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LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2 , tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98
 STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

pe³ny zakres - równie¿ IMPLANTY

 MEDYCYNA PRACY
 LEKARZE SPECJALIŒCI
 ANALIZY, USG, EKG

PROMOCJA
ODPADY KOMUNALNE * GRUZ * AZBEST * BATERIE * ODPADY POBUDOWLANE

Mo¿e i Twoje dziecko ma alergiê lub astmê?
Bezp³atna konsultacja pediatry pneumonologa
22 i 23 kwietnia w godz. 17-19

WYWÓZ ODP
ADÓW
ODPADÓW

Lecznica DEMETER, ul. Bia³ostocka 7
zapisy tel. 619-81-94, 619-68-98 lub w rejestracji

POJEMNIKI 12-240 l * KONTENERY 4-12 m3
ceny ju¿ od

Z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy
Mieszkañcom Bia³o³êki
zdrowia, pomyœlnoœci
i wielu £ask Bo¿ych

6 z³/opró¿
z³/opró¿.

AKUMULATORY * PRODUKTY PRZETERM. * ŒWIETLÓWKI * NIEBEZPIECZNE

Wszystkim Klientom
udanych zakupów,
radosnych i rodzinnych
Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczy
Dyrekcja
Centrum Handlowego Targówek

¿yczy
Bia³o³êcka
Platforma Obywatelska
• UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A.
• UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie S.A.
NOWA PLACÓWKA NA PRADZE!
Proponujemy ró¿ne rodzaje ubezpieczeñ dla:
• osób indywidualnych
• zak³adów produkcyjnych i us³ugowych
• wspólnot mieszkaniowych
Zapraszamy do naszego Przedstawicielstwa

03-463 Warszawa, ul. Jagielloñska 54
telefon: 619-09-39, 619-49-03
e-mail:przedstawicielstwo.warszawa2@uniqa.pl

Podaruj
dziecku
zanim siê
stoczy
18 kwietnia na terenie Centrum Warszawy Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” organizuje
zbiórkê publiczn¹. Zebrane fundusze, chce przeznaczyæ na dzia³alnoœæ œwietlic dla dzieci na Pradze Pó³noc oraz realizacjê programów socjoterapeutycznych. Wolontariuszy w ¿ó³tych koszulkach
z logo organizacji bêdzie mo¿na spotkaæ na g³ównych ulicach Warszawy oraz przed koœcio³ami.
Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” istnieje od 1995
roku. W ramach dzia³ania prowadzi dwie œwietlice socjoterapeutyczne „Nasz Klub”. Placówka przy ul. Wileñskiej
dokoñczenie na str. 9
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ABR
YCZNY
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ABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

GABINET STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20



sobota 9-14
bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych
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DNI OTWARTE 14 - 24 kwietnia

OKNA z Krakowa
Z okazji obchodzonego wiosn¹ 10-lecia istnienia firmy oraz
w celu przybli¿enia klientom
swojej nowej oferty – OKNOPLAST-Kraków organizuje w
swoich salonach DNI OTWARTE. W terminie od 14-24 kwietna ka¿da z osób, które planuj¹
zakup okien w najbli¿szych tygodniach, mo¿e zapoznaæ siê z
propozycjami przygotowanymi
przez producenta Okien z Krakowa. Bêdzie to równie¿ ostatnia szansa skorzystania z obowi¹zuj¹cej jeszcze obecnie 7%
stawki podatku VAT na materia³y budowlane.
W tych dniach salony
sprzeda¿y bêd¹ posiada³y
wzmocnion¹ obsadê osobow¹ oraz wyd³u¿one godziny
pracy. Jak zapewni³ nas dyrektor ds. handlowych - nie
zabraknie równie¿ sympatycznych niespodzianek.
Podstawê obecnej oferty firmy
stanowi nowoœæ – bogato wyposa¿one okno AWANS. Podczas jego projektowania wykorzystano wszystkie obecnie dostêpne materia³y i nowoczesne
technologie, a prace badawcze
i wdro¿eniowe zajê³y ponad dwa
lata. Okno zosta³o oparte na
wielokomorowym profilu VEKA
Perfectline o wysokich parametrach sztywnoœci, izolacyjnoœci
termicznej oraz trwa³ej bieli, a
unikalny kszta³t skrzyd³a
AWANS zosta³ zaprojektowany

specjalnie dla firmy OKNOPLAST-Kraków.
Okno AWANS, którego
sprzeda¿ od sierpnia ubieg³ego roku przekroczy³a 90 000
sztuk - wed³ug opinii producenta najbardziej podoba siê
kobietom, które zwracaj¹
uwagê na oryginalny kszta³t i
estetykê wykoñczenia.
Okno otrzyma³o bogato wyposa¿one srebrne okucie MACO
gwarantuj¹ce komfort i ergonomiê u¿ytkowania. Wyj¹tkow¹
szczelnoœæ przez ca³y rok zapewniaj¹ specjalne uszczelki
EPDM z komor¹ powietrzn¹ w
œrodku (w kolorze czarnym lub
szarym). Jak uda³o nam siê dowiedzieæ, w czasie Dni Otwartych okna AWANS bêdzie mo¿-

na zakupiæ w promocyjnej cenie standardu Koncept.
Inn¹ ciekaw¹ innowacj¹ jest
dostêpna wy³¹cznie w Oknach
z Krakowa wyj¹tkowa Termoramka. Jest to ramka miêdzyszybowa wykonana ze stali szlachetnej i spe³niaj¹ca wszelkie
warunki stawiane tzw. ciep³ej
ramce wg unijnej, bardzo rygorystycznej normy DIN V 4108.
Obni¿a ona utratê ciep³a w stosunku do tradycyjnych ramek
aluminiowych nawet do 10%, jak
równie¿ znacz¹co ogranicza zjawisko roszenia szyb, szczególnie uci¹¿liwe w okresie wiosennym.
Unikalna technologia produkcji pozwala firmie OKNOPLAST-Kraków na zaoferowanie klientom 10-letniej pisemnej gwarancji szczelnoœci na
szyby z Termoramk¹.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje równie¿ ciekawy, a zarazem elegancki wygl¹d ramki.
Niew¹tpliwie wynika on z u¿ywanej do jej produkcji wyj¹tkowo
estetycznej stali szlachetnej
oraz kszta³tu zastrze¿onego dla
producenta Okien z Krakowa.
Warto wspomnieæ i¿ ciesz¹ca
siê wœród kupuj¹cych du¿¹ popularnoœci¹ Termoramka, w czasie ostatnich dni otrzyma³a now¹
cenê obni¿on¹ o ponad 30%.
Dziêki sta³ej kadrze 250 pracowników oraz automatycznym

liniom produkcyjnym sterowanym on-line wysoka jakoœæ w
OKNOPLAST-Kraków sta³a siê
standardem. Firma k³adzie
szczególny nacisk na to, aby

VEKA. Subtelny kszta³t listwy
zosta³ zaprojektowany na bazie
wczeœniejszych doœwiadczeñ
oraz szerokiego badania opinii
klientów.

okno nie by³o jedynie przegrod¹ zatrzymuj¹c¹ ciep³o i zabezpieczaj¹c¹ przed ha³asem, ale
równie¿, a mo¿e przede wszystkim, by³o elementem kszta³tuj¹cym wnêtrze. Jedn¹ z tegorocznych nowoœci w tej dziedzinie
bêdzie pó³okr¹g³a listwa przyszybowa Swingline stanowi¹ca zacz¹tek nowej linii profili

To ciekawe, bo podczas Dni
Otwartych OKNOPLAST-Kraków bêdzie mo¿na ju¿ teraz
nie tylko zobaczyæ now¹ listwê, ale równie¿ zamówiæ j¹
do swojego nowego okna.
Producent zapewni³ nas i¿
czytelnicy, którzy do 24 kwietnia zg³osz¹ siê z tym artyku³em do salonu sprzeda¿y Okien

z Krakowa - otrzymaj¹ przedpremierowe okna z listw¹ Swingline bez dodatkowej dop³aty.
Jest jeszcze jedna ciekawostka: w przeciwieñstwie do wiêkszoœci konkurentów, OKNOPLAST-Kraków nie podniós³ w
ostatnich dniach cen sprzeda¿y. Dlaczego czo³owy producent
w Polsce nie próbuje osi¹gn¹æ
dodatkowych zysków wykorzystuj¹c poœpiech i wzmo¿one zakupy klientów? Wartoœæ Okien z
Krakowa wynika z rzetelnej kalkulacji kosztów oraz sta³ej kilkuprocentowej mar¿y niezale¿nej
od rynkowej koniunktury. Podwy¿ka cen w przeddzieñ zmiany podatku VAT - by³aby niezgodna z etyk¹ biznesu – podaje oficjalny komunikat Zarz¹du.
Ale czy to jedyny powód? Dlaczego OKNOPLAST-Kraków organizuje w³aœnie teraz Dni
Otwarte po³¹czone z tak atrakcyjn¹ mo¿liwoœci¹ zakupu swoich okien? Przecie¿ jubileuszu
10-lecia firmy nie obchodzi siê
co dzieñ - tajemniczym uœmiechem zakoñczy³ nasze spekulacje dyrektor ds. handlowych.

Artystyczna kamienica:
W pobli¿u Dworca Wileñskiego, przy ulicy Bia³ostockiej 22 zachowa³ siê budynek zwi¹zany w
szczególny sposób z histori¹ stolicy. Poprzez
losy swoich w³aœcicieli zas³u¿y³ siê on w dziejach warszawskiego przemys³u i handlu. Obecnie zmieni³ swe przeznaczenie - jest prawdziwym „przybytkiem” sztuki, mieœci galerie, pracownie malarskie i studia fotograficzne. Jak do
tego dosz³o? Warto przeœledziæ losy tej „artystycznej” kamienicy i losy jej w³aœcicieli.
Kamienica przy Bia³ostockiej 22, zbudowana

w latach 1913 -1916, zakupiona zosta³a w 1916
roku wraz z placem rozci¹gaj¹cym siê miêdzy
ul. S³onimsk¹ i Markowsk¹ przez Spó³kê Akcyjn¹ Handlu Towarami ¯elaznymi Krzysztof Brun
i Syn.
Pocz¹tki tej zas³u¿onej dla Warszawy firmy
kupieckiej siêgaj¹ koñca XVIII w. Wtedy to, za
panowania Stanis³awa Augusta Poniatowskiego osiad³a w Warszawie rodzina rzemieœlnicza,
pochodz¹cego z Niemiec Miko³aja Karola Bruna. Syn Miko³aja Karola, Krzysztof Fryderyk, ur.
w 1795 r., maj¹c 13 lat wst¹pi³
do istniej¹cej w Warszawie od
1794 r. firmy handlu ¿elazem „Jan
Daniel Münckenbeck”, w charakterze ucznia. Po kilku latach praktyki wyzwoli³ siê na subiekta, a
po œmierci w³aœciciela, ok. 1816
r. zosta³ dysponentem firmy. W
1818 r. przyst¹pi³ do firmy, prowadzonej przez wdowê i spadkobierców, ju¿ jako wspólnik, by
wreszcie w 1852 r. nabyæ cale
przedsiêbiorstwo i zostaæ jego
wy³¹cznym w³aœcicielem. W sklepie, mieszcz¹cym siê u zbiegu
ulic Senatorskiej i Bielañskiej,
prowadzi³ sprzeda¿ wyrobów ¿elaznych, takich jak gwoŸdzie,
rury, kosy czy kuchnie polowe.
Krzysztof Fryderyk Brun bra³
tak¿e czynny udzia³ w ¿yciu zawodowym kupiectwa warszawskiego. By³ wielokrotnie wybierany na stanowisko sêdziego Trybuna³u Handlowego oraz na radcê handlowego przy Banku Polskim. W 1851 r. zosta³ cz³onkiem
urzêdu starszych Zgromadzenia
Kupców, a nastêpnie podstarszym tego¿ Zgromadzenia. W r.
1856 udowodni³ prawo do tytu³u
szlacheckiego oraz herbu £a-

bêdŸ i w tym¿e roku otrzyma³ dyplom szlachectwa Królestwa Polskiego.
W 1860 r. odda³ firmê synowi, Stanis³awowi
Henrykowi, który po ukoñczeniu gimnazjum realnego rozpocz¹³ w firmie ojca normaln¹ drogê
rzemieœlniczej kariery, tzn. terminowa³ jako
uczeñ, by w 1849 r. uzyskaæ „list wyzwolenia”.
Stanis³aw Henryk znacznie rozwin¹³ dzia³alnoœæ firmy. Popularyzowa³ wœród klientów ró¿ne nowinki techniczne, takie jak maszyny do pisania „Remington” i aparaty Edisona do kopiowania „Mimeograph”. Jednym z entuzjastów
maszyny do pisania i klientów firmy by³ Boles³aw Prus. Mo¿e w
dziejach Wokulskiego odnajdziemy pewne podobieñstwa do losów przedstawicieli rodziny Brunów ?
W salonie Bruna pojawi³y siê pierwsze maszynki do golenia marki Gillette. Firma jako
pierwsza sprowadzi³a do Polski i wylansowa³a
te¿ s³oje Wecka, przez d³ugi czas niezast¹pione w gospodarstwach domowych. W tym okresie nast¹pi³a fuzja z firm¹ J. Blocka, generalnym przedstawicielem firm niemieckich na Królestwo Polskie. Po³¹czenie to wzmocni³o firmê
Brunów, poprzez pomno¿enie kapita³u i rozszerzenie kontaktów z Zachodem.
Stanis³aw Henryk Brun, podobnie jak jego ojciec sprawowa³ szereg wa¿nych funkcji zawodowych. By³ sêdzi¹ handlowym, radc¹ Banku
Polskiego, wiceprezesem Rady Banku Handlowego, cz³onkiem reprezentantem Kasy Po¿yczkowej Przemys³owców, cz³onkiem Warszawskiego Komitetu Gie³dowego. Bra³ czynny udzia³ w
¿yciu spo³ecznym, by³ m. in. cz³onkiem zarz¹du
Czerwonego Krzy¿a oraz Kasy Mianowskiego.
G³ównym jednak terenem jego dzia³alnoœci
by³o Zgromadzenie Kupców miasta Warszawy,
w którym przez wiele lat pe³ni³ funkcjê podstarszego. W pracach tego Zgromadzenia specjaln¹ opiek¹ otacza³ sprawy kszta³cenia zawodo-

wego m³odzie¿y. By³ inicjatorem niedzielnej
szko³y handlowej oraz szko³y handlowej dla
dziewcz¹t. Przyznan¹ mu, z okazji 25-lecia pracy, nagrodê Zgromadzenia Kupców w wys.
13.500 rubli przeznaczy³ na fundusz stypendialny dla m³odzie¿y kszta³c¹cej siê w warszawskich
szko³ach handlowych.
Stanis³aw Henryk Brun zmar³ 5 maja 1912 r.
Spadkobiercami firmy zostali jego synowie, Stanis³aw Gustaw i Kazimierz Brunowie. Obaj bra-

cia, znakomicie przygotowani do prowadzenia
firmy, byli ju¿ trzecim pokoleniem rodziny trudni¹cej siê handlem wyrobami ¿elaznymi. Rozpoczêli swoje rz¹dy od uzyskania prawa wy³¹cznoœci na reprezentowanie na obszarze Królestwa kilkunastu zachodnich fabryk. Jeszcze za
¿ycia ojca za³o¿yli wytworny salon wystawienniczo-handlowy w nowo oddanym do u¿ytku w
1901 r. hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieœciu, zaprojektowanym przez architekta W³adys³awa Marconiego, a wybudowanym przez konsorcjum, na którego czele sta³ Ignacy Paderewski. Elegancki salon, pod szyldem „Block i Brun”,
nale¿a³ do najmodniejszych miejsc w Warszawie. Oferowa³ wyroby sprowadzane z ca³ej Europy. Firma „Krzysztof Brun i Syn” wystêpowa³a
odt¹d wspólnie z Towarzystwem Przemys³owo
Handlowym J. Block i Brun, które zawiera³o
umowy handlowe z zagranicznymi producentami, nabywa³o i sprzedawa³o akcje oraz udzia³y
ró¿nych przedsiêbiorstw. Pierwszy sklep przy Pl.
Teatralnym prosperowa³ pod tradycyjn¹ nazw¹
„Spó³ka Akcyjna Handlu Towarami ¯elaznymi
Krzysztof Brun i Syn”.
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tradycje Wielkiego Tygodnia
Zwyczaje zwi¹zane z
obchodami œwi¹t Wielkiej Nocy
rozpoczynaj¹ siê od Palmowej
Niedzieli. Wszystkie cztery
Ewangelie opisuj¹ wjazd Jezusa do Jerozolimy, jednak tylko œw. Jan wspomina, ¿e lud wita³ Go palmowymi ga³¹zkami:
„[T³um] wzi¹³ ga³¹zki palmowe
i wybieg³ Mu naprzeciw i wo³ali:
Hosanna” (J 12,13). To zdanie
da³o pocz¹tek tradycji Palmowej Niedzieli - pami¹tce wjazdu
Zbawiciela do Jerozolimy.
Zwykle ju¿ we œrodê œcinano
rózgi wierzbowe i wstawiano do
dzbanka z wod¹, aby rozwinê³y siê na Palmow¹ Niedzielê.
Gdy ten dzieñ nast¹pi³, ten kto
wsta³ wczeœniej, z palemk¹ w
rêku bieg³ budziæ innych, a budz¹c i uderzaj¹c ich wo³a³:
Wierzba bije, nie ja bijê,
Za tydzieñ - Wielki dzieñ,
Za szeœæ noc - Wielka noc.
Palmy niesiono do poœwiêcenia, co kap³ani czynili przed
rozpoczêciem Mszy œw. Ceremonia ta data powód do nazwania niedzieli poprzedzaj¹cej

