹zania personalne? Za
komunikacjê odpowiada³ w
ratuszu za czasów Kaczyñ-
skiego wiceprezydent Andrzej
Urbañski, w 1997 roku redak-
tor naczelny „¯ycia Warsza-
wy”. W³aœcicielem nowos¹-
deckich zak³adów jest zaœ
Zbigniew Jakubas - do 2000
roku w³aœciciel tego dzienni-
ka. Czy ta znajomoœæ u³atwi³a
producentowi zdobycie war-
szawskiego zamówienia -
tego nie uda³o nam siê usta-
liæ”. Takie pytania bez odpo-
wiedzi stawiaj¹ w konkluzji
artyku³u jego autorzy Jacek
Krzemiñski i Konrad Majszak.

Takie pañstwo „przestaje
byæ instrumentem narodu, a
staje siê instrumentem ró¿ne-
go rodzaju uprzywilejowanych
grup” – zaznaczy³ Jaros³aw
Kaczyñski. Tu z Jaros³awem
Kaczyñskim siê zgadzam, ale
mam nadziejê, ¿e to nie ozna-
cza, i¿ „by³ych z³ych uprzywi-
lejowanych” maj¹ zast¹piæ
nowi dobrzy.

„Dzia³aniom PiS nadaje siê
zupe³nie inny sens, ni¿ w rze-
czywistoœci maj¹” - powiedzia³.
„Towarzyszy temu lawina, hu-
ragan ró¿nego rodzaju k³amstw
i pomówieñ. Mo¿na mówiæ, ¿e
w Polsce mamy do czynienia z
triumfem insynuacji – mówi³
J.Kaczyñski. Do walki stanê³a
w zwartym ordynku „³¿e-elita”
Rzeczpospolitej i nadrabia stra-
ty”. Panie Prezesie, ka¿da kry-
tyka boli - nie dawajcie wiêc do
niej podstaw. Bowiem po
uczynkach was poznamy.

PS. Zawiadomienie o po-
dejrzeniu pope³nienia prze-
stêpstwa przy zamówieniu
przez w³adze miasta szeœciu
poci¹gów dla SKM za 55 mln
z³ w zak³adach ZNTK Nowy
S¹cz przez miejskich urzêdni-
ków z³o¿y³a szefowa war-
szawskiej PO Ma³gorzata Ki-
dawa-B³oñska. - Nie mogê siê
nadziwiæ, ¿e t¹ spraw¹ nikt siê
do tej pory nie zaj¹³ - powie-
dzia³a Ma³gorzata Kidawa-
B³oñska dziennikarzom
„Rzeczpospolitej” - Prokuratu-
ra powinna j¹ badaæ z urzê-
du. Powinny te¿ zostaæ wyci¹-
gniête konsekwencje wobec
urzêdników. Nie rozumiem tej
dziwnej taryfy ulgowej wobec
ekipy PiS - stwierdzi³a.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy klubu

radnych SLD

Bardzo podoba mi siê po-
mys³ postawienia na Pradze
rzeŸby ulicznej przedstawiaj¹-
cej warszawsk¹ kapelê po-
dwórkow¹. Tak bardzo za-
zdroszczê £odzi i innym mia-
stom, w których rzeŸby uliczne
stanowi¹ atrakcjê turystyczn¹
i urozmaicenie ulicy. Na Piotr-
kowskiej mo¿na usi¹œæ na
³awce z Tuwimem, albo zagraæ
na fortepianie z Rubinsteinem.
W naszym mieœcie mamy co
prawda pomnik studenta, ale
nie stoi on przy ulicy lecz na
terenie uniwersytetu, no i nie
ka¿dy siê identyfikuje ze sta-
nem studenckim. ̄ eby to jesz-
cze by³a studentka...

