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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowychUWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

ŒCIENNE      POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34

Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48

www.panele-polska.pl
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY

www.osiedleosuchowska.pl
Kameralne osiedle w zabudowie szeregowej

Metra¿ segmentu ok. 130 m2

Pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego

Biuro sprzeda¿y: Warszawa, ul. Mehoffera 53

tel. 022 614 48 55, 022 614 48 53, 0602 619 939
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE
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Praga w Powstaniu Warszawskim 1944
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Wszystkie osoby maj¹ce trudnoœci ze s³yszeniem mog¹
bezp³atnie zbadaæ s³uch i zasiêgn¹æ fachowej porady w
gabinecie firmy Fonikon przy ul. Kondratowicza 37 (vis a
vis Szpitala Bródnowskiego, tel. 022 353 06 20). Fonikon
jest laureatem wyró¿nienia Firma Godna Zaufania 2005.
Proponuje szeroki wybór nowoczesnych aparatów s³uchowych
i akcesoriów firmy Oticon, która od ponad 100 lat s³u¿y
pomoc¹ osobom s³abos³ysz¹cym. Zapraszamy!

Zbadaj s³uch
Oticon Delta

– urz¹dzenie

wspomagaj¹ce

s³yszenie

na miarê XXI wieku!

WARSZAWA
ul. Gajkowicza 9
tel. 022  679-49-30

By³a to realizacja rozkazu
Moskwy, przekazana sztabo-
wi 2. Frontu Bia³oruskiego 1
sierpnia o godz. 4.10. Prze-
kazanie rozkazu do wszyst-
kich dowódców jednostek
szturmowych dotar³o ok.
godz. 12.

Równie¿ ranek 2 sierpnia
ujawni³, ¿e prawie wszystkie
ataki powstañcze na strate-
giczne obiekty zosta³y odpar-
te z du¿ymi stratami (300 za-
bitych i ponad 300 rannych),
amunicja jest na wyczerpa-
niu, a Niemcy dysponuj¹ ab-
solutn¹ przewag¹ w uzbroje-

Miêdzy brzegami
Ju¿ rankiem drugiego dnia Powstania

prascy powstañcy zostali pozbawieni z³u-
dzeñ. Sowieci, których wojska znajdowa³y
siê o kilka kilometrów od granic miasta,
przerwali atak, formuj¹c pasywn¹ liniê fron-
tu, cofniêt¹ o 25 – 30 km.

niu, broni pancernej i liczbie
¿o³nierzy.

Przeniknê³y równie¿ na Pra-
gê informacje i naoczni œwiad-
kowie z rejonu Otwocka, ¿e
NKWD rozbraja AK-owskie
oddzia³y, aresztuje dowódców,
a ¿o³nierzy internuje. Spodzie-
wany sojusznik okaza³ siê wro-
giem. Na domiar nieszczêœcia,
VI Obwód praski by³ ca³kowi-
cie pozbawiony ³¹cznoœci z do-
wództwem w Warszawie, gdy¿
radiostacja z Rembertowa nie
dotar³a na skutek blokady nie-
mieckiej, a zdobyta ³¹cznica
telefoniczna na ul. Z¹bkow-
skiej zosta³a zablokowana.

Obraz militarnej klêski, za-
wiedzionych nadziei i pe³nej
izolacji tworzy³ sytuacjê bez-
nadziejn¹, a wszelkie próby
zaczepnych dzia³añ nie mia-
³y sensu.

Na razie, niestety, protest
nie odniós³ skutku. Pani mini-
ster nie uzna³a za stosowne
wzi¹æ pod uwagê 10 tysiêcy
podpisów, które zanieœliœmy
21 wrzeœnia. Takiego postêpo-
wania Pani minister mo¿na siê

Protest zlekcewa¿ony
List protestacyjny przeciwko przeniesieniu kupców z

Jarmarku Europa na ul. Radzymiñsk¹, wsparty ponad 10
tysi¹cami podpisów, burmistrz Targówka Grzegorz Za-
wistowski i przewodnicz¹cy Rady dzielnicy Zbigniew Po-
czesny przekazali El¿biecie Jakubiak – minister sortu.
Zapytaliœmy Pana burmistrza, jak zosta³ przyjêty ten oby-
watelski protest.

by³o spodziewaæ po jej wcze-
œniejszych zapowiedziach, ¿e
w tej chwili najistotniejsz¹ dla
niej spraw¹ jest wybudowanie
targowiska przy ul. Radzymiñ-
skiej; nie – budowa stadionu

Spó³dzielco,
przeczytaj koniecznie!

