
nowa gazeta praska 1

�

�

�

GABINET  STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91

czynne 9-20
sobota 9-14

UWAGA!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³
♦♦♦♦♦  aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny  - 1000 z³
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI
protetyka, chirurgia, implanty,
ortodoncja (aparaty ruchome i sta³e), rtg
LEKARZE SPECJALIŒCI,
MEDYCYNA PRACY, ANALIZY, USG, EKG

DEMETER s.c. E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
ul. Targowa 2 tel. 618-40-50

IMPLANTY niemieckiej firmy TIOLOX - cena promocyjna
� bezp³atnie konsultacje ortodontyczne
� 50% zni¿ki na wybielanie zêbów - najni¿sza cena
       w Warszawie

P R O M O C J A  W A K A C Y J N A

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
www.nowagazetapraska.zigzag.pl
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SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34

GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13

Metropolitan College
uczy mówiæ tylko... po angielsku

- czytaj strona 3

X i XI sesje Bia³o³êki

Wokó³ mandatów
Na X sesji najistotniejsza by³a

zmiana w za³¹czniku do bud¿etu
dzielnicy, ale gor¹ca dyskusja roz-
gorza³a w punkcie interpelacje i do-
tyczy³a wygaœniêcia mandatów
Anny Dziewulskiej i burmistrzów
Smoczyñskiego i Semetkowskie-
go. Z wypiekami na twarzy i wyj¹t-
kowo nerwowo do obu burmistrzów
apelowa³a Anna WoŸniakowska
(PO) powo³uj¹c siê na pismo wo-
jewody, który wzywa do rezygna-
cji z mandatów radnych. W odpo-
wiedzi na emocjonaln¹ wypowiedŸ

Wiele sygna³ów mieszkañ-
ców o nieznoœnym fetorze
Oczyszczalni Czajka dociera-
³o do naszej redakcji przez
ca³e niemal wakacje. W cza-
sie letnich upa³ów zapach
pojawia³ siê i w Bia³o³êce i na
Targówku. Nasi czytelnicy
spekulowali czy aby nie
zwiêkszy³a siê przepusto-
woœæ oczyszczalni i intereso-
wali siê modernizacj¹ Czajki.

Zanim zapytamy o te kwestie
Sebastiana Bojemskiego, rzecz-
nika prasowego MPWiK pokrótce
przypomnimy historiê budowy
oczyszczalni. Prace projektowe

Œmierdz¹ce lato z Czajk¹

APTEKA

CA£ODOBOWA

tel. 466-14-05

ul. Œwiatowida 47
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rozpoczê³y siê w roku 1974, ge-
neralnym wykonawc¹ inwestycji
na dzia³ce o powierzchni 53 ha,
pomiêdzy ulicami Czajki, Dese-
niow¹, Chlubn¹ i £¹cznikow¹ by³o
Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Wodno - In¿ynieryjnego Hydrobu-
dowa-1. Inwestycja w za³o¿eniu
mia³a s³u¿yæ przejmowaniu œcie-
ków bytowo - gospodarczych i
przemys³owych z prawobrze¿nej

gwintowniki, narzynki, oprawki

i wiele innych

W-wa,  Radzymiñska 129
tel. 678-72-05, 0600-916-505

Nowo otwarty punkt
Bezpoœredni przedstawiciel

renomowanych firm krajowych

HURT - DETAL

www.wardak.pl

NARZÊDZIA
OKUCIA BUDOWLANE
ARTYKU£Y ŒCIERNE

pace, szpachelki, kielnie
i inne narzêdzia budowlane

pi³y tarczowe, wiet³a, frezy
brzeszczoty, no¿e do strug

przecinaki, klucze, szczypce
siekiery, ³opaty, ³omy, no¿yce

tarcze œcierne

papiery, p³ótna, tarcze œcierne

elektrody, wiert³a do metalu

wk³adki bêbenkowe, klamki, zamki, k³ódki

zamki

klamki

zawiasy

* pe³en zakres us³ug dla doros³ych i dzieci
* nowoczesna ortodoncja
* protetyka - kosmetyczne korony i mosty, protezy bezklamrowe
* implanty
* wizualizacja leczenia - kamery wewn¹trzustne
* smakowe ¿ele znieczulaj¹ce, kolorowe wype³nienia  dla dzieci
* rtg na miejscu

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny

ul. Odkryta 44 wejœcie od ul. Œwiatowida (naprzeciw pêtli Nowodwory)
tel. 889-70-80,  889-70-81

www.perfektdent.pl

KL IMATYZOWANE POMIESZCZENIA!

P E R F E K C Y J N I E    I   N O W O C Z E Œ N I E

Warszawy, Legionowa i Jab³onnej
z wykorzystaniem pompowni -
¯erañ, Nowodwory - Tarchomin,
Choszczówka, Legionowo, Bia³o-
³êka Dworska, Zak³adów Farma-
ceutycznych Polfa i odprowadza-
niu oczyszczonych œcieków do
Wis³y. Pierwszy etap budowy - do-
prowadzenie do przejmowania i
oczyszczania œcieków w czterech
ci¹gach technologicznych w ilo-

W poprzednim numerze pisali-

œmy o inicjatywie radnej Pragi
Pó³noc D. Kubiak, dziêki której
zorganizowana zosta³a mo¿liwoœæ
leczenia uzale¿nieñ. Odezwa³a siê
na to Iwona Chodakowska, kieru-

j¹ca delegatur¹ Biura Bezpieczeñ-
stwa i Zarz¹dzania Kryzysowego
na Targówku. Prowadzona jest tu
podobna dzia³alnoœæ w ramach
programu profilaktyki i przeciw-

dzia³ania alkoholizmowi.

Poniewa¿ w samej nazwie pro-
gramu znajduje siê s³owo “profilak-
tyka”, pozwoli³o to na poszerzenie
dzia³alnoœci tak¿e na narkomaniê.
Zarówno alkoholizm jak i narkoma-

nia w ostatnich latach bardzo przy-

œci 400 tys. m. szeœæ. na dobê zo-
sta³ osi¹gniêty. Drugi etap prze-
widywa³ dobudowanie na tym sa-
mym terenie jeszcze dwóch ci¹-
gów technologicznych o przepu-
stowoœci  100 tys. m. szeœæ. œcie-
ków na dobê ka¿dy. Ostatecznie
wiêc Czajka mog³aby przyjmowaæ
600 tys. m. szeœæ. nieczystoœci
na dobê - ten etap nie zosta³ zre-
alizowany, ale od lat jest w pla-
nach.  Wdra¿anie inwestycji
pierwszego etapu ci¹gnê³o siê
szesnaœcie  lat, zamiast zak³ada-
nych oœmiu. Czajka przyjê³a
pierwsze œcieki w 1989 roku, a ofi-
cjalne oddanie do u¿ytku nast¹pi-
³o w styczniu 1991. Tak d³ugi
okres budowy sprawi³, ¿e zgroma-
dzone urz¹dzenia nieodpowiednio
przechowywane i nie konserwo-
wane niszcza³y w oczekiwaniu na
monta¿ i ju¿ na starcie wymaga³y
remontów, modernizacji i udosko-
naleñ. W trakcie d³ugiej budowy
zmieni³y siê równie¿ przepisy do-
tycz¹ce ochrony œrodowiska i na-
le¿a³o dostosowaæ do nich funk-
cjonowanie oczyszczalni. Popra-

bra³y na sile, coraz wiêksza jest

te¿ œwiadomoœæ, ¿e psychotera-
pia i leczenie odtruwaj¹ce mog¹
przynieœæ bardzo dobre efekty.
Funkcjonuje zespó³ ds. realizacji
programu profilaktyki, w którego

sk³ad wchodz¹ pracownicy socjal-
ni, psychologowie, terapeuci a tak-
¿e prawnicy. Ta dzia³alnoœæ istnia-
³a ju¿ znacznie wczeœniej, w po-
przednich kadencjach samodziel-

nego bytu gminy. Teraz jednak,
przy doœæ znacznej centralizacji
nie tylko w³adzy, ale przede
wszystkim œrodków, do niedawna,
bo do 1 wrzeœnia, mo¿liwoœci by³y

bardzo ograniczone.

Powrót z “U”

Targówek nie gorszy

dokoñczenie na str. 8

dokoñczenie na str. 6

wymiana
 butli str. 4

pilniki, tarniki,
skrobaki, rade³ka,
frezy trzpieniowe

poziomice, ³aty

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

• przyjazna atmosfera

• najwy¿sza jakoœæ

• nowoczesna protetyka
• konkurencyjne ceny

• bezboleœnie
Zapraszamy:

pon., wt., czw. 16-20 pt. 9-13
ul. Œwiderska 102

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

SPECJAL I S TYCZNY

GAB INET

S TOMATOLOG ICZNY

dokoñczenie na str. 2

Dziêkujemy
Wszystkim, którzy odpowie-

dzieli na nasz apel ratowania

oddzia³u ginekologii, po³o¿nic-
twa i noworodków Szpitala
Praskiego. Tym, którzy podpi-
sali siê pod naszym apelem do
Rady Warszawy i tym, którzy

poœwiêcili swój czas by zbie-
raæ podpisy.  Szczególnie ak-
tywne by³y Panie Radne Danu-
ta Kubiak (Praga Pó³noc, SLD)
i Hanna Mochecka (Targówek,

PiS). Spontanicznoœæ pomocy
pozwala zachowaæ nadziejê w
to, ¿e s¹ jeszcze prawdziwi
dzia³acze spo³eczni.

W czwartek, 4 wrzeœnia,
odbêdzie siê sesja Rady
Warszawy. Jerzy Œwitalski
(SLD), któremu powierzyli-
œmy mandat  radnego z te-
renu Pragi, przedstawi in-
terpelacjê zwi¹zan¹ z za-
miarem zamkniêcia oddzia-
³u ginekologiczno-po³o¿ni-
czego i noworodkowego w
Szpitalu Praskim. Przeka¿e

Co postanowi Rada Warszawy?
te¿ odpowiedzialnej m.in.
za sprawy zdrowia wice-
prezydent Dorocie Safjan
zebrane podpisy mieszkañ-
ców nie tylko Pragi, którzy
ceni¹ fachowoœæ i serdecz-
noœæ opieki w tutejszym od-
dziale. Imiona i nazwiska, numery PE-
SEL i podpisy kobiet i mê¿czyzn w ró¿-
nym wieku. Zainteresowanych bezpoœred-
nio i poœrednio, bo dotyczy to ich ¿on i

córek. To ludzie, którzy wiedz¹, ¿e tu nikt
nie odmówi im pomocy, tu komercja nie
zast¹pi³a powo³ania.

W roku ubieg³ym odby³o siê tu po-
nad 800 porodów i wykonano ponad
1900 zabiegów, niejednokrotnie ratu-
j¹cych ¿ycie. Operowano bez zw³oki
kobiety, które czêsto gdzie indziej mu-
sia³yby czekaæ w wielomiesiêcznej ko-
lejce. Nie odrzucano pacjentek bezdom-
nych lub bezrobotnych, nigdy nie dzie-
lono na biednych i bogatych. To dlate-
go w³aœnie kobiety o ró¿nej pozycji
spo³ecznej i zasobnoœci portfeli wybie-
ra³y ten oddzia³. Wiêkszoœæ z nich pod-
pisa³a apel do Rady Warszawy o ura-
towanie oddzia³u, wiele napisa³o listy
– jest ich tak du¿o, ¿e nie sposób wszyst-
kich opublikowaæ.

W tym szpitalu s¹ inne oddzia³y,
znacznie bardziej deficytowe. Barba-
ra Dzier¿anowska, by³a dyrektor, o
której absurdalnych dzia³aniach pisa-
liœmy wielokrotnie, wybra³a najbar-
dziej wra¿liwe miejsce na cios: zdro-
wie kobiet i dzieci. Prawie siê jej uda-
³o. Miejmy nadziejê, ¿e Rada War-
szawy zrozumie, ¿e po likwidacji tego
oddzia³u na prawej stronie Wis³y po-
zostanie tylko jeden oddzia³ – na Bród-
nie, podczas gdy w lewobrze¿nej War-
szawie jest ich a¿ dziesiêæ. Czy Praga
zawsze musi byæ gorzej  traktowana?

Dla szeœciu milionów
uczniów w Polsce zakoñczy³y
siê wakacje. Rozpoczêcie roku
szkolnego w Bia³o³êce - ju¿
niemal tradycyjnie - ³¹czy siê z
oddaniem do u¿ytku nowej
szko³y. Tym razem nowoczesn¹
siedzibê otrzyma³a Szko³a Pod-

Inauguracja przy

Strumykowej

stawowa nr 342 z klasami inte-
gracyjnymi przy Strumykowej
21a.

Symboliczne przekazanie klu-
czy - przewodnicz¹cy Rady Dziel-
nicy wrêczy³ je burmistrzowi Je-
rzemu Smoczyñskiemu, zaœ ten

Anny WoŸniakowskiej, ¿e burmi-
strzowie trac¹ zaufanie wyborców,
¿e dla czystoœci sprawy powinni
niezw³ocznie zrezygnowaæ z man-
datów, burmistrz Jerzy Smoczyñ-
ski powiedzia³, ¿e kwestia manda-
tu radnej Dziewulskiej stanie na

DEZYNSEKCJA

mikrokapsu³kowa, ¿elowa
gazowo-dymna

skuteczna, atestowana

 679-79-49
dokoñczenie na str. 8
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ZESPÓ£ WOKALNO-TANECZNY „ABRA-
KADABRA” - dla dzieci 8-12 lat nauka

piosenek, praca z mikrofonem, cieka-

we stroje, udzia³ w koncertach i kon-

kursach. Zajêcia czwartek g.17-19.

Op³ata 20 z³. Spotkanie org. 25 IX (czw.)
g. 17.

GITARA - Indywidualna nauka gry na gi-

tarze w poniedzia³ek, wtorek lub œrodê

* nauka w jêzyku polskim

* w jêzyku angielskim lub francuskim

Spotkanie org. 10 IX (œroda) g. 18.00

KEYBOARD - Indywidualna nauka gry

na instrumentach klawiszowych. Zajê-

cia w poniedzia³ek, czwartek i pi¹tek.

Spotkanie org. 11 IX (czw.) g. 18  lub 12
IX (pt.) g. 18 (zajêcia w pi¹tek)

RYTMIKA -  Zajêcia dla dzieci w wieku

3-6 lat  Spotkanie org. 8 IX (poniedzia-

³ek) g. 17.

ZAJÊCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE -
Zajêcia dla przedszkolaków: muzyko-

wanie, zabawa, elementy muzykote-

rapii. Spotkanie org. 8 IX (pon.) g. 17.30

AKADEMIA MALUCHA - Codzienne za-

jêcia dla dzieci w wieku 4-6 lat w godz.

8.00-12.30.

* Zajêcia rekreacyjno-ruchowe z ele-

mentami rytmiki, œpiewu i tañca

* Mini pracownia plastyczna

* Gimnastyka korekcyjna poprawiaj¹-

ca  sprawnoœæ ruchow¹ i fizyczn¹ dzie-

ci

* Zajêcia edukacyjne, zabawy ogólno-

rozwojowe, poznawanie wartoœci i na-

uka zachowañ poprzez zabawê...

Pocz¹tek zajêæ: 1 IX (pon.) g. 9

SZACHY - Zajêcia w pi¹tek:  I grupa

godz. 16.30-17.15, II grupa godz. 17.15-

18.00 Spotkanie org: 12 IX (pi¹tek) g. 17.

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU -
Dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych zajê-

cia od poniedzia³ku do pi¹tku, 9 grup do

wyboru. Spotkania org. w dniu, w którym
planujesz chodziæ na zajêcia w terminie 8 -
12 IX o g. 18.

ZABAWA Z PLASTYK¥ - Zajêcia manual-

ne, rysunki fakturowe wêgiel, fotomon-

ta¿... Op³ata 20 z³/m-c. Zajêcia w œrodê:

I grupa  dzieci 6-10 lat  g. 16.30; II gr

dzieci 4-5 lat  g. 17.30. Spotkanie org. 10
IX (œroda) g. 17.

ZABAWA Z NITK¥ - Haftowanie i szyde-

³kowanie - zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y

i doros³ych we wtorek godz. 16-18. Za-

jêcia bezp³atne. Spotkanie org. 16 IX (wto-

rek) g. 17.

TKACTWO ARTYSTYCZNE - Zajêcia w

poniedz. i czwartek godz. 16-20. Pierw-
sze zajêcia:  4 IX (czw) g. 16.

PRACOWNIA WITRA¯U - Witra¿e metod¹

Tiffany’ego - grupy 6 os. Zajêcia: wtorek

g. 16-19 lub czw. g. 17-20.  Spotkanie
org. 11 IX (czw) g. 17.30

KURS TAÑCA DLA DOROS£YCH - Taniec

towarzyski - dwie grupy: wtorek godz.

20-21,  pi¹tek godz. 18.30-19.30

Spotkanie org: I gr. 9 IX (wtorek) g. 20,

II gr. 12 IX (pi¹tek) godz. 18.30

KURS TAÑCA DISCO - Zajêcia dla dzieci i

m³odzie¿y w pi¹tek: I grupa godz. 16.30-

17.15, II grupa godz. 17.20-18.20

Spotkanie org. 12 IX (pi¹tek) g. 17.

ZABAWA Z TAÑCEM - Podstawy tañca to-

warzyskiego dla dzieci. Zajêcia we wto-

Dom Kultury „Zacisze”
zaprasza w sezonie kulturalnym 2003/2004

ul. Blokowa 1, tel. 679-84-69  www.zacisze.waw.pl
rek: I grupa godz. 16.30-17.15, II grupa

godz. 17.20-18.05 Spotkanie org. 9 IX
(wtorek) g. 17.30

JÊZYK ANGIELSKI - Dla dzieci,m³odzie-

¿y I doros³ych. Ró¿ne grupy zaawan-

sowania. Spotkanie org: 12 IX (pi¹tek)

g. 17 szko³a podst., g. 18  gimnazjum, g.
19.30 doroœli

JÊZYK NIEMIECKI - Zajêcia we wtorek

godz. 16.30-18.00. Spotkanie org. 9 IX
(wtorek) g. 17.30

AEROBIC - Zajêcia w pon. i œrodê g.

20.15-21.00.  Spotkanie org. 1 IX (pon.)

g. 20.

STUDIO TEATRALNE TnT - Warsztaty

teatralne dla m³odzie¿y w poniedzia³ek

godz. 17-20. Spotkanie org. 8 IX (pon.)

g. 17.

DZIECIÊCY TEATRZYK „PINOKIO” -  Za-

jêcia teatralne dla dzieci 6-11 lat. Zajê-

cia w czwartek godz. 17-19. Op³ata 20

z³/m-c. Spotkanie org. 11 IX (czwartek)

godz. 18.

POETYCKIE RYMOWANIE - Spotkania

dla pisz¹cych mi³oœników poezji we
wtorki godz. 17.

KLUB SENIORA - Spotkania w œrodê o

godz. 16. CHÓR SENIORA - pierwsze

spotkanie: 1 IX (pon.) g. 10. Zajêcia

bezp³atne.

GIMNASTYKA GERIATRYCZNA - pierw-

sze zajêcia 15 IX (pon.) g. 15. Zajêcia

bezp³atne.

SZCZEGÓ£OWE INFORMACJE -  tel. 679-84-69 lub www.zacisze.waw.pl

Pani Maria, ksiêgowa, miesz-
kanka Bródna od 33 lat: „Uwa-
¿am, ¿e to zadbane osiedle, mamy
mnóstwo zieleni, ³adny park, blisko
s¹ sklepy, bazarki i hipermarkety.
Ale Trasa Toruñska jest teraz bar-
dzo ha³aœliwa, a ¿e mieszkam w
jej okolicach, doœæ mi to przeszka-
dza. Ubolewam nad tym, ¿e nie ma
zorganizowanych zajêæ dla m³o-
dzie¿y i ¿e wieczorami robi siê nie-
bezpiecznie, a policji nie widaæ.”