Gratulujê pomys³u autoro-
wi, którym jest - jak wynika z
tego, co wyczyta³em - Jego
Eminencja S³awoj Leszek
G³ódŸ, duchowy gospodarz
Pragi. Niepotrzebne zamie-
szanie wywo³a³o tylko nazwa-
nie tej inicjatywy Pomnikiem
Warszawiaka. W odró¿nieniu
od rzeŸb ulicznych, pomników
w Warszawie jest bardzo du¿o
i wiele osób reaguje alergicz-
nie na stawianie kolejnego.

RzeŸba mo¿e okazaæ siê
pierwsz¹ udan¹ budowl¹ pu-
bliczn¹ w tej kadencji samo-
rz¹du w Warszawie, dlatego
do honorów ustawi³ siê zaraz

Konkurs na rzeŸbê
ca³y komitet. W sk³ad komite-
tu honorowego wchodz¹ - jak-
¿eby inaczej - najwa¿niejsi
przedstawiciele naszego kie-
rownictwa partyjno-rz¹dowe-
go. Pocz¹wszy od Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyñskiego,
ministra szefa Kancelarii Pre-
zydenta Andrzeja Urbañskie-
go, ministra kultury Kazimie-
rza Ujazdowskiego, wojewo-
dy mazowieckiego Tomasza
Koziñskiego a¿ po warszaw-
skiego komisarza rz¹dowego
Miros³awa Kochalskiego.

To szacowne grono patro-
nowaæ bêdzie wzniesieniu
„obiektu ma³ej architektury”,
bo tak siê on kwalifikuje w pa-
pierach, przedstawiaj¹cego
oœmiu ulicznych grajków.
Sk¹d wiêc zaanga¿owanie tak
znamienitych patronów? Po-
dejrzewam, ¿e nasze kierow-
nictwo partyjno-rz¹dowe po-
zazdroœci³o s³awy dowódcom
amsterdamskiej Gwardii Oby-
watelskiej Fransowi Banning
Cocq and Willemowi van Ruy-
tenburch. Nie wiecie pañstwo,
kto to? Wiecie, wiecie nawet
jak wygl¹daj¹. To bohaterowie
„Stra¿y nocnej” Rembrandta,
jednego z najbardziej znanych
obrazów œwiata. Dziêki Rem-
brandtowi zostali unieœmiertel-
nieni. Dziêki ulicznej rzeŸbie

na Pradze mogliby utrwaliæ
swoje postacie politycy PiS,
po których nic innego trwa³e-
go w Warszawie i w Polsce na
pewno nie pozostanie.

Szanowni pañstwo! RzeŸba
ma przedstawiaæ oœmiu graj-
ków. Znamy piêæ wy¿ej wymie-
nionych nazwisk cz³onków ko-
mitetu. Og³aszam konkurs na
pozosta³e trzy kandydatury.
Kto jeszcze waszym zdaniem
powinien pozowaæ do rzeŸby?

Maciej Bia³ecki

radny woj. mazowieckiego

(Platforma Obywatelska)