Wielkanoc - niedziel¹ Palmow¹,
Wierzbn¹ lub Kwietni¹.
Palemkom po ich poœwiêceniu przypisywano cudowne w³aœciwoœci. Miko³aj Rej z Nag³owic pisa³ w „Postylli Pañskiej”
(1557 r.): „W Kwietni¹ Niedzielê, kto „jagni¹tka”, czyli kotki, tj.
p¹czka z palmy wielkanocnej
nie po³kn¹³, ten ju¿ zbawienia
nie otrzyma³.”
Wierzono bowiem, ¿e po³kniêcie bazi wielkanocnej
przynosi³o zdrowie, zapobiega³o chorobom gard³a i p³uc. Czasami nawet ch³ostano siê œwiêconymi palmami dla zdrowia.
Wierzono, ¿e zwierzêta gospodarskie nie ulegn¹ zarazie,
gdy gospodarz wypêdzi wiosn¹
byd³o po raz pierwszy w pole z
palm¹ w rêku.
W domach palmy przechowywano zwykle za obrazami œwiêtych. Po nadejœciu zimy lub na
Wielkanoc roku nastêpnego,
palono je.
Zgodnie ze starymi wierzeniami palemki wielkanocne powinny zawieraæ ga³¹zkê lesz-

OKAZJA
 oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe
z urzêdów skarbowych i celnych
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Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego
pon.-pt. 9-18, sob. 9-14
tel. 618-64-19

czyny i wierzby, cisu, sosny lub
ja³owca i winoroœli, nie mog³o w
niej byæ natomiast ga³¹zek topoli. T³umaczono to tym, ¿e gdy
¿adne drzewo nie chcia³o u¿yczyæ Judaszowi swoich ga³êzi,
aby móg³ siê powiesiæ, tylko topola ofiarowa³a mu swoje konary. Od tamtej pory dr¿y przed
gniewem Pana Boga.
Poczynaj¹c od Kwietniej
Niedzieli ca³y Wielki Tydzieñ
przeznaczony by³ na przygotowania do dni¹ Zmartwychwstania Pañskiego. Czas przeznaczano na spowiedŸ, nabo¿eñstwa oraz na pracê w kuchni przy wypiekach. W tym czasie odwiedzano tak¿e ubogich
i chorych. Wielki Tydzieñ wró¿y³ pogodê na ca³y rok.
Twierdzono, ¿e jaka Wielka
Œroda - taka bêdzie wiosna, jaki
Wielki Czwartek - takie lato,
Wielki Pi¹tek wró¿y³ pogodê na
¿niwa i wykopki, a Wielka Sobota zapowiada³a pogodê na
zimê.
W Wielk¹ Œrodê, po tzw.
„ciemnej jutrzni” milk³y wszystkie dzwony. Dlatego po wsiach
chodzi³y grupy ch³opców z ko³atkami i bêbnami, przypominaj¹c ¿e obowi¹zuje post. Tego
dnia gospodarze wychodzili,
aby poœwiêcon¹ w zesz³ym
roku wod¹, pokropiæ pola, by
dawa³y du¿y plon. W Wielki
Czwartek odprawiano w koœcio³ach nabo¿eñstwo Ostatniej
Wieczerzy. W Polsce by³ zwyczaj, ¿e na pami¹tkê obmycia
aposto³om nóg przez Chrystusa, królowie, biskupi i magnaci

obmywali nogi dwunastu starcom. W domach na pami¹tkê
wieczerzy pañskiej jedzono postn¹ kolacjê - tzw. Tajniê.
G³ówn¹ tradycj¹ Wielkiego
Pi¹tku jest ustrajanie grobu
Chrystusowego. Piêknym polskim obyczajem jest tak¿e odwiedzanie grobów. W miastach
nale¿a³o odwiedziæ wszystkie,
spêdziæ w ka¿dym koœciele kilka chwil na modlitwie oraz z³o¿yæ ofiarê na biednych. Pieni¹dze zbierane w czasie wielkopi¹tkowych kwest przeznaczano na pomoc ubogim, budowanie przytu³ków, szpitali i sierociñców. W tym dniu pracowano
tylko do po³udnia. Po po³udniu
gospodarze przebrani w mundury wojskowe szli do koœcio³a
trzymaæ wartê przy grobie Chrystusa.

W Wielk¹ Sobotê znowu
mog¹ rozbrzmiewaæ dzwony.
Rano œwiêcono ogieñ, na znak
rozpoczynania siê nowego czasu oraz wodê. Natomiast przez
ca³y dzieñ odbywa³o siê œwiê-

cenie pokarmów. Œwiecone,
niegdyœ bardzo wystawne, nale¿y do starych, narodowych
tradycji, pielêgnowanych praktycznie w ka¿dym polskim
domu. zamo¿niejszych dworach zamo¿niejszych pa³acach,
u zamo¿niejszych ch³opów i
mieszczan od rana zastawiano
sto³y ciastem, zimnym miêsem
i jajkami do poœwiêcenia. Po
uczciwie zachowanym poœcie
starano siê zastawiæ sto³y jak
najwiêksz¹ iloœci¹ jedzenia.
Kraszewski tak pisa³ o tym zwyczaju: „zwykle poœrodku
wielkiego sto³u sta³ baranek z
chor¹giewk¹, z cukru lub mas³a (...), w koñcu sto³u g³owa
dzika z chrzanem w pysku (...),
pó³miski jaj otoczonych wêdzonymi kie³basami (...). Dziel¹c
siê jajkiem œwiêconym, starym
obyczajem, brano je nie widelcem, ale palcami.” Wed³ug starych wierzeñ „œwiêcone” posiada³o wielk¹ moc. Po powrocie
z koœcio³a nale¿a³o obejœæ ze
œwiêconym dom trzy razy, aby
zapewiæ mu dostatek. Ze œwiêconym chlebem i ciastem
obchodzono stodo³ê, aby przez
ca³y rok by³a pe³na. Dzielono
siê nim tak¿e z biednymi i sierotami. Wielka Sobota koñczy³a
siê Rezurekcj¹, która rozpoczyna³a siê o 12 w nocy. Wszscy starali siê byæ wtedy w koœciele, poniewa¿ uwa¿ano, ¿e
kto nie pójdzie, bêdzie ci¹gle
chorowa³. Od II po³. XVIII w. Rezurekcjê przeniesiono na niedzielny œwit i tak jest do tej pory.
Pierwszy dzieñ œwi¹t - Nie-

dom Brunów
W tym w³aœnie okresie wielkiego rozwoju firmy, w 1916 r.
kupiono kamienicê przy ulicy
Bia³ostockiej. Zorganizowano
tam magazyny z czêœciami do
maszyn oraz warsztaty mechaniczne, w których sk³adano z
elementów windy amerykañskiej firmy Otis.
Po odzyskaniu niepodleg³oœci w 1918 r. Stanis³aw Gustaw
Brun w³¹czy³ siê w dzie³o budowy polskiego przemys³u w
wolnej Rzeczypospolitej. Zosta³
pos³em na Sejm Ustawodawczy a póŸniej senatorem. Zajmowa³ wysokie stanowiska w
ró¿nych instytucjach kredytowych i zak³adach przemys³owych. Towarzystwo Block-Brun
by³o wy³¹cznym reprezentantem na Polskê i Wolne Miasto
Gdañsk kilkudziesiêciu zagranicznych firm, w tym amerykañskiego koncernu Remington,
produkuj¹cego m.in. wspomniane ju¿ maszyny do pisania, arytmometry „Facit”, kuchnie elektryczne, maszynki do
kawy i elektryczne golarki. W
1926 r. , ju¿ po œmierci Stanis³awa Gustawa, otwarto nowy
sklep przy ulicy Marsza³kowskiej 68, a w 1931 r. - przy ulicy
Targowej 64.
W 1929 r. firmê przejmuje
czwarte pokolenie rodziny Brunów - trzech synów Stanis³awa
Gustawa Bruna: Stefan, Wac³aw i Henryk oraz jedyny syn
Kazimierza Bruna, Mieczys³aw.
Podobnie jak ich przodkowie,
poza prac¹ zawodow¹ organi-

zowali kursy i szko³y handlowe,
pe³nili wa¿ne funkcje w zrzeszeniach bran¿owych i ogólnokupieckich.
Byli szczodrymi filantropami
i ofiarnymi dzia³aczami patriotycznymi. Najm³odszy z braci,
Henryk Stanis³aw Brun, absolwent Wy¿szej Szko³y Handlowej w DreŸnie, pose³ na sejm,
by³ organizatorem pierwszego
w II Rzeczpospolitej Zjazdu
Kupiectwa, który odby³ siê w
Warszawie w 1937 r. We wrzeœniu 1939 r. stan¹³ na czele
Wydzia³u Gospodarczego Stra¿y Obywatelskiej jako wspó³pracownik prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego. Za
odmowê wspó³pracy z Niemcami zosta³ rozstrzelany w Palmirach 21 czerwca 1940 r.
Wojna dotkliwie doœwiadczy³a rodzinê Brunów. Sklepy w
Œródmieœciu zosta³y zniszczone. Z ca³ego maj¹tku firmy, jako
jedyny ocala³ tylko budynek
przy Bia³ostockiej. Sta³ siê on
wiêc g³ówn¹ siedzib¹ spó³ki
„Krzysztof Brun i Syn”. Przeniesiono tam wszystko, co uda³o
siê wydobyæ spod gruzów zburzonych sklepów i spalonych
sk³adów przy Dani³owiczowskiej. Uratowane narzêdzia i
artyku³y powtórnie hartowano,
kadmowano i emaliowano.
Czêœæ pomieszczeñ ocala³ego
domu przeznaczono na mieszkania dla pracowników
W 1950 r. zak³ad i budynek
przejê³o pañstwo. W kamienicy rozlokowa³y siê ró¿ne przed-

siêbiorstwa pañstwowe: urz¹d
skarbowy, „Totolotek”, zak³ad
regeneracji akumulatorów. W
piwnicach prowadzono „szemrane” interesy kradzionymi czêœciami samochodowymi, choæ
na drugim piêtrze rezydowa³a
stra¿ miejska. Z czasem zaczêli
siê tu osiedlaæ artyœci, którzy
docenili przestronne, wysokie
lokale i nie obawiali siê Pragi.
Za³o¿yli tu swe pracownie Miko³aj Grynberg, Pawe³ ¯ak i
Olga Wolniak. W stanie wojennym w jednym z pomieszczeñ
mieœci³a siê nielegalna drukarnia.
W 2002 r. reaktywowano
spó³kê „Krzysztof Brun i Syn”.
Kamienica powróci³a do swoich prawowitych w³aœcicieli, rodziny Brunów i skoligaconej z
nimi poprzez ma³¿eñstwa rodziny Marconich. Syn Stanis³awa
Jana Bruna, Pawe³ Krzysztof
Brun, wspó³w³aœciciel firmy
TBM S.A., przeprowadzi³ gruntowny remont budynku. Trzeba
by³o wymieniæ instalacje oraz
czêœæ prze¿artych chemikaliami stropów. Zdarto tynki, odmalowano œciany. Uda³o siê zachowaæ elementy o niepowtarzalnym charakterze - drewniane schody, klatki, drzwi, elewacje. Ods³oniêto te¿ przedwojenny bruk. Odnowione wnêtrza
zaoferowano artystom, którzy
chêtnie siê tu osiedlili.
W piwnicach mieszcz¹ siê
dwie galerie - Mellina Sztuki,
za³o¿ona przez fundacjê Artbarbakan i Galeria Kó³ko.

Reklamy produktów oferowanych
przez firmê Krzysztof Brun i Syn w 1912 r.

Pierwsze piêtro zajmuje Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, utrzymywane przez firmê „Krzysztof
Brun i Syn”. Na wy¿szych piêtrach rozlokowa³y siê dwie pracownie fotograficzne, pracownia projektowania wnêtrz, ogrodów i bukieciarstwa, studio graficzne, pracownia graficzno-filmowa Magic Light oraz pracownia malarska Olgi Wolniak.
Tak wiêc jest to obecnie kamienica prawdziwie artystyczna, w której dominuje sztuka
wspó³czesna, ale gdzie zachowa³a siê atmosfera starej Pragi i pamiêæ dawnych wydarzeñ.

Kamienica ta by³a œwiadkiem
rozkwitu polskiego przemys³u i
handlu w wolnej Rzeczpospolitej, œwiadkiem wspania³ej kariery kupieckiej rodziny, jakby
wyjêtej z powieœci pozytywistycznej, wreszcie œwiadkiem
niesprawiedliwoœci doznanej
od komunistycznych w³adz.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten dom
to kawa³ek polskiej historii. Teraz s³u¿y sztuce i tylko napis w
sieni „Spó³ka Akcyjna Handlu
Towarami ¯elaznymi Krzysztof
Brun i Syn , 1793 r.” przypomina o gospodarczej przesz³oœci.
Joanna Kiwilszo
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dziela Zmartwychwstania
Pañskiego - up³ywa³ na ogó³
przy stole w rodzinnym gronie.
Dopiero d³ugi dzieñ œwi¹t byt
czasem sk³adania wizyt znajomym i s¹siadom.
Poniedzia³ek Wielkanocny
s³ynie ze zwyczaju oblewania
wod¹ kogo popadnie. Obyczaj
ten nazywano Dniem œw. Lejka,
Oblewank¹, Emaus czy œmigus
i dyngus.
Najstarsz¹ wzmiank¹ o dyngusie w Polsce jest jedna z
uchwa³ synodu diecezji poznañskiej z 1420 r. pt. „Dyngus prohibeatur”. Napisano w niej: „Zabraniajcie, aby w drugie i trzecie œwiêto wielkanocne mê¿czyŸni kobiet a kobiety mê¿czyz nie
wa¿yli siê napastowaæ o jaja i
inne podarki, co pospolicie siê
nazywa dygowaæ, ani do wody
ci¹gn¹æ, bo swawole i drêczenie takie nie odbywaj¹ siê bez
grzechu œmiertelnego i obrazy
imienia Boskiego”. Nie znamy
pocz¹tków Lanego Poniedzia³ku. Niektórzy s¹dz¹, ¿e pocz¹tki
dyngusu bior¹ siê z czasów
chrztu Polski. Wtedy to, nie mog¹c ochrzciæ pojedynczo
wszystkich chêtnych, zanurzano ludzi w rzekach, albo polewano wod¹ stoj¹cych na brzegu. Dzisiejsza, najbardziej
rozpowszechniona nazwa Lanego Poniedzia³ku – „œmigusdyngus”, wziê³a siê z po³¹czenia dwóch wielkanocnych zwyczajów. Nazwa „dyngus” pochodzi od niemieckiego s³owa
„Dunguss”, oznaczaj¹cego
wodnist¹ zupê lub chlust wody.
Natomiast „dygowaæ” pochodzi
od niemieckiego “dingen” - wykupywaæ siê. Dawano bowiem
ch³opakom okup – „dyngus”,
aby nie oblewali wod¹. Œmigus
zaœ przerobiono ze „Schmackostern, gdy przy oblewaniu kogoœ wod¹, uderzano go jeszcze
palm¹.
Mieszkañcy Mazowsza zawsze odró¿niali œmigus od dyngusu. Tak jak na Bo¿e Narodzenie ch³opaki chodz¹ „po kolêdzie”, tak na Wielkanoc „po dyngusie”. Chodz¹ od domu do
domu, œpiewaj¹ Alleluja i zbieraj¹ to, co ludzie dadz¹ im ze
œwiêconego. Œmigusem na
Mazowszu nazywa³o siê oblewanie dziewcz¹t przez ch³opców w Poniedzia³ek Wielkanocny oraz ch³opców przez dziewczêta we wtorek - czyli 3 dzieñ
œwi¹t.
oprac. Micha³ Gajownik

DORADZTWO PODATKOWE
BIURO RACHUNKOWE
„BIUSEK”
Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ
doradca podatkowy
Pe³ny zakres us³ug.
ZUS (elektronicznie), kadry.
Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.
Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.
ul. Burdziñskiego 9 m 18
tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435
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nowa gazeta praska

Troska o zasoby
Pod wzglêdem merytorycznym XVI sesja Rady Targówka
by³a przygotowana bardzo starannie. Problemem komunalnych zasobów mieszkaniowych zajmowa³a siê wczeœniej merytoryczna komisja Rady; na sesji omówi³ go zastêpca burmistrza Jacek Wojciechowicz, a wizualnie przybli¿y³ film. Mo¿na by³o oczekiwaæ, ¿e zatroskani stanem zasobów radni sypn¹ pomys³ami: co zrobiæ dla ich poprawy; jak wspieraæ zarz¹d w rozwi¹zywaniu problemu; jak sprawiæ, by tematem skutecznie zaj¹³ siê prezydent miasta i Rada Warszawy. Czy dyskusja spe³ni³a te nadzieje?