Pani Dorota - bibliotekarka,
mieszka na Bródnie od urodze-
nia. „ Nie wyobra¿am sobie inne-
go miejsca, gdzie czu³abym siê
równie dobrze jak tu. Tutaj spêdzi-
³am dzieciñstwo i moj¹ m³odoœæ.
Od kilku lat jestem szczêœliw¹ po-
siadaczk¹ mieszkania, które znaj-
duje siê na Bródnie. Dlaczego lu-
biê Bródno? Dlatego, ¿e je znam,
¿e czujê siê tutaj mimo wszystko
bezpiecznie. Wiem, gdzie jest pocz-
ta, wiem, gdzie mo¿na kupiæ dobre
pieczywo i gdzie pójœæ na spacer.
Lubiê zieleñ bródnowsk¹, a nawet
wysokie blokowiska. Cieszê siê, ¿e
bêdziemy mieæ basen, i ¿e moja
niepe³nosprawna siostrzenica
mo¿e korzystaæ z przychodni na
Balkonowej, dofinansowywanej z
bud¿etu naszej dzielnicy. Z Bród-
nem zwi¹zane jest, jak do tej pory,
ca³e moje ¿ycie. I niech tak pozo-
stanie.”

Pan Andrzej - in¿ynier, miesz-
kaniec Bródna od 8 lat.: „Ogólnie
mi siê tu podoba - jest dobra ko-
munikacja, du¿o sklepów, urzêdy
blisko. Tylko podobno gimnazjum
jest kiepskie. Z³a s³awa Bródna to,
wed³ug mnie, uprzedzenia. Ja siê
tu nie bojê. Z drugiej strony - osie-
dle jest ma³o zadbane, ma³o siê tu
dzieje. A mo¿e warto by by³o zor-
ganizowaæ coœ dla m³odych ludzi,
którzy jedynie pij¹ piwko pod skle-
pem? „

Pani Weronika - pracownik
umys³owy, mieszka tu od uro-
dzenia.: „O tym, ¿e siê st¹d nie
wyprowadzi³am, decyduj¹ wzglê-
dy rodzinne. Inaczej ju¿ dziœ by
mnie tu nie by³o. Brudne, zasikane
klatki, o które wcale nie dbaj¹ na-
wet ich mieszkañcy; g³oœne impre-
zy na podwórkach do bia³ego rana;
góry œmieci, w tym rozbite butelki.
Kradzie¿e. Poza tym - dojazd.
Mieszkam na Podgrodziu, a pra-
cujê na Starym Mieœcie! Podró¿ jest
z przesiadk¹, a tramwaj nr 32 jeŸ-
dzi co 20 minut. Wieczorna jazda
do domu to koszmar! Czêsto zaj-
muje mi prawie godzinê.”

Psycholog Maria Lewicka przez prawie dwa lata, razem ze swoimi studentami, zbiera³a informacje
dotycz¹ce Warszawy i jej mieszkañców. Przeprowadzali wywiady we wszystkich dzielnicach i badali,

jak ludzie odnosz¹ siê do swojego s¹siedztwa. Ciekawi³o ich te¿ to, czy architektura wp³ywa w
jakikolwiek sposób na jakoœæ ¿ycia, tzn. czy lepiej znaj¹ siê mieszkañcy wysokich czy niskich bloków
i kto czuje siê bardziej bezpiecznie. Szukali odpowiedzi na pytanie: dlaczego ludzie przeprowadzaj¹
siê do strze¿onych osiedli i jak to wp³ywa na ich uk³ady s¹siedzkie.

Kto lubi Bródno?
Studenci interesowali siê równie¿ tym, które dzielnice s¹ w dzielnicy lubiane, a które nie. I okaza³o

siê, ¿e prawobrze¿na czêœæ Warszawy jest zupe³nie nieakceptowana. A w rankingu najmniej lubia-
nych miejsc prowadzi zdecydowanie Bródno. Czemu te osiedle jest a¿ tak Ÿle oceniane?  Co myœl¹ o
tym jego mieszkañcy? Nowa Gazeta Praska przeprowadzi³a sondê.

Pieni¹dze na tê dzia³alnoœæ za-
wsze pochodzi³y z wp³ywów z op³at
za zezwolenia na sprzeda¿ alko-
holu. Teraz Targówek otrzymuje je-
dynie 50% pieniêdzy, które za te
koncesje wp³ywaj¹ z terenu dziel-
nicy – druga po³owê zabiera mia-
sto. Na pocz¹tku roku  b³êdnie
oszacowano wp³ywy –  na 300 tys.
z³. Okaza³o siê, ze jest przesz³o
dwa razy wiêcej, dziêki czemu
uda³o siê pozyskaæ 618 tys. z³,
które ju¿ fizycznie s¹ –  mówi Iwo-
na Chodakowska.

Osoby zainteresowane podjê-
ciem terapii, ich rodziny mog¹ zg³a-
szaæ siê do punktu konsultacyjne-
go przy oœrodku pomocy spo³ecz-
nej. Tam jest stawiana pierwsza
diagnoza, od której zale¿y metoda
leczenia: m.in. detoksykacja, czyli
wstêpne odtrucie, które z regu³y
odbywa siê w szpitalu, a potem dal-
sza praca w ramach terapii grupo-
wej i grup wsparcia. Zdarzaj¹ siê
sytuacje, gdy potrzebne s¹ kon-
sultacje np. z psychologiem klinicz-
nym, który specjalnie w tym celu

Pan Zbigniew - emeryt,
mieszka na Bródnie od 1969 r:
„Bródno to w gruncie rzeczy sym-
patyczne osiedle. Ma jednak istot-
ne braki; mnie osobiœcie najbardziej
doskwiera brak instytucji kultural-
nych: biblioteki s¹ s³abo zaopa-
trzone, nie ma ciekawych wystaw,
porz¹dnego kina, o teatrze nie
wspominaj¹c. Utrapieniem s¹ licz-
ne grupy wyrostków, ha³aœliwych,
nierzadko zapijaczonych, które
„rz¹dz¹” osiedlem wed³ug swoje-
go uznania. Dodajmy - przy bez-
czynnoœci w³adz porz¹dkowych.
A w ogóle, gdybyœmy wszyscy
dbali o porz¹dek i spokój, to na
pewno by³oby lepiej, wiêc: róbmy
to.”

Pani Marta - sekretarka, miesz-
ka na Bródnie od 5 lat: „Nie nale-
¿ê do „bródnowskich autochtonów”
- pochodzê spoza Warszawy, a tu-
taj mieszkam od kilku lat. Zanim
osiedliliœmy siê na Bródnie, wraz z
moim narzeczonym wynajmowali-
œmy mieszkania w ró¿nych dziel-
nicach miasta, a kiedy postanowi-
liœmy kupiæ w Warszawie miesz-
kanie, zdecydowaliœmy siê na za-
kup w³aœnie tutaj. Na Bródnie po-
doba³o nam siê to, ¿e bloki nie s¹
wybudowane w takim zagêszcze-
niu, by zagl¹daæ s¹siadom do
okna. Poza tym lubimy tutejsz¹ zie-
leñ wraz z drzewiastymi pozosta-
³oœciami po sadach, które by³y tu
zanim Warszawa „przype³z³a” a¿
tutaj. Poza tym chyba nikt nie mo¿e
narzekaæ na infrastrukturê - mamy
st¹d bardzo dobry dojazd  do Cen-
trum, a jednoczeœnie blisko, by wy-
skoczyæ za miasto rowerem w kie-
runku lasów legionowskich. Muszê
przyznaæ, ¿e dzielnica bardzo siê
zmieni³a na dobre w okresie, gdy

jako gmina Targówek dysponowa-
³a w³asnym bud¿etem - w³aœnie
wtedy zadbano o czystoœæ w la-
sku, œcie¿ki rowerowe i bezpie-
czeñstwo w parku, czyli wszystko
to co sprawia, ¿e mieszka siê tu
przyjemnie. W zasadzie brakuje mi
tu jeszcze kina, ale mam nadziejê,
¿e ktoœ w koñcu zajmie siê nie
skoñczon¹ inwestycj¹ przy G³ê-
bockiej.”

Pan Dariusz - mechanik sa-
mochodowy, mieszkaniec Bród-
na od 1966 r: „Nie wyprowadzi-
³bym siê gdzie indziej, choæ oczy-
wiœcie nie wszystko mi siê tu po-
doba. Bol¹czk¹ jest brak patroli
policyjnych zarówno w dzieñ jak i
w nocy. Mam wra¿enie, ¿e kiedyœ
by³o tu lepiej pod tym wzglêdem.
M³odzie¿ ma³o siê udziela w spra-
wach porz¹dkowych, a urzêdy
ma³o siê udzielaj¹ w sprawach m³o-
dzie¿y: brak tutaj festynów, wiêk-
szych imprez czy zawodów spor-
towych. Boiska s¹ zaniedbane, jest
tylko jedno kino ze starym reper-
tuarem. nie ma porz¹dnego
sztucznego lodowiska. Nie podo-
baj¹ mi siê wiecznie pijani m³odzieñ-
cy i od lat niedokoñczona Trasa
Toruñska, gdzie wiecznie stoi siê
w korkach.”

Pani Agata - urzêdniczka,
mieszkanka Bródna od 20 lat: „Ja
generalnie lubiê mieszkaæ na Bród-
nie. Nie ró¿ni siê ono praktycznie
niczym od innych osiedli pobudo-
wanych w latach siedemdziesi¹-
tych, poza jednym ma³ym szcze-
gó³em: otó¿ na Bródnie jest du¿o
zieleni! Du¿o wiêcej ni¿ na innych
„blokowych osiedlach”. Latem
wczesnym rankiem siedz¹ce na
drzewach ptaki urz¹dzaj¹ darmo-
we koncerty. Na niektórych po-
dwórkach mo¿na odczuæ swoisty
spokój i ciszê. Moje podwórko jest
przestronne, mog¹ na nim w miarê
bezpiecznie biegaæ moje dzieci. Bli-
sko jest do sklepu, przedszkola,
szko³y, przychodni i przystanków
autobusowych i tramwajowych.
Bródno ma dogodne po³¹czenia
komunikacyjne z innymi osiedlami.
Bez problemu mo¿na dojechaæ do
Œrodmieœcia.

Wad¹ Bródna jest na pewno jego
„z³a s³awa”. •le siê kojarzy pomi-
mo tego, ¿e nie wyró¿nia siê pod
wzglêdem pope³nianych prze-
stêpstw. Odbierane jest jednak jako
niebezpieczne. Brakuje mi te¿ dróg
rowerowych i zadbanych placów
zabaw. Nie ma na naszym osiedlu
co robiæ. Ma³o jest klubów i niewie-
le siê w nich dzieje, co prawda s¹
w nich ró¿ne kó³ka, ale niestety za
wszystko trzeba p³aciæ. Nie jest
te¿ egzekwowane prawo na Bród-
nie. Nadal po chodnikach biegaj¹
psy bez kagañców, a na ³awkach
siedz¹ ¿ule pij¹cy alkohol. Bardzo
mi siê podoba w Kazimierzu, ale
có¿, daleko... i nie ma tam pracy.
Wiêc cieszmy siê z tego co mamy.
Bródno nie jest takie najgorsze, mo-
g³oby siê gorzej trafiæ.”

³ó¿ka
stela¿e
podg³ówki
poduszki
ko³dry

MATERACE

now
y

salo
n

Kondratowicza 45
tel./fax 332-00-85

pon.-pt. 10-19, sob. 10-14
TRANSPORT GRATIS

na  terenie W-wy przy zakupie
powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)

�

�

�

�

�

�

Targówek nie gorszy
dokoñczenie ze str. 1

przyje¿d¿a raz w miesi¹cu na Tar-
gówek. Wszystkie formy pomocy
s¹ bezp³atne.

Niezale¿nie od leczenia samych
uzale¿nionych, opiek¹ otaczane s¹
ich rodziny. Dy¿uruj¹cy prawnik w
najtrudniejszych sytuacjach  po-
maga napisaæ pozew rozwodowy
czy alimentacyjny. Œcis³a wspó-
³praca z  s¹dem rodzinnym dla
Warszawy Pragi pozwala na sto-
sunkowo szybkie wejœcie tego ro-
dzaju spraw na wokandê. Dla dzie-
ci z rodzin dotkniêtych uzale¿nie-
niami i przemoc¹ (z regu³y te dwie
patologie s¹ powi¹zane) funkcjo-
nuj¹ œwietlice terapeutyczne na ul.
Wêgrowskiej 1/3 i Majowej 5. Do
tej dzia³alnoœci chêtnie w³¹cza siê
koœció³. Przyk³adem tego jest
otwarty przed dwoma dniami nowy
punkt informacyjno-konsultacyjny
przy ul. Echa Leœne 2, gdzie ksi¹dz
proboszcz parafii œw. Marii Mag-
daleny udostêpni³ bezp³atnie na ten
cel pomieszczenia.

Do tego tematu bêdziemy wra-
caæ.                                            (T)

Pokaz projektów, przygotowanych podczas dwutygodniowych
zajêæ, zakoñczy³ 30 sierpnia IV Miêdzynarodowe Warsztaty Te-
atralne Teatru 2. Strefa w Domu Kultury „Œwit”. Grupa prowadzo-
na przez Jerzego £azewskiego pokaza³a projekt „Re¿yser, czyli
Kain Abla nie zabija”, Andre de la Cruz „Hioba”, Marcina Liæwinko
„Tradycjê w pieœni”, Anny Kruk - „Tam, gdzie koñczy siê moje cia-
³o”.

Do zorganizowania warsztatów w DK „Œwit” dyrektor Jacek Bia³ek zachêca³ Sylwestra Biragê, twórcê
Teatru 2. Strefa, od dwóch lat.Za poœrednictwem w³adz Dzielnicy Targówek Teatr 2. Strefa wyst¹pi³ o
dotacjê do w³adz miasta Warszawy. Dziêki otrzymanym œrodkom udzia³ w warsztatach by³ bezp³atny.
Zainteresowanie przeros³o wszelkie oczekiwania organizatorów. Na 10 dni przed rozpoczêciem zajêæ
zg³oszeñ by³o tyle, ze trzeba by³o utworzyæ listê rezerwow¹. W warsztatach wziê³o udzia³ 55 uczestników.
Zrezygnowali ci, którzy liczyli na wakacyjn¹, luzack¹ zabawê, a przekonali siê, ¿e to ciê¿ka praca do
póŸnych godzin popo³udniowych, z prac¹ domow¹ na wieczór.

Dom Kultury „Œwit” jest stworzony do tego typu dzia³añ: du¿y obiekt, du¿y ogród. Mamy tu ogromn¹
³atwoœæ prowadzenia grup i ogromn¹ przychylnoœæ wszystkich pracowników placówki - zapewnia Sylwe-
ster Biraga - Impreza siê rozwija, widzê coraz wiêksz¹ dojrza³oœæ uczestników. Z drugiej strony mam
ogromn¹ satysfakcjê z tego, ¿e ludzie wracaj¹ na warsztaty: niektórzy byli w tym roku po raz drugi, a
nawet czwarty. Nowoœci¹ by³o rozszerzenie programu o œpiew tradycyjny, skierowanie zainteresowania
w stronê narodowego dziedzictwa kultury pogranicza - rejonu Suwalszczyzny. Udzia³ brazylijskiego
aktora, re¿ysera i dramaturga Andre de la Cruz by³ okazj¹ do zetkniêcia siê z zupe³nie u nas nie znanym
teatrem jego kraju.

W tym roku, podobnie jak podczas ubieg³orocznych warsztatów, efekty pracy Sylwester Biraga
ogl¹da³ dopiero na koñcowym pokazie. Po nim spotka³ siê z prowadz¹cymi, by wyci¹gn¹æ wnioski, co
usprawniæ, na co po³o¿yæ nacisk przy kolejnych edycjach projektu.

Jacek Bia³ek ma nadziejê, ¿e sierpniowe warsztaty bêd¹ zal¹¿kiem kolejnych dzia³añ na terenie
Targówka. Adepci warsztatów stan¹ siê s³uchaczami studium teatralnego w DK „Œwit”, ogniska teatral-
nego. W nastêpstwie rodziæ siê bêd¹ ciekawe spektakle, ruch amatorów teatralnych. To bêdzie najlepsza
odpowiedŸ dla tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e ambitne przedsiêwziêcia kulturalne zdarzaj¹ siê tylko w piêk-
nych lewobrze¿nych dzielnicach Warszawy.

Pewne jest, ¿e w nastêpne wakacje odbêd¹ siê na Bródnie kolejne warsztaty teatralne. Dziêki dobrej
wspó³pracy szansê powodzenia ma te¿ inny zamys³ Teatru 2. Strefa - miêdzynarodowy festiwal. Jeœli
przychylnoœæ oka¿¹: Urz¹d Dzielnicy Targówek i Urz¹d Miasta, taka impreza zagoœci w DK „Œwit”, na
ulicach Bródna i w Parku Bródnowskim. Plener Turniejów Rycerskich bardzo przypad³ do gustu Teatrowi
2. Strefa.                                                   K.

Z teatrem za pan brat

240 Polaków znalaz³o siê wœród
uczestników IX Europejskiej Kon-
ferencji ISPCAN (Miêdzynarodowe
Stowarzyszenie Zapobiegania
Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzie-
ci), odbywaj¹cej siê w Warszawie
od 29 do 31 sierpnia. Organizato-
rem i gospodarzem konferencji
by³a Fundacja Dzieci Niczyje, któ-
ra od 1991 roku zajmuje siê prze-
ciwdzia³aniem krzywdzeniu dzieci:
przemocy, biciu, poni¿aniu, prosty-
tucji, pornografii, handlowi, porywa-
niu.

W Polsce o tych sprawach mówi

siê dopiero od 10 lat. Nie by³o ba-
dañ ani rejestru przypadków

krzywdzenia dzieci. Skalê zjawiska

bardzo trudno jest oszacowaæ. Je-

steœmy na pocz¹tku drogi - ocenia
prezes Fundacji Dzieci Niczyje,
psycholog Maria Keller-Hamela. Jej
zdaniem, problem trzeba rozwi¹-
zywaæ globalnie, interdyscyplinar-
nie. Na razie osobny wywiad œro-
dowiskowy robi pracownik socjal-
ny, osobny - kurator; czêsto nie ma
wspó³pracy miêdzy nimi. Od 2 lat
nie ma pielêgniarek œrodowisko-
wych, które podczas wizyt u no-
worodków interesowa³y siê ich
zdrowiem, ale tak¿e sytuacja ro-
dzinn¹. Musi powstaæ system wy-
³apywania przypadków krzywdze-
nia dzieci. To obowi¹zek pañstwa,
który na razie spada na barki or-
ganizacji pozarz¹dowych.

Z ró¿nych opracowañ i cz¹st-
kowych badañ wynika, ¿e 80% Po-
laków doœwiadczy³o w dzieciñstwie
kar fizycznych; co dziesi¹ty by³ bity
bardzo czêsto lub czêsto. 80% ro-
dziców stosuje kary fizyczne wo-
bec swoich dzieci, a przyzwolenie
na takie kary wyra¿a 47% doro-
s³ych Polaków. Fizyczne karanie
dzieci jest akceptowan¹ norm¹ i
powszechnym zachowaniem we
wszystkich spo³eczeñstwach.
Prawny zakaz stosowania wobec
dzieci kar fizycznych przez rodzi-
ców i opiekunów wprowadzi³o 10
pañstw: Austria, Chorwacja, Cypr,
Dania, Finlandia, £otwa, Niemcy,
Norwegia, Szwecja i W³ochy.

Polska podpisa³a konwencjê
ONZ o prawach dziecka, m.in. o
prawie do bezp³atnej opieki zdro-
wotnej, tak¿e w ³onie matki. Model
WHO ustanawia finansowanie tej
opieki przez pañstwo - przypomnia³
prof. Kevin Browne z Wielkiej Bry-
tanii, koordynator programu Dafne.
Zapowiedzia³, ¿e minister zdrowia
zostanie zapytany, ile dzieci poni-

Przeciw krzywdzeniu dzieci
¿ej 3. roku ¿ycia przebywa w pla-
cówkach opiekuñczych. Dzieci do
lat 7 nie powinny trafiaæ do takich
instytucji. W przypadkach przemo-
cy w rodzinie b³êdem jest usuwa-
nie z domu ofiary, a nie sprawcy.
Przemoc i agresja wystêpuje
przede wszystkim w rodzinach,
gdzie nadu¿ywa siê alkoholu. Czê-
sto te¿ alkohol bywa wymówk¹.
¯ona akceptuje sytuacjê, ¿e m¹¿
„bije, gdy pije” - wini alkohol, nie
mê¿a. Poza uzale¿nieniami (alko-
hol, narkotyki) prof. Browne wymie-
ni³ inne przyczyny przemocy: bie-
dê, izolacjê spo³eczn¹, niespe³nie-
nie oczekiwañ przez ¿onê czy
dziecko (np. upoœledzone), w³asne
z³e doœwiadczenia z dzieciñstwa,
rozwód (samotna matka staje siê
ofiar¹ kolejnego partnera), urodze-
nie siê bliŸniaków, du¿a iloœæ dzie-

ci w rodzinie, brutalnoœæ wynikaj¹-
ca z niskiej samooceny sprawcy.