maciej@bialecki.net.pl

VII Przegl¹d Teatrów Amatorskich SPOT w DK „Zacisze”
4 marca (sobota): 10.55-11.25 „Bez Nieba bez Piek³a” Teatr Metafory Viator,
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
11.40-12.15 „Do widzenia, do jutra” Teatr GLAN Grupa Ludzi Artystycznie Niewy¿ytych
12.30-13.10 „Bitwa na szczycie” Scena Kot³ownia, Ostrowskie Towarzystwo Inicja-
tyw Kulturalno-Oœwiatowych w Ostrowi Mazowieckiej
13.30-14.00 „Studnia” Teatr Nieskromny, II LO im. K.I. Ga³czyñskiego w Olsztynie
przerwa obiadowa
15.00-15.40 „Imponderabilia - fili¿anki ludzkich pragnieñ” Teatr „I kropka”, Miej-
ski Oœrodek Kultury im. S. Chaplina w Legionowie
16.05-16.30 „Gaz” Teatr Puk-Puk, Miejski Oœrodek Kultury w Œwidniku
16.45-17.25 „Ksiê¿niczka Magdalena” Teatr Nic Pewnego, Miejsko-Gminny Oœro-
dek Kultury w Piasecznie
17.50-18.25 „Poza granicami absurdu” Teatr Fiakier, Dom Kultury „Doro¿karnia”
18.40-19.25 „Sztuka miêsa” Teatr Parabuch
20.00-21.00 „GG” Przedsiêbiorstwo Indywidualnej Groteski z o.o., M³odzie¿owy
Dom Kultury w Toruniu
5 marca (niedziela): 10-10.40 „Piêæ Minut” Teatr „Beznazwy”, Dom Kultury „W³ochy”
11.10-11.45 „Oczami wyobraŸni” Teatr Tañca Wspó³czesnego w Bia³ymstoku
12.20-13.05 „Hera - moje ¿ycie” Teatralne Studio M³odych ALTER EGO, Oœrodek
Kultury Teatralnej w Elbl¹gu
13.25-14.15 „Wariat i zakonnica” Hypnotyczna Trucizna, Klub „Ikar” filia Domu
Kultury „W³ochy”
14.35-15.05 „Przedludzie” Kófa bez nazwy, Miejski Dom Kultury im. Aleksandra
Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
przerwa obiadowa
16.00-16.50 „Pogrzebaæ umar³ych” Teatr Preventorium, Oœrodek Kultury w Bêdzinie
17.15-17.40 „St¹d do Ameryki” Teatr Syndyk, Miejski Oœrodek Kultury w Podkowie Leœnej
18.00-18.40 „Osmêdeusze” Scena Off, Bielañski Oœrodek Kultury

oko³o godziny 20.30 og³oszenie wyników

Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bród-
no informuje, ¿e w lutym, w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej przy ul.
Rembieliñskiej 8 rozpoczê³a dzia³alnoœæ Poradnia Leczenia Uzale¿nieñ.

Oferujemy programy podstawowe dla osób uzale¿nionych od alkoholu i wspó³uza-
le¿nionych oraz programy podstawowe: dla osób uzale¿nionych (grupy nawrotów, grupy
konstruktywnych zachowañ),  dla osób wspó³uzale¿nionych, dla ofiar przemocy.

Wszystkie us³ugi s¹ finansowane przez NFZ oraz Urz¹d m.st. Warszawy. W
naszej Poradni nie obowi¹zuje rejonizacja, us³ugi nasze s¹ bezp³atne nawet
dla osób nieubezpieczonych. Zapisy osobiœcie w Poradni ul. Rembie-
liñska 8 lub telefonicznie 022 811-60-91 wew. 102.