„Sesja odbywa siê na proœbê klubu radnych PO, który da³
projekt uchwa³y. Zajmowa³a siê
tym komisja mieszkaniowa,
wspierali radni wszystkich
opcji” – poinformowa³ na wstêpie Maciej Œwiderski, przewodnicz¹cy Rady, który wspomnia³
te¿ o z³o¿onym wczeœniej w tej
sprawie wniosku radnej Sylwii
Góralskiej.
„To nie jest sesja na wniosek PO, nie oni to przygotowali” – oœwiadczy³a Sylwia Góralska. Sesjê uzna³a za realizacjê
swojego wniosku z paŸdziernika ubieg³ego roku. Wspólnie z
Andrzejem Gapysem u³o¿y³a
listê pytañ do dyrektorów ADK;
z ich odpowiedzi powsta³a „broszurka” i przekazane ustnie na
sesji informacje. Radna podda³a krytyce to, co dzia³o siê na
Targówku od 1994 roku, m.in.
wyprzeda¿ lokali komunalnych,
sprzeda¿ terenów TBS. Podsumowuj¹c stwierdzi³a, ¿e „aktualnej sytuacji nie jest winien
prezydent, lecz gospodarka w
poprzednich latach”.

Ta wypowiedŸ skwitowana
zosta³a gratulacjami za... samokrytykê (radna by³a w koalicji rz¹dz¹cej gmin¹) oraz surow¹ ocen¹: „Pani nic nie przygotowa³a, Pani nigdy nic nie
przygotowuje”. W odpowiedzi
na wyjaœnienie, ¿e nie chodzi³o o wzbudzenie podziwu, lecz
zwrócenie uwagi na sprawê –
radna us³ysza³a: „Pani oszukuje, przekrêca s³owa, bo chce
siê pani wyró¿niæ krytyk¹”. Nawet radny, który zacz¹³ szarmancko („Pani jest ³adn¹ kobiet¹”) - ca³¹ wypowiedŸ nazwa³
bezczeln¹, skoro jej autorka
uczestniczy³a w jednym posiedzeniu komisji, na 3 by³a nieobecna.
„Dzia³ania w³adz wynika³y z
polityki prawicy, walki z publiczn¹ gospodark¹ lokalow¹” – tak
wypowiedŸ radnej Góralskiej
podsumowa³ Witold Harasim,
który stwierdzi³ tak¿e, ¿e w III
RP nie ma ju¿ budownictwa komunalnego, mo¿e byæ tylko socjalne. W trybie „ad vocem” S.
Góralska przypomnia³a, ¿e w

minionej kadencji nie by³a w
¿adnej partii; „To Witold Harasim jest politykiem – najpierw
PZPR, potem jakoœ inaczej”. W
kolejnym „ad vocem” W. Harasim zapewni³ „Ja wiem, co mówiê, kole¿anka nie wie” i zacytowa³ zapiski z wypowiedzi poprzedniczki.
„Apel o apolitycznoœæ nie odniós³ skutku” – stwierdzi³ z ¿alem Krzysztof Zalewski.
Kontrowersyjn¹, jak siê okaza³o opiniê, wyg³osi³ Jan Mamaj: „Budownictwo komunalne
nie jest najlepszym rozwi¹zaniem: w starych zasobach
mieszka margines spo³eczny;
gdy siê go przekwateruje do
nowych domów - zostan¹ zdewastowane”. Zaprotestowa³ Jacek Wojciechowicz: „Nie mo¿na kwalifikowaæ wszystkich
biednych jako marginesu spo³ecznego.” Podobn¹ opiniê wyrazi³a Sylwia Góralska.
Sesja nie rozstrzygnê³a kilku
podniesionych kwestii: czy trzeba by³o na obrady zaprosiæ prezydenta miasta, radnych Rady
Warszawy i urzêdników odpowiedzialnych za zasoby komunalne? Czy zaproszenie z 10dniowym wyprzedzeniem by³oby wystarczaj¹ce? Zdaniem
Krzysztofa Sirki, prezydent by³
niepotrzebny: „Gdyby by³, zada³by pytania, na które nie mielibyœmy odpowiedzi.”
Zg³oszono równie¿ propozy-

HANI GLIÑSKIEJ
wyrazy najg³êbszego wspó³czucia z powodu
œmierci TATY
sk³adaj¹
kole¿anki i koledzy z pracy

1% dla ZHP
16 lutego br. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
jako jedna z pierwszych organizacji pozarz¹dowych zosta³ zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S¹dowym i otrzyma³ status organizacji
po¿ytku publicznego. Ka¿da osoba fizyczna
mo¿e 1% zap³aconego przez siebie podatku dochodowego przekazaæ na rzecz gromad zuchowych, dru¿yn harcerskich, szczepów Hufca ZHP
Warszawa Praga Pó³noc lub bezpoœrednio na
rzecz samego hufca.
Hufiec praski skupia œrodowiska dzia³aj¹ce na
terenie Bia³o³êki, Targówka, Pragi Pó³noc i Marek. Od wielu lat obecni jesteœmy wœród naszej
spo³ecznoœci lokalnej, podejmujemy szereg dzia³añ na rzecz naszych gmin i dzielnic. Harcerstwo
pe³ni wa¿n¹ rolê w wychowaniu dzieci i m³odzie¿y. Jest partnerem zarówno dla rodziców jak i
dla szkó³. Wykszta³ca postawy obywatelskie nie
ulegaj¹ce patologiom spo³ecznym. Upowszechnia wiedzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce kultury, to¿samoœci narodowej, ochrony przyrody i zdrowia.
Harcerki i harcerze praskiego hufca zdobywaj¹
uprawnienia m.in. turystyczne, ratownicze, ³¹cznoœciowe. Bior¹ udzia³ w organizacji fina³ów
WOŒP, kwestach dla innych potrzebuj¹cych. Komenda hufca od wielu lat organizuje dla zuchów
i harcerzy wypoczynek letni i zimowy, którego
oferta cenowa jest na rynku bardzo atrakcyjna.
Instruktorzy swoj¹ dzia³alnoœæ prowadz¹ ca³kowicie spo³ecznie. Wszystkie zebrane fundusze
przeznaczone s¹ na dzia³alnoœæ statutow¹, w
szczególnoœci na program i organizacjê prowadzonych dzia³añ.

Mo¿na dokonaæ wp³aty na konkretn¹ dru¿ynê
czy szczep.
Rozliczaj¹c siê w tym roku z podatku dochodowego za rok 2003, mo¿emy zmniejszyæ
go o 1 procent zgodnie z art. 27d ustawy. To
jedyny taki przypadek, gdy wp³aty dokonane
w jednym roku uprawniaj¹ do ulgi w innym.
Mo¿na dokonaæ wp³aty na konkretn¹ dru¿ynê
czy szczep.

Rachunek bankowy ZHP
95 1020 1097 0000 7202 0085 8670
Uwaga! Na podstawie porozumienia ZHP z
PKO BP SA wp³aty gotówkowe dokonane na
wskazany wy¿ej rachunek do dnia 30 kwietnia
2004 roku zwolnione s¹ od op³at z tytu³u prowizji.
Szanowni Pañstwo, dziêki dokonanym wp³atom wspomo¿ecie lokaln¹ dzia³alnoœæ harcersk¹.
W imieniu wszystkich zuchów, harcerzy, wêdrowników i instruktorów Hufca Warszawa Praga Pó³noc z góry dziêkujemy za okazane wsparcie.
Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie
Komendy Hufca w Warszawie, ul. Blokowa 3 (budynek OSiR-u Dzielnicy Targówek) w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w godzinach 18.30 – 20.30.
Kontakt e-mail: warszawapragapn@zhp.org.pl
hm. Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc
Komendant Hufca ZHP
Warszawa Praga Pó³noc

ZAK£AD
TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO

(2)

cjê, by o sprawy Targówka walczyli burmistrzowie, uczestnicz¹c w sesjach Rady Warszawy. Andrzej Kobel zaznaczy³
przy tym, ¿e powinni zjawiaæ
siê tam merytorycznie, nie towarzysko. By³y burmistrz radzi³:
„Nie pukaæ, a waliæ do miasta,
by zobaczy³o sytuacjê na Targówku”.
Podobnego zdania by³ Dariusz Klimaszewski, radny
Rady Warszawy: „Skoñczy³ siê
czas negocjowania grzecznego. Trzeba waln¹æ piêœci¹ w
stó³, zebraæ mieszkañców. Nie
ma innej drogi. Ostatni¹ szans¹ dla Targówka bêdzie sesja
Rady Warszawy na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Tu musimy siê w³¹czyæ.”
Na sesji Rady Warszawy Dariusz Klimaszewski wnioskowa³
o wy¿szy bud¿et dla Targówka,
uzasadniaj¹c to stanem infrastruktury i proporcjonalnym
udzia³em mieszkañców dzielnicy w bud¿ecie miasta. Targówek dosta³ 20 mln z³, a Ursynów – o podobnej liczbie mieszkañców – 44 mln z³; Wawer –
24 mln z³, choæ ma o po³owê
mniej mieszkañców. Do przyjêcia wniosku zabrak³o jednego g³osu.
Za obecnoœæ na sesjach
Rady Targówka i lobbowanie
na rzecz tej dzielnicy zgodnie
dziêkowali Dariuszowi Klimaszewskiemu radni kilku klubów.
Zgodnie te¿, 19 g³osami, przy
1 wstrzymuj¹cym siê, przyjêto
uchwa³ê, o której napisaliœmy
w poprzednim numerze.
„Warto by³o te sesjê zorganizowaæ. Kto pos³ucha³ dyskusji – wyci¹gnie wnioski”. Korzystaj¹c z tej zachêty wiceburmistrza J. Wojciechowicza sta³y
obserwator sesji proponuje, by
do przysz³ego regulaminu obrad, w miejsce tak lubianego,
¿e a¿ nadu¿ywanego prawa do
zabierania g³osu poza kolejnoœci¹, „Ad vocem”, wprowadziæ
nowe kategorie: „ad rem” i „ad
personam”. U³atwi to wyborcom ocenê, jak radni wype³niaj¹ powierzon¹ im misjê.
K.

w Warszawie

zaprasza do

ul. Ratuszowa 7/9

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godzinach
pon.-pt. 6-19. Naprawiamy samochody osobowe, dostawcze,
ciê¿arowe ró¿nych marek. Telefon- 619-40-18, 698-21-43
SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy
Stacji Obs³ugi Samochodów.
STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,
niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr Pb95 i U95 o 3 grosze taniej). Oferujemy ON, U95, Pb95. Telefon 698-21-51.
STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.- pt.
7-20, sobota 8-14. Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne samochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹
gazow¹ oraz z hakami holowniczymi. Telefon 670-18-61.
Oferujemy ponadto podmiotom gospodarczym wynajem d³ugo i krótko terminowy samochodów dostawczych i ciê¿arowych. Telefon 698-21-25.
Zapraszamy Szanownych Pañstwa
do korzystania z naszych us³ug.
www.ztswarszawa.pl

Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc informuje, ¿e
19 kwietnia w godz. 14.00-15.30
pe³niæ bêdzie dy¿ur wiceprzewodnicz¹ca SLD
i pose³ na Sejm RP

Katarzyna Maria Piekarska
Zapraszamy do Biura SLD przy placu Hallera 5 lok. 1A

Radosnych, zdrowych,
spokojnych oraz pe³nych
rodzinnego ciep³a
Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczy
Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc
oraz Klub Radnych SLD

ZARZ¥DZANIE
NIERUCHOMOŒCIAMI
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,
W£AŒCICIELE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 zapraszamy do wspó³pracy w zakresie administrowania
nieruchomoœciami
 pomagamy w przygotowaniu audytu energetycznego
i pozyskania kredytu na termomodernizacjê
na ¿yczenie przesy³amy folder o naszej firmie
zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.budner.pl

tel. (22) 622-85-02, fax 625-55-88 kom. 0602-420-272
e-mail: fredyk@budner.pl

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Zgodnie z art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r- Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm .)
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie przewodu
wodoci¹gowego w ul. Twórczej na odc. od istniej¹cej
koñcówki przewodu w tej ulicy (na wysokoœci dzia³ki nr 3/5
z obrêbu 4-16-35) do drogi dojazdowej od ul. Twórczej (na
wysokoœci dzia³ki nr ew. 3/25 w obr¹bie 4-16-35) w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni
od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne
wnioski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 WARSZAWA, tel.
6767670 w pokoju 307 w godzinach pracy Urzêdu.