Na teren przysz³ych hal ku-
pieckich przy ul. Marywilskiej
weszli in¿ynierowie i architek-
ci wynajêci przez kupców.
Sprawdzaj¹ oni mo¿liwoœci bu-
dowy pawilonów i wykorzysta-
nia do tego celu istniej¹cej za-
budowy, miêdzy innymi esta-
kad starych suwnic. Kupcy zo-
bowi¹zali siê do przygotowa-
nia i przedstawienia konkret-
nych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego jeszcze w

Kupcy planuj¹ hale
sierpniu. Niestety, jak twierdz¹
kupcy zrzeszeni w Klubie, z
powodu k³opotów z wejœciem
na teren by³ego Faelbetu i bra-
ku dok³adnych danych dla pro-
jektantów, maj¹ opóŸnienia w
przygotowaniu koncepcji zago-
spodarowania. Zgodnie z wol¹
Z-cy Prezydenta Andrzeja Ja-
kubiaka i Burmistrza Jacka Ka-
znowskiego kupcy musz¹
przedstawiæ konkretny biznes

Problem budowy mieszkañ od wielu lat nie mo¿e zna-
leŸæ rozwi¹zania i mieszkañ buduje siê zdecydowanie
za ma³o i za drogo. Ostatnia obietnica budowy trzech
milionów mieszkañ nie zosta³a zrealizowana. Brak jest
jasnego i prostego systemu skierowania œrodków finan-
sowych, w tym z bud¿etu pañstwa, na ten cel. Osiedla
mieszkaniowe z wielkiej p³yty i stara zabudowa miejska
wymaga systemowego i finansowego wsparcia ze stro-
ny Pañstwa i œrodków unijnych. Z kolei nowa Ustawa
Spó³dzielcza stwarza szereg zagro¿eñ dla mieszkañców
domów spó³dzielczych. Chcê je tutaj przedstawiæ.

Bardzo wa¿na i konieczna
jest zmiana czêœci zapisów
ostatniej nowelizacji Ustawy
o Spó³dzielniach Mieszka-
niowych, bowiem niektóre z
nich doprowadz¹ do upadku
spó³dzielni, do strat finanso-
wych mieszkañców, a budynki
i osiedla zamieni¹ w slumsy.

Jednemu wiêcej, drugie-
mu mniej

Pos³owie, a za nimi media,
przedstawiaj¹c ustawê koncen-

truj¹ siê wy³¹cznie na sprawie
mo¿liwoœci wykupienia miesz-
kañ lokatorskich za symbo-
liczn¹ z³otówkê. Jest to rozwi¹-
zanie oczywiœcie korzystne dla
mieszkañców posiadaj¹cych
mieszkanie lokatorskie, ale dla
osób, które zap³aci³y za to
samo spore pieni¹dze - rozwi¹-
zanie niesprawiedliwe. ¯eby
wyrównaæ tê niesprawiedli-
woœæ, w Ustawie mia³ siê zna-
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BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Najwiêkszy wybór aparatów i baterii

Bezterminowa, bezp³atna opieka

Naprawa wszystkich aparatów s³uchowych

Refundacja NFZ i inne dofinansowania

Praga Pó³noc

ul. Targowa 69/71 sklep nr 10

(obok poczty, naprzeciwko Carrefour`a)

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

Bródno

ul. Wyszogrodzka 1

(róg Rembieliñskiej)

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

10-15z³/h

KONSULTANT TELEFONICZNY

Oferujemy:

•   Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie:

    10-15z³/h + premie + prowizje

•   Ciekawe programy motywacyjne
•   Dogodne godziny pracy

•   Dwie lokalizacje w Warszawie

•   Pakiet profesjonalnych szkoleñ
•   Umowê o pracê i umowê zlecenie

•   Indywidualn¹ œcie¿kê kariery

Oczekujemy:

•   Wykszta³cenia œredniego

•   Dobrej obs³ugi komputera

•   Nienagannej dykcji

022 511 91 17

www.pcm.pl

luiza.gajos@pcm.pl

dokoñczenie ze str. 1

SPRZEDA¯
I MONTA¯

ul. Œwiderska 113 lok. 32

tel. 0600-514-600

www.studiopodlog.pl

dokoñczenie ze str. 1

Kupcy planuj¹ hale
plan oraz wizualizacjê architek-
toniczn¹ wraz z planowanym
harmonogramem prac inwesty-
cyjnych, aby móc staraæ siê o
umowê dzier¿awy nieruchomo-
œci po by³ej fabryce domów.

Kupcy zrzeszeni w Polskim
Klubie Gospodarczym, zainte-
resowani inwestowaniem przy
ul. Marywilskiej, s¹ w trakcie po-
wo³ywania Spó³ki Kupiec War-
szawski. Uznali oni, ¿e spó³ka
bêdzie lepiej reprezentowa³a
ich interesy ni¿ stowarzyszenie.
Na razie z informacji od kupców
wynika, ¿e taka spó³ka jest w
trakcie rejestracji.