1 marca (œroda) godz. 16 - spotkanie z podró¿nikiem „Wê-
druj¹ce pomniki Warszawy”. Wstêp wolny.
4-5 marca (sobota–niedziela) - VII Przegl¹d Teatrów Ama-
torskich SPOT. Wstêp na spektakle jest bezp³atny. Szczegó-
³owy harmonogram: www.zacisze.waw.pl
8 marca (œroda) godz. 17 - program muzyczno-poetycki dla
Seniorów. Wstêp wolny.
10-12 marca (pi¹tek–niedziela) - I Mazowieckie Warsztaty
Kapelmistrzów
15 marca (œroda) - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla
uczniów szkó³ œrednich i doros³ych oraz XXIX Konkurs Recy-
tatorski „Warszawska Syrenka” dla gimnazjalistów
15 marca (œroda) godz. 16 - spotkanie Ko³a Sybiraków – pro-
gram artystyczny w wykonaniu wokalistek ze Studia Piosenki
Domu Kultury „Zacisze”
18 marca (sobota) - Konkurs Zespo³ów Gitary Klasycznej GI-
TARERRA. Wyst¹pi¹ amatorzy i profesjonaliœci. Wstêp wolny.
19 marca (niedziela) - „Sztuka plakatu na pocz¹tku XXI wie-
ku” wystawa plakatu z kolekcji Sylwestra Marzocha
- godz. 17 – Galeria Domu Kultury „Zacisze”
- godz. 18.30 – Galeria „Orla” Miejski Oœrodek Kultury w Z¹bkach
18-19 marca (sobota–niedziela) - otwarte warsztaty sztuk
parateatralnych w ramach projektu „Teraz My” dofinansowa-
nego ze œrodków UE – Program M³odzie¿.
Projekt sk³ada siê z cyklu dzia³añ warsztatowych z ró¿nych tech-
nik parateatralnych takich jak ¿onglerka, taniec wspó³czesny,
gra na instrumentach perkusyjnych, pantomima, które umo¿li-
wi¹ stworzenie spektaklu plenerowego. Premiera przewidzia-
na jest na 25.06.06. Pierwsza sesja warsztatowa odbêdzie siê
18 i 19.03, kolejne: 1-2.04, 13-14.05, 27-28.05, 10-11.06.
Do udzia³u zapraszamy m³odzie¿ nieobojêtn¹ na sztukê, szu-
kaj¹c¹ nowych form wyrazu, chc¹c¹ zaistnieæ w twórczym œro-
dowisku, zaprezentowaæ coœ ciekawego innym. Liczba miejsc
ograniczona, wiek uczestników: 15-25 lat. Zapisy w sekreta-
riacie DK „Zacisze”.
22 marca (œroda) - XXIX Konkurs Recytatorski Warszawska
Syrenka eliminacje dla uczniów szkó³ podstawowych klas 0-VI
25 marca (sobota) godz. 16 - Turniej Boogie Woogie o Pu-
char Burmistrza Dzielnicy Warszawa Targówek. Wstêp 8 z³.
29 marca (œroda) - godz. 11 uroczyste rozstrzygniêcie Kon-
kursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, godz. 16 „Œla-
dami Jezusa – wizyta wielkanocna w Ziemi Œwiêtej” opowiada
podró¿nik Krzysztof Dworczyk.
Szersze informacje o wszystkich wydarzeniach na stronie:
www.zacisze.waw.pl oraz w Sekretariacie DK „Zacisze”.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl

tel. (022) 679 84 69, 743 87 10

Przypominamy, ¿e w re-
dakcji Nowej Gazety Pra-
skiej przy ul. K³opotow-
skiego 15 lok. 2 (tel. 022
618 00 80) jest nadal do-
stêpna ksi¹¿ka „Warszaw-
ska Praga. Przewodnik”
autorstwa Micha³a Pilicha.
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OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246

Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:

„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 022 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida
róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 022 676-54-37, 0606-969-280;

bielizna damska i meska

bielizna i rajstopy dla kobiet w ci¹¿y

biustonosze i koszule

dla mam karmi¹cych

pid¿amy i koszule nocne

szlafroki i rajstopy

poñczochy

podkolanówki

bielizna bezszwowa

topy i koszulki

bogata oferta na ka¿d¹ kieszeñ

ul. Odkryta 51 tel. 022 889-77-09
pon. - pt. 1100-2000, sobota 1000-1500

ul. Œwiatowida 49 lok. 19
(w pasa¿u handlowym)

pon. - pt. 1100-1900, sobota 1000-1400

AKCEPTUJEMY KARTY P£ATNICZE

Niektórzy wspó³pracownicy
mówili, ¿e wpad³em jak œliwka
w kompot, przestrzegali przed
uk³adami, zawiœci¹. Raz nawet
us³ysza³em z ust wysoko posta-
wionego urzêdnika, ¿e sta³em
siê ofiar¹ ZUSOKU. Jednak nie
¿a³ujê ani jednego dnia spoœród
tych poœwiêconych tworzeniu
spalarni. Uwa¿am, ¿e mimo
wszystko odnios³em sukces.
Moi byli wspó³pracownicy witaj¹
mnie ¿yczliwym uœmiechem, a
ja odczuwam satysfakcjê, ¿e
odwali³em kawa³ roboty bez któ-
rego nadal tkwilibyœmy w œle-
pym zau³ku niemocy. Wszyst-
kie moje plany, programy s¹
dziœ wdra¿ane, realizowane.
Moje analizy potwierdzi³y za-
trudnione przez nowe w³adze
miasta firmy. Wola niszczenia
prys³a. Pytania kierowane o iro-
nio na moje rêce o stanowisko
odnoœnie zamkniêcia zak³adu,
sprzeda¿y gruntu le¿¹cego pod
nim celem przysporzenia bu-
d¿etowi miasta dodatkowych
profitów ulecia³y w niebyt.