Przy
OŒRODKU
POMOCY
SPO£ECZNEJ
Dzielnicy Warszawa
Bia³o³êka
ul. Van Gogha 7
dzia³a
PUNKT INFORMACJI
OBYWATELSKIEJ
Jeœli potrzebujesz:
* profesjonalnej pomocy w
trudnej sytuacji ¿yciowej
* informacji o instytucjach
i organizacjach, które mog¹
s³u¿yæ ci pomoc¹
* informacji na temat
indywidualnych praw
i uprawnieñ
* pomocy w napisaniu
podania, wniosku

Zapraszamy
poniedzia³ek w godz. 16-18
œroda 13-16
pi¹tek 15-18.
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Z okazji Œwi¹t
Zmartwychwstania Pañskiego
wszystkim Mieszkañcom
Bia³o³êki
najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci
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Biuro
Rachunkowe
„URKANA” Sp. z o.o.
taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,
ZUS, VAT PIT-y, inne
ul. Rzepichy 8 lok. 77
tel/fax 674-34-12

0606-353-393

sk³adaj¹
Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jerzy Smoczyñski
wraz z Zarz¹dem

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka
Dariusz Ostrowski
wraz z Rad¹

Co to jest Pascha
W jêzyku liturgicznym Wielkanoc nazywana jest Pasch¹
lub Festum Resurectionis
(Œwiêto Zmartwychwstania).
Pascha pochodzi od aramejskiego s³owa Pesach i po polsku znaczy przyjœcie. W zwyczajach ludowych pasch¹ nazywano tak¿e pokarm, który kap³an poœwiêca³ w Wielk¹ Sobotê.
Historycy ¿ydowscy - Filon i
Józef Flawiusz - informuj¹, ¿e
w Palestynie Paschê obchodzono bardzo uroczyœcie, na pami¹tkê wyjœcia Izraelitów z
Egiptu. Œwiêtowano j¹ 14 dnia
pierwszego miesi¹ca roku, zwanego Nizan (trwa³ on od 15 III
do 15 IV). Zabijano wtedy w
œwi¹tyni kozio³ka lub baranka.
By³ to przewa¿nie pi¹tek. Krew
zostawiano, a miêso zabierano
do domów. Œwiêto trwa³o 8 dni.
Jak wiemy z Ewangelii, Jezus
spo¿y³ z uczniami wieczerzê
paschaln¹ jeden dzieñ wczeœniej, we czwartek 13 dnia Nizan. Uczeni ustalili Jego œmieræ

na 14 Nizan (7 kwietnia) 30 r.
n.e. Poniewa¿ najwa¿niejsze
wydarzenia w historii zbawienia
wypad³y w okresie Paschy,

przeto w chrzeœcijañstwie
Zmartwychwstanie nazwano
Pasch¹.
Jak pamiêtamy, Pascha znaczy przyjœcie, a Koœció³ pierwszych wieków, zgodnie z nauk¹
Ewangelii, widzia³ w Zmartwychwstaniu Jezusa symbol
przejœcia ludzkoœci spod w³adzy
szatana pod w³adzê Boga-

Cz³owieka i przejœcia ze œmierci do ¿ycia w wiecznoœci. U ¯ydów czêœci¹ Paschy by³a zawsze ofiara z baranka. Œmieræ
zwierzêcia mia³a okupiæ niejako Bo¿y gniew. Dlatego te¿ od
pocz¹tków chrzeœcijañstwa Jezusa nazywano Barankiem Bo¿ym. Przecie¿ to On z³o¿y³ z
siebie przeb³agaln¹ ofiarê na
krzy¿u za grzechy wszystkich
ludzi.
Dlatego figurka baranka z
krzy¿em i chor¹giewk¹ wesz³a
do liturgii, rzeŸby i malarstwa
chrzeœcijañskiego, wyobra¿aj¹c
osobê Chrystusa zwyciê¿aj¹cego œmieræ.
W maju 325 r. Sobór Nicejski
ustali³ termin œwiêcenia Wielkanocy jako dnia zmartwychwstania Chrystusa, na niedzielê po
14 Nizan, co odpowiada³o
pierwszej niedzieli po wiosennej pe³ni ksiê¿yca. Koœció³
aleksandryjski mia³ zajmowaæ
siê okreœleniem dok³adnej daty
tej niedzieli na ka¿dy rok.
oprac. Micha³ Gajownik

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

=+

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

Bielizna
dzienna i nocna

STOLNATEX

niej
a
t
j
na
ul. Oliwska 26A
na
e
dni tel./fax 675-09-97, 513-60-51
Bró

oferuje

OKNA
PARAPETY
DRZWI

50% biustonosze
gorsety
TANIEJ

body

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

RATY, TANI FACHOWY MONTA¯, TRANSPORT GRATIS

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi “POMOST” serdecznie zaprasza do Punktu Aktywizacji Zawodowej
osoby niepe³nosprawne, chore psychicznie zainteresowane podjêciem aktywnoœci zawodowej.
PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ mieœci siê
w siedzibie Stowarzyszenia POMOST,
ul. Wincentego 85, tel. 614 16 49
(w godz. pracy punktu).
Konsultacje odbywaj¹ siê we wtorki i œrody
w godzinach 16–18.
Zajêcia grupowe dla osób niepe³nosprawnych chorych psychicznie zarejestrowanych w punkcie odbywaj¹ siê w czwartki w godzinach 16 – 18.

BIURO
KSIÊGOWE

KOMUNIE, WESELA
CHRZCINY, IMIENINY BANKIETY
OKOLICZNOŒCIOWE
do 45 osób
bogate i atrakcyjne menu od 65 z³
2 dania gor¹ce,
przek¹ski, deser lodowy
tel. 679-81-06 do 16, 0692-600-178
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Artyœci z prawego brzegu

Dzieñ œmierci
Mozarta
Wra¿liwoœæ, prawda, uczciwoœæ, niezale¿noœæ, nonkonformizm to wartoœci nale¿¹ce do
œwiata, który bezpowrotnie odchodzi. Dzisiejszy œwiat bazuje
na snobizmach - domaga siê od
jednostki si³y przebicia, d¹¿enia
do kariery, zarabiania pieniêdzy,
szybkiego i pobie¿nego konsumowania pop kultury. Te wartoœci
s¹ niczym dla Niny Czerkies, autorki dramatu wystawianego w
Mellinie Sztuki przy Bia³ostockiej 22.
Urodzona w S³onimiu na Bia³orusi, absolwentka wydzia³u aktorskiego Pañstwowego Instytutu
Sztuki Teatru w Moskwie, gra³a na
deskach Moskwy i Miñska m.in.
Oliwiê w „Wieczorze Trzech Króli”
Szekspira i Ofeliê w „Hamlecie” te-

go¿. Ma na swoim koncie kilka ról
filmowych. Wysz³a za m¹¿ za klasycznego pianistê Janusza Grzel¹zkê i w 1985 roku zamieszka³a w
£odzi, gdzie w Teatrze Studyjnym
zrealizowa³a monodram „Po¿egnanie z Europ¹”. W tym mieœcie wyre¿yserowa³a równie¿ „Mewê” Czechowa dla studentów roku dyplomowego PWSTTiF. Wystêpuje z recitalami piosenek poetyckich do
tekstów w³asnych i m.in. Anny Achmatowej, Bu³ata Okud¿awy, Borysa Pasternaka, W³odzimierza Wysockiego. Piosenki prezentowa³a w
Krakowie, £odzi, Poznaniu, Warszawie, Wroc³awiu i poza granicami kraju - w Finlandii i Francji. W
1993 roku na deskach Teatru Eksperymentalnego w Moskwie wystawiono sztukê jej autorstwa „Norma
i schizofrenia”.
Nina Czerkies od kilku lat mieszka w Warszawie, na Pradze Pó³noc.
Œwiadomie wybra³a tê czêœæ stolicy, choæ przyjaciele odradzali. Pokocha³a star¹ Pragê, miejsce, które powoli staje siê Mekk¹ artystów.
„Dzieñ œmierci Mozarta” to najnowszy dramat Niny Czerkies wyre¿yserowany przez Witalija Bor kowskiego, dyrektora artystycznego Teatru w Witebsku z oszczêdn¹,
ascetyczn¹ scenografi¹ W³adimira
Matrosowa.
- Do wyre¿yserowania tej sztuki

przymierza³o siê kilku polskich re¿yserów, ale jakoœ tak opornie to
sz³o. Graj¹ca w sztuce aktorka,
moja przyjació³ka Katarzyna Kowalska powiedzia³a „S³uchaj, musisz œci¹gn¹æ kogoœ z Bia³orusi czy
z Rosji. Tylko ktoœ stamt¹d jest w
stanie zrozumieæ twoje intencje”.
Tak te¿ zrobi³am. Kasia mia³a racjê. Mia³a racjê równie¿ w innej
sprawie. Sztuka mia³a mo¿nych
sponsorów, gotowe by³y dekoracje,
mieliœmy wspania³e stroje, mia³a
byæ produkcj¹ telewizyjn¹. Wybuch³a afera Rywingate i wszystko
prys³o jak mydlana bañka. Zupe³nie
siê za³ama³am i powiedzia³am, ¿e
widocznie ci¹¿y nad sztuk¹ jakieœ
fatum - mia³am podstawy, by tak
myœleæ, prze¿y³am w tym czasie
rodzinny dramat. P³aka³am, chcia-

³am rzuciæ wszystko. Ówczesny re¿yser twierdzi³, ¿e inscenizacja nie
wyjdzie w teatrze, ¿e jest bardzo
telewizyjna. Wtedy Kasia znów powiedzia³a - grajmy to, ale grajmy dla
ludzi. ZnaleŸliœmy to wspania³e
miejsce w Mellinie Sztuki, znaleŸli
siê sponsorzy i gramy dla ludzi,
w³aœnie na Pradze. Odbiór jest
wspania³y. 19 kwietnia bêdzie ju¿
dziewi¹te przedstawienie - mówi
Nina Czerkies, autorka dramatu.
- Od pocz¹tku czu³am, ¿e ten dramat powinien byæ grany przed
¿yw¹ widowni¹. Gdyby by³ zrobiony szybko, dla potrzeb telewizji, pod
pieni¹dze, które nañ przeznaczono
nie mia³by sensu. Zrobilibyœmy to,
przeciw czemu jest ta sztuka - mówi
Katarzyna Kowalska, graj¹ca w
sztuce Irenê.
Gdyby patrzeæ na jedn¹ tylko
warstwê sztuki opowiada o starciu
siê dwóch kultur - Wschodu i Zachodu. I nie ma wiêkszego znaczenia czy t³em dla dramatu jest Polska, czy jakikolwiek inny s³owiañski kraj. Ma³pie naœladownictwo
modeli pop kultury, uniformizacja,
macdonaldyzacja, globalizowanie
siê postaw i pseudowartoœci. W
„Dniu œmierci Mozarta” intelektualiœci dawno wyemigrowali wewnêtrznie, ale nie s¹ wolni od niepokojów czy aby na pewno opowiedzieli siê po w³aœciwej stronie. Gdy-

by spojrzeæ na Maszê, gran¹ przez
Ninê Czerkies - g³ówn¹ postaæ dramatu - z jednej tylko perspektywy
wyraŸnie widaæ, ¿e prze¿ywa epizod
depresyjny. Jest aktork¹ rozdart¹
pomiêdzy Moskw¹ i Warszaw¹, wybra³a sztukê, nic poza aktorstwem
nie jest w stanie jej porwaæ. Nie zarabia pieniêdzy, ze swojej mi³oœci do
wy¿szej kultury jest dumna, ale widzi jak bardzo ró¿ni siê od ludzi sukcesu i czuje siê œmieszna i staromodna. M¹¿ Maszy, grany przez
Cezarego Nowaka, stoi na pograniczu dwóch œwiatów - rozumie rozterki ¿ony, sam bowiem jest artyst¹
muzykiem, ale równoczeœnie jako
wykszta³cony filozof straci³ z³udzenia - ma œwiadomoœæ, ¿e czysta
sztuka jest u³ud¹. Uwa¿a, ¿e ka¿dy
powinien pracowaæ, on sam musi
pracowaæ, bo trzeba ¿yæ. Dla Maszy
praca, która nie jest misj¹ jest niczym. Przyjaciel Maszy, lekarz, grany przez Waldemara Kownackiego,
aktora Teatru Narodowego, jest pozornie cz³owiekiem sukcesu. Ma
dobr¹ pracê, pieni¹dze, ale jego prywatne ¿ycie leg³o w gruzach. Rozwodzi siê, chwilowo mieszka we w³asnym gabinecie, jest zwi¹zany z
dwiema kobietami. W pewnym sensie jest przegrany, ale nie jest cyniczny i nie straci³ ciep³a. Potrafi

wspó³odczuwaæ z zagubion¹ Masz¹,
ale nie potrafi jej pomóc.
- Lekarz poszukuje w swojej przesz³oœci uzasadnienia dla teraŸniejszoœci, poszukuje zakorzenienia w
tradycji. Jedzie na Wileñszczyznê,
sk¹d pochodz¹ jego rodzice. Nie
znajduje ju¿ ¿adnych zabudowañ

dawnego maj¹tku, jedynie stare
drzewo. To ma³o, ale wystarczy, by
poczuæ odrobinê optymizmu - mówi
Waldemar Kownacki. Irena, grana
przez Katarzynê Kowalsk¹, jest jego
drug¹ przyjació³k¹. Próbuje mu pomóc pozbieraæ siê po rozwodzie, ale
jej m³ody wiek ma swoje prawa. Domaga siê sukcesów, kariery i pieniêdzy. M³odego artystê gra Ignacy
Grzel¹zka, syn Niny Czerkies. Nie
jest aktorem, studiuje w Warszawskiej Akademii Muzycznej. Jest
uzdolnionym wiolonczelist¹. M³ody
artysta jest wyraŸnie rozdarty miêdzy œwiatem pop kultury i kultury
wy¿szej. Walczy o wyra¿enie siebie
w warunkach cywilizacji informatycznej. Tworzy muzykê z pogranicza klasycznej i nowoczesnej.
Brzmienie wiolonczeli splata siê ze
sztucznymi dŸwiêkami syntezatora
(oryginaln¹ muzykê do sztuki napisa³ Micha³ Tulma-Sut, kompozytor
doceniony na ubieg³orocznej Warszawskiej Jesieni). Do muzycznej
oprawy sztuki wykorzystano równie¿ utwory Wolfganga Amadeusza
Mozarta. Muza i przyjació³ka artysty, grana przez Magdalenê Olszewsk¹ jest zindoktrynowana przez

wspó³czesny œwiat i na tak¹ mod³ê
próbuje kszta³towaæ artystê. Ponosi pora¿kê. Nad œwiatem dramatu
czuwa Niañ, grany przez Bogus³awa Misiewicza - opiekun Maszy, inspiruj¹cy Ignacego, przygl¹daj¹cy
siê wszystkim osobom dramatu,
próbuj¹cy wprowadzaæ ³ad, spajaæ,
³agodziæ konflikty. To archetyp Boga
- pozostawiaj¹cy ludziom woln¹
wolê, mog¹cy jedynie ubolewaæ nad
u¿ytkiem, jaki zeñ robi¹. W dramacie roi siê od postaci archetypowych
- archetypy s³owiañskoœci, kultury
Wschodu i Zachodu i te najbardziej
uniwersalne jak Niañ. Dodatkowym
atutem dramatu jest narracja - u¿ywaj¹c terminu muzycznego - legato. Katarzyna Kowalska okreœli³a
ten typ narracji - Czechow w stopklatce.
El¿bieta Gutowska

„Dzieñ œmierci Mozarta”
mo¿na bêdzie obejrzeæ
19 kwietnia o godz. 19
w Mellinie Sztuki
przy Bia³ostockiej 22.
Wstêp wolny.

Na Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego
pragniemy z³o¿yæ wszystkim mieszkañcom Targówka
najlepsze ¿yczenia,
by zwyciêstwo ¯ycia nad œmierci¹ i Mi³oœci nad grzechem
by³o Ÿród³em wewnêtrznego pokoju, g³êbokiej radoœci
oraz niezachwianej nadziei w ca³ym naszym ¿yciu.
Przewodnicz¹cy
Rady Dzielnicy Targówek
Maciej Œwiderski
wraz z Rad¹

Burmistrz Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy
Romuald Gronkiewicz
wraz z Zarz¹dem
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APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”
♦ bezp³atne badanie s³uchu
♦ zakup i serwis aparatów s³uchowych
♦ indywidualne wk³adki do uszu
♦ baterie i œrodki pielêgnacyjne
ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84
poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16
tel.