Na konferencji mówiono m.in. o
przeciwdzia³aniu handlowi dzieæmi.
W Wielkiej Brytanii pierwsz¹ ochro-
nê stanowi rejestracja ka¿dego
dziecka po urodzeniu, jeszcze w
szpitalu, drug¹ - obowi¹zek posia-
dania paszportu przez ka¿de
dziecko. Oboje rodzice musz¹
podpisaæ siê pod wnioskiem.

O stosowanie konwencji ONZ
dotycz¹cej praw dziecka organi-
zacje pozarz¹dowe wyst¹pi¹ do
rzecznika Praw Dziecka.

W czasie trzech dni trwania kon-
ferencji odby³y siê sesje plenarne i
50 sesji równoleg³ych, na których
wyg³oszono 200 referatów. Tema-
tykê niektórych z nich postaramy
siê przybli¿yæ czytelnikom NGP w
nastêpnych numerach.                     K.

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do

60%
100% gwarancji

Ludmi³a Milc
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Je¿eli chcesz p³ynnie mówiæ
po angielsku oraz uczyæ siê w
mi³ej i bezstresowej atmosferze,
zapisz  koniecznie Siebie lub
Swoje dziecko na kurs angiel-
skiego, gdzie ucz¹ najlepsi za-
graniczni wyk³adowcy ze szko-
³y METROPOLITAN COLLE-
GE.  Szko³a przygotowa³a spe-
cjaln¹ ofertê kursów angielskie-
go z myœl¹ o m³odych i dojrza-
³ych mieszkañcach Bia³o³êki.

Metropolitan College, ju¿ od
10 lat dzia³a z wielkim powo-
dzeniem na rynku warszaw-
skim.  Szko³a ze wzglêdu na
specyficzn¹ atmosferê, jaka w
niej panuje, cieszy siê ogrom-
nym zainteresowaniem szcze-
gólnie wœród m³odszej czêœci
Warszawiaków.

Szko³a zatrudnia najlep-
szych lektorów, zarówno pod
wzglêdem wykszta³cenia jak i
osobowoœci. Zespó³ Metropoli-
tan College, to m³odzi, pe³ni en-
tuzjazmu i zapa³u do pracy lu-
dzie, którzy daj¹ z siebie
wszystko, aby utrzymaæ firmê
w czo³ówce tych najlepszych.
Jak do tej pory wychodzi im to
fantastycznie. Potwierdzeniem
tego jest rekomendacja szko³y
wydana przez PASE – Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie
na rzecz Jakoœci w Na-
uczaniu Jêzyka Angiel-
sk iego.

Angielskie klimaty w dzielnicy Bia³o³êka

Metropolitan College uczy mówiæ...
  tylko po angielsku

Wszystkie zajêcia angielskie-
go prowadzone s¹ na najwy¿-
szym profesjonalnym poziomie.
Ju¿ od pierwszej lekcji, trzeba
zapomnieæ o istnieniu jêzyka pol-
skiego i nawet w grupach pocz¹t-
kuj¹cych mówi siê tylko i wy³¹cz-
nie po angielsku.  Jak to mo¿li-
we?  O tym musz¹ Pañstwo prze-
konaæ siê sami.

Oprócz najlepszych wyk³a-
dowców i najwy¿szej jakoœci na-
uczania, ka¿dy uczestnik kursu
otrzymuje za darmo:

· Analizê potrzeb jêzykowych
· Test kwalifikuj¹cy do grupy

na odpowiednim poziomie,
· Opracowanie odpowiednie-

go programu nauczania,
· Naukê w ma³ych przyja-

znych grupach,
· Dodatkowe materia³y wyko-

rzystywane podczas kursu,
· Dodatkowe konsultacje z lek-

torem,
· Testy sprawdzaj¹ce opano-

wana wiedzê,
· Semestralny raport z prze-

biegu nauki, jak równie¿ doko-
nanych postêpów,

· Mo¿liwoœæ korzystania z  bi-

blioteki METROPOLITAN COL-
LEGE,

· Dostêp do kawiarenki in-
ternetowej w g³ównej siedzibie
szko³y,

· Popo³udniowe spotkania
konwersacyjne w siedzibie
szko³y,

· Pami¹tkowe zdjêcie grupy.
Kursy prowadzone

bêd¹ w szkole w dziel-
nicy  Bia³o³êka, przy
ul. Podró¿niczej 11.
Zajêcia rozpoczn¹ siê
2 paŸdziernika i bêd¹ od-
bywa³y siê w systemie wtorek i
czwartek po 1,5 godziny jedno
spotkanie. Koszt semestralnego
kursu prowadzonego przez wy-
kwalifikowanego i doœwiadczo-
nego lektora wynosi tylko 1220
z³.

Aby zapisaæ siê na zajêcia,
nale¿y skontaktowaæ siê telefo-
nicznie lub osobiœcie z g³ówn¹
siedzib¹ szko³y METROPOLI-
TAN COLLEGE – Aleja Nie-
podleg³oœci 177 (róg Batorego)
w celu umówienia siê na test
kwalifikacyjny.

Nie zmarnuj szansy – Za-
dzwoñ i umów siê na test!

M E T R O P O L I TAN  COLLEGE  Sp. z o.o.
Ale ja  N iepod leg ³o œc i  177

02-555   Warszawa
te l .  825-50-10,  825-20-21
www.me t r opo l i t an - co l l ege .p l

ul. D¹browszcza-
ków  5A

(budynek przychodni)

tel. 619-34-81 w.
1 7 1

Skóra na stopach jest stward-
nia³a na skutek braku nawil¿ania i
czêsto szorstka co jest niemi³e w
dotyku i niszczy rajstopy. Przy-
stêpuj¹c do cotygodniowej pielê-
gnacji nale¿y namoczyæ stopy w
ciep³ej wodzie z dodatkiem my-
d³a. Mo¿na wykonaæ piling spe-
cjalnym preparatem do pielêgna-
cji stóp. Osoby maj¹ce k³opot z
pêkaj¹cymi piêtami powinny mo-
czyæ nogi w wodzie z dodatkiem
sody. Przy nadmiernej potliwoœci
stóp do wody mo¿na dodaæ octu
kosmetycznego lub soku z cytry-
ny. Po dok³adnym osuszeniu stóp
nale¿y wetrzeæ krem do stóp lub
spryskaæ je dezodorantem.
Wszelkie dolegliwoœci takie jak
wrastaj¹ce paznokcie, odciski, na-
gniotki i zmiany grzybiczne wy-
magaj¹ interwencji pedikiurzyst-
ki. Us³ugi tego typu ró¿ni¹ siê miê-
dzy sob¹.

Pedikiur upiêkszaj¹cy stopy to
taki, który pielêgnuje skórê i pa-
znokcie. Po k¹pieli stóp w spe-
cjalnym basenie z masa¿em wod-
nym, wykonuje siê piling z³usz-
czaj¹cy naskórek. Nastêpnie pe-
dikiurzystka zajmuje siê paznok-

Miderm radzi

Zadbaj o nogi

Dziura
w ziemi

Mieszkañcy okolic pêtli
autobusowej w Nowodwo-

rach, na wysokoœci Odkry-
tej 44, zainteresowali nas
nieestetyczn¹ dziur¹ w zie-
mi wype³nion¹ odpadkami i
zaroœniêt¹ zielskiem.

Zdarza³o siê, ¿e mieszkañ-

cy sami zakasywali rêkawy i
sprz¹tali nieszczêsny dó³. Po
deszczach zbiera siê w nim
woda i bardzo brzydko pach-
nie. Blisko trzy tygodnie temu

- po interwencji w wydziale
ochrony œrodowiska - dó³ zo-
sta³ wysprz¹tany, a zielsko
skoszone. Radoœæ mieszkañ-
ców by³a krótka. Bardzo szyb-

ko rów ponownie wype³ni³ siê
odpadkami. Radoœæ mieszkañ-
ców by³aby pe³na gdyby do-
czekali siê radykalnego roz-
wi¹zania w kwestii do³u. O po-

chodzenie dziury w ziemi i dal-
sze jej losy zapytaliœmy Ilonê
Kuleczkê, naczelnika wydzia-
³u ochrony œrodowiska. - Trzy
tygodnie temu, po interwencji
mieszkañców uporz¹dkowa-
liœmy dó³ przy pêtli autobuso-
wej na Nowodworach. Jeœli
jest taka potrzeba zrobimy to
ponownie. Dziura w ziemi jest
co prawda w gestii miasta, ale
nie ma chyba co liczyæ na ak-
tywnoœæ w³adz stolicy w tej
sprawie. Dziura powsta³a w
trakcie budowy ulic - równa-
nia poziomu terenu - i jest zu-
pe³nie niepotrzebna. - Jeœli
tylko bêdziemy mieæ jakieœ
wolne œrodki i nadwy¿ki ziemi
dó³ zostanie zasypany i zrobi-

my w tamtym miejscu trawnik
- obieca³a NGP Ilona Kulecz-
ka.

                                    EGU

Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

oraz
Ksi¹dz Proboszcz

Parafii Najœwiêtszej Marii Panny w P³udach
zapraszaj¹ na

Bia³o³êckie Do¿ynki 2003
które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ msz¹ œw.

8 wrzeœnia o godz. 18
w koœciele przy ul. Klasyków 21/23

GEODETA �����
MGR IN¯. KRYSTYNA KACZMARCZYK

- pe³ny zakres us³ug, konkurencyjne ceny, wszystkie porady
  i informacje s¹ bezp³atne,
- podejmiemy siê najtrudniejszych opracowañ geodezyjno-prawnych,
- specjalizujemy siê w odnajdowaniu dawnych, utraconych
  nieruchomoœci
- wykonujemy dokumentacjê prawn¹ w celu uzyskania odszkodowania
  za tereny zajête pod drogi publiczne i urz¹dzenia techniczne,
- wykonujemy dokumentacjê geodezyjn¹ do bezp³atnego
    przekszta³cenia u¿ytkowania wieczystego we w³asnoœæ
- wiêcej szczegó³ów i informacji na stronie www.geodeta.waw.pl
ul. Grochowska 92/3, tel./fax 879-86-58, 879-84-27,

0501-193-176 w godz. 8-18.
Przyjêcia interesantów: wtorek, czwartek w godz. 17.30-21.30.

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• przygotowanie samochodu do
   sprzeda¿y

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej
tel. 670-39-67

Zapraszamy: pon.-sob. 8-20
Faktury VAT

• zmniejszanie - zwiêkszanie
• KOLOR
• SKANOWANIE
• oprawa
• sk³ad tekstu
• pisanie komputerowe
• foliowanie
ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)

tel./fax 679-73-13

XERO
A5-A0

studenci

20% taniej

ciami. Przy dzisiejszych mo¿liwo-
œciach kosmetyki kolorowej mo¿-
na pozwoliæ sobie na dowolny ma-
kija¿ paznokci. Oprócz tradycyj-
nego malowania na paznokciach
robi siê wzory kwiatowe, przykle-
ja cyrkonie, odnawia zniszczon¹
p³ytkê paznokcia. Na zakoñcze-
nie wykonywany jest specjalny
relaksuj¹cy stopy masa¿ na
od¿ywczy, bezt³uszczowy krem
do stóp.

Pedikiur leczniczy wymaga
specjalistycznych umiejêtnoœci.
Musi byæ w pe³ni bezpieczny dla
klienta i przynosiæ ulgê podczas
chodzenia. Usuwa siê odciski,
nagniotki, wrastaj¹ce paznokcie.
W przypadku tych ostatnich na-
k³ada siê specjaln¹ klamrê na pa-
znokieæ, która  zapobiega jego
wrastaniu. Pedikiur leczniczy za-
koñczony jest masa¿em i gimna-
styk¹ palców, zapobiegaj¹c¹ ich
odkszta³ceniom. Zadbane nogi to
nie tylko wizytówka elegancji, to
przede wszystkim zdrowie. W
gabinecie Miderm wykonuje siê
pedikiur z zachowaniem szcze-
gólnej higieny przez specjalnie
wyszkolony personel. Do koñca
lata mamy ceny promocyjne.

MAR-MET

●   Drzwi
    antyw³amaniowe
    Dierre, Gerda, Stalmet

●  Okna PCV i AL
    Foris,  Rehau,

    3 i 5-komorowe

●   Drzwi wewnêtrzne
    Porta, Interdoor
●   Parapety  wewnêtrzne

     i zewnêtrzne

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA

▲ raty ▲ rabaty
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ sprzeda¿ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼  monta¿

transport i obmiar gratis

Festyn Praski 2003
PARK PRASKI

Muszla Koncertowa, ul.Ratuszowa 4a

13 -14 wrzeœnia

PROGRAM ARTYSTYCZNY

sobota

12.00 - Cheerleaders (DOSiR Praga Pó³noc)

12.30 - pokazy karate (DOSiR Praga Pó³noc)

13.00 - zespó³ hip-hopowy
13.30 - Cheerleaders

13.50 - pokazy tañca towarzyskiego
14.30 - klaunada

15.30 - Alicja Boncol z zespo³em

oraz zespó³ taneczny line dance Rodeo
17.00 - LESZCZE

18.00 - Jerzy KRYSZAK
19.30 - DE MONO

niedziela

12.00 - Cheerleaders (DOSiR Praga Pó³noc)
12.30 - pokazy karate (DOSiR Praga Pó³noc)

13.00 - pokazy tañca towarzyskiego

13.30 - zespó³ hip-hopowy
14.00 - klaunada

15.00 - próba Blue Cafe
16.00 - Tomek SZWED z zespo³em

17.00 - Alicja MAJEWSKA

18 00 - Krzysztof DAUKSZEWICZ
19.30 - BLUE CAFE

prowadzenie - Jerzy WOZNIAK, Artur ANDRUS

Ponadto: konkursy, quizy, gry, zabawy, pokazy karate, tañca

towarzyskiego, aerobiku, Cheerleaders, degustacje, pomiar
ciœnienia, atrakcyjne nagrody oraz imprezy rekreacyjno-

sportowe na terenie Parku Praskiego

 Szlachetne zdrowie nikt siê nie
dowie jako smakujesz a¿ siê ze-
psujesz...  ten fragment fraszki
Jana z Czarnolasu polecam uwa-
dze Pana Burmistrza Sipiery. Pro-
blemy s³u¿by zdrowia by³y wielo-
krotnie poruszane na ³amach NGP
w formie obrony mieszkañców
Pragi przed odbieraniem im po-
wszechnie dostêpnych us³ug lecz-
niczych.

Maj¹c œwiadomoœæ wagi spraw
samorz¹d pó³nocnopraski ju¿ od
roku 1995 rozpocz¹³ program two-
rzenia w³asnej sieci gabinetów sto-
matologicznych w praskich pla-
cówkach oœwiatowych. Przez sie-
dem lat w szko³ach podstawowych
i gimnazjach od momentu ich po-
wstania by³y tworzone od podstaw
nowoczesne gabinety stomatolo-
giczne. W chwili obecnej jest ich
siedem, tworz¹ maj¹tek szacowa-
ny na ponad 500 000 z³otych, a od
1 wrzeœnia  stoj¹ nieczynne. Pod
koniec maja bowiem stomatologom
i pomocom stomatologicznym dy-
rektorzy szkó³ na ¿¹danie Zarz¹-
du Dzielnicy Praga Pó³noc musieli
wypowiedzieæ umowy o pracê.
Sam fakt wywo³a³ natychmiasto-
w¹ reakcjê radnych opozycyjne-
go SLD. Dla burmistrza Sipiery,
nadzoruj¹cego pó³nocnoprask¹
oœwiatê nie stanowi to problemu.
Srogi to nadzorca z dusz¹ ksiêgo-
wego, dla którego najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest, aby cyferki siê zga-
dza³y. Zgadzam siê, ¿e do zadañ
stricte oœwiatowych nie nale¿y d³u-
banie w zêbach m³odym pra¿a-
nom. Zgadzam siê, ¿e program,
który by³ rozpoczêty za rz¹dów na
Pradze SLD–UW, kontynuowany
przez AWS i PO wymaga nak³a-
dów. Wcale nie tak wielkich w skali
ponad 100 milionowego bud¿etu,
bo oko³o 400 tysiêcy rocznie. Nie
rozumiem jednak filozofii myœlenia
aktualnych w³adz reprezentuj¹-
cych PiS, które moim zdaniem nie
dostrzegaj¹ wagi problemu. Byæ
mo¿e komuœ siê podoba widok
szczerbatych nastolatków. Mnie

Czy Sipierze potrzebny
jest dentysta?PRACOWNIA

JUBILERSKA

Marek Winiarek
ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

Oferuje

Zapraszamy 10-18
 w soboty 10-13

³añcuszki
krzy¿yki
medaliki

kolczykioraz

Strony www - paliwo
Wed³ug badañ Inspekcji Handlowej przeprowadzonych do 10

lipca 60 proc. stacji benzynowych nierzetelnie odmierza paliwo.

30 proc. z przebadanych 424 próbek paliwa pobranych w 214
stacjach w ca³ym kraju nie sprosta³o normom jakoœciowym. To

bardzo niepokoj¹cy rezultat. Zainteresowanym szczegó³ami,

³¹cznie z list¹ nierzetelnych stacji benzynowych, polecamy stro-
nê www.uokik.gov.pl/paliwa2.pdf.                                                         (egu)

nie. Rodziny bardziej zamo¿ne so-
bie poradz¹, wszak prywatnych
gabinetów na Pradze nie brakuje.
Lecz jeszcze raz przypominam
praskim w³odarzom, ¿e mieszkañ-
cy tej dzielnicy do zamo¿nych nie
nale¿¹. Apelujê wiêc do burmistrza
Sosnowskiego, aby nie by³ graba-
rzem s³u¿by zdrowia w placów-
kach oœwiatowych tak, jak pogrze-
ba³ sprawy bezpieczeñstwa po-
zwalaj¹c na usuniêcie siedziby stra-
¿y miejskiej z terenu tej jak¿e trud-
nej dzielnicy.

Ireneusz Tondera

Radny Województwa Mazo-
wieckiego

PS.1. Znów wróci³em z dzia³ki,
nadal nic siê nie dzieje. Mo¿e war-
to choæ zorganizowaæ jakiœ festy-
nik w Parku Praskim ku chwale
rz¹dz¹cych, a uciesze praskiej
gawiedzi? Jak nie ma chleba nich
bêd¹ igrzyska. O, przepraszam -
odnowiono na jezdniach, choæ nie
wszystkich znaki poziome (lepiej
póŸno ni¿ wcale), naród praski ma
nadal bezp³atny dostêp do wody
oligoceñskiej.

PS. 2. Do stanu uzêbienia bur-
mistrza Sipiery nie wnoszê za-
strze¿eñ.