Wszystko to spowi³a mg³a
up³ywaj¹cego czasu - pozosta-
³o mimo wszystko uczucie zwy-
ciêstwa – uda³o mi siê obroniæ
zak³ad, który z takim trudem siê
rodzi³ i niespe³niona pasja roz-
budzona prac¹ dla miasta w
ZUSOKU.

Ale cofnijmy siê do pocz¹tku
drogi. Aby zak³ad ruszy³ za³odze
brakowa³o uprawnieñ wymaga-
nych przepisami prawa. Poszu-
kiwa³em komisji, która mog³aby
przeegzaminowaæ przysz³ych
spalaczy i namaœciæ ich do sa-
modzielnej pracy przy produk-
cji pr¹du. Dotar³em do Stowa-
rzyszenia Elektryków przy NOT.
Uda³o siê za³atwiæ stosowne
szkolenia i posi¹œæ wspólnym
wysi³kiem komisji i adeptów wy-
magane papiery. Elektrownia
sta³a przed nami otworem -
przynajmniej od tej teoretycznej
strony. Wszêdzie pojawia³y siê
jakieœ miny do rozbrojenia. Na-
wet przy rejestracji zak³adu nie
oby³o siê bez problemów. Chêæ
uzyskania regonu wywo³a³a w
urzêdzie konsternacjê - wyma-
ga³a d³ugich konsultacji, aby
sklasyfikowaæ niespotykany do-
tychczas podmiot gospodarczy.

Co do techniki poszczególne
wêz³y zak³adu dzia³a³y, lecz ich
dzia³anie pod obci¹¿eniem, w
realiach otaczaj¹cych zak³ad po-
zostawa³o olbrzymi¹ zagadk¹.

Ci, którzy mnie znali, obserwowali moj¹ determinacjê i sta-
rali siê mi pomagaæ. Denerwowa³o mnie wszystko, ale wbrew
logice myœla³em o ZUSOKU jak o swoim dziecku. Podcho-
dzi³em do niego emocjonalnie. Opracowywa³em znaki firmo-
we, projektowa³em papier do korespondencji - zapragn¹³em
stworzyæ firmê na wzór tych ogl¹danych w ca³ej Europie.

Projekt zosta³ zrealizowany,
lecz czy projektant wszystko
przewidzia³? Stara³em siê siê-
gaæ pamiêci¹ do doœwiadczeñ
wyniesionych z pracy w elek-
trociep³owniach. Aby byæ pe-
³nym szczêœcia niestety jak siê
okaza³o, musia³em zaprojekto-
waæ i zrealizowaæ dodatkowe
zabezpieczenia urz¹dzeñ i
wprowadziæ zmiany w automa-
tyce. Bez wystarczaj¹cych
œrodków, w stresie wynikaj¹-
cym z niemo¿liwoœci wykorzy-
stania turbozespo³u, ze œwia-
domoœci¹, ¿e brak mo¿liwoœci
pracy bloku podnosi nasze
koszty zabraliœmy siê do wpro-
wadzania niezbêdnych
usprawnieñ. Pomys³ów na
zmiany mieliœmy wiele. Nie
wszystkie by³y realne, lecz wie-
le z nich stanowi³y rozwi¹zania
uznane póŸniej przez specjali-
stów zachodnich za godne po-
dziwu. Zmieniliœmy automaty-
kê pieca, radziliœmy sobie z
oprogramowaniem, wprowa-
dziliœmy nowy sposób zawie-
szenia obmurza pieca, zmieni-
liœmy wentylacjê kompostowni,
wymyœlaliœmy i realizowaliœmy.