Obecnie przy Marywilskiej
trwaj¹ przygotowania do li-

kwidacji kompostowni Zak³adu
Oczyszczania Miasta. Ma ona
znikn¹æ jeszcze w tym roku.
Do koñca roku uprz¹tniête zo-
stanie tak¿e sk³adowisku z³o-
mu i wywieziony eternit.

Zarz¹d Transportu Miejskie-
go przygotowany jest tak¿e do
zmian w systemie komunika-
cji, w chwili uruchomienia Cen-
trum Kupieckiego przy Mary-
wilskiej na trasy wyjad¹ nowe
linie autobusowe. Zarz¹d Dróg
Miejskich w swoich planach
ma modernizacjê kluczowych
dróg w okolicach Marywilskiej.

Wed³ug ostatnich informacji
kupcy przedstawi¹ miastu doku-
mentacjê przysz³ego targowiska
do 5 paŸdziernika b.r.         BWN

Spó³dzielco, przeczytaj koniecznie!

Od 14 lat prezes RSM „Praga” jednej z najwiêkszych

spó³dzielni mieszkaniowych w Polsce, prezes Unii Spó-
³dzielców Mieszkaniowych w Polsce, cz³onek Rady

Nadzorczej Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszka-

niowych RP, radny Rady Dzielnicy Bia³o³êka w latach
1998-2002 i obecnie, radny Warszawy 2002-2006. Ab-

solwent Wydzia³u Zarz¹dzania UW, ¿onaty, troje dzie-
ci. Kandyduje do Sejmu z listy Lewicy i Demokratów.

Lista LiD miejsce 8

Andrzej Pó³rolniczak

Mój program to:

* stworzenie mo¿liwie prostych warunków praw-

nych funkcjonowania budownictwa mieszkaniowego
a tak¿e systemów jego finansowania i kredytowania,

w tym budowy mieszkañ dla osób niezamo¿nych,

* odnowa osiedli z wielkiej p³yty i starej zabudowy

miejskiej, oparta o odpowiednie mechanizmy praw-
ne i finansowe,

* harmonijny rozwój miast, tzn. budowa mieszkañ
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (komunikacja, obiekty

kultury, wypoczynku i sportu),

* stworzenie wspólnie z mieszkañcami dobrej usta-

wy spó³dzielczej gwarantuj¹cej prawa spó³dzielców i

rozwój spó³dzielni.

leŸæ zapis, ¿e spó³dzielnie obli-
gatoryjnie maj¹ zwróciæ pieni¹-
dze tym, którzy przekszta³cili
swoje prawo lokatorskie po
2001r. Pos³owie przestraszyli
siê odpowiedzialnoœci i wycofa-
li z tego, pozostawiaj¹c decyzjê
Zebraniu Przedstawicieli ka¿dej
spó³dzielni. Gdy Zebrania
Przedstawicieli wyra¿¹ na to
zgodê, bêdzie to z kolei niespra-
wiedliwe w stosunku do tych
cz³onków, którzy przekszta³cili
mieszkania przed rokiem 2001
z lokatorskiego na w³asnoœcio-
we, te¿ p³ac¹c niema³e pieni¹-
dze. Teraz pos³owie pracuj¹cy
nad ustaw¹, w gazetach zachê-
caj¹ tych mieszkañców, którzy
wykupili mieszkania przed ro-
kiem 2001, a¿eby te¿ wystêpo-
wali do Spó³dzielni o zwrot wp³a-
conych pieniêdzy poprzez zwol-
nienie z wp³at na fundusz re-
montowy. Z kolei w opinii wielu
prawników, w tym m.in. prof.
Krzysztofa Pietrzykowskiego,
nie ma podstaw prawnych, aby
ta grupa spó³dzielców mog³a
ubiegaæ siê o zwrot wp³aconych
pieniêdzy, bowiem pos³owie o
nich zapomnieli i w ustawie ta-
kich przepisów nie ma. Po-
krzywdzona jest tak¿e grupa
tych, którzy kupili od razu miesz-
kania w³asnoœciowe.

Mamy tu wiêc nastêpuj¹ce
problemy: prawny, równego i
sprawiedliwego traktowania
mieszkañców oraz techniczny.
Jednych cz³onków zwalnia siê
z wp³at za wykup mieszkania
daj¹c im mo¿liwoœæ wykupu za
symboliczn¹ z³otówkê, drugim
daje siê tak¹ mo¿liwoœæ
w ustawie poprzez rekompen-
saty, a trzeci¹ grupê w ogóle siê
pomija. Nale¿y te¿ przypo-
mnieæ, ¿e œrodki które obie te
grupy wp³aci³y na wykupy - zo-
sta³y wykorzystane na remonty
budynków dla wszystkich cz³on-
ków Spó³dzielni. Pos³owie w
ogóle zapomnieli o kolejnej gru-
pie spó³dzielców, którzy objêli
mieszkania w latach 1988-
1992. Koszty wykupu tych
mieszkañ lokatorskich wynosz¹
wg nowelizacji ustawy po kilka-

dziesi¹t tysiêcy z³otych. Zapo-
mnieli œwiadomie, gdy¿ dla tej
grupy nale¿a³oby uruchomiæ
œrodki z bud¿etu pañstwa.