AUTO GAZ
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ monta¿ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ serwis

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ naprawy ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ przegl¹dy
- wszystkie typy
- wtrysk z komputerem
- doœwiadczenie
- atrakcyjne ceny

679-81-06
z tym og³oszeniem

pierwsze tankowanie
gratis



4 nowa gazeta praska

Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14

Dekor Styl
 tel. 466-01-03

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21

poleca
� firanki, zazdrostki
� tkaniny zas³onowe
� karnisze, dr¹¿ki
� akcesoria dekoracji okien
� ¿aluzje, verticale, rolety

Projektujemy komputerowo
szyjemy dekoracje

montujemy karnisze,
rolety, ¿aluzje

Bielizna

dzienna i nocna

50%

TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07

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

ZAK£AD

SZKLARSKO

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

ul. Brechta 9
(przy pl. Hallera)

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o.

chirurgia, interna, prowadzenie rozwoju
m³odych psów,  wizyty domowe

LECZNICA DLA ZWIERZ¥T czynne 14-18
sob. 9-11Goœcieradowska 1

specjaloœæ rottweilery
tel. 678-28-69

KSIÊGARNIA
ca³oroczna
sprzeda¿

podrêczników
szkolnych

szko³a podstawowa
gimnazjum

szko³a œrednia

ul. Œrodkowa 7
 róg Stalowej

tel. 619-24-67

zapraszamy 10-18, sob. 9-13

T-PLAND TOMASZ ABRAMCZYK

✔  Plandeki
✔  Stela¿e samochodowe
✔  Namioty
✔  Bannery

P³ochociñska 29

wyrób
naprawa
reklama

e-mail: t-pland1@wp.pl

www.t-pland.w.pl

tel./fax 811-60-83

            0602-307-058

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc

ul. Szanajcy 17/19 tel. 670-20-61, 619-11-20

oferuje Pañstwu
halê sportow¹, si³owniê, saunê, szko³ê bilardu bezp³atn¹,

 koszykówkê dla dziewcz¹t i ch³opców
oraz treningi Klubu „Oyama Karate”

Do Pañstwa dyspozycji

� basen o wymiarach 25x12,5 m v basen rekreacyjny z licznymi
atrakcjami v zje¿d¿alnia wodna v si³ownia v hala sportowa v ze-
spó³ odnowy biologicznej:  sauny fiñskie - suche, sauna parowa,
solaria, gabinety masa¿u v barek v sklepik p³ywacki v krêgle v
bilard v zajêcia Klubu „Oyama Karate” v nauka p³ywania dla dzie-

ci i doros³ych

Codziennie ju¿ od godz. 6.30.

Informacje: tel. 619-81-38, 619-76-98
Parking dozorowany (bezp³atny) od ul. Wrzesiñskiej

Kompleks basenowo-sportowy

ul. Jagielloñska 7

za pasek chipowy - kaucja zwrotna 20 z³

Spoœród 6-osobowej rady wcze-
œniej spotka³em siê z trzema:
Hann¹ Jarzêbsk¹, przewodnicz¹-
c¹ Rady Dzielnicy Praga Pó³noc,
Andrzejem Golimontem, radnym
Rady Warszawy oraz moim wielo-
letnim koleg¹, który pe³ni funkcjê
przewodnicz¹cego rady, dr Pa-
w³em Kalbarczykiem. Wprawdzie
te trzy osoby mia³y bardziej na bie-
¿¹co informacje o sytuacji szpita-
la, to pozosta³e podczas posiedze-
nia otrzyma³y tê wiedzê w pigu³ce.
Cz³onkowie rady podczas posie-
dzenia otrzymali bilans szpitala za
rok ubieg³y wraz z opini¹ bieg³ego
rewidenta. Od strony formalno-
prawnej na nastêpnym posiedze-
niu, planowanym na 10 wrzeœnia
cz³onkowie rady maj¹ podj¹æ
uchwa³ê odrzucaj¹c¹ lub akcep-

Czy rada znajdzie radê?

tuj¹c¹ bilans. Ta opinia, przekaza-
na zostaje  nastêpnie organowi za-
³o¿ycielskiemu, czyli urzêdowi
m.st. Warszawy oraz urzêdowi
skarbowemu. Rada otrzymuje te¿
informacje o planowanych przez
nas zakupach i dzia³aniach inwe-
stycyjnych. Od decyzji w tych spra-
wach, a tak¿e wizji modernizacji
szpitala zale¿y jego dalsze funk-
cjonowanie – mam nadziejê, ¿e co
najmniej przez 15-20 lat.

S¹dzê, ¿e dla wiêkszoœci miesz-
kañców najistotniejsza jest na dziœ
druga rola Rady Spo³ecznej Szpi-
tala: konsultacyjno - opiniodawcza.
To w³aœnie rada mo¿e mieæ wp³yw
na dalsze decyzje co do losów
szpitala. Od lat sytuacja szpitala
by³a dramatyczna, teraz jest ju¿
tragiczna. Po trzech miesi¹cach
pracy w tym szpitalu mogê powie-
dzieæ, ¿e dynamika wzrostu zad³u-
¿enia, która wynika tak¿e z pozio-
mu podpisanego kontraktu to 1,5
mln z³ w ci¹gu kwarta³u. Z proste-
go rachunku wynika, ¿e daje to 6
mln z³ rocznie. I jest to deficyt po-
niek¹d planowany. W tym kontek-
œcie praktycznie nie ma mowy o
sp³aceniu z kontraktu z Narodo-
wym Funduszem  Zdrowia istnie-
j¹cego na dziœ zad³u¿enia w wy-
sokoœci 19 mln z³, warto przypo-
mnieæ, ¿e jego czêœæ stanowi  nie-
bagatelna kwota 4,5 mln z³, wyni-
kaj¹ca z niewykonania postano-
wieñ „ustawy 203” dla pracowni-
ków ochrony zdrowia.

Sprawa tego gigantycznego za-
d³u¿enia. Bez pomocy ze strony
urzêdu miasta nie ma mowy, ¿eby
szpital przetrwa³, nawet gdyby pró-

bowa³ ograniczyæ do minimum
swoje koszty. Czy miasto pomo-
¿e? Nie wiem. Zapewne bêdzie to
zale¿a³o od kilku czynników. Po
pierwsze, w jaki sposób analogicz-
ne problemy zostan¹ rozwi¹zane
w skali kraju. Nasz szpital nie jest
wyj¹tkiem: w podobnej sytuacji
znajduje siê oko³o 80% tego typu
placówek. Istniej¹ propozycje roz-
wi¹zañ systemowych, wi¹¿¹ce
nadzieje z planowan¹ ustaw¹ o
pomocy publicznej, która mog³aby
rozwi¹zaæ problem zad³u¿enia w
relacji z ZUS, Pañstwowym Fun-
duszem Rehabilitacji Osób Niepe-
³nosprawnych  czy kwestie podat-
ku od nieruchomoœci. Mo¿e to jed-
nak okazaæ siê trudne, gdy¿ jest
to bezpoœrednie siêgniêcie do do-
chodów bud¿etu pañstwa.

Drug¹ mo¿liwoœci¹ jest to, co
³adnie nazywa siê restrukturyza-
cj¹ zad³u¿enia. O ile mi wiadomo,
chodzi o przekszta³cenie zobowi¹-
zañ krótkoterminowych w d³ugo-
terminowe. Sens tego rozwi¹zania
widzê tylko wtedy, jeœli wielkoœæ
kontraktów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia zapewni nie tylko
pokrycie wydatków bie¿¹cych, ale
i pewien zysk, który pozwoli na
sp³atê d³ugów wraz z odsetkami.
W to jednak te¿  za bardzo nie wie-
rzê.

Jeœli nie uda siê wprowadziæ w
¿ycie ¿adnego z tych wariantów,
to pozostaje powrót do podejmo-
wanej ju¿ w przesz³oœci próby –
zastosowania jakiegoœ klucza, któ-
ry pozwoli ustaliæ, jakie szpitale
maj¹ zostaæ, a jakie zlikwidowaæ.
Za ka¿dym razem decyzja bêdzie
na pewno trudna i kontrowersyjna.
(T)

28 sierpnia odby³o siê pierwsze posiedzenie nowo po-
wo³anej Rady Spo³ecznej Szpitala Praskiego. O tym po-
siedzeniu i nadziejach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ rady
mówi dyrektor szpitala, Andrzej Koronkiewicz

GIMNAZJUM SPO£ECZNE nr 3
przyjmuje

chêtnych uczniów do klas I, II, III

LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
SPO£ECZNE nr 11

prowadzi zapisy
do klas o profilu ogólnym

i ze specjalnoœci¹ informatyczn¹

Znakomite warunki lokalowe. Sala gimnastyczna, si³ownia.

Intensywna nauka jêzyków (angielski, niemiecki).

Sta³y, doœwiadczony zespó³ nauczycielski.

Warszawa Targówek ul. Toruñska 23
tel. 614-11-04, 614-14-89

Wype³niam swoje zobowi¹za-
nie, z³o¿one w poprzednich arty-
ku³ach, ¿e bêdê systematycznie
pisaæ o wspó³pracownikach i mo¿-
liwoœciach Gabinetu. Umo¿liwi to
Pañstwu skorzystania z naszych
zabiegów dla poprawy zdrowia i
kondycji. Jestem przekonana, ¿e
po wypoczynku, poœwiêceniu wiêk-
szej uwagi sobie i swoim najbli¿-
szym na pewno s¹ postanowienia
zmiany dotychczasowego trybu
¿ycia dotycz¹cego zdrowia i kon-
dycji. Realizacji postanowieñ mo¿e
pomóc Gabinet.

Gabinet Odnowy Biologicznej
“Zdrowie” od 1 wrzeœnia  rozsze-
¿y³  swoj¹ dzia³alnoœæ. Zakupiono
dodatkowy sprzêt do fizykoterapii,
rozszerzono wspó³pracê z wyso-
ko wykwalifikowanymi specjalista-
mi. Obecnie, praktycznie prawie
przy wszystkich schorzeniach,
mo¿emy pomóc w Gabinecie.

Przypominam, ¿e jest to lecze-
nie przyjazne dla pacjentów - me-
todami biologicznymi i fizykotera-
peutycznymi bez stosowania le-
karstw.

Na szerok¹ skalê podejmujemy
leczenie nadwagi. Metody stoso-
wane przez Gabinet powoduj¹ utra-
tê nadwagi, poprzez usuwanie
przyczyn.

Wykonujemy wszystkiego ro-
dzaju masa¿e w zale¿noœci od
potrzeb pacjenta. We wrzeœniu
rozpoczynamy w Domach Kultury
cykl spotkañ z mieszkañcami Pragi
celem zapoznania z naszymi us³u-
gami.

Równie¿ od 10 wrzeœnia przyj-
mujemy zlecenia na opiekê i po-
moc kilkugodzinn¹ dla osób nie-
sprawnych i ma³ych dzieci.

Przypominamy, ¿e nadal przyj-
muj¹ bioenergoterapeuci. Specjal-
noœci¹ jest leczenie bezp³odnoœci
oraz powa¿nych schorzeñ zwi¹-
zanych z bólem, schorzeñ krêgo-
s³upa, nerwic, os³abienia itp. Sku-
tecznie wspomagamy leczenie
schorzeñ rakowych.

Zapraszamy do korzystania z
zabiegów wykonywanych w Gabi-
necie Odnowy Biologicznej “Zdro-
wie”, ul. Bia³ostocka 9 (parter, na
wysokoœci ul. Tarchomiñskiej),
godziny otwarcia 10-19, tel. 670-45-
68, 0501-538-067.

Informacjê mo¿na uzyskaæ bez-
poœrednio lub telefonicznie.

In¿. Cecylia Trzciñska

Po zdrowie do “Zdrowia”

Og³oszenia do naszej gazety

przyjmuj¹
* „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla
tel./fax 670-33-33
* nasi przedstawiciele   Piotr - 0504-008-424

Jerzy - 0603-910-246
Maciej - 0605-037-515

* redakcja 618-00-80
 ul. ksiêdza Ignacego K³opotowskiego 15 lokal 2
pon. 14-18 od wtorku do pi¹tku 10-14

Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych na Tarchominie.
Zapisy na semestr I, II, III.

Tel. 614-62-03, 0501-388-418

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³
trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

AKRYL/ ¯EL
na tipsie
uzupe³nienie - 55 z³
malowanie gratis
manicure, pedicure
zabiegi parafinowe
masa¿ leczniczy - od 30 z³
masa¿ dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

Wella,  Alfa-Parf,

gratis
strzy¿enie

i modelowanie
strzy¿enie dzieci

80 z³>

GLAZURA   TERAKOTA

gresy, fugi, listwy

Zielonka ul. Wyszyñskiego 24A
(przy trasie W-wa - Wo³omin)

�

du¿y wybór

niskie ceny

�

transport  gratis761-01-13
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S¹ jeszcze takie drzewa, które
porastaj¹ tajemnice minionego
czasu. Ich soczysta zieleñ wraz z
g¹szczem splecionych konarów,
odrostów i dzikich ga³êzi wygl¹da
zupe³nie zwyczajnie, nie wzbu-
dzaj¹c jakichkolwiek podejrzeñ,
ale jednoczeœnie tworzy skutecz-
n¹ barierê dla ciekawych oczu
spaceruj¹cych profanów. Bowiem
tajemnice, jakkolwiek rêk¹ same-
go Stwórcy wpisane w dzieje cz³o-
wieka, wymagaj¹ odpowiedniej
przestrzeni i dojrza³oœci do ich
zg³êbiania. Maj¹ przecie¿ inspi-
rowaæ do zadawania pytañ, zdu-
miewania siê, dostrzegania w³a-
snej ma³oœci, a nie s³u¿yæ tworze-
niu tanich sensacji czy krzywdz¹-
cych plotek.

 Oto przechadzaj¹cy siê urokli-
wymi œcie¿kami miêdzy P³udami
i Choszczówk¹ na rogu ulic De-
seniowej i Strzybnickiej, nieopo-
dal Czajki, po lewej stronie napo-
tykaj¹ kêpê bujnych bzów. Czê-
sto w majowe popo³udnia mamy z
ma³ymi dzieæmi przygotowuj¹ tu
bukiety, którymi potem przyozda-
biaj¹ niedzielne sto³y, nape³niaj¹c
domy wspania³¹ woni¹. Tymcza-
sem w³aœnie w tym miejscu w
przedostatni dzieñ sierpnia 1944
r., rozegra³ siê jeden z bodaj naj-
wiêkszych dramatów dla miesz-
kañców P³ud i okolic za czasów
okupacji hitlerowskiej. Jednak bzy
niczego nie wyjawi¹, podobnie jak
i zupe³nie ukryte wœród nich reszt-
ki starych fundamentów oraz nie-
dawno zniszczona przez grupê
pijanej m³odzie¿y przedwojenna
kapliczka - figurka Matki Boskiej,
któr¹ okoliczni mieszkañcy aktu-
alnie odtwarzaj¹. Œladów nale¿y
szukaæ gdzie indziej. Zreszt¹ o
owej sprawie ma³o kto wie, wielu
przez lata nie chcia³o mówiæ, nie-
kiedy fa³szywie pojmuj¹c zasadê
de mortuis nil nisi bene, innym ra-
zem z zasadnych w PRL-owskiej
rzeczywistoœci obaw, na pewno
zaœ nikt od czasów wojny jesz-
cze o niej nie pisa³.

 Znaj¹ j¹ natomiast doskonale
bohaterowie mojej opowieœci “Za-
murowana monstrancja i miny”,
publikowanej w majowej NGP. Du-
chy ks. Karola Zdebskiego, pierw-
szego proboszcza P³ud i jego od-

danego koœcielnego Wincentego
WoŸniaka z pewnoœci¹ czuwaj¹
nad ukochanym koœció³kiem, a
wieczorami zza drzew z zacieka-
wieniem przypatruj¹ siê podœwie-
tlonym witra¿om (za ich czasów
w oknach by³y jedynie kolorowe
szybki), w blasku których ukazu-
je siê, ukryty za dnia, jeszcze je-
den z wielu wymiarów piêkna
œwi¹tyni oraz nazwiska fundato-
rów witra¿y. Oto pod pierwszym
oknem z prawej strony nawy wid-
nieje osobliwy napis: Ofiara £.
Wilmanowicz na wieczn¹ pamiêæ
sióstr Marii i Teresy. Uwa¿na oso-
ba skojarzy nazwisko i imiona z
treœci¹ tablicy, umieszczonej na
zewnêtrznej œcianie prezbiterium
w³aœnie za czasów pasterzowa-
nia ks. Zdebskiego, nied³ugo po
wojnie: � Ku czci œw. p. zmar³ych
œmierci¹ mêczeñsk¹ 30.VIII.1944
r. sióstr Teresy i Marji Wilmano-
wicz od w smutku pogr¹¿onych
Matki i Siostry.

 I choæ o siostrach, ale wcale
nie zakonnicach, Wilmanowicz,
pró¿no szukaæ wiadomoœci w kro-
nikach parafialnych, to w³aœnie ta
koœcielna, nieco zapomniana ta-
blica jest g³ównym materialnym
œwiadectwem wydarzeñ, które ro-
zegra³y siê pó³ wieku temu przy
dzisiejszej ulicy Strzybnickiej.
Tajemnica pierwsza

Tam w³aœnie, vis a vis tajemni-
czych bzów, pod numerem 4, na
rozleg³ej posesji z wyschniêtym
ju¿ stawem, znajduje siê zadbany
stuletni dworek z czerwonym da-
chem, relikt drewnianej przesz³o-
œci okolicy. Na pocz¹tku lat 20.
osiedlili siê tutaj PP. Wiœniewscy,
a obecnie mieszka p. Jolanta Wi-
œniewska-Dubielecka, córka
chrzestna Marii Wilmanowicz.
Niestety obydwie nie zamieni³y ze
sob¹ ani s³owa, gdy¿ w chwili
œmierci kumy ma³a Jola mia³a za-
ledwie kilka tygodni. Zna matkê
chrzestn¹ wy³¹cznie z opowieœci
jej najlepszej przyjació³ki i s¹-
siadki, czyli swojej matki rodzo-
nej. Maria ur. w 1912 r. w Ciecho-
cinku razem ze starsz¹ siostr¹ Te-
res¹, ur. w 1910 r. w Toruniu oraz
matk¹ Marcyann¹ ur. w 1878 r. za-
mieszka³a tutaj w koñcu lat trzy-
dziestych (prawdopodobnie w

r.1937) u ks. Albina Toma-
sza Ko³akowskiego, któ-
ry w tym czasie zakupi³
od Kozaczyñskiego kilku-
hektarowe gospodarstwo
rolne z inwentarzem oraz
domem, m³ockarni¹, za-
budowaniami gospodar-
skimi i ogrodem, usytu-
owanymi w miejscu,
gdzie dziœ rosn¹ bzy. Na
razie dok³adnie nie wia-
domo, jakie relacje czy
rodzinne, czy konspira-
cyjne istnia³y miêdzy
ksiêdzem a Wilmanowi-
czami, wówczas mówio-
no o siostrach i matce
ksiêdza. Natomiast sam
ks. Ko³akowski, pocho-
dz¹cy ze zgromadzenia
pijarów, zamieszka³ poza
klasztorem na skutek nie-
znanego bli¿ej konfliktu z
w³adzami zakonnymi. Nie
zosta³ jednak suspendo-
wany, nadal móg³ wiêc
sprawowaæ sakramenty i
niekiedy na proœbê ks.
Zdebskiego odprawia³ na-

bo¿eñstwa w koœciele w P³udach.
S³u¿y³ mu do mszy s¹siad zza p³o-
tu, wówczas kilkunastoletni m³o-
dzieniec, p. Henryk Gilecki,
rdzenny mieszkaniec P³ud, har-
cerz i dzia³acz konspiracji AK,
który przekazuje istotne wiadomo-
œci na temat tajemniczego kap³a-
na.