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

Jak i co leczyæ
Tylko raz w miesi¹cu mo¿na
zapisaæ siê na zabiegi fizykoterapii w przychodni na placu Hallera – taki sygna³ czytelniczki by³
impulsem do odwiedzenia placówki przez wys³annika NGP.
Oczekuj¹cych na zabieg pacjentów zapytaliœmy, jak d³ugo
musieli czekaæ na rozpoczêcie
zaleconych zabiegów. Prawie
wszyscy narzekali na odleg³e
terminy: 2-4 miesi¹ce. By³y te¿
odpowiedzi: miesi¹c, 2- 3 tygodnie, pó³tora tygodnia, szybciej
ni¿ w Szpitalu Bródnowskim.
Dobrze oceniano fachowoœæ
personelu i uprzejmoœæ obs³ugi.
Kolejka po numerki ustawia siê

dwa razy: ok. godz. 5 – 6 na zabiegi przedpo³udniowe (8–12) i
od 12 na popo³udniowe (13–18).
Czêœæ pacjentów akceptuje ten
system; inni uwa¿aj¹, ¿e powinni byæ przyjmowani w kolejnoœci
przyjœcia, bo wzorowany na
urzêdach pocztowych system
zmusza do niepotrzebnego wyczekiwania.
Zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e gros pacjentów jest niezadowolonych. Z dostêpnoœci¹ do
zabiegów nie jest tak, jak powinno byæ. Gdyby nasza przychodnia œwiadczy³a us³ugi tylko dla
pacjentów z centralnej Pragi, bylibyœmy w komfortowej sytuacji

zadbaj o przyjaciela
Zbli¿aj¹ siê œwiêta Wielkiej Nocy, a wraz z nimi mog¹
przy porannej mszy byæ g³oœne wystrza³y. O tym, jak w
tym czasie chroniæ naszych ulubieñców Nowa Gazeta Praska rozmawia z URSZUL¥ PLUT¥ z fundacji “Psi anio³”.
Dlaczego psy tak fatalnie
reaguj¹ na huki i wystrza³y?
Musimy zrozumieæ, ¿e psy
maj¹ zupe³nie inn¹ ni¿ cz³owiek
wra¿liwoœæ na dŸwiêki. Huk
wystrza³ów jest dla nich wrêcz
bolesny, dlatego chowaj¹ siê,
nawet bêd¹c w domu, w najg³êbsze k¹ty. Znam osoby, które w Sylwestra musz¹ siedzieæ
z psami w domu, pakuj¹ je do
wanny i otulaj¹ ko³dr¹. Czworonogi, które s¹ akurat na spacerze, ale nie na smyczy, mog¹
wpaœæ w pop³och i panikê, co
objawia siê oczywiœcie gnaniem
na oœlep. W rezultacie b³¹dz¹,
w najlepszym razie trafiaj¹ do
schroniska, a w najgorszym
wypadku miewaj¹ kolizje z samochodem.
W jaki sposób mo¿emy zapobiec ich ucieczkom? Czy
psy w mieœcie powinny zawsze chodziæ na smyczy?
Na pewno w okresie ró¿nego rodzaju œwi¹t i festynów, kiedy mo¿emy przewidzieæ wystrza³y petard, lepiej jest zmniejszyæ ryzyko utraty psa poprzez
krótsze spacery, a ju¿ na pewno powinien byæ na smyczy. Ta
uwaga dotyczy nawet tych m¹drych piesków, do których
mamy wielkie zaufanie i wiemy, ¿e przybiegn¹ na ka¿d¹
nasz¹ komendê. Czy na co
dzieñ Azorki powinny chodziæ
na smyczy? W œwietle prawa

tak, ale to taki sam przepis jak
ten o sprz¹taniu psich odchodów – nie dzia³a. Myœlê, ¿e to
jest tak, ¿e z jednej strony
urzêdnicy te¿ rozumiej¹, ¿e pies
musi mieæ trochê ruchu, a z drugiej, ka¿dy odpowiedzialny
opiekun psa, zna swojego przyjaciela i dobrze wie czy i kiedy
mo¿e pozwoliæ mu na swobodne bieganie. S¹ takie, których
w ogóle nie mo¿na spuœciæ ze
smyczy, bo zwiej¹, a inne nie
odchodz¹ na bezpieczn¹ w ich
pojêciu odleg³oœæ i przychodz¹
na ka¿de zawo³anie.
Co robiæ, gdy jednak ulubieniec zginie nam z oczu?
No có¿, tradycyjnie: pytaæ,
naklejaæ og³oszenia, ale te¿ telefonowaæ do instytucji powo³anych do przechowywania bezdomnych zwierz¹t, szczególnie
okolicznych. Myœlê, ¿e wiêkszoœæ znalezionych psów odwo¿ona jest na Paluch (846 02
36), lub do Celestynowa (789
70 61). Telefony ma³ych schronisk lokalnych (Józefów i Nasielsk k/Legionowa, Milanówek,
Ko³biel, Konstancin i inne) s¹
dostêpne w Towarzystwie Opieki nad Zwierzêtami (831 98 94).
Jest te¿ ogólnowarszawski
punkt zgubiono-znaleziono prowadzony przez pani¹ Ewê Rejment (844 70 06 w godz. 18.3019.30). Mo¿na szukaæ te¿ swojego pieska w Azylu pod Psim

Anio³em w Falenicy (612 62 97).
Na stronie internetowej
(www.psianiol.org.pl) w dziale
adopcje, zamieszczamy zdjêcia
przyprowadzonych lub znalezionych czworonogów. Na ¿yczenie zainteresowanch zamieszczamy te¿ fotografie psów
zagubionych, przys³ane przez
w³aœcicieli.
Jak zabezpieczyæ psiaka,
¿eby zosta³ najszybciej odnaleziony?
System chipów nie dzia³a.
Mam nadziejê, ¿e zmieni siê to

w najbli¿szej przysz³oœci. Najlepszym, najtañszym i bardzo
skutecznym sposobem jest
umieszczenie informacji z adresem lub przynajmniej numerem
telefonu na obro¿y. Uchroni nas
i psa przed rozpacz¹ i gehenn¹
poszukiwañ. Bardzo gor¹co
apelujê do wszystkich opiekunów naszych mniejszych braci
(koty te¿!) – zaopatrzcie swoje
zwierzêta w podstawowe informacje jeszcze dziœ!
Rozmawia³a Ludmi³a Milc
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Dekor Styl
poleca






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

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21
tel. 466-01-03

firanki, zazdrostki
tkaniny zas³onowe
karnisze, dr¹¿ki
akcesoria dekoracji okien
¿aluzje, verticale, rolety
Projektujemy komputerowo
szyjemy dekoracje
montujemy karnisze,
rolety, ¿aluzje

– mówi Barbara Szewczyk, z-ca
kierownika Przychodni Rodzinnej Centrum Diagnostyczno –
Specjalistycznego – Zg³aszaj¹
siê jednak równie¿ pacjenci z
odleg³ych terenów, np. Bia³o³êki, Legionowa. Dziœ przyjêliœmy
kilka osób z Tarchomina, ¯oliborza i Ochoty. Mówi¹, ¿e w przychodniach bliskich ich miejsca
zamieszkania bardzo trudno dostaæ siê na zabiegi, a nasz¹ polecili im znajomi lub rodziny z
Pragi. W specjalistyce nie obowi¹zuje rejonizacja.
Barbara Szewczyk przekonuje, ¿e obecnie dostêpnoœæ zabiegów fizykoterapii jest du¿o
lepsza ni¿ poprzednio. W kontrakcie z NFZ na rok 2004 nast¹pi³a zmiana: lekarze pierwszego kontaktu i wszyscy lekarze
specjaliœci mog¹ kierowaæ pacjentów na rehabilitacjê i fizykoterapiê. Lekarze specjaliœci,
szczególnie ortopedzi, od razu
na skierowaniu mog¹ okreœliæ,
ile zabiegów i jakiego rodzaju
nale¿y wykonaæ danemu pacjentowi. Wtedy pomijany jest
lekarz rehabilitacji. Do niego kierowani s¹ tylko pacjenci, którzy
wymagaj¹ konsultacji, bo maj¹
problemy zdrowotne innego rodzaju. W przychodni przy pl.
Hallera lekarz rehabilitant przyjmuje raz w tygodniu, w „centrali” SZPZOL przy ul. Jagielloñskiej 34 przyjêcia s¹ 4 razy w
tygodniu.
Nasza rozmówczyni potwierdza, ¿e w koñcu ubieg³ego roku
pacjenci musieli op³acaæ niektóre zabiegi. Rozumie rozgoryczenie ludzi, którzy p³ac¹ sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne. Wyjaœnia przyczyny decyzji podjêtej przez dr Alinê Chrabou-Sura,
dyrektora Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc przy ul. Jagielloñskiej 34, którego czêœci¹ jest
przychodnia przy pl. Hallera. W
koñcu 2003 roku w 3 poradniach
(fizykoterapia, alergologia, ginekologia) koñczy³y siê kontrakty
specjalistyczne. Pani dyrektor 3krotnie interweniowa³a w NFZ,
sygnalizuj¹c, ¿e bêdzie zmuszona zamkn¹æ te poradnie, a pacjenci zostan¹ pozbawieni opieki. OdpowiedŸ nie nadesz³a. Pozosta³ wybór: zamkn¹æ poradnie, zwolniæ lekarzy i pielêgniarki – albo udostêpniaæ pacjentom
us³ugi za cenê, jak¹ p³aci³ NFZ:
40 z³ za kompleksow¹ poradê (w
tym diagnostykê) w alergologii;
35 z³ w ginekologii; 40 z³ w fizykoterapii (porada i 5 zabiegów).
Dla pacjentów by³o to korzystniejsze ni¿ us³ugi gabinetów prywatnych, które maj¹ kontrakty z
NFZ tylko na refundacjê leków;
wszystkie badania i diagnostykê trzeba op³acaæ osobno.
Barbara Szewczyk zapewnia,
¿e lekarzom z przychodni przy
pl. Hallera zale¿y na dobrych
kontaktach z pacjentami. Przyjmuje uwagi i interwencje dotycz¹ce funkcjonowania placówki.
P.S. Nad now¹ ustaw¹ zdrowotn¹ pracuj¹ obecnie cztery
zespo³y. Wkrótce siê przekonamy, co bêdzie zawiera³ tzw. koszyk œwiadczeñ gwarantowanych (to, co nale¿y siê nam za
darmo, w ramach ubezpieczenia), do jakich us³ug pacjent bêdzie musia³ dop³acaæ, jakie
œwiadczenia bêd¹ pe³nop³atne.
K.

7

Andrzej Kordalewski
rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
i mechanicze
• zegary œcienne
i pod³ogowe
• zegary antyczne
Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)
tel. 619-72-33

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13

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

Dom Kultury
„Praga”
ul. D¹browszczaków 2
tel. 618 41 51

zaprasza
8.04 (czwartek), godz. 18 „Recitale Praskie” - Aleksandra
Resztik - sopran, Aleksandra
Or³owska - sopran przy fortepianie - Katarzyna Soko³owska
15.04 (czwartek), godz. 18 „Wielcy Panowie Dwaj - Jeremi
Przybora i Jerzy Wasowski” koncert wspomnieniowy
19.04 (poniedzia³ek), godz.
17.30 - „Imprezy krasnoludkowe” przedstawienie dla dzieci
pt. „Z malowanej skrzyni”
20.04 (wtorek), godz. 18 „Praskie Spotkania z Gwiazd¹”
Marta Lipiñska; gospodarz wieczoru - Jerzy WoŸniak
22.04 (czwartek), godz. 18
Koncert uczniów Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I st. im.
St. Moniuszki
26.04 (poniedzia³ek), godz.
18 - Koncert operetkowy dla
Seniorów
28.04 (œroda), godz. 18 Koncert galowy uczniów Szko³y Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zarêbskiego
29.04 (czwartek), godz. 18 „Wieczory poetycko-muzyczne”
- wieczór poœwiêcony twórczoœci Aleksandra B³oka.
WSTÊP WOLNY
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Mistrzynie z MUKS
W pi³kê no¿n¹ graj¹ ofensywnie, po mêsku. Nie
oszczêdzaj¹ siê na boisku, co nie przeszkadza im
byæ dziewczêcymi. Wiedz¹ czego chc¹, s¹ twarde
i zdecydowane. Dziewczyny z Miêdzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Praga Warszawa” s¹ na boisku od 2001 roku. Zwyciê¿aj¹. W ubieg³ym roku zdoby³y Mistrzostwo Polski w kategorii
juniorek m³odszych podczas fina³ów IX Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Letnich w
Ustce.
Klub powsta³ z inicjatywy rodziców. Jest nieco inny ni¿ pozosta³e kluby sportowe. Doskonaleniu umiejêtnoœci towarzyszy
wychowanie przez sport, œcis³a
wspó³praca ze szko³ami dziewcz¹t, z organizacjami pozarz¹dowymi - g³ównie z Oratorium
im. œw. Jana Bosko prowadzonym przez salezjanów przy Bazylice NSJ na Pradze. Zawodniczki trenuj¹ bardzo systematycznie - latem na p³ycie g³ównej Stadionu X-lecia, zim¹ w
halach sportowych pó³nocnopraskiego DOSiR przy Szanajcy i
Jagielloñskiej. Uczestnicz¹ w
turniejach organizowanych w
Polsce i poza jej granicami, wyje¿d¿aj¹ na weekendowe zgrupowania, na zimowe i letnie obozy kondycyjne. Dziel¹ siê na
dwie kategorie wiekowe - rocznik 1990 i starsze oraz rocznik
1991 i m³odsze. W sumie jest ich
ponad siedemdziesi¹t - najstarsza ma 18, najm³odsza 9 lat.
Niemal wszystkie s¹ wychowankami klubu.
Starsze dziewczêta tworz¹
dru¿ynê, która bierze udzia³ w
rozgrywkach II ligi pi³ki no¿nej
kobiet. Podstawowym Ÿród³em
finansowania dzia³alnoœci
MUKS s¹ sk³adki cz³onkowskie
i darowizny rodziców. Czasami
klub mo¿e równie¿ liczyæ - niestety w bardzo niewielkim stopniu - na wsparcie w³adz samorz¹dowych dzielnicy i miasta.
Barwy klubu to biel i b³êkit - takie s¹ koszulki i spodenki, dresy
i kurtki. Poza spektakularnym
zwyciêstwem juniorek do lat 16
w Ustce, m³odsze dziewczêta z
roczników 1992-1994 znalaz³y
siê wœród oœmiu najlepszych polskich dru¿yn zakwalifikowanych
do ubieg³orocznego fina³u Ogólnopolskiego Turnieju Pi³karskiego im. Marka Wielgusa w I³awie.
Podczas tych rozgrywek najm³odsze zawodniczki MUKS
„Praga Warszawa” zajê³y drugie
miejsce i zdoby³y zaszczytny tytu³ wicemistrzyñ Polski w kategorii wiekowej do 11 lat.

Tegoroczny Turniej Mistrzów
„Telekomunikacja Polska Cup
2003”, rozegrany w styczniu w
Ciechanowie, zakoñczy³ siê dla
dziewcz¹t - w kategorii wiekowej
1992 i m³odsze - tytu³em mistrzyñ Polski w halowej pi³ce
no¿nej. Z innych sukcesów praskiej dru¿yny dziewcz¹t warto
wspomnieæ o wygranych w ogólnopolskich turniejach pod patronatem PZPN - by³o ich wiele. Za
spektakularny sukces nale¿y
uznaæ fakt, i¿ kilka dziewcz¹t z
roczników 1986 - 1988 jest powo³ywanych do kadry reprezentacji Polski juniorek U-16 (do lat
16) i U-19 (do lat 19), w tym trzy
z nich regularnie. Warto wymieniæ ich nazwiska - Kinga Œwiderska, Magdalena Lewandowska
i Dominika Machnacka. Gra³y
m.in. w Moskwie i Brukseli. W
roku 2002 na Mistrzostwach
Œwiata Fox Kids Cup w Barcelonie Patrycja Mroczek z MUKS
„Praga Warszawa” uzyska³a tytu³ najlepszej bramkarki œwiata.
Sezon 2002/2003 zaowocowa³
dla zawodniczek ze starszych
roczników uczestnictwem w rozgrywkach II ligi kobiecej pi³ki
no¿nej. Na zakoñczenie pierwszego sezonu rozgrywek praskie
dziewczêta znalaz³y siê na
pierwszym miejscu w grupie mazowieckiej. Szczegó³y dotycz¹ce rozgrywek ligowych i innych
wydarzeñ z ¿ycia klubu mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej
www.oratorium.waw.pl/pragawarszawa. M³odsze dziewczêta
trenuje Marek Anglart, starsze Grzegorz Machnacki. Nad duchow¹ kondycj¹ zawodniczek
czuwa kapelan klubu - ks. Dariusz Husak, salezjanin, kierownik Oratorium im. œw. Jana Bosko. Prezesem klubu jest Grzegorz Œwiderski - to on dba o to,
by zawodniczki mia³y jak najlepsze warunki do doskonalenia
swoich pi³karskich umiejêtnoœci.
Z dziewczêtami m³odszymi i
ich trenerem rozmawiam w czasie sobotniego treningu w DOSiR przy Jagielloñskiej. Mo¿emy