Problem prawny jest taki, ¿e
w opinii wielu prawników, ta gru-
pa spó³dzielców, która wykupi³a
mieszkania do 2001r. nie mo¿e
otrzymaæ zwrotu wp³aconych na
wykup œrodków w postaci zawie-
szenia wp³at na fundusz remon-
towy, bo ustawa tego nie prze-
widuje. Zapis daj¹cy ten przywi-
lej tylko cz³onkom, którzy wyku-
pili mieszkania po 2001r. ozna-
cza nierówne traktowanie cz³on-
ków spó³dzielni i dlatego zda-
niem prawników jest niezgodny
z Konstytucj¹. Jednym s³owem
- ca³kowity chaos. S¹ jeszcze
cz³onkowie spó³dzielni, którzy
od razu kupili mieszkania jako
w³asnoœciowe. Im nikt nie bêdzie
wyp³aca³ rekompensaty w po-
staci zwolnienia z wp³at na fun-
dusz remontowy.

Przepis na slumsy

Jest te¿ powa¿ny problem
techniczny. Je¿eli Zebranie
Przedstawicieli  zwolni  z wp³at
na fundusz remontowy tych
cz³onków, którzy wykupili
mieszkania po 2001r. i zwolni
tych, którzy wykupili przed
2001r. (do czego namawiaj¹
twórcy nowelizacji), to z czego
spó³dzielnie bêd¹ remontowaæ
budynki? Ustawa mówi, ¿e „od-
danie pieniêdzy” ma nast¹piæ
w formie zwolnienia z wp³at na
fundusz remontowy. Przy kwo-
cie przekszta³cenia 40 tysiêcy
z³otych, takie zwolnienie mo¿e
trwaæ na wet 50 lat.

W spó³dzielni, któr¹ kierujê
od 14 lat  blisko 70% cz³onków
wykupi³o mieszkania przekszta-
³caj¹c je z lokatorskiego na spó-
³dzielcze w³asnoœciowe. Je¿eli
Zebranie Przedstawicieli  zwol-
ni obydwie grupy, które wyku-
pi³y mieszkania z wp³at na fun-
dusz remontowy, wówczas na
ten fundusz bêdzie p³aciæ zale-
dwie 30% mieszkañców; s³o-
wem - bêd¹ p³aciæ ci, którzy te-
raz wykupi¹ lokal za symbo-
liczn¹ z³otówkê oraz ci cz³on-
kowie, co od razu kupili miesz-
kanie w³asnoœciowe. To ozna-
cza, ¿e trzeba bêdzie  trzykrot-
nie podnieœæ stawkê funduszu
remontowego. Moim zdaniem
jest to nierealne, bo osoby z
mieszkañ lokatorskich to w
przewa¿aj¹cej czêœci mniej za-
mo¿ni spó³dzielcy. Drugie wyj-
œcie to rezygnacja z 2/3 zapla-
nowanych remontów. Problem
ten dotknie szczególnie starsze
budynki. WeŸmy dla przyk³adu
budynek o 100 mieszkaniach,
w którym 70%  lokatorów bê-
dzie zwolnionych z wp³at na
fundusz remontowy, bo wcze-
œniej przekszta³cili mieszkanie.

W tym budynku wp³aty bêd¹ tyl-
ko z 30 mieszkañ. Czym to siê
skoñczy? Degradacj¹ tech-
niczn¹. Bez remontów domy
zaczn¹ siê zamieniaæ w slum-
sy. I jeszcze jedno: do tej pory
spó³dzielnia zbiera³a œrodki na
fundusz remontowy z wielu bu-
dynków. Dziêki temu mog³a
sukcesywnie remontowaæ kolej-
ne. Teraz jest to niemo¿liwe.
Œrodki wp³acone w danym bu-
dynku maj¹ byæ wykorzystane
w tym budynku. To rozwi¹zanie
doprowadzi do degradacji tech-
nicznej domów. Jest niespra-
wiedliwe dla tych domów, któ-
rych mieszkañcy p³acili na fun-
dusz remontowy spó³dzielni i z
ich pieniêdzy zosta³y wyremon-
towane s¹siednie budynki, a ich
budynek czeka w kolejce na re-
mont. Teraz tego remontu mo¿e
siê nie doczekaæ.