Za okupacji, co wieczór o tej
samej porze, ks. Ko³akowski przy-
chodzi³ do naszego domu - wtedy
okaza³ego drewnianego dworku -
szed³ do piwnicy, gdzie by³ ukryty
radioodbiornik i s³ucha³ wiadomo-
œci, nadawanych przez zachodnie
stacje. Sta³em wtedy czêsto na
czatach, uwa¿aj¹c, czy nie zbli¿a
siê niepo¿¹dany goœæ. Zdobyte w
ten sposób informacje, ksi¹dz t³u-
maczy³ na jêzyk polski, a ja z ko-
legami roznosiliœmy pod wskaza-
ne adresy -  relacjonuje dawny mi-
nistrant. Tak w³aœnie odbywa³ siê
kolporta¿ cennych wiadomoœci o
miêdzynarodowej sytuacji poli-
tycznej, dzia³aniach wojennych,
krzepi¹cych ducha zwyciêstwach
aliantów oraz zagro¿eniu ze stro-
ny bolszewików i braku lojalnoœci
sojuszników, niezwykle cennych
nie tylko dla szefów organizacji
podziemnych i dowódców party-
zanckich oddzia³ów, ale równie¿
z moralnego punktu widzenia dla
zwyk³ych ludzi. Lecz nie by³ to je-
dyny przejaw patriotycznego za-
anga¿owania eks-pijara. Nawet
s¹siedzi nie wiedzieli, ¿e w jego
domu mia³y miejsce spotkania
konspiracyjne, podczas których
organizowano pomoc dla party-
zantów i przygotowywano rozma-
ite akcje. Najprawdopodobniej
grupa dzia³a³a - jak wskazuj¹ póŸ-
niejsze fakty z biografii ksiêdza -
w ramach Stronnictwa Pracy
(ugrupowanie opozycyjne wobec
sanacji, powsta³e w 1937 r.), a póŸ-
niej - od po³owy 1943 r. jej od³amu
za³o¿onego przez Feliksa Widy-
Wirskiego pod nazw¹ Stronnictwo
Zrywu Narodowego, maj¹cego
kontakty z PPR i opiniê prokomu-
nistycznego. Jednak to ostatnie
okreœlenie nie odnosi siê z pew-
noœci¹ do p³udowskiej organiza-
cji, o czym mo¿emy wnioskowaæ
z póŸniejszych wydarzeñ w ¿yciu
jej lidera, jego artyku³ów i fakcie
wspomagania AK. Zreszt¹ ró¿ni-
ce miêdzy organizacjami pod-
ziemnymi w czasie okupacji, poza
AL, nie by³y tak wyraziste. Wszy-
scy s³u¿yli jednemu celowi, a
cz³onkowie czêsto nie do koñca
wiedzieli do jakich struktur nale-
¿¹.

Nasuwa siê w tym miejscu przy-
puszczenie, ¿e to pozaklasztorne
¿ycie gruntownie wykszta³cone-
go, w³adaj¹cego obcymi jêzyka-
mi i zapewne znaj¹cego œwiat ks.
Ko³akowskiego wynika³o z tajnej
dzia³alnoœci spo³eczno-politycz-
nej. Sprzyja³a temu spokojna, od-
dalona od posterunku gestapo w
Henrykowie i otoczona lasami
okolica. W swoich wspomnieniach
podkreœla to p. Barbara W³och,
mieszkanka  niedalekiej D¹brów-
ki: Na piaszczystych wydmach
miêdzy D¹brówk¹ a P³udami ci¹-
gnê³y siê piêkne ogrody z pusty-
mi willami - posiad³oœciami przed-
wojennych fabrykantów, spêdza-
j¹cych tutaj letnie miesi¹ce. To
w³aœnie tam moi rodzice wynajêli
mieszkanie dla swoich córek. By³o
to dla nas bardzo korzystne, po-
niewa¿ tym sposobem nie nale-
¿a³yœmy ju¿ do D¹brówki, gdzie
ci¹gle wyznaczano kontyngenty
ludzkie m³odych osób przezna-
czonych na wyjazd do Niemiec.
Pewnego razu odwiedzi³ nas so-
³tys p³udowski. Oœwiadczy³, aby-
œmy by³y spokojne, bo on oficjal-
nie nie wie, ¿e my tutaj mieszka-
my i ¿e nigdy nie przyjd¹ po nas
Niemcy. Od tamtej pory zagro¿e-
ni ludzie z D¹brówki ukrywali siê
u nas. W takich okolicznoœciach
nadszed³ pamiêtny koniec sierp-
nia 1944 r.
Tajemnica druga

Wieczór 29 VIII 1944 r. w owej
niespokojnej D¹brówce, wówczas
s¹siedniej wsi, a dzisiaj dzielni-
cy, oddalonej o kilkaset metrów od

P³ud. W domu Stanis³awy z Mañ-
ków i W³adys³awa Broniec kola-
cja. Matka, ojciec i córka-jedy-
naczka, siedmioletnia Jadzia, nie-
widoma od urodzenia na jedno
oko, jedz¹ chleb z pomidorami z
w³asnego ogródka. Z Warszawy
dochodz¹ odg³osy wybuchów,
okna otwarto wiêc na oœcie¿, aby
szyby siê nie pot³uk³y. Tata by³
dziwnie powa¿ny - wspomina Ja-
dwiga Broniec, dziœ s. Hieronima
z zakonu Franciszkanek S³u¿eb-
nic Krzy¿a, absolwentka Historii
Koœcio³a na Wydziale Teologicz-
nym KUL i zapracowana szefowa
biblioteki w Laskach. - Zapowie-
dzia³, mimo sprzeciwów mamy, ¿e
jutro z samego rana idzie m³óciæ
do ks. Ko³akowskiego. Mia³ opi-
niê cz³owieka niezwykle uczyn-
nego, co jednak denerwowa³o ro-
dzinê, która twierdzi³a, i¿ nie ma
czasu dla siebie. Ja te¿ wola³am,
gdy tata zostawa³ w domu. Có¿,
dzisiaj wiem, ¿e wtedy nie cho-
dzi³o o zwyczajn¹ pomoc s¹-
siedzk¹ przy pracach polowych,
albo nie tylko o ni¹. Ojciec musia³
byæ zaanga¿owany w konspira-
cjê. Doda³ jeszcze na wpó³ do nas,
na wpó³ do siebie: „Jeœli jedni nie
zabij¹, to zrobi¹ to drudzy”. Mia³
na myœli hitlerowców i bolszewi-
ków.

Wczesny ranek pamiêtnego 30
VIII by³ mglisty. Wychodz¹cego
bardzo wczeœnie ojca, mama i
babcia usilnie namawia³y, aby po-
zosta³ w domu. Mo¿e coœ prze-
czuwa³y, a mo¿e wiedzia³y wiêcej
ni¿ ja - kontynuuje s. Hieronima.
Kilka godzin póŸniej posz³yœmy
na Czajki. Tam dotar³a do nas
straszna wiadomoœæ o niemieckiej
ob³awie u ksiêdza. Z oddali, sto-
j¹c na polu, widzia³am jak gesta-
po zabiera na samochód kilka-
dziesi¹t osób, w tym mojego tatê.
Niemcy z posterunku gestapo w
Henrykowie na rozkaz komendan-
ta SS Fritza Fridricha zjawili siê
na naszej ulicy o 9 rano, aby
aresztowaæ wszystkie napotkane
osoby - precyzuje p. Henryk Gi-
lecki. Kilku uda³o siê od razu do
domu ksiêdza, pozostali obstawi-
li okolicê. To by³a zorganizowa-
na, przemyœlana akcja...

 Nakazali wyjœæ wszystkim
mieszkañcom na zewn¹trz.
Ksi¹dz, us³yszawszy rozkaz
aresztowania, znaj¹c doskonale
niemiecki, poprosi³ o mo¿liwoœæ
przebrania siê. Wróci³ do domu i
przez okno, znajduj¹ce siê z ty³u
domu, uciek³ na nasze podwórko.
Krzykn¹³em do niego, aby scho-
wa³ siê w krzakach nad ruczajem,
który p³ynie po drugiej stronie dzi-
siejszej ulicy Parcelacyjnej. To
by³y chwile, u³amki sekund. Kie-
dy gestapo zorientowa³o siê, ¿e
ksi¹dz zbieg³, powsta³ straszny
rwetes, pad³y strza³y. Ksiêdzu,
któremu pomaga³y krzaki i drze-
wa nic siê sta³o. Poszukiwania
tak¿e nie da³y rezultatu. Wtedy ko-
mendant nakaza³ aresztowanych
dostarczyæ do komendy w Henry-
kowie i zagrozi³, ¿e jeœli do godzi-
ny 18 ksi¹dz siê nie zg³osi, zosta-
n¹ oni wywiezieni, a gospodarstwo
spalone. Zabrano ³¹cznie miêdzy
23-30 osób.

Relacje ró¿ni¹ siê w tym miej-
scu. Byli to okoliczni mieszkañ-
cy, g³ównie ¿o³nierze AK „Obro-
¿a”, pracownicy z gospodarstwa
ksiêdza, w tym zapewne uczest-
nicy organizacji konspiracyjnej,
wreszcie wysiedleñcy zza Buga,
którzy koczowali na posesjach
miejscowych gospodarzy. Wszy-
scy m³odzi, silni, zdrowi mê¿-
czyŸni, wœród niech dwie siostry
ksiêdza.

Zobaczywszy co siê dzieje, za-
bra³yœmy z domu trochê jedzenia
i natychmiast uda³yœmy siê z
mam¹ do Henrykowa pod komen-
dê gestapo, mieszcz¹c¹ siê w
czêœci domu zabranego ss. Sa-
marytankom -  kontynuuje s. Hie-
ronima. - By³o tutaj ju¿ wielu lu-
dzi. Próbowano prosiæ Niemców
o zwolnienie bliskich. Za mn¹
wstawia³a siê p. Kudelska - let-
niczka, przyje¿d¿aj¹ca od czasów
przedwojennych z ojcem na Czaj-

ki, biegle w³adaj¹ca niemieckim.
Choæ hitlerowcy czuli respekt wo-
bec niewidomych, nie zwolnili
mojego ojca. PóŸniej podobno kil-
ka osób jednak wypuœcili, ale nie
znam szczegó³ów.

 O godzinie 18 okolic¹ targn¹³
ogromny huk. Niemcy, zgodnie z
zapowiedzi¹, oblali benzyn¹ i pod-
palili gospodarstwo ksiêdza. Wy-
buch³y ukryte gdzieœ granaty i po-
ciski. PP. Wiœniewscy w ostatniej
chwili uratowali sêdziw¹ Marcy-
annê Wilmanowicz, która póŸniej
zamieszka³a przy jednej z rodzin
w Choszczówce. Zaœ aresztowa-
nych jeszcze tego samego dnia
na oczach rodzin i znajomych za-
³adowano na ciê¿arówkê i wywie-
ziono w kierunku Jab³onny. Matka
p. Gileckiego, jeszcze za ¿ycia,
sporz¹dzi³a ich listê, aczkolwiek
mo¿e byæ ona niepe³na: Tadeusz
Gilecki, ur. 1925 r., ¿o³nierz AK
Nr 703 I Batalion, I kompania, III
pluton Obro¿a, Ryszard Arendar-
ski, ur. 1923 r., Ksawery Gawo-
rowski, ur. 1893 r., W³adys³aw Bro-
niec, ur. 1907 r., Kazimierz Albert,
Remigiusz Furmañski, ur. 1913 r.,
Pawe³ G¹sior, ur. 1890 r., Henryk
G¹sior, ur. 1926 r.,Stanis³aw Ko-
mendarski, Bernard Pi¹tkowski,
Stefan Radke, ur. 1922 r., Alfons
Wiœniewski, Jan Wa³osiadczyk,
ur. 1922 r. oraz znane ju¿ Maria i
Teresa Wilmanowicz. Œlad po nich
zagin¹³...
Tajemnica trzecia

W tym miejscu rodzi siê wiele
pytañ. Po pierwsze, co spowodo-
wa³o nalot u ks. Ko³akowskiego,
podkreœlmy: w tak spokojnej dziel-
nicy i w momencie, gdy Niemcy
zaabsorbowani byli powstaniem w
Warszawie. Rzecz wydaje siê ja-
sna: donos. Jedna z wersji poda-
je, ¿e w nocy z 29 na 30 VIII odby-
wa³o siê w domu ksiêdza spotka-
nie konspiracyjne, podczas któ-
rego planowano przerzut party-
zantów do Kampinosu.

Narzeczona jednego z ¿o³nie-
rzy uparcie chcia³a uczestniczyæ
w przeprawie. Ze wzglêdu na za-
gro¿enie i bardzo m³ody wiek owej
panny-mieszkanki P³ud, której
nazwiska na razie nie wyjawimy,
ksi¹dz nie wyrazi³ zgody. Zreszt¹
s¹siedzi okreœlali j¹ pogardliwym
mianem madame, z uwagi na nie-
zbyt dobr¹ reputacjê. Powszech-
nie wiedziano o jej za¿y³ych kon-
taktach z Niemcami z Henryko-
wa... Faktem jest, i¿ informacja o

tajnych spotkaniach w P³udach
wysz³a od niej. Zaraz po feralnym
dniu zapewne z obawy o swoje
¿ycia zniknê³a. PóŸniej dochodzi-
³y wieœci, ¿e w Modlinie o ma³o
nie straci³a ¿ycia z r¹k w³asnego
kochanka, nieznanego bli¿ej ¿o-
³nierza. Wreszcie po pewnym cza-
sie usi³owa³a wydobyæ dokumen-
ty potrzebne do zawarcia ma³¿eñ-
stwa i tym sposobem wytropiono
j¹ i postawiono przed wymiarem
sprawiedliwoœci. Na razie nie wia-
domo, gdzie toczy³ siê proces,
prawdopodobnie poza Warszaw¹,
co utrudnia³o œwiadkom uczest-
nictwo. ¯yj¹cy pamiêtaj¹ jedynie,
i¿ przed kar¹ œmierci uchroni³ j¹
brak pe³noletnoœci (wówczas 21
lat). Z pewnoœci¹ wiele wyjaœni¹
akta s¹dowe.

Inna dra¿liwa kwestia: czemu
ksi¹dz uciek³, nara¿aj¹c na œmieræ
tyle osób? Tego naprawdê nie wie
nikt.

Mo¿emy jedynie spekulowaæ,
wystrzegaj¹c siê jednakowo¿ po-
chopnych wniosków. Sam zaœ
ksi¹dz bardzo prze¿ywa³ ca³e
zdarzenie, o czym œwiadczy fakt,
i¿ po pewnym czasie pojawi³ siê
w P³udach ponownie. By³a to nie-
dzielna suma, ale daty nie pamiê-
tam. Ks. Ko³akowski po celebrze
wszed³ na ambonê i zanosz¹c siê
od p³aczu przeprasza³ ludzi. Za-
pewnia³, ¿e bêdzie chcia³ jakoœ
pomóc sierotom i wdowom. Ludzie
jednak ze z³oœci¹ mówili potem:
Co to komu pomo¿e? ¯al w nich
na pewno pozosta³, co jest zrozu-
mia³e - przywo³uje bolesne wspo-
mnienia s. Hieronima, podkreœla-
j¹c, ¿e mimo wszystko nie mo¿na
mówiæ o winie ksiêdza.

Co do tego zgodni s¹ równie¿
wszyscy ¿yj¹cy œwiadkowie.
Przecie¿ móg³ on mieæ ze sob¹
tajne materia³y, które dostawszy
siê w rêce hitlerowców spowodo-
wa³yby znacznie powa¿niejsze
reperkusje. Albo nie czu³ siê zbyt
silny, aby dochowaæ tajemnicy.
Ekonomia wojny nie przystaje do
naszego wartoœciowania. Z kolei
zwyk³a ludzka logika nakazuje
w¹tpiæ, aby Niemcy natrafiwszy na
grupê konspiracyjn¹ zostawili
przy ¿yciu jej cz³onków, zadowa-
laj¹c siê schwytaniem dowódcy.
Niemniej jednak doœæ dziwnie
brzmi fragment pewnego artyku³u
ks. Ko³akowskiego: Wszystkie
udrêki i cierpienia stosowane
przez wroga nas bezpoœrednio
dotknê³y. Myœmy nie opuœcili na-
rodu w jego tragicznych chwi-
lach... Byæ mo¿e nowe œwiat³o
rzuci któryœ z utworów literackich

Sierpniowy dramat P³ud
Pamiêtajcie o ogrodach, przecie¿ stamt¹d przyszliœmy

J.Kofta

Na górnym i dolnym zdjêciu: ten sam  dom nale¿¹cy do pp. Wiœniewskich
s¹siadów Ko³akowskich i Wilmanowiczów u góry czwarty od lewej  ks. Albin
Tomasz Ko³akowski - zdjêcie po prawej: kapliczka stoj¹ca na posesji ks.
Ko³akowskiego, na cokole widaæ œlady po kulach, przy kapliczce Jolanta
Wiœniewska (jako dziecko) z matk¹ oraz £ucja, siostra Marii i Teresy - ofiar
sierpniowego dramatu

Witra¿  ufundowany przez £ucjê Wilmowicz
„na wieczn¹ pamiêæ sióstr Marii i Teresy”  Wilmowicz

dokoñczenie na str. 7
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NAUKA

ANGIELSKI mgr anglistyki 0607-
103-129
ANGIELSKI nauczycielka solidnie
Tarchomin 670-39-78
AMERYKANKA dzieci, m³odzie¿
0608-181-633
JÊZYK polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32
MATEMATYKA nauczyciel - 0609-
419-274
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
Matematyka korepetycje student
PW V roku 811-59-50, 0602-453-
486
NAUCZYCIEL szko³y muzycznej
I i II stopnia udziela lekcji gry na
fortepianie i œpiewu 670-31-89,
0502-935-459
NIEMIECKI nauczycielka 676-75-
40
POMAGAM: dysleksja, dysgrafia,
dysortografia 676-64-81, 0501-
521-512
WSA T-Trade, t³umaczenia specja-
listyczne, angielski, frncuski, rosyj-
ski 676-64-81, 0501-276-489

ZDROWIE I URODA

APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-
105-672.
DIETA Cambridge 0693-700-943
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, ginekolog, laryngolog,
chirurg, ortopeda, dermatolog -
wenerolog (krioterapia), urolog
(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra
- akupunktura, internista - bada-
nia profilaktyczne, wizyty domo-
we, bioenergoterapeuta. Panieñ-
ska 4,  619-52-31
MEDYCYNA naturalna, nerwice,
cukrzyca, bezsennoœæ, choroby
tarczycy, choroby skóry i alergie,
choroby ginekologiczne, kamice
nerkowa i w¹trobowa ul. Bia³ostoc-
ka 7, 619-03-19, 0607-290-518
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych,
dobór najskuteczniejszych pre-
paratów wspomagaj¹cych le-
czenie ul. Trocka 10A, tel. 679-
30-60, 0502-813-252
ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424

US£UGI

mini og³oszenia
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, rosyj-
ski i inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.
BAWE£NIANE biustonosze, gor-
sety, kostiumy pla¿owe - na mia-
rê Grochowska 173/175 tel. 810-
61-63
BUDOWY - remonty, adaptacje
0501-099-149
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków
ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA preperatami bez-
zapachowymi, bezpiecznie, SKU-
TECZNIE 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechani-
ka, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i  0607 598
521.
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci 619-
65-55
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pi-
lotów - wszystkie typy. Gwaran-
cja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2
w godz. 12.00-15.30, 17.00-
21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko¿u-
chów, skór (równie¿ mebli i tapi-
cerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,
Ardo, Candy. Gwarancja roczna
614-83-83.
NAPRAWA pralek, lodówek,
gwarancja 670-39-34, 857-38-97
NAPRAWA pralek: Whirlpool, Ardo,
Polar, Indesti, Candy - w Bia³o³êce
676-52-25
NAPRAWA pralek, zmywarek
szybko tanio, 670-31-87, 0502-
383-213
ODSZCZURZANIE 642-96-16
PRZY£¥CZA wodoci¹gowo-kana-
lizacyjne 0608-324-606
PRALKI, zmywarki, tanio  670-31-
87, 0502-383-213
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
TAPICERSTWO  811-59-46, 0609-
806-695
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki,
przewozy dostawczymi 676-60-69
WYPO¯YCZALNIA cykliniarek,
m³otów, elektronarzêdzi 678-72-83
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwaran-
cj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczêœli-
wa 2,  pon-pt. 10-19, sobota 10-
16.

NIERUCHOMOŒCI

BUDOWLANA 1037 m2 Czerem-
chowa, sprzedam 0693-700-943
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe z
gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski
tel. 0507-181-700
WYNAJMÊ pokój z kuchni¹ Bród-
no, umeblowane 676-70-03
WYNAJMÊ kwatery 2-3-osobo-
we przy Modliñskiej tel. 0608-
357-302
WYNAJMÊ atrakcyjny lokal po-
wierzchnia biurowa 35 m2 nowy
dom przy budynku Urzêdu
Dzielnicy Warszawa Bia³o³êka
0602-45-26-71
ZAMIENIÊ M-4 na M-3 w³asnoœcio-
we Tarchomin I p. 1-4, 614-61-28,
0602-507-408

INNE

KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw -
z³oto, elektronika, samochód.

najbli¿szej sesji, a jeœli chodzi o jego
mandat to nie wydaje mu siê, by
traci³ zaufanie wyborców. - Przez
osiem lat ³¹czy³em mandat radne-
go z funkcj¹ burmistrza - nie po-
bieraj¹c diet - i zaufanie do mnie
ros³o z wyborów na wybory. Nie
ma jednoznacznego stanowiska w
sprawie ³¹czenia mandatu z wy-
konywaniem funkcji burmistrza.
Wiêkszoœæ ekspertyz sk³ania siê
ku temu, ¿e jest dopuszczalne. Na
zakoñczenie sesji przewodnicz¹-
cy Dariusz Ostrowski poprosi³ nie-
których radnych o skorygowanie
b³êdnie wype³nionych oœwiadczeñ
maj¹tkowych.