chwilê posiedzieæ w kawiarence,
trening zacznie siê z opóŸnieniem, trochê przeci¹gn¹³ siê turniej sportowy. Marta Wypychowska jest w klubie od stycznia tego
roku. - Dziewczyny przyjê³y mnie
bardzo dobrze, czujê siê tak jakbym by³a tu od dawna. Chodzê
do VI klasy. Do klubu wci¹gnê³a
mnie kole¿anka, lubiê graæ w pi³kê no¿n¹ i wcale nie uwa¿am,
¿e jest to gra tylko mêska. Kasia
Jandzio, „Jandziora” gra w
MUKS nieca³e dwa lata, a ju¿
jest w swojej kategorii wiekowej
najlepsz¹ bramkark¹ w Polsce.
Ma 12 lat. Pytam, czy coœ chroni j¹ od uderzeñ pi³ki. - Nie, nic
mnie nie chroni. Raczej nie przepuszczam bramek. Ogra³yœmy
Czêstochowê, Radom, Tomaszów Mazowiecki, Micha³owo,
Brzydowo, Sianów. Klaudia
B³aszkowska „Sza³wia”, prawa
pomoc, jest w klubie od trzech
lat. Na pytanie laika co robi prawa pomoc odpowiada z uœmiechem - Najczêœciej kopie pi³kê.
Jakie¿ to proste. Martyna Szymanik jest w klubie od dwóch lat.
Jak mówi trener - mocno uwija
siê na boisku, najczêœciej jako
pomoc. Wujek Kasi Zieliñskiej
gra w Legii Warszawa. Kasia, dla
kole¿anek „Zio³o”, choæ ma dopiero 13 lat ju¿ zd¹¿y³a strzeliæ
setki goli. NajwyraŸniej idzie w
œlady wujka. Ola S³owiñska,
„S³owik” jest niedu¿a, ale bardzo szybka. - Uwielbiam graæ w
pi³kê, w klubie jestem ju¿ dwa
lata, mam na swoim koncie sporo goli. Klaudia Krawczyñska,
„Shrek” te¿ nie ma zbyt têgiej
postury, ale jako obroñca jest
œwietna. W klubie gra dwa lata.
Klaudia Staniszewska, graj¹ca
w prawym ataku, wpakowa³a do
bramki przeciwniczek na ró¿nych turniejach wiele goli. Kasia
Lewandowska, „Piggy” gra doskonale. Na Halowych Mistrzostwach Polski w Pi³ce No¿nej zosta³a okrzykniêta najlepsz¹ zawodniczk¹. - W³aœciwie w ka¿dej kategorii wiekowej mo¿emy
wystawiæ zawodniczki na turnie-

jach. Nasze dziewczyny s¹ naprawdê dobre, ¿eby tak graæ
trzeba oczywiœcie mieæ predyspozycje, ale trzeba równie¿ regularnie trenowaæ. Grupa m³odsza ma treningi dwa razy w tygodniu po dwie godziny, grupa
starsza - trzy razy. Za hale, które wynajmujemy od DOSiR-u
p³acimy ok. 3 tys. z³ miesiêcznie,
a przecie¿ na systematyczne zajêcia z dzieæmi takie dzielnicowe obiekty sportowe powinny
byæ udostêpniane za symboliczn¹ odp³atnoœci¹. Za korzystanie
z boiska na stadionie X-lecia w
sezonie letnim p³acimy miesiêcznie ponad 2 tys. z³. DOSiR
pomaga nam jeœli chodzi o zapewnienie transportu na zawody. W ubieg³ym roku nie dostaliœmy ani z³otówki dofinansowania z miasta, a przecie¿ godnie
reprezentujemy stolicê i Pragê
Pó³noc. Mo¿e uda siê w tym
roku. Naprawdê nie potrzebujemy wiele - wystarczy 50 tys. z³
na ca³y rok dzia³alnoœci. Bez pieniêdzy nie damy rady funkcjonowaæ. Pozostanie nam rozpuœciæ
dziewczyny do domów. By³oby
szkoda, bo s¹ naprawdê dobre i
lubi¹ graæ w pi³kê. One wygrywaj¹ z ch³opcami. W styczniu
tego roku zagra³y w Jaktorowie
mecz pokazowy z dru¿yn¹, w
której byli m.in. sêdziowie pi³karscy. Mecz zakoñczy³ siê remisem 8:8. W Zielonce zagra³y z
samorz¹dowcami. W dru¿ynie
“Wybrañców Narodu” wyst¹pi³
goœcinnie pi³karz - Roman Kosecki i w³aœciwie tylko on strzela³ gole. Mecz, który by³ jednoczeœnie wspania³¹ zabaw¹, zakoñczy³ siê wynikiem 4:3 dla
dziewcz¹t. Prawdziwe problemy
finansowe jeszcze przed nami.
Kiedy wejdziemy do ekstraklasy
na dzieñ dobry trzeba bêdzie wy³o¿yæ 100 tys. z³. Myœlê z wielkim niepokojem sk¹d je weŸmiemy - martwi siê Marek Anglart,
trener dziewcz¹t i wiceprezes
klubu. - Oprócz treningów i zawodów nasz¹ rol¹ jest czuwanie
nad ogólnym rozwojem dziewcz¹t w procesie wychowania
przez sport. Poza œcis³ymi kontaktami z ich rodzicami i szko³ami oferujemy w Oratorium przy
Kawêczyñskiej zajêcia z dr Ma³gorzat¹ Graczyk, psychologiem.
Dziewczêta nabywaj¹ umiejêtnoœci spo³ecznych, ucz¹ siê
asertywnoœci i odbywaj¹ treningi zastêpowania agresji. Ja s³u¿ê swoj¹ skromn¹ osob¹ jako
opiekun duchowy. To wa¿ne, aby
towarzyszyæ zawodniczkom w

US£UGI
KSIÊGOWE
pe³en zakres

ul. Bie¿uñska 1
tel. 678-20-28
0606-398-653
ceny konkurencyjne

odkrywaniu prawdziwych i trwa³ych wartoœci. Mamy równie¿
wiele spotkañ integracyjnych,
wspólnie z dziewczêtami i ich rodzinami œwiêtujemy przy okazji
Bo¿ego Narodzenia czy Wielkiej
Nocy - mówi ks. Dariusz Husak,
kapelan klubu.
Ostatnim - co nie oznacza najmniej wa¿nym - ogniwem w tym
³añcuchu s¹ rodzice dziewcz¹t.
Wyrozumiali, cierpliwi, tworz¹cy
dobr¹ atmosferê, zawsze chêtnie pomagaj¹cy swoim córkom.
Mog¹ byæ z nich dumni. Przyje¿d¿aj¹ z ró¿nych czêœci Warszawy i spoza niej. Cierpliwie
czekaj¹ dwie godziny na zakoñczenie treningu. - Nie mog³abym
tego odmówiæ swojej córce, choæ
czasem jest mi trudno i jestem
zmêczona. Ona kiedyœ powiedzia³a „Mamo, nie odbieraj mi
tego, to jest mój tlen” - mówi
mama jednej z zawodniczek. Trener nie odpuœci im ani minuty, jest twardy, ale mówi¹ o nim
„nasz kochany trenerek”. Córka
kocha graæ w pi³kê. Grywa w turniejach miêdzyklasowych w
swojej szkole. Po jednym z nich

zapyta³em jaki by³ wynik. Odpowiedzia³a, ¿e 8:2 dla jej klasy.
Zapyta³em, ile goli strzeli³a. Spojrza³a na mnie z najwy¿szym
zdziwieniem i powiedzia³a „No
jak to, nie wiesz? Osiem!” - opowiada z uœmiechem ojciec zawodniczki. - Wspania³a jest atmosfera tego klubu. Wszyscy
czujemy siê tu jak w rodzinie. Dla
naszej córki gra w pi³kê jest autentyczn¹ pasj¹. Wszystkie s³uchaj¹ trenera jak wyroczni. Nie
ma objadania siê s³odyczami
przed turniejami, nie ma mowy
o Mac Donaldsach. Jeden posi³ek, bez najadania siê i s¹ wyniki. No i oczywiœcie regularny trening - mówi¹ rodzice innej zawodniczki.
Jest bardzo ch³odno, ale
dziewczyny s¹ ju¿ na boisku. W
krótkich spodenkach i podkoszulkach bez rêkawów. Im nie
jest zimno. Biegaj¹ po boisku,
pokrzykuj¹. Przez ich dziewczêce g³osy przebija siê zdecydowany g³os trenera. JedŸ, jedŸ,
jedŸ ..., nie stójcie w kupie, zagraj do ty³u, graj, ju¿ graj ...
El¿bieta Gutowska

nowa gazeta praska

XVIII sesja Bia³o³êki

Pod znakiem bezpieczeñstwa
Takiej iloœci mundurowych
dawno nie widzia³a sala konferencyjna bia³o³êckiego ratusza.
Czasy s¹ niebezpieczne, trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e bezpieczeñstwu dzielnicy poœwiêcona
by³a lwia czêœæ sesji. Burmistrz
Jerzy Smoczyñski przypomnia³, ¿e w nowej sytuacji
ustrojowej bezpieczeñstwo
miasta - a co za tym idzie dzielnic i zarz¹dzanie kryzysowe pozostaj¹ w gestii prezydenta Stasiaka, ale w³adze Bia³o³êki nie uwa¿aj¹ siê za zwolnione od czuwania nad bezpieczeñstwem mieszkañców
choæby dlatego, ¿e w dzielnicy
dzia³a delegatura zarz¹dzania
kryzysowego. Kieruje ni¹ Stanis³aw Je¿. Szeroko pojête
bezpieczeñstwo i zarz¹dzanie
kryzysowe ujmuje równie¿
dzia³ania przeciwpowodziowe
przez wzgl¹d na bliskoœæ Wis³y i niesfornej rzeki D³ugiej.
Burmistrz Smoczyñski przypomnia³, ¿e trwaj¹ prace nad modernizacj¹ obwa³owañ tej niewielkiej, ale niebezpiecznej rzeki.
Komisarz Jacek Wiadro zda³
relacjê z dzia³añ policji. Jednostka, mieszcz¹ca siê w najnowoczeœniejszym w stolicy
komisariacie, liczy 106 funkcjonariuszy. To bodaj jedyny komisariat w Warszawie, który mo¿e
siê poszczyciæ tzw. nadetatem.
15 nadprogramowych policjantów otrzyma³a Bia³o³êka (bêd¹c
jeszcze gmin¹) od Komendy
Sto³ecznej Policji w zamian za
nowoczesny budynek ofiarowany na potrzeby policji. 60
proc. policjantów pracuje w
s³u¿bie prewencji, 40 proc. w
s³u¿bie kryminalnej i dochodzeniowo-œledczej. W 1998 roku w
Bia³o³êce wdro¿ono 1200 postêpowañ przygotowawczych,
w 2003 by³o ich ju¿ 2600. To
wzrost o ponad 100 proc. Dynamika (s³owo niezbyt adekwatne jeœli chodzi o przestêpstwa) jest spowodowana g³ównie wzrostem wykrywalnoœci z 19 proc. w 1999 do 33 proc.
w 2003 roku i w mniejszym
stopniu rosn¹c¹ liczb¹ mieszkañców Bia³o³êki. Klasyfikacja
przestêpstw pod wzglêdem ich
liczebnoœci wygl¹da nastêpuj¹co - na pierwszym miejscu
kradzie¿e pojazdów, w³amania
do mieszkañ, mniej jest rozbojów, bójek i pobiæ. Jeœli chodzi
o wykrywalnoœæ przestêpstw
bia³o³êcki komisariat plasuje siê
w sto³ecznej czo³ówce. Lidia
Polit pyta³a Jacka Wiadrê czy
pojawi siê posterunek policji
czy choæby kilkugodzinny
(dziennie) punkt kontaktowy w
Bia³o³êce Dworskiej - wed³ug
radnej jest tam niezbêdny. Okaza³o siê, ¿e policji nie staæ na
utrzymanie dodatkowego posterunku, ewentualnie w szkole podstawowej nr 110 móg³by
od czasu do czasu dy¿urowaæ
policjant. Przedstawiciel Komendy Sto³ecznej zauwa¿y³, ¿e
mieszkañcy Bia³o³êki Dworskiej
- jak wszyscy inni - maj¹ swojego dzielnicowego i nic nie stoi
na przeszkodzie, by siê z nim
kontaktowali. Co prawda dzielnicowych pozbawiono telefonów komórkowych (oszczêdnoœci, ten problem nie istnia³ w
poprzednim ustroju Warszawy
- w³adze Bia³o³êki pokrywa³y

koszty aparatów i abonamentu), ale mo¿na dzwoniæ pod
numer stacjonarny i poinformowaæ dy¿urnego. Ka¿de doniesienie jest odnotowywane i badane. Radni zwracali uwagê,
¿e nie widuje siê patroli w niebezpiecznych miejscach w
dzielnicy - choæby przy Antalla
i Nagodziców. Jacek Wiadro
zapewnia³, ¿e patrole s¹ tam
obecne - potwierdzi³y to kontrole.
Zwracano uwagê na fakt, i¿
na ulicach Bia³o³êki coraz wiêcej jest bezczelnych i g³oœnych
m³odych ludzi z ogolonymi g³owami, jak powiedzieli radni
„okolczykowanych”
i
w
spodniach z krokami ci¹gn¹cymi siê po ziemi. Policjanci jedynie grzecznie ich legitymuj¹, a
mieszkañcy po prostu siê ich
boj¹. Jacek Wiadro przypomnia³ - Przecie¿ to s¹ nasze
dzieci. Represje maj¹ dotykaæ
kryminalistów. Policjant ma byæ
stró¿em prawa i przyjacielem.
Do momentu kiedy ci ogoleni
m³odzi ludzie nie stwarzaj¹ zagro¿enia, nie podejmujemy
dzia³añ represyjnych. Ubolewaj¹c, ¿e nie ma na sali przedstawicieli Zarz¹du Dróg Miejskich,
radny Andrzej Opolski (SLD)

dopomina³ siê o sygnalizacjê
œwietln¹ przy Œwiderskiej - Porajów - Picassa - znów zdarzy³
siê tam wypadek. Burmistrz Tadeusz Semetkowski poinformowa³, ¿e wielokrotnie upominano siê w ZDM o sygnalizacjê
œwietln¹ - bez efektu.
Zwrócono uwagê na samochody parkuj¹ce w niedozwolonych miejscach przy Zak³adzie
Karnym (Ciupagi), blokuj¹ce
dojœcie do poczty. Jacek Wiadro poinformowa³, ¿e nie pomóg³ ustawiony tam znak zakazu
postoju, nie pomagaj¹ liczne
patrole policji i stra¿y miejskiej.
Dyrekcja aresztu musi podj¹æ
decyzjê o budowie parkingu, bo
przecie¿ odwiedzaj¹cy wiêŸniów gdzieœ musz¹ zatrzymywaæ swoje auta.
Radni niepokoili siê rajdami
motocyklistów po Modliñskiej i
kierowcami je¿d¿¹cymi po
chodnikach ulicy Konwaliowej.
Obecna na sali pose³ Hanna
Mierzejewska, mieszkanka Bia³o³êki streœci³a bulwersuj¹c¹ historiê klubu nocnego Vegas.
Pod petycj¹ popieraj¹c¹ likwidacjê klubu podpisa³o siê 150
mieszkañców. Pi¹tki, soboty i
niedziele s¹ nieznoœne - g³oœna
muzyka, kohorty pijanej m³o-