Spirala zad³u¿eñ, czyli
p³aæ za s¹siada

W myœl zapisów ustawy
wprowadza siê ewidencjê oraz
rozliczenie przychodów i kosz-
tów odrêbnie dla ka¿dej nieru-
chomoœci. Ewidencja  to dobre
rozwi¹zanie. Bêdzie pe³na in-
formacja o finansach w danej
nieruchomoœci. Ka¿dy  miesz-
kaniec bêdzie wiedzia³, na co
p³aci w czynszu pieni¹dze i na
co one s¹ wydawane. Ale za-
sada rozliczania wp³acanych
pieniêdzy tylko w danej nieru-
chomoœci oznacza, ¿e dany
budynek utrzymywaæ siê bê-
dzie tylko z pieniêdzy wp³aca-
nych przez jego mieszkañców.
Gdy 10% mieszkañców budyn-
ku ma zaleg³oœci czynszowe w
op³atach za czynsz i media, to
te zad³u¿enia bêd¹ musieli za
nich pokryæ s¹siedzi, a nie jak
obecnie - spó³dzielnia.

Ustawa ustala, ¿e gdy rok
kalendarzowy koñczy siê w
budynku minusem (a tak mo¿e
byæ, gdy czêœæ s¹siadów nie
p³aci lub ma okresowe zaleg³o-
œci w op³atach) to wynik ujem-
ny trzeba bêdzie pokryæ w tym
budynku w nastêpnym roku. W
jaki sposób? Poprzez podwy¿-
kê czynszów, któr¹ oczywiœcie
bêd¹ ponosiæ mieszkañcy, któ-
rzy solidnie wnosz¹ op³aty. To
nie koniec. Mieszkañcy  mog¹
skar¿yæ do s¹du zmiany wyso-
koœci op³at, p³ac¹c do czasu
wyroku s¹du stare stawki. Do-
tyczy to wszystkich podwy¿ek
zarówno tych, za które odpo-
wiada spó³dzielnia (np. koszty
eksploatacji, odpis ma fundusz
remontowy), jak i tych, które s¹
niezale¿ne od spó³dzielni tj.
podwy¿ki op³at za media, pod-
wy¿ki podatków ustalanych
przez miasto itp. Na pierwszy
rzut oka taka zmiana wydaje
siê korzystna dla mieszkañców,
ale co bêdzie je¿eli kilku miesz-
kañców zaskar¿y podwy¿kê
np. za centralne ogrzewanie
wprowadzon¹ przez SPEC?
Skar¿¹cy bêd¹ p³aciæ stare
stawki, a SPEC bêdzie doma-
gaæ siê nowych. Spó³dzielnia
nie pomo¿e, bo budynek musi
byæ rozliczany indywidualnie.
Czym to siê mo¿e skoñczyæ?
Nawet wy³¹czeniem ciep³a.

Ten kuriozalny zapis, odno-
si siê tylko do spó³dzielni.  We
wspólnotach, budynkach ko-
munalnych lokatorom równie¿
przys³uguje prawo odwo³ania

siê do s¹du w ramach prote-
stu przeciwko podwy¿kom, ale
do czasu rozstrzygniêcia spra-
wy lokatorzy wnosz¹ op³aty w
nowym wymiarze.

Tolerancja dla d³u¿ników

Kolejna zmiana wyd³u¿a do 6
miesiêcy okres niep³acenia
czynszu, po którym cz³onek
mo¿e straciæ prawo do miesz-
kania lokatorskiego. Wprowa-
dza to wyj¹tkow¹ tolerancjê dla
d³u¿ników. A poniewa¿ czynsze
rozliczane s¹ teraz w ramach
jednej nieruchomoœci, to brak
czêœci wp³at powodowaæ bêdzie
podwy¿kê dla tych s¹siadów,
którzy czynsz op³acaj¹.  Nale¿y
podkreœliæ, ¿e dla budynków
pozaspó³dzielczych okres ten
wynosi 3 miesi¹ce. Zapis ten
jest taki, jakby ustawodawcy za-
le¿a³o na podwy¿ce czynszów
dla p³ac¹cych lokatorów.

Huœtawka na pó³

Ustawa nak³ada obowi¹zek
tworzenia nieruchomoœci jed-
nobudynkowych bez wzglêdu
na to, czy jest to logiczne czy
nie. To rozwi¹zanie prowadziæ
bêdzie do podzia³u placów za-
baw, parkingów i trawników
miêdzy dwoma budynkami. W
jakim celu?

Urzêdnicy nie zd¹¿yli,
spó³dzielcy zap³ac¹

Spó³dzielnie zobowi¹zuje siê
w Ustawie do nabywania nieru-
chomoœci, gdy grunt jest praw-
nie nieuregulowany, przez zasie-
dzenie. Sam zapis wydaje siê
korzystny, ale spó³dzielnia bê-
dzie musia³a zap³aciæ 19% po-
datku wartoœci nabytego gruntu
co oznaczaæ bêdzie wielomilio-
nowe kwoty, które trzeba bêdzie
zap³aciæ. Oznaczaæ to mo¿e
upadek wielu spó³dzielni, a prze-
cie¿ obowi¹zek regulacji grun-
tów i przekazanie ich nieodp³at-
nie w u¿ytkowanie wieczyste
spó³dzielni nale¿y od wielu lat do
obowi¹zków samorz¹du (Urzê-
du Miasta). Z obowi¹zku tego
w³adze stolicy wywi¹zuj¹ siê
bardzo opieszale i z du¿ymi
opóŸnieniami. W myœl nowego
prawa teraz ma za to zap³aciæ
mieszkaniec spó³dzielni.