Podstawowym problemem
ZUSOKU sta³a siê segregacja
odpadów. Kiedy obmyœlano za-
³o¿enia techniczne zak³adu pla-
nowano, ¿e do czasu budowy
spalarni powstanie w Warsza-
wie system segregacji pojemni-
kowej oraz wdro¿ona bêdzie
zbiórka surowców. Tak siê nie-
stety nie sta³o. Ca³y ciê¿ar od-
powiedzialnoœci za œmieci,
upraszczaj¹c sprawê, zwalono
na firmy przewo¿¹ce – odpycha-
j¹c problem od siebie, lecz two-
rz¹c przes³anki, które dziœ prze-
szkadzaj¹ w porz¹dkowaniu
gospodarki odpadami. Œmieci
zaczê³a woziæ w Warszawie po-
nad setka ma³ych i du¿ych firm.

Tak wiêc zamiast wstêpnie
przesegregowanych odpadów
do zak³adu zaczê³y p³yn¹æ
zmieszane œmieci zawieraj¹ce
wszystko co sobie mo¿na tylko
wyobraziæ: felgi, akumulatory,
belki z konstrukcji stalowych,
gruz budowlany, szk³o, cerami-
ka, lodówki, kanapy itd. Zrozu-
mia³e jest, ¿e ZUSOK nie móg³
po³kn¹æ takiej masy ró¿noœci.
Urz¹dzenia siê blokowa³y. Po-
wstawa³y awarie, przestoje
uniemo¿liwiaj¹ce p³ynn¹ pracê.
To z kolei podwa¿a³o wiarygod-
noœæ firmy. Trzeba by³o znaleŸæ

lekarstwo. Powstawaæ zaczê³a
instalacja do segregacji rêcznej
odpadów gabarytowych wraz z
urz¹dzeniami do rozdrabniania
odpadów. Gdy j¹ uruchomiliœmy
problem ust¹pi³. Mo¿na siê by³o
skoncentrowaæ na innych niedo-
maganiach. Kolejn¹ prób¹ ner-
wów sta³a siê kompostownia.