Sprawa mandatów powróci³a na
XI sesji ju¿ w trakcie g³osowania
porz¹dku obrad. Anna WoŸnia-
kowska - znów w tonie bardzo
emocjonalnym - wezwa³a do zrze-
czenia siê mandatów, powo³uj¹c siê
na pismo wojewody, wg niej roz-
strzygaj¹ce w tej kwestii. Burmistrz
Tadeusz Semetkowski protestowa³
zwracaj¹c uwagê, ¿e wypowiedŸ
radnej nie dotyczy porz¹dku ob-
rad tylko samej kwestii ³¹czenia
mandatu radnego z funkcj¹ burmi-
strza czy te¿ - jak to mia³o miejsce
w przypadku Anny Dziewulskiej -
z funkcj¹ kierownika jednostki or-
ganizacyjnej. Efektem s³ownej
przepychanki by³o przeg³osowa-
nie porz¹dku obrad dopiero po
dwóch godzinach trwania sesji. Ad-
wersarze przerzucali siê eksper-

tyzami prawnymi i pismami woje-
wody. O paradoksie - radni SLD
korzystali np. z wyk³adni prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego, które-
go przy innych okazjach bezlito-
œnie krytykuj¹. Strony sporu wie-
lokrotnie odwo³ywa³y siê do opinii
radcy prawnego dzielnicy, która
potwierdzi³a opiniê burmistrza Je-
rzego Smoczyñskiego, ¿e to nie
wezwanie wojewody jest rozstrzy-
gaj¹ce a wy³¹cznie obowi¹zuj¹ce
prawo, a to jest niejednoznaczne
ze wzglêdu na mocn¹ niedosko-
na³oœæ ustawy warszawskiej. Za-
prezentowany przez zarz¹d wnio-
sek o bezzasadnoœci podejmowa-
nia uchwa³y o wygaœniêciu man-
datu Anny Dziewulskiej wywo³a³
prawdziw¹ burzê. Anna Dziewul-
ska zrezygnowa³a ze stanowiska
wicedyrektora szko³y na rzecz
sprawowania funkcji radnej dziel-
nicy. Wed³ug zarz¹du nie ma wiêc
podstaw do podejmowania uchwa-
³y o wygaœniêciu jej mandatu, co
sugerowa³ w swoim piœmie woje-
woda. Innego zdania byli radni SLD,
zwracaj¹c uwagê, ¿e przez jakiœ
czas radna ³¹czy³a mandat ze sta-
nowiskiem zastêpcy dyrektora i
pobiera³a dodatek funkcyjny. Od-
pytywanie Anny Dziewulskiej
przez jej by³ych kolegów partyj-
nych (Anna Dziewulska by³a cz³on-
kiem SLD, zmieni³a przynale¿noœæ
partyjn¹ - znalaz³a siê w szeregach
Gospodarnoœci) przypomina³o,
jako ¿ywo, przes³uchania przed ko-

misj¹ œledcz¹. Radna zauwa¿y³a,
¿e rezygnacjê ze stanowiska wi-
cedyrektora szko³y z³o¿y³a na
rêce swojej prze³o¿onej w ustawo-
wym terminie, zaœ pobieranie do-
datku funkcyjnego reguluje prawo
- otrzymuje siê go przez trzy mie-
si¹ce od momentu z³o¿enia rezy-
gnacji. Obecny na sesji radny War-
szawy Andrzej Pó³rolniczak (SLD)
wyrazi³ swoje zdziwienie, ¿e Anna
Dziewulska, wówczas jeszcze
jego kole¿anka klubowa, nie poin-
formowa³a kolegów o rezygnacji z
pracy w szkole i ¿e to wydaje mu
siê dziwne. Radna ripostowa³a -
pokazuj¹c pismo w sprawie rezy-
gnacji z konkretn¹ dat¹ - ¿e nie
mia³a obowi¹zku informowania ko-
legów z SLD o swoich zawodo-
wych problemach. Atakowana
przez radnych SLD powiedzia³a -
Rozumiem pod³o¿e tego ataku.
By³am niepokorna, zrezygnowa-
³am z cz³onkostwa w SLD, a z tej
partii siê nie odchodzi. Zrezygno-
wa³am, bo mn¹ manipulowano, de-
cyzje o mnie by³y podejmowane
beze mnie. Lidia Polit (SLD) suge-
rowa³a, ¿e Anna Dziewulska z³a-
ma³a prawo, tego zdania by³ rów-
nie¿ Andrzej Pó³rolniczak. Krzysz-
tof Je¿ (SLD) jednoznacznie
stwierdzi³, ¿e to mi³oœæ do pieniê-
dzy powodowa³a Ann¹ Dziewul-
sk¹.

OdpowiedŸ radnej by³a jedno-
znaczna - Dopóki by³am cz³on-
kiem Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej sam przewodnicz¹cy bia-
³o³êckiej organizacji SLD, pan An-
drzej Pó³rolniczak pociesza³ mnie,
¿e pomo¿e mi rozwik³aæ  przy po-
mocy prawników sprawê ³¹czenia
mandatu radnej z funkcj¹ w jedno-
stce organizacyjnej. Kiedy ode-
sz³am z SLD mówi siê ju¿ o moich
bezprawnych dzia³aniach, czy
wrêcz o ³amaniu przeze mnie pra-
wa. A odpowiadaj¹c panu Je¿owi,
który twierdzi, ¿e to mi³oœæ do pie-
niêdzy by³a dla mnie najwa¿niej-
sza - wszyscy pañstwo wiedz¹ jak
osza³amiaj¹ce s¹ p³ace w szkol-
nictwie.

Konkluduj¹c Jerzy Smoczyñski
stwierdzi³, ¿e wszystkiemu winna
jest ustawa warszawska, bubel,
który zosta³ wyprodukowany
przez Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej. Tadeusz Semetkowski
doda³, ¿e radni SLD formu³uj¹ pod
adresem Anny Dziewulskiej wyj¹t-
kowo nêdzne zarzuty. Ostatecz-
nie uchwa³a o bezzasadnoœci wy-
gaœniêcia mandatu radnej Dziewul-
skiej zosta³a przyjêta g³osami Go-
spodarnoœci, przeciwko g³osowali
radni SLD i PO, wstrzymali siê od
g³osu radni PiS. Po przerwie bur-
mistrz Jerzy Smoczyñski og³osi³,
¿e wraz z Tadeuszem Semetkow-
skim zdecydowali siê zrzec man-
datów radnych. Da³o siê odczuæ
wyraŸn¹ ulgê wiêkszoœci radnych.
Jerzy Smoczyñski wyjaœni³, ¿e
zdecydowa³ siê na ten krok by
ustawa warszawska - przynajmniej
w tej kwestii - nabra³a przejrzysto-
œci. Obie rezygnacje przyjêto jed-
nog³oœnie. Tadeusz Semetkowski
przesiad³ siê od razu do sto³u prze-
widzianego dla cz³onków zarz¹du.
Obaj burmistrzowie podziêkowali
radnym za wspó³pracê i desygno-
wali na swoje miejsca Henryka
Rêbelskiego i Macieja M³odkow-
skiego. Obaj panowie (Gospodar-
noœæ) byli radnymi gminy Bia³o³ê-
ka w minionej kadencji. Wraz z
Jerzym Smoczyñskim wspó³two-
rzyli Solidarnoœæ Rolników Indywi-
dualnych, kiedy budowa³y siê zrê-
by III Rzeczpospolitej. Znamienne,
¿e nikt z radnych dzielnicy nie zdo-
by³ siê na podziêkowanie radnym
Smoczyñskiemu i Semetkowskie-
mu. Uczyni³ to jedynie Andrzej Pó-
³rolniczak, radny Warszawy, w
poprzedniej kadencji radny gminy
Bia³o³êka. Po nerwowych godzi-
nach krótko dyskutowano nad pro-
jektami statutu stolicy - SLD opto-
wa³o za projektem Wojciecha Ko-
zaka, zarz¹d przychyla³ siê do pro-
jektu Lecha Kaczyñskiego. Bur-
mistrz Smoczyñski uci¹³ dyskusjê
stwierdzeniem, ¿e dobrze i¿ statut
siê wreszcie pojawi³. - Lepszy jest
jakikolwiek statut ni¿ ¿aden - po-
wiedzia³. Uchwa³¹ wyra¿ono wolê
wspierania prac nad statutem sto-
licy zmierzaj¹cych do decentrali-
zacji zarz¹dzania miastem.
(egu)

Wokó³ mandatów
dokoñczenie ze str. 1

KRATY - PRZEGRODY KORYTARZOWE

ZADZWOÑ - SPRAWD• NASZE CENY

tel./fax 675-47-01
ul. Boles³awicka 38

DOMAR

DRZWI METALOWE

ANTYW£AMANIOWE
GERDA, ZBIGMET, STALMET, P.T.Z.
pojedyncze, dodatkowe, dwuskrzyd³owe

DRZWI DREWNIANE

WEJŒCIOWE I POKOJOWE
PORTA, STOLBUD, POL-SKONE, HUMDREX

DRZWI PRZESUWANE
I HARMONIJKOWE

Organizujemy tanio
przyjêcia do 40 osób

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ chrzciny
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ jubileusze
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ imieniny
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ bankiety

oraz rodzinne karnety
obiadowe z dostaw¹ do domu

W uroczystoœciach
okolicznoœciowych
deser lodowy gratis

tel. 0692-600-178
 0600-584-360

679-81-06 od 8-16

 OKNA     DRZWI
• okna drewniane Sokó³ka

• okna PCV Aluplast, Thyssen
• okna aluminiowe

• parapety wewnêtrzne
zewnêtrzne<

ocynkowane i powlekane

>

dowolne wymiary
KONKURENCYJNE CENY

zapewniamy monta¿

� siatki ogrodzeniowe

„OKROL” Modliñska 342
tel./fax 614-92-14

pon.-pt. 9-17

NAPRAWA W 1 DZIEÑ
ADIDAS � � NIKE �  REEBOK � VANS

�� INNE

SZEWC
zaprasza w godz. 11-19

sob. 10-13
Tarchomin  IV,  ul. Pancera 12

tel. 0600-793-375

Z. RUDNIK

Korzystne warunki, ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY gotówkowe i gospo-
darcze, leasing, windykacja d³u-
gów z dzia³alnoœci gospodar-
czej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.
870-27-83, 810-10-01 do 9 wew.
433
KOTKI DO ADOPCJI - ró¿nej
maœci 619-73-69
WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szli-
fierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

PRACA
GRAFIK KOMPUTEROWY PO-
SZUKUJE PRACY TEL. 0605-
037-515
PRYWATNA przychodnia na Tar-
chominie poszukuje: stomatologa,
ginekologa, pediatrê, alergologa,
dermatologa, internistê. CV i listy
przewodnie prosimy przesy³aæ ul.
Poetów 6 s 03-147 Warszawa,
mkholding@neostrada.pl
PRYWATNA przychodnia na Tar-
chominie zatrudni recepcjonistkê
ze znajomoœci¹ komputera i do-
œwiadczeniem. CV i list przewodni
prosimy przesy³aæ 03-147 warsza-
wa, ul. Poetów 6 s mkholding@ne-
ostrada.pl
ZAOPIEKUJÊ siê dzieckiem 0608-
223-049

Dom Kultury „Praga”
Towarzystwo Przyjació³ Pragi

ul. D¹browszczaków 2 tel. 618-41-51
Zapraszamy wszystkich mieszkañców Pragi

zajmuj¹cych siê amatorsko ró¿nymi formami sztuki

 i rzemios³a artystycznego

na I spotkanie „Klubu Praskich Twórców”
17 wrzeœnia  o godz. 17

Po spotkaniu o godz. 18  koncert
Grzegorza Tomczaka

z cyklu „Bardowie na Pradze”

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II
ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda,
pi¹tek  w  godz. 16-20

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

Na pierwszy ogieñ poszed³ film
„Tam, gdzie jest Bródno”, z któ-
rym Wojciech Koronkiewicz przy-
jecha³ a¿ z Bia³egostoku. Na py-
tanie, gdzie jest Bródno, us³ysza³
na Dworcu Centralnym: wszêdzie
jest brudno! Potem na œcianie blo-
ku przy ul. Hieronima 6, pe³ni¹cej
rolê ekranu, pojawili siê „Wniebo-
wziêci” - kultowy film Andrzeja
Kondratiuka ze Zdzis³awem Ma-
klakiewiczem i Janem Himilsba-
chem. Etiudy kina offowego roz-
poczê³o „25 ma³¿eñstw i trójk¹t”
Ma³gorzaty Kozery, potem
Krzysztof Werkowicz pokaza³
dwóch starszych panów z bu-
telk¹, jednego z siekier¹ i dwóch
m³odych goni¹cych za pieniêdz-
mi. Teledysk Jerzego Krysiaka z
Bródna do piosenki Renaty Prze-
myk poprzedzi³ ostatni¹ nagran¹
pozycjê filmow¹ - „Rentgen” gru-
py Morda Film z Bródna.

Fina³owy akcent rozgrywa³ siê
na ¿ywo na oczach widzów i na
œcianie budynku: z ogniem igrali
sztukmistrze z TEAME „Fire
Show” z Bródna. „Ale to fajowe” -
zachwyca³ siê ch³opak ok. 10 lat,
opuszczaj¹cy z kolegami plac
miêdzy budynkami przy Hieroni-
ma.

Pokaz „Film na b(l)oku” przy-
ci¹gn¹³ ok. 300 osób z s¹siedz-
twa, a tak¿e goœci z Mokotowa i
Ursynowa. Kilka osób przynios³o
krzes³a, wiêkszoœæ siedzia³a na
trawie na gazetach i karimatach
lub sta³a na obrze¿ach tej niety-
powej sali projekcyjnej. Wczeœniej
opuœcili j¹ widzowie z ma³ymi
dzieæmi, Reszta, w tym w³aœcicie-
le piesków, wytrwa³a do 22.00.

Wœród mieszkañców s¹sied-
nich bloków zapytanych o wra¿e-
nia, przewa¿a³y pozytywne opinie.
O imprezie dowiedzieli siê z ulo-
tek, wiedzieli o zbieraniu podpisów.
Jedna pani by³a z tych, co „nie

Filmy z ogniem
lubi¹ ha³asu i darcia gêby”.

Z frekwencji jestem bardzo za-
dowolony - powiedzia³ nam pomy-
s³odawca „Kina na b(l)oku”, Pa-
we³ Czekalski - Najwa¿niejsze, ¿e
przyszli ludzie mieszkaj¹cy tutaj,
¿e mogli wspólnie spêdziæ czas i
spojrzeæ inaczej na swoje po-
dwórko. Pragnê podkreœliæ, ¿e po-
kaz by siê nie odby³ bez pomocy
Domu Kultury „Œwit”, bez osobi-
stego zaanga¿owania dyrektora
Jacka Bia³ka. Gdybym jako oso-
ba prywatna chodzi³ do spó³dziel-
ni mieszkaniowej, do policji - by³o-
by zupe³nie inaczej ni¿ gdy o zgo-
dê stara³a siê taka instytucja jak
dom kultury. Pokaz by³ jednora-
zowy. Myœlê o festiwalu kina na
b(l)oku w ca³ej Warszawie, ale to
na razie tylko pomys³. Mieszkam
na Bródnie. Uwa¿am, ¿e w porów-
naniu do innych dzielnic moja oko-
lica jest bardzo fajna, sympatycz-
na. Zak³adam jednak przepro-
wadzkê.

Prowadz¹c konferansjerkê w
czasie pokazu Jacek Bia³ek po-
dziêkowa³ mieszkañcom bloku
przy ul. Hieronima , ¿e wyrazili
zgodê na ten eksperyment arty-
styczny. W ich imieniu wyrazi³ na-
dziejê, ¿e oprócz s³awy bêd¹ mieli
z tego wymiern¹ korzyœæ: ocie-
plenie i otynkowanie budynku, by
nie by³ gorszy od s¹siednich. Do
widzów zaapelowa³ o zabranie ze
sob¹ puszek, torebek i wszela-
kich œladów zanieczyszczaj¹cych
œrodowisko podwórka.

                                                 K.

Musisz wypiæ,

jesteœ
uzale¿niony!

Chcesz
przestaæ?

 Zadzwoñ do nas!

Klub AA
pomo¿e Ci

walczyæ
z na³ogiem

616-05-68

od poniedzia³ku
do pi¹tku

w godz. 16-21
ul. Berezyñska 17
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napisanych przez ksiêdza na emigracji. W 1954 r.
wydano w Filadelfii jego sztukê patriotyczn¹ w 4 ak-
tach “Zb³¹kane ptaki”, a 8 lat póŸniej w Londynie
rozwa¿ania duchowe “Tablice z Góry Wyczerpania”.
Na razie trwaj¹ poszukiwania owych pozycji, któ-
rych najprawdopodobniej nie posiada ¿adna z g³ów-
nych bibliotek w kraju i za granic¹.
Tajemnica czwarta

 Oprócz procesu donosicielki, rodziny zaginionych
rozpoczê³y aktywne poszukiwania cia³, niestety za-
koñczone niepowodzeniem. Tropy prowadzi³y do
Buchnika, Pomiechówka, Lasów Chotomowskich,
Janówka, Modlina, Palmir. Wszêdzie tam odbywa³y
siê ekshumacje. W jednej z nich uczestniczy³ p. Gi-
lecki: Sporo szczegó³ów np. z ubrania wskazywa³o
na mojego brata, ale do dziœ nie jestem przekonany,
czy to by³ on. Zmasakrowana twarz uniemo¿liwia³a
identyfikacjê. Niemcy zwi¹zywali rêce drutem i strze-
lali w ty³ g³owy... Wiele wysi³ku, równie¿ bez rezulta-
tu, w ustalenie miejsca tragedii w³o¿y³a £ucja Wil-
manowicz, siostra Marii i Teresy, zapewne ju¿ przed
wojn¹ zamieszka³a w Nowym Jorku, aktywnie dzia-
³aj¹ca w polonijnych strukturach koœcielnych, która
dwukrotnie w latach 40. i 70.  przybywa³a do kraju i
prowadzi³a w³asne œledztwo. Podczas pierwszej wi-
zyty ufundowa³a wspomnian¹ wy¿ej tablicê pami¹t-
kow¹ na koœciele w P³udach i zabra³a do siebie mat-
kê, która nied³ugo potem zmar³a w 1951 r. Kolejny
pobyt zbieg³ siê z inicjatyw¹ ks. proboszcza Micha-
³a Rudzkiego zamontowania w œwi¹tyni na górce wi-
tra¿y wg projektu Jana Molgi. St¹d ów opisywany
wy¿ej witra¿ na prawej œcianie koœcio³a. Spotykaj¹c
siê z Wiœniewskimi, wspomina³a, i¿ w USA odwie-
dzi³ j¹ ks. Ko³akowski, prosz¹c o wybaczenie.

 Istotnie, ks. Ko³akowski ostatecznie znalaz³ siê
za oceanem. Po tragicznym wydarzeniu przedosta³
siê do Poznania, a nastêpnie do Gdyni, gdzie zosta³
kapelanem Marynarki Wojennej. Tam te¿ uleg³ jak
sam póŸniej napisa³ - nadziejom i obietnicom roz-
niecanym przez Miko³ajczyka i Karola Popiela na
stworzenie realnej opozycji wobec komunistów. W
1947 r. zosta³ nawet pos³em do Sejmu Ustawodaw-
czego z ramienia Chrzeœcijañskiego Stronnictwa
Pracy.