Albo… albo - czyli kolejny
ba³agan

W ustawie okreœlono, ¿e na
zwolnione mieszkania lokatorskie
spó³dzielnia og³asza przetarg na
ustanowienie odrêbnej w³asnoœci
tego lokalu, a jednoczeœnie w tym
samym punkcie ustala, ¿e pierw-
szeñstwo w nabyciu tego lokalu
maj¹ cz³onkowie najd³u¿ej ocze-
kuj¹cy na mieszkanie. Jak to po-
godziæ z obowi¹zkiem przetargu?
To jest sprzecznoœæ! Albo troska
o spó³dzielców bez mieszkañ
albo przetarg. A co zrobiæ, jeœli
takie zwolnione mieszkanie jest
w budynku na gruncie nieuregu-
lowanym i nie mo¿na ustanowiæ
odrêbnej w³asnoœci? Zgodnie z
nowelizacj¹, nic z tym mieszka-
niem nie mo¿na zrobiæ: ani wy-
p³aciæ pieniêdzy spadkobiercom,
ani wystawiæ na przetarg w celu
ustanowienia odrêbnej w³asno-
œci. Nie mo¿na te¿ przekazaæ naj-
d³u¿ej oczekuj¹cemu cz³onkowi
spó³dzielni. Bzdura absolutna.

O co tu chodzi?

Prawdziwa intencja uchwa-
lenia zmian jest ujêta w zapi-
sie art. 26 pkt 1 ustawy. Mówi
on, ¿e po wyodrêbnieniu w³a-
snoœci ostatniego lokalu w da-
nej nieruchomoœci (budynku)
do tej nieruchomoœci stosuje
siê przepisy ustawy o w³asno-

œci lokali. To oznacza, ¿e z t¹
chwil¹ w tej nieruchomoœci ule-
ga likwidacji spó³dzielnia, a
obowi¹zkowo powstaje wspól-
nota mieszkaniowa i to nieza-
le¿nie od tego, czy mieszkañ-
cy tego chc¹ czy nie chc¹.
Nawet je¿eli mieszkañcy wol¹
byæ w Spó³dzielni, to musz¹
za³o¿yæ w swoim budynku
wspólnotê mieszkaniow¹. Czy
to jest demokratyczne?

Zmiany wskazuj¹, ¿e intencj¹
autorów nowelizacji z Klubów
PiS i PO nie jest naprawa spó-
³dzielni mieszkaniowych, lecz
ich likwidacja. Oczywiœcie, s¹
spó³dzielnie, które nie funkcjo-
nuj¹ najlepiej. Jednak  patrz¹c
na osiedla widaæ, ¿e  spó³dziel-
nie du¿o lepiej troszcz¹ siê o
budynki, ich otoczenie i stan
techniczny ni¿ to siê czyni w za-
sobach komunalnych, a tak¿e

w wielu wspólnotach. Czynsze
tymczasem (co potwierdzaj¹
badania) w spó³dzielniach s¹
ni¿sze. Prawo spó³dzielczoœci
mieszkaniowej nale¿y noweli-
zowaæ tak, aby cz³onkowie spó-
³dzielni w pe³ni czuli siê w³aœci-
cielami, by mogli uczestniczyæ
w zarz¹dzaniu spó³dzielni¹,
mieæ wgl¹d w finanse i decydo-
waæ o jej rozwoju.

Jeszcze raz podkreœlam, ¿e
prawdziwym celem ostatniej
nowelizacji Ustawy nie by³a
chêæ naprawy spó³dzielni, lecz
doprowadzenie do ich likwida-
cji. Kandydujê do Sejmu, aby
to zmieniæ.

Program rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego i pro-
gram odnowy osiedli i rozwoju
miast przedstawiê w nastêp-
nym numerze.

Andrzej Pó³rolniczak
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OG£OSZENIE
Burmistrz Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy

zgodnie
z § 7,8  Zarz¹dzenia nr 2128/2005 Prezydenta m.st.