Tu powracaj¹ wspomnienia
ze szczeniêcych czasów, gdy z
rodzicami odwiedza³em war-
szawski ogród zoologiczny. Za-
wsze gdy zbli¿a³em siê do wy-
biegu dla hipopotamów moje
zmys³y wêchu dra¿ni³ niezno-
œny fetor. Coœ podobnego dzia-
³o siê z nasz¹ kompostowni¹-
eksperymentem zrealizowa-
nym na wzór kompostowni w³o-
skich. Tam jednak jest troszkê
inny klimat, a i model gospodar-
ki odpadowej odmienny. Przede
wszystkim we w³oskich œmie-
ciach zwo¿onych do tamtej-
szych kompostowni jest oko³o
60 % materia³ów organicznych,
które stanowi¹ o jakoœci kom-
postu. My w Warszawie otrzy-
mywaliœmy surowiec, w którym
w zasadzie by³o wszystko tylko
nie organika. Jak wiêc z piasku
wyprodukowaæ kompost? Oto
jest pytanie. Zasiêgaliœmy jêzy-
ka u fachowców z bran¿y, prak-
tyków paraj¹cych siê kompo-
stowaniem od lat, konsultowa-
liœmy siê z dostawc¹ technolo-
gii – efekt by³ mizerny. Eksper-
ci zachodni stwierdzili, ¿e z od-
padów komunalnych zawieraj¹-
cych mniej ni¿ 60 % czêœci or-
ganicznych kompostu siê zro-
biæ nie da. Nie poddaliœmy siê
jednak. Wyprawa do w³oskich
kompostowni w San Georgio di
Nogare oraz Udine przynios³a
pewne spostrze¿enia. Rozpo-
czêliœmy wiêc pracê nad prze-
obra¿eniem naszej kompostow-
ni i procedurami umo¿liwiaj¹cy-
mi produkcjê dobrego jakoœcio-
wo kompostu. Dalsze wysy³a-
nie zgni³ego odpadu na sk³ado-
wisko by³o bezsensem, tym
bardziej ¿e efektem by³y uci¹¿-
liwe zapachy towarzysz¹ce pro-
cesowi. Zaczêliœmy od uszczel-
nienia stalowej hali, wyt³umili-
œmy pomieszczenia dmuchaw,
pozbywaj¹c siê ha³asu, wpro-
wadziliœmy mo¿liwoœæ automa-
tycznego sterowania nadmu-
chem, zwiêkszyliœmy wydol-
noœæ wentylacji, stworzyliœmy
podciœnienie w hali kompostow-
ni i w prosty sposób wprowadzi-
liœmy jego sygnalizacjê, zmie-
niliœmy po próbach eksploata-
cyjnych wsad filtra biologiczne-
go maj¹cego zatrzymywaæ fe-
tor i filtrowaæ powietrze z hali
kompostowni, wprowadziliœmy
dodatkowe filtry powietrza.
Wdro¿one zosta³y tak¿e nowe
procedury prowadzenia proce-
su. Uzupe³nieniem usprawnieñ
sta³o siê sito mobilne, które s³u-
¿y³o do pozbycia siê na ró¿nych
etapach produkcji st³uczki
szklanej, mog¹cej dra¿niæ oczy
przechodniów swym blaskiem
na trawnikach. Zbudowaliœmy
tak¿e urz¹dzenie do wzbogaca-
nia surowca do kompostowania
o trawê i liœcie z warszawskich
parków. W efekcie naszych
wysi³ków osi¹gnêliœmy sukces.
Wbrew opiniom ekspertów za-
chodnich nasza kompostownia
wyda³a kompost porównywalny

z tym z Zielonki. Zak³ad zacz¹³
kompostem handlowaæ, stru-
mieñ odpadów przesta³ p³yn¹æ
na sk³adowiska. Efekty by³y wy-
mierne. Aby wyeliminowaæ
ewentualne uci¹¿liwoœci zapa-
chowe zacz¹³em starania o bu-
dowê instalacji do neutralizacji
nieprzyjemnych zapachów. W
odbiorze tej instalacji uczestni-
czyli mieszkañcy okolicznych
osiedli mieszkaniowych.

Jacek Kaznowski

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

022 618-88-84

www.fonem.waw.pl

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

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

RATY!RATY!

Kto przez kilka lat nie od-
wiedza³ ulicy Z¹bkowskiej,
móg³by teraz ju¿ jej nie po-
znaæ. U schy³ku poprzedniej
dekady powsta³y nie tylko
nowe domy. Od 2001 roku re-
alizowany jest program rewi-
talizacji historycznej zabudo-
wy ulicy. Choæ napotyka³ on
na trudnoœci w swojej realiza-
cji, to mimo przeszkód posu-
wa siê naprzód. W efekcie
dawny blask odzyskuj¹ kolej-
ne kamienice od dziesiêciole-
ci pozbawione remontów, a
sama ulica staje siê jedn¹ z
najbardziej interesuj¹cych
warszawskich arterii.