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 3 LATA

MUZYCZNY KLUB PRZEDSZKOLAKA
wt w godz. 16.45-17.15    52 z³ / miesi¹c
CENTRUM RADOSNEJ TWÓRCZOŒCI
DZIECIÊCEJ „WESO£Y PROMYCZEK” 3
razy w tyg. wt., œr. godz. 8-13 , czw. 11-16 -
370 z³ /os.,   250 z³ /os. op³ata sta³a
PLASTYKA pon., czw.   godz. 17-18  1 x w
tyg. 32 z³ /miesi¹c, 2 x w tyg. 60 z³/miesi¹c
TEATRZYK „WESO£Y PROMYCZEK”
czw.  godz. 16.15-17.15 - 52 z³/miesi¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 4 LATA

CENTRUM RADOSNEJ TWÓRCZOŒCI
DZIECIÊCEJ WESO£Y PROMYCZEK 3
razy w tyg. wt., œr. godz. 8-13, czw. 11-16
370 z³ /os., 250 z³/os.  op³ata sta³a
KURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO  pon. i œr.
godz. 16.15-17.00   semestr 30 godz.  285
z³
KURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO wt. i czw.
godz. 16.30-17.15  semestr  30 godz.  285
z³
MUZYCZNY KLUB PRZEDSZKOLAKA
wt. w godz. 16.45-17.15  52 z³/miesi¹c
PLASTYKA pon., pt.   godz. 17-18 1 x w tyg.
- 32 z³/miesi¹c, 2 x w tyg. 60 z³/miesi¹c
TEATRZYK „WESO£Y PROMYCZEK”
czw. w godz. 16.15-17.15 - 52 z³/miesi¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 5 LAT

KURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO  pon. i œr.
godz. 16.15-17.00    semestr 30 godz.  285
z³
KURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO wt. i czw.
godz. 16.30-17.15    semestr 30 godz.  285
z³
CENTRUM RADOSNEJ TWÓRCZOŒCI
DZIECIÊCEJ „WESO£Y PROMYCZEK” 3
razy w tyg. wt., œr. godz. 8-13, czw.  godz.11-
16370 z³/os., 250 z³/os. op³ata sta³a
MUZYCZNY KLUB PRZEDSZKOLAKA
wt. w godz. 17.20-18.05 - 52 z³/miesi¹c
PLASTYKA pon., pt. w godz. 17-18 - 1 x w
tyg. 32 z³/miesi¹c, 2 x w tyg. 60 z³/miesi¹c
TEATRZYK „WESO£Y PROMYCZEK”
czw. w godz. 17.15-18.45  - 65 z³/miesi¹c
TANIEC DISCO  œr. 16.30-17.15     46 z³/
miesi¹c
SZKÓ£KA SZACHOWA  pt.  godz. 15.00-
16.30     50  z³/miesi¹c
GIMNASTYKA KOREKCYJNA pon., œr.
godz. 18.30-19.15     64 z³/miesi¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 6 LAT

KURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO  pon. i œr.
godz. 16.15-17.30,  semestr 30 godz.  285
z³

KURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO wt. i czw.
godz. 16.30-17.15,  semestr 30 godz.  285
z³
MUZYCZNY KLUB PRZEDSZKOLAKA
wt. w godz. 17.20-18.05   52 z³/miesi¹c
CENTRUM RADOSNEJ TWÓRCZOŒCI
DZIECIÊCEJ „WESO£Y PROMYCZEK” 3
razy w tyg. wt., œr.  godz. 8.-13, czw.
godz.11-16  370 z³/os.,   250 z³/os.  op³ata
sta³a
PLASTYKA - pon., pt.  godz. 17-18   1x w
tyg.  32 z³/miesi¹c, 2 x w tyg. 60 z³/miesi¹c
TEATRZYK „WESO£Y PROMYCZEK” -
czw.   godz. 17.15-18.45 - 65 z³/miesi¹c
TANIEC DISCO  - œr.  godz.. 16.30-17.15
46 z³/miesi¹c
TANIEC TOWARZYSKI  - pon., pt.  godz.
17.00-17.45   60 z³/miesi¹c
GIMNASTYKA KOREKCYJNA - pon., œr.,
godz. 17.30-18.15   62 z³/miesi¹c
OGNISKO MUZYCZNE - KEYBOARD,
PIANINO, GITARA  - zajêcia indywidualne
1 x w tygodniu  pon.,  czw.,  pt. w godz. 14-
20. Odp³atnoœæ 128 z³/miesi¹c ( 4 zajêcia),
jedna lekcja 32 z³ (Zajêcia w dwu osobo-
wych grupach 1 x w tygodniu 45 minut  70
z³/miesi¹c - keyboard)
SZKÓ£KA PREZENTERÓW MODY -
czw. w godz. 18.45-19.45    69 z³/miesi¹c
SZKÓ£KA SZACHOWA  - pt.  godz. 15.00-
16.30     50 z³/miesi¹c
ZESPÓ£ WOKALNO-TANECZNY PIC-
COLO - wt.  godz. 18.10-19.10  62 z³/mie-
si¹c
SAMOOBRONA  - pon., œr. godz. 16.30-
17.30  52 z³/miesi¹c
GIMNASTYKA KOREKCYJNA - pon., œr.
godz. 18.30-19.15     64 z³/miesi¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 7-8 LAT

ZESPÓ£ WOKALNO-TANECZNY PIC-
COLO - wt. w godz. 18.10-19.10  62 z³/mie-
si¹c
KURS JÊZYKA ANGIELSKIEGO  - pon.,
œr.  godz. 17.05-17.50   semestr 30 godz.
285 z³
PLASTYKA  - pon., pt.   godz. 18.00-19.30
1 x w tyg.  32z³/miesi¹c, 2 x w tyg. 60 z³/
miesi¹c
TANIEC DISCO - œr.  godz.. 16.30-17.15
46 z³/miesi¹c
GIMNASTYKA KOREKCYJNA - pon., œr.
godz. 18.30-19.15   64 z³/miesi¹c
SZKÓ£KA SZACHOWA -  pt.  godz. 15.00-
16.30     50 z³/miesi¹c
OGNISKO MUZYCZNE - AKORDEON,
KEYBOARD, PIANINO, GITARA - zajêcia
indywidualne 1 x w tygodniu  pon., œr., czw.
w godz. 14-20. Odp³atnoœæ 128 z³/miesi¹c
(4 zajêcia), jedna lekcja 32 z³. (Zajêcia w
dwu osobowych grupach 1 x w tygodniu
70 z³/miesi¹c - keyboard
TANIEC TOWARZYSKI - pon., pt.  w godz.
17.00-17.45   60 z³/miesi¹c

TRENING TWÓRCZEGO MYŒLENIA -
pon.  17.00-17.45     46 z³/miesi¹c
SAMOOBRONA - pon., œr.  godz.16.30-
17.30  52 z³/miesi¹c
WARSZTATY WOKALNE- dla osób pra-
gn¹cych odnieœæ sukces w programach:
„Szansa na sukces”, „Idol”, „Droga do
gwiazd”. W programie: emisja g³osu, arty-
kulacja g³osu, dykcja, interpretacja utworu
- wt., œr.    godz. 13-20  128 z³/miesi¹c. (Za-
jêcia indywidualne  raz w tygodniu po 45
minut, jedna lekcja 32 z³ )
SZKÓ£KA PREZENTERÓW MODY
DZIECIÊCEJ - czw. w godz. 18.45-19.45
69 z³/miesi¹c
CHÓR - wt.  godz. 19.15-21.00     32 z³/mie-
si¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 9-10 LAT

M£ODZIE¯OWO- DZIECIÊCY TEATR
TAÑCA I MUZYKI TINTILO II - wt., czw. w
godz. 17.15-19.00
JÊZYK ANGIELSKI - pon., œr. 18.00-18.45
semestr 30 godz. 285 z³
PLASTYKA - pon.,  pt. godz. 18.00-19.30   1
x w tyg.  32 z³ /miesi¹c , 2 x w tyg. 60 z³/
miesi¹c
SZKÓ£KA SZACHOWA -  pt.  godz. 15.00-
16.30     50 z³/miesi¹c
TANIEC TOWARZYSKI - pon., pt.   godz.
17.00-17.45     60 z³/miesi¹c
TRENING TWÓRCZEGO MYŒLENIA -
pon. w godz. 17.00-17.45   46 z³/miesi¹c
MODELARNIA - pon., wt. lub pt. w godz.
16.00-19.00   56 z³/miesi¹c
SZKÓ£KA PREZENTERÓW MODY
DZIECIÊCEJ  - czw. w godz. 18.45-19.45
gr. pocz¹tk. 69 z³ /miesi¹c
czw. godz. 19.00-20.30 gr. zaaw.   69 z³ /
miesi¹c
TANIEC DISCO - œr. 16.30-17.15   46 z³/
miesi¹c
SAMOOBRONA  - pon., œr. 16.30-17.30  52
z³/miesi¹c
OGNISKO MUZYCZNE - AKORDEON,
KEYBOARD, PIANINO, GITARA - zajêcia
indywidualne 1 x w tygodniu  pon., œr., czw.
w godz. 14-20. Odp³atnoœæ 128 z³/miesi¹c
(4 zajêcia), jedna lekcja 32 z³. Zajêcia w
dwu osobowych grupach 1 x w tygodniu
70 z³/miesi¹c -keyboard.
WARSZTATY WOKALNE  - dla osób pra-
gn¹cych odnieœæ sukces w programach:
„Szansa na sukces”, „Idol”, „Droga do
gwiazd”. W programie: emisja g³osu, arty-
kulacja g³osu, dykcja, interpretacja utwo-
ru-  wt., œr.  godz.  13-20 128 z³/miesi¹c,
zajêcia indywidualne dwa razy w tygodniu
po 45 minut
OGNISKO  TEATRU 2. STREFA   (dla 10-
latków) - pon.   godz. 17.15-19.30    bezp³at-

ne
CHÓR - wt. 19.15-21.00     32 z³ /miesi¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 11-12 LAT

RYSUNEK I MALARSTWO - œr. w godz.
17.45-19.45   34 z³ /miesi¹c
JÊZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI - wt., czw.
lub pon., œr. godz. 17.00-18.30, 18.30-20.00
580 z³  semestr 60 godz.
OGNISKO MUZYCZNE - AKORDEON,
KEYBOARD, PIANINO, GITARA - zajêcia
indywidualne 1 x w tygodniu  pon.,  œr., czw.
w godz. 13-21. Odp³atnoœæ 128 z³/miesi¹c
( 4 zajêcia), jedna lekcja 32 z³. Zajêcia w
dwu osobowych grupach 1 x w tygodniu
70 z³/miesi¹c - keyboard.
M£ODZIE¯OWO- DZIECIÊCY TEATR
TAÑCA I MUZYKI TINTILO II - wt., czw. w
godz. 17.15-19.00
SZKÓ£KA PREZENTERÓW MODY
DZIECIÊCEJ - czw. w godz. 18.45-19.45
gr. pocz¹tk.  69 z³/miesi¹c,   czw. godz.
19.00-20.30 gr. zaaw. 69 z³/miesi¹c
SAMOOBRONA -  pon., œr.  17.30-18.30   52
z³/miesi¹c
TANIEC TOWARZYSKI - pon., pt.  godz.
17.00-17.45     60 z³/miesi¹c
MODELARNIA - pon.,  wt. lub pt. w godz.
16-19    56 z³/miesi¹c
SZKÓ£KA SZACHOWA - pt. w godz.
15.00-16.30     50 z³/miesi¹c
TRENING TWÓRCZEGO MYŒLENIA -
pon. godz. 17.00-17.45      46 z³/miesi¹c
TANIEC DISCO - œr.  17.15-18.15   50 z³/
miesi¹c
WARSZTATY WOKALNE - dla osób pra-
gn¹cych odnieœæ sukces w programach:
„Szansa na sukces”, „Idol”, „Droga do
gwiazd”. W programie: emisja g³osu, arty-
kulacja g³osu, dykcja, interpretacja utwo-
ru-  wt., œr.  godz. 13-20 128 z³/miesi¹c,
zajêcia indywidualne  raz w tygodniu po 45
minut.
OGNISKO  TEATRU 2. STREFA   (dla 10-
latków) - pon. godz.   17.15-19.30  bezp³at-
ne
CHÓR - wt. 19.15-21.00     32 z³/miesi¹c

ZAJÊCIA DLA DZIECI
W WIEKU 13-15 LAT

RYSUNEK I MALARSTWO - œr.  w godz.
17.45-19.45   34 z³/miesi¹c
JÊZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI - wt., czw.
lub pon., œr. godz. 17.00-18.30, 18.30-20.00
semestr  60 godz. 580 z³
OGNISKO MUZYCZNE - AKORDEON ,
KEYBOARD, PIANINO, GITARA - zajêcia
indywidualne 1 x w tygodniu  pon.,  œr., czw.
w godz. 13.00-21.00. Odp³atnoœæ 128 z³/
miesi¹c (4 zajêcia), jedna lekcja 32 z³. Za-
jêcia w dwu osobowych grupach 1 x w ty-

godniu 70 z³/miesi¹c - keyboard.
SAMOOBRONA -  pon., œr.  godz. 17.30 -
18.30   50 z³/miesi¹c
TANIEC TOWARZYSKI - pon.,  pt.  godz.
19.15-20.45      1 x w tyg.  80 z³/miesi¹c, 2 x
w tyg. 120 z³/miesi¹c
MODELARNIA -  pon., wt. lub pt. w godz.
16.00-19.00   56 z³/miesi¹c
SZKÓ£KA SZACHOWA  - pt. w godz. 15.00-
16.30     50 z³ /miesi¹c
TRENING TWÓRCZEGO MYŒLENIA -
pon.  godz. 17.00-17.45     46 z³/miesi¹c
SZKÓ£KA BOKSERSKA - wt., czw. 18.00-
19.30 gr. pocz¹tk., 19.30-21.00 gr. zaaw.
sob., niedz. 11-13,   90 z³/miesi¹c
KURS FOTOGRAFICZNY - pt.  godz.
17.30- 20.00   36 godz. lekcyjnych   (3 mie-
si¹ce)  500 z³
WARSZTATY WOKALNE - dla osób pra-
gn¹cych odnieœæ sukces w programach:
„Szansa na sukces”, „Idol”, „Droga do
gwiazd”. W programie: emisja g³osu, arty-
kulacja g³osu, dykcja, interpretacja utworu
wt., œr. godz. 13 -20 - 128 z³/miesi¹c, zajê-
cia indywidualne  raz w tygodniu po 45 minut
OGNISKO TEATRU 2. STREFA  -  œr.
17.15-19.30    bezp³atne
CHÓR -  wt. 19.15-21.00     32 z³/miesi¹c
KURS WITRA¯OWNICTWA - sob.  12-19,
niedz. 9-18,    250 z³
KURS ¯EGLARSKI - kwiecieñ, maj   wt.
godz. 17-19,    20 godz. 62 z³
TANIEC DISCO -  œr. 17.15-18.15   50 z³/
miesi¹c
SZKÓ£KA PREZENTERÓW MODY
DZIECIÊCEJ - czw. w godz. 18.45-19.45
gr. pocz¹tk  69 z³/miesi¹c,   czw. godz.
19.00-20.30 gr. zaaw. 69 z³ /miesi¹c

ZAJÊCIA DLA M£ODZIE¯Y
OD 16 LAT  I DOROS£YCH

RYSUNEK I MALARSTWO - œr. w godz.
17.45-19.45     62 z³/miesi¹c
JÊZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI -  wt., czw.
lub pon., œr. godz. 17.00-18.30, 18.30-20.00
semestr 60 godz.  580 z³
OGNISKO MUZYCZNE - AKORDE-
ON,KEYBOARD, PIANINO, GITARA - za-
jêcia indywidualne 1 x w tygodniu  pon.,  œr.,
czw. w godz. 13.00-21.00. Odp³atnoœæ 128
z³/miesi¹c (4 zajêcia), jedna lekcja 32 z³.
Zajêcia w dwu osobowych grupach 1 x w
tygodniu 70 z³/miesi¹c - keyboard.
KURS TAÑCA TOWARZYSKIEGO -   pon.
godz. 19.15-20.45,  pt.  19.00-20.30   1 x w
tyg. 80 z³/miesi¹c,  2 x w tyg. 120 z³/miesi¹c
KURS TAÑCA SALSY - czw. godz. 19.30-
20.45 52 z³/miesi¹c,  zajêcie jednorazowe
15 z³
KURS KOMPUTEROWY Win, Word,
Excel - pon.- pt. godz. 17.00-20.45,  25  godz.
lekcyjnych - 230 z³

KURS KOMPUTEROWY Autocad - pon.-
pt. godz. 17.00-20.45, 25  godz. lekcyjnych
- 450 z³   (3 osoby)
KURS KOMPUTEROWY Corel - pon.- pt.
godz. 17.00-20.45, 25  godz. lekcyjnych -
350 z³   (3 osoby)
KURS WITRA¯OWNICTWA - sob. godz.
12.00-19.00, niedz  9.00-18.00, 16 godz.
250 z³
AEROBIC  - pon., œr.  godz.  19.30-20.15   2
x w tyg. 76 z³/miesi¹c   1 x w tyg. 60 z³/mie-
si¹c
SZKÓ£KA BOKSERSKA - wt., czw. 18.00-
19.30 gr. pocz¹tk., 19.30-21.00 gr. zaaw.
sob 10-11 gr. pocz¹tk.
11-13 gr. zaaw., niedz. 11-13,  90 z³/miesi¹c
SI£OWNIA - pon.-pt.  godz. 13-22, sob  godz.
8-14, niedz.  godz. 15-18 75 z³/miesi¹c
ZAJÊCIA DLA „PUSZYSTYCH” wt.,  czw.
16.45-17.45   75 z³/miesi¹c
KLUB SZACHOWY  - pt. 17.00-21.00
KLUB FOTOGRAFII TWÓRCZEJ - œr.
godz. 19.00-21.00
KURS FOTOGRAFICZNY - pt.  godz.
17.30-20.00   36 godz. lekcyjnych    (3 mie-
si¹ce)  500 z³
WARSZTATY LITERACKIE  - wt.  17.15-
19.15   10 godz. zegarowych  200 z³
WARSZTATY WOKALNE - dla osób pra-
gn¹cych odnieœæ sukces w programach:
„Szansa na sukces”, „Idol”, „Droga do
gwiazd”. W programie :emisja g³osu, arty-
kulacja g³osu, dykcja, interpretacja utworu
wt., œr. 13-20 128 z³/miesi¹c,  zajêcia indy-
widualne  raz w tygodniu po 45 minut
OGNISKO  TEATRU 2. STREFA  (do 19
lat) - œr . 17.15-19.30    bezp³atne
KURS ¯EGLARSKI - kwiecieñ, maj  wt.
godz. 17-19   20 godz. 60 z³
CHÓR -  wt. godz. 19.15-21.00   32 z³/mie-
si¹c
KLUB INTERNETOWY - pon., pt.  godz.
15.00-20.00   3 z³/godz.
BRACTWO RYCERSKIE LIGA BARO-
NÓW - sob. godz. 18-20
PRASKA ORKIESTRA DÊTA - wt.  godz.
14-16 bezp³atnie
TRESURA PSÓW - I etap 1,5 miesi¹ca -
pos³uszeñstwo  350 z³,  II etap 1,5 miesi¹ca
-  agresja 350 z³

DK „Œwit” zaprasza 14 wrzeœnia w godz. 12-15 na dzieñ otwarty w ramach Dzieciêcej Stolicy 2003

Oferta programowa Domu Kultury „Œwit” na sezon kulturalny 2003/2004
ul. Wysockiego 11 tel. 811-01-05, 811-11-09, fax 811 04 24, swit@dkswit.com.pl  www.dkswit.com.pl

O powy¿szych faktach biograficznych dowiadu-
jemy siê z politycznego traktatu “Polski Rz¹d na
wygnaniu i jego misja”, wydanego dwukrotnie nak³a-
dem w³asnym przez ks. Tomasza Ko³akowskiego,
tytu³uj¹cego siê profesorem, w r. 1953 i 1954 w Scran-
ton. W dziele tym, dedykowanym Aposto³owi Zgody
Narodowej - gen. Sosnkowskiemu, ostro potêpia po-
dzia³y emigracyjne oraz politykê Miko³ajczyka, na-
zywaj¹c go kombinatorem, zdrajc¹, dezerterem, za-
rzucaj¹c bezdenn¹ g³upotê polityczn¹ przy podpisy-
waniu zgody na nowy uk³ad granic i obwiniaj¹c o
sk³onienie do zdekonspirowania tysiêcy polskich an-
tykomunistów. Opowiada siê po stronie emigracyj-
nego rz¹du, prze¿ywaj¹cego zreszt¹ wówczas kry-
zys, na skutek braku ciesz¹cego siê autorytetem
lidera. Usilnie zachêca te¿ Polaków do zasilania
Skarbu Narodowego.