Warszawy z dn. 20.01.2005r. w sprawie okreœlenia trybu
i czynnoœci zwi¹zanych z oddawaniem w najem lub dzier-
¿awê lokali u¿ytkowych w domach wielolokalowych oraz
zakresu dzia³ania i trybu pracy komisji konkursowych

og³asza
na dzieñ 26 paŸdziernika 2007 r.
KONKURS OFERT NA NAJEM

KOMUNALNYCH LOKALI U¯YTKOWYCH I GARA¯Y
ZNAJDUJ¥CYCH SIÊ NA TERENIE

M.ST. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓ£NOC
(na okres do 3 lat)

Og³oszenia z list¹ lokali, gara¿y wystawionych do kon-
kursu ofert wywieszone bêd¹ na tablicach informacyjnych
Urzêdu m.st. Warszawy ul. Canaletta 2, Urzêdu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Praga Pó³noc, ul. K³opotowskie-
go 15; Zak³adu Gospodarowania Nieruchomoœciami w
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. Warszawy, ul. 11-go Listo-
pada 13/15 i w jego administracjach obs³ugi mieszkañ-
ców; na stronie internetowej: m.st. Warszawy
www.um.warszawa.pl i Dzielnicy Praga Pó³noc www.pra-
ga-pn.waw.pl oraz na lokalach i gara¿ach wyznaczonych
do najmu w dniach od 26 wrzeœnia do 24 paŸdziernika
2007 r.

Informacje dotycz¹ce Konkursu mo¿na uzyskaæ tak¿e
telefonicznie u B. Skrzypek tel. 022  59-00-159 lub u p. I.
Michalak tel. 022 619-88-38.

STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria

rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

022 676-59-56, 0608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-
nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-
nia proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-
zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-
talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-
binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹
stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

dokoñczenie ze str. 1

US£UGI
KSIÊGOWE
♦♦♦♦♦pe³en zakres
♦♦♦♦♦licencja MF

♦♦♦♦♦profesjonalnie

Warszawa

ul. Modliñska176

w/w Urzêdu Gminy

tel. 022 676-96-66,

0605-544-757

Wymieñ dowód osobisty w sobotê
Przedstawiamy Pañstwu kolejne soboty, w czasie któ-

rych mo¿na bêdzie z³o¿yæ wniosek o dowód lub odebraæ
dokument. S¹ to: 6 paŸdziernika, 10 listopada, 8 grudnia
br. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
naszego Urzêdu bêdzie za³atwiaæ sprawy zwi¹zane z wy-
mian¹ dowodów osobistych.

Przypominamy, ¿e na wizytê w pó³nocnopraskim Wy-
dziale Obs³ugi Mieszkañców mo¿na siê umówiæ równie¿
mailem lub telefonicznie:

* osobiœcie - w informacji na parterze Urzêdu,
* telefonicznie - pod numerem 59-00-590,
* drog¹ elektroniczn¹, pod adresem - wom@praga-pn.waw.pl

Osoby niepe³nosprawne i ob³o¿nie chore mog¹ wymie-
niæ ksi¹¿kowy dowód osobisty w miejscu swojego zamiesz-
kania. Procedura wymiany dowodu dla tych osób wymaga
dwukrotnej wizyty urzêdnika (informacje pod nr telefonu
022 59 00 242, 022 59 00 226, informacja ogólna 022

59 00 00). Informacja o mo¿liwoœci odbioru dowodu oso-

bistego - 022 59 00 519.

Przypominamy o mo¿liwoœci skorzystania z transportu
osób niepe³nosprawnych. Wiêcej informacji na stronie
www.taximpt.com.pl lub pod numerem tel.: 022 822 44 44;
91 91; 91 92). Osobom starszym oraz maj¹cym k³opoty z
poruszaniem siê, polecamy skorzystanie z transportu.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e wnioski w sprawie wy-
miany dowodu osobistego s¹ dostêpne we wszystkich
dzielnicowych delegaturach BAiSO oraz na stronie inter-
netowej Urzêdu Miasta www.warszawa.um.gov.pl w linku
/BIP/eWOM/Wymiana Dowodów Osobistych.

ul. Kawêczyñska 2 - czwartek 18:00-20:00 - od 20 IX
ul. Bia³ostocka 2 - poniedzia³ek 20:15-22:15 - od 15 X

Æwiczymy te¿ w innych dzielnicach.
Zapisy na zajêciach przez pierwsze 3 tygodnie.

Sk³adka miesiêczna: 25 z³. Dodatkowe informacje:
0664 767 646, 022 636 9093, 022 620 6646, www.taichi.pl

Stowarzyszenie Taoistycznego

TAI CHI
chiñskie æwiczenia zdrowotne

dla pocz¹tkuj¹cych

Protest zlekcewa¿ony
narodowego, a w³aœnie budo-
wanie tego targowiska. My siê
jednak nie poddajemy, nie zra-
¿amy. Dalej zbieramy podpi-
sy. Jeœli 10 tysiêcy nie zrobi³o
wra¿enia na Pani minister, po-
staramy siê zebraæ 20 tysiêcy
podpisów; jeœli to nie wystar-
czy, zbierzemy 30 tysiêcy.
Mam nadziejê, ¿e nast¹pi
opamiêtanie.