W ci¹gu ostatnich tygodni,
spod rozbieranych rusztowañ
ukaza³y siê oczom przechod-
niów odnowione fasady kolej-
nych dwóch kamienic przy
Z¹bkowskiej 4 i 36, które do-
³¹czy³y do grona szeœciu ju¿
odnowionych przy tej ulicy sta-
rych domów. Odnowione zo-
sta³y nie tylko elewacje, ale
m.in. odremontowano te¿ klat-
ki schodowe, wymieniono
okna, drzwi, instalacje elek-
tryczne i wodno-kanalizacyj-
ne. W³adze dzielnicy przewi-
duj¹ adaptacjê i wyposa¿enie
dwóch lokali przy Z¹bkowskiej
4 i urz¹dzenie w nich œwietli-
cy socjoterapeutycznej dla
dzieci, a tak¿e uruchomienie
w domu przy Z¹bkowskiej 36
punktu informacji turystycznej
dla goœci odwiedzaj¹cych Pra-
gê. Koszt remontów obu do-
mów oszacowano na niespe-

Emocje

Œliwka w kompocie

Postêpy praskiej rewitalizacji
³na 1,9 mln z³. W³adze dziel-
nicy i miasta ubiegaj¹ siê o do-
finansowanie ze œrodków unij-
nych prac prowadzonych
zgodnie z projektem rewitali-
zacji zabytkowej zabudowy.

W parze odnowionych
ostatnio kamienic szczególn¹
urod¹ wyró¿nia siê dom przy
Z¹bkowskiej 4 (na zdjêciu).

Jest to czteropiêtrowa ka-
mienica powsta³a na krótko
przed 1914 rokiem, której fa-
sadê pomalowano obecnie na
ró¿ne odcienie zieleni oraz
ozdobiono skromn¹ deko-
racj¹ sztukatorsk¹ w formie
umieszczonych pod oknami
plakiet, medalionów i wieñ-
ców. Przy odtwarzaniu histo-
rycznych dekoracji domów,
które w wiêkszoœci zosta³y
usuniête z fasad w okresie po-
wojennym, pomocne okazuj¹
siê stare zdjêcia ulicy Z¹b-
kowskiej, jednak¿e projektan-
ci niejednokrotnie natrafiaj¹
na problem braku jakichkol-
wiek przekazów w postaci
opisów lub fotografii pierwot-
nego wygl¹du kamienic. Nie-
stety, dawni amatorzy fotogra-
fii doœæ rzadko odwiedzali pra-
wobrze¿n¹ czêœæ miasta. W
chwili obecnej nie jest znane
¿adne zdjêcie kamienicy przy
Z¹bkowskiej 4, na którym by-
³aby widoczna dekoracja jej
fasady, dlatego Janusz Sujec-

ki, wspó³autor planu rewitali-
zacji Z¹bkowskiej, wpad³ na
pomys³ pos³u¿enia siê zna-
nym mu zdjêciem fasady nie-
istniej¹cej kamienicy przy
œródmiejskiej ulicy Nalewki,
której czas powstania i gaba-
ryty elewacji by³y bardzo zbli-
¿one do praskiego domu. I tak
wystrój œródmiejskiego domu
pojawi³ siê ma Pradze. Warto
te¿ dodaæ, ¿e ulica Z¹bkow-
ska okreœlana jest czasem w
opracowaniach historycznych
mianem „praskich Nalewek”,
a to z tego wzglêdu, ¿e obie
ulice by³y niegdyœ zamieszka-
ne przez liczn¹ spo³ecznoœæ
¿ydowsk¹.

Miejmy nadziejê, ¿e prace
przy rewitalizacji praskich do-
mów bêd¹ kontynuowane i na-
bior¹ tempa, gdy¿ program
przywracania miastu auten-
tycznych, a zapomnianych
obiektów z pewnoœci¹ jest suk-
cesem. Piêkniej¹ stare domy,
w których lokuj¹ siê nowe skle-
py i knajpki, lepiej ¿yje siê tu-
tejszym mieszkañcom, a tak-
¿e coraz chêtniej Praga odwie-
dzana jest przez goœci.  Nad-
mieñmy, ¿e w bie¿¹cym roku
planowane s¹ remonty kolej-
nych kamienic, tym razem w
bezpoœrednim s¹siedztwie
Z¹bkowskiej – przy ulicy Mar-
kowskiej 12, 14 i 16.

Micha³ Pilich