Podaruj
dziecku
zanim siê
stoczy
dokoñczenie ze str. 1

69 (pod koœcio³em MB z Lourdes) adresuje swoj¹ ofer tê do dzieci ze szko³y podstawowej, a ta przy Stalowej
18 lok. 25 do gimnazjalistów. Przy œwietlicy dla gimnazjalistów istnieje hostel
interwencyjny, w którym
dzieci mog¹ byæ objête opiek¹ ca³odobow¹, je¿eli w
zwi¹zku z sytuacj¹ domow¹
istnieje taka koniecznoœæ.
W obu placówkach dzieci
uczestnicz¹ w zajêciach
edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, socjoterapeutycznych i sportowych. Wspólnie z wychowawcami przygotowuj¹ posi³ki i sprz¹taj¹ po zakoñczeniu zajêæ. W chwili obecnej œwietlica jest otwarta od
poniedzia³ku do pi¹tku (1319 klub na Wileñskiej, 1520 klub na Stalowej).
Aby lepiej pomagaæ dzieciom, mamy sta³y kontakt ze
szko³ami wychowanków, ich
rodzicami (b¹dŸ opiekunami), Wydzia³em Rodzinnym
i Nieletnich S¹du Rejonowego, a w razie potrzeby tak¿e
z policj¹.
W œwietlicach dzieci - w
zale¿noœci od stopnia zaanga¿owania - uzyskuj¹ wy¿szy status wychowanka
(goœæ, leniwiec, obserwator,
klubowicz i mistrz) i dziêki
temu maj¹ te¿ wiêcej przywilejów (wyjœcia do kina, sali

zabaw itp.), ale te¿ obowi¹zków.
W naszych œwietlicach
pracuj¹ psycholodzy, pedagodzy, wolontariusze oraz
studenci kierunków spo³ecznych odbywaj¹cy praktyki przewidziane programem swoich studiów.
Oprócz codziennych zajêæ
w œwietlicy - organizujemy
wyjazdy - letnie, zimowe
oraz œródroczne o charakterze socjoterapeutycznym.
Realizujemy
program
STUDNIA skierowany do
wolontariuszy i studentów,
którzy chc¹ pracowaæ z
dzieæmi. Dla wolontariuszy
pomagaj¹cych w realizacji
celów œwietlicy organizowane s¹ spotkania w klubie
wolontariusza – w ka¿dy
poniedzia³ek o godz. 18. Z
myœl¹ o wszystkich tych,
którzy zainteresowani s¹
prac¹ z dzieæmi ze œrodowisk problemowych, stowarzyszenie zajê³o siê organizacj¹ sta¿u socjoterapeutycznego. Jego celem jest
przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy z dzieæmi. Podmiotem dzia³añ s¹
studenci kierunków spo³ecznych. Sta¿ uwzglêdnia
uczestnictwo w treningu interpersonalnym oraz comiesiêcznych spotkaniach
weekendowych.
Trening interpersonalny
daje mo¿liwoœæ sprawdzenia

dzie¿y wrzeszcz¹c wytaczaj¹
siê z Vegas i niszcz¹ wszystko
co spotkaj¹ na swojej drodze wyrywaj¹ ³awki, dewastuj¹ przystanki autobusowe. W czasie
jednego z zajœæ zniszczono dwa
policyjne radiowozy. Urz¹d
dzielnicy pozbawi³ w³aœciciela
koncesji na sprzeda¿ alkoholu,
ten siê odwo³a³, w³adze miasta
przywróci³y koncesjê i piek³o
mieszkañców rozpoczê³o siê na
nowo.
Radny Tomasz Paster (PiS)
interesowa³ siê zamachami terrorystycznymi. Przedstawiciele
Komendy Sto³ecznej zapewniali, ¿e Bia³o³êka jest zagro¿ona
w stopniu znikomym, co nie
oznacza, ¿e nie podejmuje siê
¿adnych dzia³añ. By³y przeprowadzone próbne alarmy, s¹
odpowiednie procedury. Zdarzenie w Markocie, które okaza³o siê fa³szywym alarmem
wykaza³o, ¿e procedury dzia³aj¹. Sprawnie ewakuowano 280
osób, równie sprawnie zadzia³a³y wszystkie s³u¿by na sygna³
o alarmie (równie¿ fa³szywym)
30 grudnia ubieg³ego roku. Kolejowe i drogowe ci¹gi komunikacyjne na terenie Bia³o³êki s¹
monitorowane. Nic nie zagra¿a
mieszkañcom dzielnicy w cza-

swoich umiejêtnoœci komunikacji z innymi ludŸmi,
usprawniania i kszta³towania przekazu interpersonalnego. Jest doskona³¹ okazj¹
do obserwacji grupy oraz
w³asnego funkcjonowania
jako jej integralnej czêœci.
Zajêcia warsztatowe stanowi¹ syntetycznie opracowane cele, metody, formy i
œrodki pracy socjoterapeutycznej. S¹ wyk³adni¹ problemów, z jakimi sta¿ysta
mo¿e spotkaæ siê w swej
przysz³ej pracy zawodowej.
Daj¹ mo¿liwoœæ konfrontacji z sytuacjami trudnymi i
wymagaj¹cymi interwencji.
Umiejêtnoœci praktyczne
nabywane s¹ w trakcie
uczestnictwa w wyjazdach
kolonijnych.
Tych, którzy chcieliby

sie trwania Forum Gospodarczego na prze³omie kwietnia i
maja.
Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo powodziowe nie jest z tym
w Bia³o³êce najlepiej. Wis³a ma
na obszarze dzielnicy tzw. miejsca zatorogenne. Wa³y przeciwpowodziowe wytrzymaj¹ jedynie krótkotrwa³e piêtrzenie
wody. Jeœli przyjdzie powódŸ
stulecia, mo¿e byæ gor¹co, a
raczej mokro. W niektórych
miejscach wa³y s¹ zbyt niskie,
choæby w pobli¿u Jab³onnej.
Budowa Mostu Pó³nocnego
narzuci koniecznoœæ uporz¹dkowania miêdzywala i to jest
dobra wiadomoœæ. Kana³ ¯erañski nie stwarza zagro¿enia,
czego nie mo¿na powiedzieæ o
rzece D³ugiej. Modernizacja jej
obwa³owañ jest nies³ychanie
wa¿na. Byæ mo¿e ju¿ w tym
roku rusz¹ prace - bêdzie je
nadzorowa³ Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji Wodnych, w którego gestii jest obecnie rzeka.
Dwie jednostki stra¿y po¿arnej operuj¹ w Bia³o³êce - Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza nr
1 z Modliñskiej i Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza nr 10 z Czarodzieja. Roœnie liczba interwencji. Stra¿acy z Czarodzieja
w 2000 roku wyruszali do 284
akcji, w 2003 ju¿ do 446 - do
gaszenia po¿arów - a¿ 21 po¿arów lasów, do trudnych akcji
technicznych, drobnych wypad-

kwestowaæ na rzecz stowarzyszenia, lub w³¹czyæ
siê w jego dzia³alnoœæ, zapraszamy na spotkanie
16 kwietnia o godz. 18 w
sali œwietlicy „Nasz
Klub” przy ul. Wileñskiej
69 - pod koœcio³em Matki Boskiej z Lourdes.

Kontakt telefoniczny
0502- 682 781.
Strona internetowa
http://free.ngo.pl/serduszko
Jaros³aw Adamczuk
Iwona £abajczyk

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. -Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy
zawiadamia,
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Wydzia³u Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na
budowê ulicy Echa Leœne wraz z uzupe³nieniem oœwietlenia ulicznego (stanowi¹cych dzia³ki ew. nr 1, 17, 53 z obrêbu 4-07-06, dzia³ki ew. nr 1, 44, 6/16, 7/8, 8/8, 9/7, 47/1 z
obrêbu 4- 07-07, dzia³kê ew. nr 1 z obrêbu 4- 07-12) w Warszawie.
POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z
aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr tel.
676-76-70, fax.: +22/ nr faxu 811-66-00.
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ków, usuwania rojów os i szerszeni, do akcji poszukiwawczych. To niewielka jednostka,
jej dowódca bêdzie zabiega³ o
powiêkszenie liczby etatów. „Jedynka” z Modliñskiej dysponuje 11 samochodami - w tym piêcioma specjalistycznymi, dysponuje grup¹ poszukiwawczoratownicz¹ i bardzo drogim
sprzêtem specjalistycznym.
Uczestniczy w akcjach w odleg³ych czêœciach Polski, nawet
w Gdañsku. Dowódca jednostki apelowa³ o zrozumienie ze
strony mieszkañców i zarz¹dców osiedli - ¿adnych trudno siê
otwieraj¹cych krat grodz¹cych
korytarze, ¿adnych pali wzd³u¿
dróg osiedlowych, ¿adnych
p³otków grodz¹cych ogródki.
We w³asnym, dobrze pojêtym
interesie nie powinniœmy parkowaæ samochodów na w¹skich
drogach osiedlowych. Na pewno nie przejedzie tamtêdy ¿aden wóz gaœniczy, a podczas
po¿aru liczy siê ka¿da sekunda.
Stra¿ miejska, kojarzona
zwykle z blokadami na ko³a samochodów, nie chce siê tak
kojarzyæ. Przynajmniej ta dzia³aj¹ca w Bia³o³êce. Blokady na
ko³a s¹ tylko dwie, co nie oznacza, ¿e jesteœmy zwolnieni od
zakazów postoju. Mandat bêdzie z pewnoœci¹. Stra¿ miejska
dzia³a skutecznie w patrolach
szkolnych, reaguje na zak³ócenia spokoju w osiedlach. Na tereny zielone dzielnicy rusz¹ niebawem patrole rowerowe. Tzw.
handel ³ó¿kowy nie jest w Bia³o³êce du¿ym problemem, a
nade wszystko trudno jest egzekwowaæ w tej kwestii prawo,
bo na dobr¹ sprawê go nie ma.
Funkcjonariusze reguluj¹ handel poza targowiskami posi³kuj¹c siê przepisem mówi¹cym o
zak³óceniu ruchu na pasie pieszym. S¹ powa¿ne zakusy, by
przenieœæ oddzia³ terenowy z
Bia³o³êki na Pragê Pó³noc, dowódca bêdzie walczy³ o pozostanie w Bia³o³êce.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dzia³a, choæ
sprzêt, na którym pracuje jest
stary i zu¿yty, brakuje urz¹dzeñ
do ³¹cznoœci. W ubieg³ym roku
WOPR uratowa³ 76 istnieñ ludzkich zagro¿onych podczas k¹pieli na dzikiej pla¿y w Porcie
¯erañ. Dru¿yna sk³ada siê z 24
doskonale wyszkolonych ratowników i 9 kandydatów - m.in. s¹
szkoleni do prac w obiektach
wysokowodnych - mosty, œluzy.
WOPR œciœle wspó³pracuje z
Rzecznym Komisariatem Policji i ze Stra¿¹ Po¿arn¹.
Po sprawach zwi¹zanych z
bezpieczeñstwem przyszed³
czas na nowe ulice - Gerberowa, Kniei - brzmi bardzo koj¹co. A jeœli dodaæ do tego nazwê
dla przedszkola nr 4 - „Przyjació³ Kubusia Puchatka” - robi siê
naprawdê miodowo ...
El¿bieta Gutowska

PROFESJONALNA
MYJNIA
RÊCZNA
•
•
•
•
•
•

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

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18
Faktury VAT
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Wybieram integracyjn¹!
Ju¿ wkrótce rodzice siedmiolatków zaczn¹ zapisywaæ swoje dzieci do szko³y. Z pewnoœci¹ czêœæ z nich zastanawia siê
jak¹ szko³ê wybraæ. To trudna i bardzo wa¿na decyzja. Obecnie prawdopodobnie ju¿ w ka¿dym obwodzie szkolnym (rejonie) istniej¹ tzw. klasy integracyjne. Bywa, ¿e rodzic zdrowego dziecka ma mo¿liwoœæ wyboru miedzy klas¹ zwyk³¹ a
integracyjn¹ – i sam nie wie, któr¹ wybraæ?

Maj¹c podstawow¹ wiedzê o
funkcjonowania takich oddzia³ów bêdzie móg³ bardziej œwiadomie podj¹æ wspomnian¹ na
wstêpie decyzjê. A wiêc co to
jest klasa integracyjna?

Klasa integracyjna
Ujêcie formalne - O d d z i a ³
licz¹cy do 20 dzieci. Sk³ad 15
zdrowych oraz od 3 do5
uczniów niepe³nosprawnych.
Zawsze dwóch pedagogów w
klasie: nauczyciel prowadz¹cy
i pedagog wspieraj¹cy. Identyczne jak w klasie zwyk³ej programy, œwiadectwa itd.
Ujêcie spo³eczne - Grupa
rówieœnicza bardzo zró¿nicowana pod wzglêdem mo¿liwoœci psychofizycznych. Spotkamy uczniów z niewyraŸn¹ wymow¹, nadpobudliwych, z widocznymi zmianami w obrêbie
narz¹du ruchu, aparatu artykulacyjnego, z cukrzyc¹, mukowiscydoz¹, epilepsj¹ i in.

Dla kogo s¹ klasy
integracyjne?
Z pozoru odpowiedŸ jest ³atwa. Dla uczniów niepe³nosprawnych. Ale czy tylko? Z
mojego bowiem doœwiadczenia wynika, ¿e wielu rodziców
zdrowych dzieci szczególnie
zabiega o zapisanie dziecka
w³aœnie do klasy integracyjnej.
Dlaczego? Jako powody wymieniaj¹ zespó³ cech, w które
chcieliby wyposa¿yæ swoje
dzieci. Mówi¹, ¿e w klasie integracyjnej dzieci naucz¹ siê
tolerancji i szacunku dla innych
niezale¿nie od ich wiedzy, wygl¹du i sprawnoœci. Chc¹ bowiem, by ich dzieci by³y nie tylko asertywne, ale i pe³ne em-

BIURO ZARZ¥DANIA
NIERUCHOMOŒCIAMI
„PROFIL”
oferuje
wspólnotom
mieszkaniowym
profesjonalne us³ugi
w zakresie zarz¹dzania
i administrowania
nieruchomoœciami
497-67-27, fax 631-71-28
0608-053-676



patii. Dla szko³y takie opinie
rodziców starszych uczniów s¹
najlepsz¹ rekomendacj¹. Rzeczywiœcie w klasie integracyjnej rywalizacja ustêpuje wspó³pracy. Oczywiœcie, nie znaczy
to, ¿e w zwyk³ej klasie uczniowie nie naucz¹ siê szacunku,
tolerancji czy wspó³pracy. Ale
ta nauka bycia razem bêdzie
mia³a zupe³nie inny wymiar. Bo
czy mo¿na nauczyæ siê p³ywaæ
nie wchodz¹c do wody…Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e klasa
integracyjna nie daje zdrowym uczniom ¿adnych przywilejów prócz przywileju wzrastania w ró¿norodnym œrodowisku.

Jak wygl¹da
zwyk³y dzieñ?
Bywa, ¿e w klasie integracyjnej dzieñ jest inny ni¿ w zwyk³ej klasie, bo wiêcej siê w niej
dzieje - niejako - obok nauki.
Bywa, ¿e jest po prostu wiêcej
ha³asu i rozgardiaszu… Nie
raz i nie dwa zdrowe dziecko
w³asn¹ wygodê musi poœwiêciæ na rzecz osoby niepe³nosprawnej. W klasie integracyjnej zawsze trzeba myœleæ o
potrzebach i mo¿liwoœciach
niepe³nosprawnego kolegi
czy kole¿anki, chocia¿by planuj¹c zawody sportowe, wycieczkê poza miasto czy do
kina lub inne zabawy.
Dzieci niepe³nosprawne s¹
pod opiek¹ pedagoga, ale nie
znaczy to, ¿e nie s¹ pytane i
wywo³ywane do tablicy przez
nauczyciela prowadz¹cego.
Natomiast dzieci zdrowe zawsze mog¹ liczyæ na pomoc
drugiej pani. Trzeba pamiêtaæ,
¿e w klasie integracyjnej ka¿dy uczeñ ma takie same prawa i obowi¹zki z zastrze¿eniem, ¿e ka¿dy jest indywidualnoœci¹ maj¹c¹ inne mo¿liwoœci psychofizyczne. Dzieci s¹
wiêc traktowane indywidualnie
co jest doœæ elementarn¹ zasad¹ w teorii dydaktyki i wychowania, a w klasie integracyjnej koniecznoœci¹ i oczywistoœci¹.
W klasach integracyjnych
sporo emocji wywo³uje ocenianie. Oczywiœcie ka¿dy nauczyciel oceniaj¹c postêpy swoich
uczniów, ocenia je wed³ug in-

Drzwi antyw³amaniowe
Dierre, Gerda, Stalmet



Okna PCV i AL
Rehau 3, 4 i 5-komorowe



Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor



PROMOCJA
okna 25%
drzwi 5%

Parapety wewnêtrzne i zewnêtrzne
CENY PRODUCENTA
 raty  rabaty  sprzeda¿  monta¿
transport i obmiar gratis