 Jakkolwiek mo¿na polemizowaæ z wieloma po-
gl¹dami ks. Ko³akowskiego, z artyku³u notabene bar-
dzo zrêcznie i plastycznie napisanego - przebija rze-
czywista troska o sprawy ojczyzny. Warto natomiast
wiedzieæ, i¿ w tym czasie dawny pijar, który zaraz
po wyjeŸdzie Miko³ajczyka zbieg³ z Polski do Rzy-
mu wykorzystuj¹c s³u¿bow¹ wizytê w Czechos³o-
wacji celem pojednania siê z hierarchi¹ koœcieln¹ i
otrzymawszy tam w ramach ekspiacji misjê pracy
duszpasterskiej wœród polonii amerykañskiej, ze-
rwa³ kontakty z rzymskim Koœcio³em Katolickim.
Wst¹pi³ do nie uznaj¹cego prymatu papie¿a, celiba-
tu i usznej spowiedzi doros³ych Polskiego Narodo-
wego Koœcio³a Katolickiego (polskokatolicki), za³o-
¿onego na pocz¹tku wieku przez ks. Franciszka Ho-
dura.

W latach 60. lub 70. p. Henryk Gilecki us³ysza³ w
Radiu Wolna Europa informacjê o œmierci ks. Ko³a-
kowskiego, redakcja poda³a wówczas ¿yciorys i wy-
mieni³a zas³ugi dla Polonii.
 Tajemnica pi¹ta

¯ycie zaczê³o toczyæ siê dalej, lata powojenne
nie nale¿a³y wszak¿e do naj³atwiejszych. Ostatecz-
nie sierpniowe wydarzenia zatar³ kurz czasu. Acz-
kolwiek nie do koñca.

W 1956 r. s. Hieronima, jeszcze przed wst¹pie-

niem do zakonu, jako dwudziestolatka, zapisywa³a
siê do Kasy Po¿yczkowej. Urzêdnik, p. Ka³u¿a, prze-
czytawszy w papierach z kim ma do czynienia, po-
cz¹³ j¹ wypytywaæ o ojca, o pewnych ludzi, których
nazwiska s³ysza³a w czasie wojny od rodziców i
dziadków, o ogrodnika z Kêpy Tarchomiñskiej, do
którego z mam¹ chodzi³a z obiadem. Okaza³o siê, i¿
by³ on jeden uczestników konspiracji z otoczenia
ks. Ko³akowskiego. Dobrze zna³ moj¹ rodzinê. Twier-
dzi³, i¿ Niemcy zamordowali ojca w lasach miêdzy
Sierakowem a Pociech¹ w Kampinosie. Do areszto-
wanych w P³udach do³¹czono innych wiêŸniów,
³¹cznie ponad 100 osób. Kazali im wykopaæ do³y, a
potem zastrzelili. Ów cz³owiek mówi³ o wszystkim,
jakby by³ naocznym œwiadkiem... Ale w tamtych cza-
sach, nie nale¿a³o rozmawiaæ o takich rzeczach z
nieznajomymi -  koñczy z zadum¹ s. Hieronima.

 * * *

Sprawa, któr¹ roboczo okreœli³em mianem kwe-
stii sióstr Wilmanowicz od pierwszego tropu sprawy
epitafium umieszczonego na œcianie koœcio³a w P³u-
dach - w tym momencie  ujrza³a œwiat³o dzienne:
dramatyczne sierpniowe wydarzenia po raz pierw-
szy utrwaliliœmy drukiem.

W ten sposób g³ówny cel, jakim jest ocalenie pa-
miêci zamordowanych przez hitlerowców w niezna-
nym miejscu mieszkañców P³ud, zostaje osi¹gniêty.
Jednakowo¿ sprawa ma wiele innych wymiarów, rów-
nie wa¿nych i godnych uwagi. Co wiêcej, wydaje
siê, i¿ wykracza poza ramy historii lokalnej, zwa-
¿ywszy na szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ konspira-
cyjno-patriotyczn¹ ks. Ko³akowskiego, jego powi¹-
zania polityczne oraz bogaty i burzliwy ¿yciorys.

Z kolei Krzysztof Madej, historyk z IPN, zwraca
uwagê na socjologiczny aspekt zagadnienia, które
pozostawa³o nieznane przez tyle lat. Niniejsza pu-
blikacja rozpoczyna wiêc szczegó³owe badania
wszystkich okolicznoœci tragicznego wydarzenia,
którego 59. rocznica minê³a kilka dni temu. O wyni-
kach poszukiwañ poinformujemy, choæ trzeba siê li-
czyæ, i¿ nie nast¹pi to szybko, gdy¿ dotarcie do
wszystkich archiwów wymaga czasu. A swoj¹ drog¹
któ¿ by móg³ przypuszczaæ, ¿e blisko 60 lat od za-

koñczenia wojny piêtno hitlerowskich zbrodni mo¿e
byæ tak œwie¿e, a ich okrucieñstwo jak¿e wyraziste.

Okazuje siê, ¿e nie tylko nie znamy jeszcze
wszystkich aktów wojennego bestialstwa, ale nie
zdajemy sobie sprawy, zw³aszcza my, m³odzi, z wie-
lopokoleniowych reperkusji totalitaryzmów. Najbli¿-
si rodzeñstwo, dzieci, kuzyni - poleg³ych owego pa-
miêtnego dnia 1944 r. maj¹ teraz lat 60, 70. Trzeba z
nimi porozmawiaæ, aby zrozumieæ dramat ich ¿ycia.
Oto najpierw przez 10-15 lat po wojnie poszukiwali
doczesnych szcz¹tków bliskich, ³udz¹c siê, ¿e mo¿e
jeszcze wróc¹, ¿e prze¿yli, ¿e dokona siê cud, po-
tem musieli przejœæ przez próbê przebaczenia,
wreszcie po latach, gdy bolesna prawda sta³a siê
faktem, nie zosta³o im dane w sposób godny uczciæ
pomordowanych, oddaæ ostatniej pos³ugi, uszano-
waæ doczesnych szcz¹tków ukochanych osób. A
czêsto nie posiadaj¹ nawet pami¹tkowej fotografii.

To ju¿ nie jest ogólnikowe i anonimowe operowa-
nie liczbami pomordowanych czy zaginionych w ka-
taklizmie wojennym, wyliczanie nazw obozów za-
g³ady. To konkretni, bliscy ludzie ojcowie, bracia,
dzieci, s¹siedzi. I choæ ¿yj¹cy krewni zamordowa-
nych s¹ w kolejnoœci drugim pokoleniem, koszmar
wojny ich nie opuszcza. Có¿, mo¿emy tylko razem z
nimi pochyliæ g³owy i co roku w sierpniow¹ rocznicê,
podczas tradycyjnie zamawianej za dusze ofiar mszy,
wyszeptaæ Wieczny odpoczynek, racz im daæ Pa-
nie...

Bart³omiej W³odkowski

Autor dziêkuje: za relacje-wspomnienia i zapa³ w
ustalaniu faktów: p. Henrykowi Gileckiemu, p. Jo-
lancie Wiœniewskiej-Dubieleckiej (za udostêpnienie
rodzinnych fotografii), s.Hieronimie-Jadwidze Bro-
niec, p. Romualdzie Królak, p. Bernardecie Sadec-
kiej, p. Barbarze W³och; -za ukierunkowanie badañ
w archiwach, nieocenion¹ pomoc w uzyskaniu do
nich dostêpu i ¿yczliwe wskazówki merytoryczne:
dr. Krzysztofowi Madejowi i dr. Janowi ¯arynowi z
IPN.

 Wszelkie informacje, mog¹ce rzuciæ œwiat³o na
opisywan¹ sprawê, prosimy przekazywaæ poczt¹
elektroniczn¹: avetki@wp.pl bertab@wp.pl lub tele-
fonicznie 6148753.

Sierpniowy dramat P³ud
dokoñczenie  ze str. 5
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wiono hydraulikê piaskowników,
osadników, kana³ów dop³ywo-
wych. Generalnie procesy moder-
nizacyjne w Czajce wci¹¿ trwaj¹.
Od 1992 roku wykonano m.in. sta-

cjê odwadniania osadu, zmoder-
nizowano systemy energetyczne,
komory fermentacyjne, pompow-
niê kanalizacji wewnêtrznej, za-
instalowano system monitoringu
procesów technologicznych, zmo-
dernizowano uk³ad separacji pia-
sku, halê krat, zainstalowano sys-
tem pomiaru iloœci œcieków, zmo-
dernizowano systemy informa-
tyczne, ci¹g osadu nadmiernego,
laboratorium. Z punktu widzenia
mieszkañców najistotniejsza  by³a
modernizacja systemu napowie-
trzania w komorach biologicz-
nych. Do roku 1994 wielkie aera-
tory napowietrza³y œcieki powodu-
j¹c przy mieszaniu dotkliwy ha-
³as i rozpylaj¹c emulsje wodne,
które przemieszczaj¹c siê z pr¹-
dami powietrza roznosi³y fetor.
Dziœ napowietrzanie odbywa siê
pod powierzchni¹ œcieków. Tlen
dostarczany do œcieków powodu-
je wzrost szczepów bakterii, któ-
re neutralizuj¹ nieczystoœci. Naj-
œwie¿sze z nowych rozwi¹zañ to
prace zwi¹zane z wdro¿eniem

dokoñczenie ze str. 1

Œmierdz¹ce lato z Czajk¹

Pan te¿ mieszka na Bia³o-
³êce. Czy ten smród Panu nie
doskwiera?

- Momentami trudno jest otwo-
rzyæ okno, aczkolwiek tam, gdzie
mieszkam fetor dochodzi nie z
samej Czajki, ale z przepompow-
ni Nowodwory, u zbiegu Mehoffe-
ra i Strumykowej.

Dlaczego to zjawisko tak
siê nasili³o? Czy z powodu
upa³ów?

- Mam wra¿anie, ¿e upa³y le-
piej nam to uœwiadomi³y, bo teraz
wszyscy mieli szeroko otwarte
okna. Poza tym, przyby³o miesz-
kañców w strefie, gdzie najsilniej
daje siê czuæ ten zapach. Dlatego
tak¿e nasili³y siê interwencje i
skargi.

Jaka jest przyczyna tego
smrodu?

- Brak dobrej hermetyzacji.

Przecie¿ oczyszczalnia
jest otwarta?

- Nie. To, co widaæ jako otwar-
te, to tylko ostatni etap pracy
oczyszczalni. W basenach znaj-

Czy Czajka musi œmierdzieæ?
Rozmowa z Tadeuszem Semetkowskim, wiceburmistrzem Bia³o³êki

duje siê woda, która pozostaje po
procesie oczyszczenia. Na otwar-
tym powietrzu podlega procesowi
dotlenienia i jest spuszczana do
Wis³y. Nawiasem mówi¹c, jest
znacznie od niej czyœciejsza.

Co zatem trzeba zherme-
tyzowaæ?

- Miejsca, gdzie œcieki podle-
gaj¹ rozdzieleniu na frakcje. Jesz-
cze jako samodzielna gmina wy-
stêpowaliœmy o to do MPWiK,
w³aœciciela oczyszczalni. W po-
przedniej kadencji na jedna z se-
sji zaprosiliœmy dyrektora
oczyszczalni. Zhermetyzowanie
wymaga znacznych pieniêdzy,
których jak na razie nikt nie chcia³
wy³o¿yæ. Teraz pewna nadzieja
jest w œrodkach unijnych. Ale s¹-
dzê, ¿e wchodz¹ one w grê wtedy,
gdy zostanie podjêta decyzja o
rozbudowie Czajki tak, by przyj-
mowa³a œcieki tak¿e z lewobrze¿-
nej Warszawy.

Przecie¿ tam jest oczysz-
czalnia Po³udnie i ma po-

nastêpna gazeta uka¿e siê
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systemu zarz¹dzania œrodowisko-
wego na podstawie normy ISO
14001. Czajka jest oczyszczalni¹
mechaniczno - biologiczn¹ w uk³a-
dzie klasycznym z osadem czyn-
nym. W 1995 roku zosta³a uzupe-

³niona o stopieñ chemiczny do
usuwania fosforu. Stabilizacja
osadu odbywa siê w zamkniêtych
komorach fermentacyjnych z wy-
korzystaniem na wewnêtrzne po-
trzeby grzewcze biogazu powsta-
j¹cego w procesie technologicz-
nym. Od pocz¹tku funkcjonowa-
nia oczyszczalnia dzia³a jako sa-
modzielny zak³ad w strukturze
MPWiK, które ma dziœ status spó-
³ki miejskiej.

Jak informuje nas Sebastian
Bojemski, rzecznik prasowy
MPWiK nasilenie fetoru w ostat-
nich miesi¹cach mia³o zwi¹zek
wy³¹cznie z upa³ami. - Nie zwiêk-
szy³a siê iloœæ odprowadzanych
do oczyszczalni œcieków - to wy-
³¹cznie pogoda sprawi³a, ¿e fetor
by³ tak dotkliwy. Bardzo wysoka
temperatura i brak cyrkulacji po-
wietrza, przejœciowo du¿a wilgot-
noœæ - te czynniki zwiêksza³y
uci¹¿liwoœæ zapachow¹. Komora
zbiorcza oczyszczalni jest spraw-
czyni¹ bodaj najwiêkszej dotkli-
woœci Czajki. O jej hermetyzowa-

niu dyskutuje siê od lat. Wygl¹da
na to, ¿e sprawa bêdzie mia³a
swój szczêœliwy fina³. - Lada chwi-
la zostanie rozpisany przetarg na
wykonanie kopu³y nad komor¹
zbiorcz¹. Inwestycja zostanie

wdro¿ona ze œrodków w³asnych
MPWiK - szacunkowy koszt to 500
tys. z³. Hermetyzacjê chcemy za-
koñczyæ w czerwcu przysz³ego
roku. Kopu³a zamknie tylko komo-
rê zbiorcz¹. Pozostanie otwarte
ma³e ujœcie - to co bêdzie siê przez
nie wydobywaæ bêdzie neutralizo-
wane przy u¿yciu specjalnych
dezodorantów. Nie mo¿emy obie-
caæ, ¿e zapach zniknie ca³kowi-
cie, bowiem wci¹¿ otwarte bêd¹
piaskowniki. Z pewnoœci¹ jednak
dotkliwoœæ Czajki znacznie siê
zmniejszy. Ca³kowite zniwelowa-
nie uci¹¿liwoœci oczyszczalni na-
st¹pi dopiero po jej rozbudowie i
modernizacji, których koszt sza-
cuje siê na 1400 mln z³. Ta inwe-
stycja przekracza mo¿liwoœci
MPWiK. Nie mo¿na dziœ odpowie-
dzialnie informowaæ kiedy nast¹-
pi modernizacja, w zwi¹zku z tym
MPWiK zdecydowa³o siê na her-
metyzowanie komory zbiorczej
m.in. w reakcji na zastrze¿enia
mieszkañców Bia³o³êki - mówi
Sebastian Bojemski. Plany mo-

dernizacyjne spotyka³y siê niemal
zawsze z protestami mieszkañ-
ców, którzy obawiali siê, ¿e zwiêk-
szenie przepustowoœci Czajki
spowoduje znacz¹cy wzrost
uci¹¿liwoœci oczyszczalni. Po-
nad dwa lata temu rozmawialiœmy
z kierownictwem Czajki i wów-
czas dowiedzieliœmy siê, jak bê-
dzie wygl¹daæ modernizacja
oczyszczalni. Hermetyzacja ko-
mory zbiorczej, piaskowników i
zagêszczaczy, kolektory dopro-
wadzaj¹ce œcieki pod dnem Wi-
s³y, zmodyfikowana pompownia i
przewody t³oczne, dobudowanie
drugiej nitki kolektora Burakow-
skiego. Nowe obiekty by³yby zlo-
kalizowane w granicach dzia³ki
zajmowanej obecnie przez
oczyszczalniê. Wówczas dopie-
ro wszelkie uci¹¿liwoœci mo¿na
by³oby zminimalizowaæ praktycz-
nie do zera poprzez ograniczenie
zanieczyszczeñ powietrza i emi-
sji odorów, ograniczenie do mini-
mum poziomu ha³asu, ogranicze-
nie jakichkolwiek uci¹¿liwoœci do
granic ogrodzenia Czajki. Nad
uzyskaniem optymalnych para-
metrów procesu technologiczne-
go w rozbudowanej Czajce pra-
cowa³y sztaby specjalistów, przy-
gotowano opracowania dotycz¹-
ce  przewidywanej modernizacji.
Po modernizacji Czajka przyjmo-
wa³aby œcieki z ca³ej prawobrze¿-
nej czêœci, z centrum i pó³nocnej
czêœci lewobrze¿nej Warszawy.
Koszt modernizacji Czajki jest ol-
brzymi - pieni¹dze na ten cel mu-
sz¹ pochodziæ z wielu Ÿróde³
m.in.  z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska, z celowych
funduszy unijnych i ze œrodków
miasta.

El¿bieta Gutowska

wstaæ na Bielanach Pan-
cerz?

- Ewentualnie zamiast Pance-
rza ma byæ rozbudowana Czajka.
Zosta³ wybudowany tylko jej I
etap, jest zarezerwowany teren i
dlatego ten wariant jest najpraw-
dopodobniejszy. Ca³y problem w
œrodkach.

Czy wtedy bêdzie mniej
œmierdzia³o?

- W ogóle oczyszczalnia, zbu-
dowana wed³ug obecnie stosowa-
nych technologii, nie œmierdzi.
By³em w Marsylii, gdzie nad zbu-
dowan¹ w po³owie lat 90. oczysz-
czalni¹ znajduje siê boisko pi³kar-
skie z trybunami. Ciep³o z oczysz-
czalni ogrzewa murawê. Nawet
bym siê nie domyœli³, ¿e pod
spodem mo¿e byæ tak u nas do-
kuczliwa oczyszczalnia...

Oznacza to, ¿e wszystko
jest mo¿liwe, a mieszkañcy
mog¹ tylko czekaæ.

- Niestety.

(T)

Ewie KaŸmierskiej, dyrektor pla-
cówki, poœwiêcenie szko³y przez
bp Kazimierza Romaniuka, prze-
mówienia w³adz dzielnicy i prezy-
denta Warszawy Lecha Kaczyñ-

skiego, wystêpy dzieci i msza œw.
- tak 1 wrzeœnia otwierano now¹
szko³ê. Budowa placówki rozpo-
czê³a siê na prze³omie 2001/2002
roku. Tempo inwestycji zawrotne,

Inauguracja przy

Strumykowej
jak to w Bia³o³êce. Trzy kondygna-
cje, 26 klas lekcyjnych dla oœmiu-
set uczniów, sto³ówka, hala spor-
towa, boiska do koszykówki i siat-
kówki, du¿o zieleni. Szko³a jest w
pe³ni przystosowana do potrzeb

dzieci niepe³nosprawnych. W jede-
nastoletniej historii placówki jest to
trzecia i ostatnia przeprowadzka.
W piêknym i nowoczesnym oto-
czeniu, wreszcie we w³asnej sie-
dzibie, z pewnoœci¹ bêdzie siê do-
brze pracowa³o - i uczniom i na-
uczycielom. ¯yczymy wszystkim
rozpoczynaj¹cym naukê doskona-
³ych wyników, zapa³u, dociekliwo-
œci, otwarcia na wiedzê, zaœ peda-
gogom umiejêtnego przekazywa-
nia tej wiedzy i radoœci z jak najlep-
szych wyników uczniów.
(egu)

dokoñczenie ze str. 1

MAGIEL
PRASUJ¥CY I NA  ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿
PRALNIA CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

nowa

gazeta praska