MAR-MET

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

dywidualnych mo¿liwoœci
dziecka. I dlatego oceny - tak
jak uczniowie – nie s¹ nigdy
porównywane. Musz¹ siê tego
nauczyæ i uczniowie i ich rodzice. Problemy “niesprawiedliwego” oceniania ujawniaj¹
siê szczególnie na II etapie
nauki, bowiem wczeœniej, w
klasach m³odszych, uczniowie
otrzymuj¹ oceny opisowe.
Szczegó³owe zasady Wewn¹trzszkolnego Systemu
Oceniania powinny byæ zreszt¹ przekazane do wiadomoœci
wszystkim zainteresowanym
na pocz¹tku roku szkolnego.
Obowi¹zkiem wychowawcy
jest wyjaœniæ rodzicom i dzieciom wszelkie zawi³oœci czy
niejasnoœci chocia¿by takie
dlaczego to Olek, który ledwie
czyta i wzorowa ze wszystkiego Ania mog¹ mieæ oboje oceny celuj¹ce.
Klasy integracyjne s¹ czêsto
odwiedzane przez studentów.
Odbywaj¹ w nich swoje praktyki. Nierzadko prowadz¹ badania zwi¹zane z prac¹ dyplomow¹, przekazuj¹ dzieciom,
rodzicom ró¿norodne ankiety
do wype³niania. Szko³a, w której pracujê, stara siê u³atwiaæ
przysz³ym pedagogom, psychologom zdobywanie doœwiadczenia w naszej placówce. Warto wiedzieæ, ¿e dzieci
zazwyczaj bardzo lubi¹ takich
goœci.
Praca w klasie integracyjnej
wymaga œcis³ej wspó³pracy pedagoga z nauczycielem. Zazwyczaj razem uczestnicz¹ w
zebraniach z rodzicami, razem
wystawiaj¹ oceny. Razem te¿
uk³adaj¹ program wychowawczy czy kulturalny dla swoich
uczniów. Bywa, ¿e wspólnie
lub zamiennie prowadz¹ zajêcia.
Jako pedagog wspieraj¹cy
uwa¿am, ¿e klasa integracyjna jest czymœ wyj¹tkowym na
tle zwyk³ych. Rodzic zapisuj¹c
dziecko do klasy integracyjnej
daje mu szansê nauczenia siê
tolerancji wynikaj¹cej nie z poczucia wy¿szoœci, nie z litoœci,
ale z szacunku i zrozumienia
potrzeb drugiego cz³owieka.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e edukacja
szkolna to zaledwie pocz¹tek
edukacji obywatelskiej. I to
w³aœnie w szko³ach widaæ jak
pod mikroskopem, jak wiele
jest jeszcze uprzedzeñ i nierównoœci w postrzeganiu i traktowaniu osób niepe³nosprawnych. Starajmy siê, by œwiat
dzieci sprawnych i œwiat dzieci niepe³nosprawnych stawa³
siê jednym bezpiecznym i kolorowym œwiatem mimo, a
mo¿e tym bardziej, ¿e Europejski Rok Osób Niepe³nosprawnych ju¿ za nami… Dzieci sprawne inaczej s¹ wœród
nas.
Wierzê, ¿e klasy integracyjne, które powstaj¹ w szko³ach
masowych s¹ szans¹ tak¿e dla
doros³ych czy to nauczycieli,
czy rodziców zdrowych dzieci
na zmianê sposobu patrzenia
i traktowania osób niepe³nosprawnych.
Ewa KaŸmierska
pedagog wspieraj¹cy
w Szkole Podstawowej nr 342
z Oddzia³ami Integracyjnymi
ul Strumykowa 21 A

mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - nauka, matury
0609-631-186
CHEMIA, fizyka, matematyka
0698-402-521
CHEMIA, matematyka 0888152-084
JÊZYK polski - nauka pisania
wypracowañ, egzaminy 32260-32
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
MATEMATYKA, statystyka,
ekonometria absolwent UW dojazd 676-82-95, 0505-605-048
MATEMATYKA, fizyka 670-3978
MATEMATYKA, chemia dojazd
889-15-42, 0603-545-518
MATEMATYKA 20 z³/45 min nauczyciel, dojazd 466-50-00 lub
0505-837-289
NAUCZYCIEL niemiecki 67675-40
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26, 0602105-672.
GABINET psychoterapii, depresje, lêki, problemy wychowawcze 0601-34-37-35
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog, ginekolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta. Panieñska 4,
619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu - pe³na informacja o stanie zdrowia i objawach chorobowych, dobór najskuteczniejszych preparatów wspomagaj¹cych leczenie ul. Trocka 10A,
tel. 679-30-60, 0502-813-252
US£UGI
AAA pranie dywanów, wyk³adzin, tapicerki roztoczobójczo,
tanio, dojazd gratis 619-40-13
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie guzików, napy, overlock, tel.
618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

PROTEZY
DENTYSTYCZNE
naprawa - ekspres

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

CEROWANIE artystyczne, poprawki krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie suwaków ul. Targowa 59/42 w podwórzu, 0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie okien i ¿aluzji 670-08-56,
0605-726-258
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
ELEKTROINSTALACJE 0502148-467
KUŒNIERSKIE, krawieckie
679-30-64
MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,
drobne roboty remontowe 67834-12, 0507-981-399
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ mebli
i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.
Z¹bkowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502253-670
NAPRAWA pralek, lodówek
ca³y tydzieñ: Polar, Whirlpool,
Indesit, Ardo, Candy. Gwarancja roczna 614-83-83.
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy
676-52-25 Bia³o³êka
NAPRAWA pralek szybko , tanio, dojazd gratis 670-31-87,
0502-383-213
PRANIE dywanów, wyk³adzin
0602-34-08-98
PRALKI, zmywarki, lodówki
szybko, tanio solidnie 679-0057, 0501-587-257
ROZLICZAM Pity 676-78-68,
0502-420-148
REMONT kompleksowo glazurnik, hydraulik, elektryk
614-49-34, 0506-091-379
SZEWC - naprawa, 618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin ul.
Pancera 12 czynne 11-19 tel.
0600-793-375
TAPICERSTWO 811-59-46,
0609-806-695
TEKSANA - krawieckie poprawki, skracanie, zwê¿anie,
wszywanie suwaków Tarchomin, ul. Œwiatowida 49 (pasa¿,
paw. 33)
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki, przewozy dostawczymi 676-60-69
US£UGI elektryczne i hydrauliczne, solidnie, 24h Janusz Niedzió³ka 337-62-68, 0506-313694

Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

TWOJ¥
DRUKARKÊ

tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

Centrum Pomocy
Spo³ecznej przyjmie
meble, sprzêt AGD

618-14-59

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19, sobota
10-16.
NIERUCHOMOŒCI
KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 81471-04 po 17
SPRZEDAM garaz murowany
ul. Cio³kosza 0602-322-947
DO wynajêcia dom 110 m2 ul.
Modliñska - 614-44-35
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY gotówkowe i gospodarcze, leasing, windykacja d³ugów z dzia³alnoœci gospodarczej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.
870-27-83, 810-10-01 do 9
wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 67881-48.
ZARZ¥DZANIE i administrowanie nieruchomoœciami, licencja
tel./fax 678-64-44, 0693-08-0207 e-mail: artmiko@wp.pl
DAM PRACÊ
FIRMA wyposa¿aj¹ca hotele w
art. poœcielowe, zas³ony, firany,
obrusu poszukuje osoby do
aran¿acji i wystroju wnêtrz. tel.
783-03-22, 783-16-44.
FIRMA poszukuje osoby uzdolnionej plastycznie do projektowania i szycia dekoracji z zas³on, firan i gad¿etów reklamowych itp. tel. 783-03-22, 78316-44.
PRACOWNIK biurowy- wymagania: wykszta³cenie wy¿sze, doœwiadczenie w pracy
z komputerem, znajomoœæ
angielskiego w mowie i piœmie, dynamicznoœæ, umiejêtnoœæ pracy w zespole, zaanga¿owanie i dyspozycyjnoœæ,
chêæ rozwoju i optywmizm.
CV i list motywacyjny fax 81427-13
ZAPRASZAMY do wspó³pracy
(konsultantka Avonu) 0501102-921, 679-72-68 po 20
ZOSTAÑ konsultantk¹ Avonu
676-78-68, 0502-420-248
POSZUKUJÊ PRACY
PIELÊGNIARKA na emeryturze
zaopiekuje siê osob¹ starsz¹,
chor¹ 466-71-61, 0604-991549
ZAOPIEKUJÊ siê starsz¹ osob¹ lub dzieckiem 781-28-01
ZAOPIEKUJÊ siê dzieckiem,
starsz¹ osob¹ lub sprz¹tanie
674-93-35
KUPIÊ
MEBLE, obrazy, porcelanê, platery, zegary, medale, monety,
pocztówki i znaczki 610-33-84,
0601-235-118
PRZEDWOJENNE obligacje, listy zastawne, akcje 0502-952578
SPRZEDAM
GARA¯ murowany przy ul. Pancera sprzedam 614-82-36,
0603-124-148
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Czym powitaæ
ciê, wiosenko?
Ozdobne odlewy
¿eliwne

Corocznie dzieci z 13 dzielnicowych przedszkoli Pragi
Pó³noc bior¹ udzia³ w przegl¹dzie wokalno – tanecznym z cyklu Mikrofon dla
najm³odszych.
23 marca mali artyœci spotkali siê ju¿ po raz dziewi¹ty
w sali widowiskowej Szko³y
Muzycznej im. Fryderyka
Chopina przy ul. Namys³owskiej 4. Tegoroczna impreza
by³a zatytu³owana: „Czym
powitaæ ciê, wiosenko?”
Przedszkolaki powita³y nadchodz¹c¹ porê roku œpiewem, tañcem, r ecytowa³y
tak¿e wiersze. Na rozpoczêcie dzieci us³ysza³y znany
utwór A. Vivaldiego pt. Wio-

sna. Scena zamieni³a siê w
wiosenn¹ ³¹kê, na której kolejno prezentowa³y siê dzieci
z ka¿dego przedszkola. Wiosna zatañczy³a z ¿uczkami,
biedronkami i leœnymi duszkami. Kolorowe kwiaty powita³y j¹ walczykiem. ¯abki z
rakami bawi³y siê na scenie
w berka.
Przy dŸwiêkach Symfonii
Dzieciêcej W. A. Mozarta
dzieci mia³y okazjê przenieœæ
siê do przepiêknej krainy, w
której spotka³y baœniow¹ Calineczkê. Spektaklowi towarzyszy³a radosna atmosfera.
Utwory E. Griega i Kitaro
stanowi³y inspiracjê do wystêpu baletowego dzieci.
Piêkna muzyka pos³u¿y³a
ma³ym artystom do przedstawienia budz¹cej siê do ¿ycia
przyrody.
Scena, mikrofony, reflektory – to na pocz¹tku wzbudza³o u ma³ych wykonawców
lekkie onieœmielenie. Ale trema mija³a w trakcie wystêpu.
Odwagi dodawa³y brawa dobiegaj¹ce z widowni. Dzieci

Kamionkowska 19/21
tel. 870-25-86, ffax
ax 810-27-67

schodzi³y ze sceny dumne,
pe³ne radoœci i zadowolenia.
Udzia³ dzieci w przegl¹dzie to efekt wspó³pracy dyrektorów, nauczycielek oraz
instruktorów rytmiki i tañca,
zatrudnionych w przedszkolach. Rodzice chêtnie pomagali w przygotowaniu wspania³ych, kolorowych, wiosennych strojów.
Wystêpy obejrzeli zaproszeni goœcie, m.in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych i oœwiatowych, rodzice, a tak¿e m³odsi koledzy
przedszkolni.
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc ufundowa³ dla ka¿dego
przedszkola magnetofon z
odtwarzaczem CD oraz s³odycze.
Wszyscy opuszczali salê
widowiskow¹ œpiewaj¹c refren fina³owej piosenki pt.
Biedroneczki s¹ w kropeczki.
K. Jurkiewicz
Na zdjêciach od góry
przedstawienia
Przedszkola nr 6, 3, 5.
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P£YWANIE
dla niemowl¹t do 3 lat fun

Konkurs
5 pierwszych Czytelniczek, które
zadzwoni
do redakcji nr 618-00-80
i odpowie na pytanie:
jak inaczej nazywamy cellulit
otrzyma prezent od redakcji NGP
krem firmy Avon
wspomagaj¹cy
walkê z cellulitem

AVON
infolinia

0801-353-303

www
.avon.com.pl
www.avon.com.pl

Zajêcia na basenie „Polonez”
ul. £abiszyñska 20
do wyboru: niedziela, wtorek, czwartek
Magdalena 0502-621-502
Anna 0609-185-333

byczki, pisanki, rysowanki

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29

tel./fax728-52-06
04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a

tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38
Informacje o wspó³pracy: 0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:
analityki, hematologii, koagulologii,
biochemii, immunologii, serologii

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Do najbardziej znanych tradycji wielkanocnych nale¿y
malowanie jajek. Wzmianki o
pisankach pochodz¹ ju¿ z I w.
po Chrystusie, znajdujemy je w
dzie³ach Pliniusza i Owidiusza.
Istnieje tak¿e kilka polskich legend, które t³umacz¹ sk¹d
wziê³y siê barwione jajka. Jedna z nich, oparta na greckim
tekœcie z X w. podaje, ¿e zwyczaj malowania jajek wprowadzi³a œw. Magdalena. Przy pustym grobie Chrystusa anio³
obwieœci³ jej, ¿e Jezus zmartwychwsta³. Gdy uradowana
pobieg³a do domu ujrza³a, ¿e
wszystkie jajka, które mia³a u
siebie, nabra³y czerwonego
koloru. Œw. Magdalena rozdawa³a te jajka aposto³om i opowiada³a o zmartwychwstaniu
Pana. Inna legenda g³osi, ¿e w
pisanki zamieni³y siê kamienie,

które rzucano w œw. Szczepana.
Wiele legend dotycz¹cych pisanek zwi¹zanych jest z kamienowaniem Chrystusa przez ¯ydów
- jedna z nich mówi, ¿e ¯ydówki, chc¹c odci¹gn¹æ swoich mê¿ów i braci od udzia³u w mêce
Chrystusa, piêknie kolorowa³y
jajka, pokazywa³y im i tym sposobem odwodzi³y od z³ego czynu.
Nazwy jaj wielkanocnych zale¿¹ od sposobu w jaki zosta³y
pomalowane. Ufarbowane na
jeden kolor, przez gotowanie czy
moczenie w barwniku - nazywaj¹ siê malowanki, kraszanki, ha³unki lub byczki. Jeœli na tym jednostajnym tle wyskrobany zosta³
jakiœ wzór - to mamy rysowankê
lub skrobankê. Je¿eli jajko zdobi deseñ, który otrzymujê siê
przez pokrycie pszczelim woskiem pewnych jego czêœci, a

potem gotowanie w barwnikach
- to nazywa siê ono pisank¹.
Natomiast sposób takiego malowania zwie siê pisaniem.
Polacy otrzymywali barwniki
g³ównie z roœlin. Kolor ¿ó³ty
otrzymywano przez gotowanie
jaj w ³upinach cebuli lub w odwarze z kory dzikiej jab³oni; kolor brunatny - przez gotowanie
w bazylii; fioletowy - w liœciach
kwiatów czarnej malwy; zielony
- w liœciach pokrzywy, jemio³y
lub w m³odym ¿ycie; pomarañczowy - w krokusie; czarny - w
korze olchy lub m³odych liœciach
klonu czarnego; na czerwono
farbowano w ³upinach cebuli,
korze dêbu, krokusie lub szyszkach olchy. Barwa fioletowa lub
niebieska na jajkach oznacza³a koniec ¿a³oby wielkopostnej;
kolory ¿ó³ty, zielony i ró¿owy
symbolizowa³y radoœæ ze zmar-

twychwstania Chrystusa, czerwony zaœ oznacza³ krew Jezusa przelan¹ za nasze grzechy.
Pisaniem (malowaniem pisanek) zajmowa³y siê g³ównie niezamê¿ne dziewczêta lub m³ode mê¿atki. W zale¿noœci od
rysunku jakim jajko ozdobiono,
pisanki mia³y jeszcze swoje
w³asne nazwy: „w sosenki”, „kurze ³apki”, „koguciki”, „jab³uszka” itp.
Z pisankami wi¹¿e siê wiele
gier, najpopularniejsz¹ z nich
jest „walatka” - uderzanie pisank¹ o pisankê. Dawnymi czasy,
gdy ktoœ st³uk³ pisankê przeciwnika, wygrywa³ ca³y zapas jego
pisanek. Inn¹ zabaw¹ by³a „burda” - rzucanie pisankami do
przeciwnika. Kto z³apa³, zatrzymywa³ t¹ pisankê, kto upuœci³,
oddawa³ przeciwnikowi swoj¹
ca³¹.
Oprac. Micha³ Gajownik

Zbli¿aj¹ siê najwa¿niejsze œwiêta,
gdy objawi³a siê Wielka Tajemnica Wiary.
Zasiadaj¹c do wspólnego sto³u
niech mi³oœæ goœci w naszych sercach.
Wszystkim naszym Czytelnikom,
Og³oszeniodawcom i Sympatykom
z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy
sk³adamy
najserdeczniejsze ¿yczenia
zespó³ redakcji
Nowej Gazety Praskiej

W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe
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