To, co mo¿na ju¿ wyczytaæ
z planów ministerstwa – jest
oburzaj¹ce: najpierw mia³y
byæ hale targowe; s³yszeliœmy
wszyscy, ¿e to bêd¹ piêkne
hale targowe, których nikt siê
nie powstydzi. Okazuje siê, ¿e
nie bêdzie ¿adnych hal targo-
wych, tylko zwyk³e targowi-
sko. Przypominam, ¿e Brama
Bia³ostocka w obecnym pla-
nie zagospodarowania jest
przeznaczona na parking dla
TIRów; przewidywano te¿ po-
mnik Bitwy Warszawskiej
1920 roku. Targowisko by³o-
by kuriozalnym pomnikiem...

Brama Bia³ostocka dlatego
tak siê nazywa, ¿e jest terenem
wjazdowym do Warszawy. Na

tej podstawie uknuliœmy nawet
has³o reklamowe „Targówek –
tu zaczyna siê Warszawa”. Gdy
wje¿d¿a siê od strony Bia³ego-
stoku, to jest pocz¹tek Warsza-
wy. Teraz, wed³ug zamys³ów
Pani minister, ma byæ targowi-
sko, przeniesione z Jarmarku
Europa. Czegoœ takiego siê nie
spodziewaliœmy! To jest rozwi¹-
zanie najgorsze  z mo¿liwych:
ustawienie szczêk i budek, czyli
targowisko.

Przypomnê, ¿e obecnie
obowi¹zuj¹cy plan zak³ada³
wybudowanie parkingu i czê-
œci us³ugowo-handlowej, z
za³o¿eniem wysokich walo-
rów architektonicznych bu-
dowanych obiektów. Targo-
wisko jest czymœ najni¿ej no-
towanym, jeœli chodzi o wa-
lory architektoniczne. Jeœli
wskutek dzia³ania Pani mini-
ster ma dojœæ do tego, ¿e to
kupcy (na dodatek – w naj-
gorszy sposób) bêd¹ nam
urz¹dzali przestrzeñ pu-
bliczn¹, a nasz protest zosta-
nie zlekcewa¿ony - bêdzie to
z³amanie zasad spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego.

Uczestnikami Forum byli
dziennikarze z krajów europej-
skich – wschodniej i zachodniej
Europy, Kanady i Stanów Zjed-
noczonych. Swoj¹ wizytê na
Pradze rozpoczêli od prze-
ja¿d¿ki zabytkowymi tramwaja-
mi (z lat 1937 i 1957) z pêtli Ka-
wêczyñska na pêtlê na ulicy
Czynszowej. Towarzyszyli im
burmistrz Artur Buczyñski oraz
dzielnicowy koordynator ds. re-
witalizacji Halina Ksi¹¿yk, infor-
muj¹ca o realizowanym na Pra-
dze Mikro – programie Rewita-
lizacji. Swoj¹ wiedz¹ o dzielni-
cy dzielili siê równie¿ przewod-
nicy PTTK „Trakt” pani Katarzy-
na Jakubowicz i legenda war-
szawskich przewodników Mie-
czys³aw Janiszewski, który do-
datkowo, zaprosi³ goœci do
zwiedzenia ulicy Stalowej.
Przejazd tramwajem urozma-
icony nagraniami przedwojen-
nych piosenek i anegdotkami
przewodnika wzbudzi³ zachwyt
goœci i uczucia nostalgii. Wes-
tchnienia - Ach, trzydzieœci lat
temu…. - s³ychaæ by³o z ka¿-
dej strony.

Jednym z punktów progra-
mu by³o zwiedzanie najlepsze-
go w Warszawie, dwukrotnie
nagrodzonego w konkursie na
najlepszy Wydzia³ Obs³ugi
Mieszkañców praskiego
WOMu. Jego funkcjonowanie
„od kuchni” zaprezentowa³ Ja-
nusz Marczyk – kierownik
WOM. Zaprosi³ goœci na zaple-
cze, mówi¹c o dobrej organi-
zacji pracy i zdradzaj¹c w ten
sposób tajemnice sukcesu.

- Zale¿a³o nam szczególnie,
by nasi goœcie poczuli atmos-
ferê Starej Pragi, by oddali siê
wspomnieniom i odebrali tê wi-
zytê jako podró¿ sentymen-
taln¹. I chyba nam siê uda³o,
bo podczas spaceru po Brze-
skiej i wizyt w brzeskich gale-
riach i pracowniach siêgano do
w³asnych wspomnieñ i chêtnie
s³uchano informacji o dzisiej-
szym artystycznym obliczu uli-
cy – mówi burmistrz Buczyñski.

Na dziedziñcu „Konesera”,
gdzie goœci powita³a „Kapela
Praska” Czes³awa Jakubika,
szlagierem „ChodŸ na Pragie”,
wzruszenie widaæ by³o na wie-
lu twarzach. Koncert Kapeli
spontanicznie zamieni³ siê w
zabawê taneczn¹ na œwie¿ym
powietrzu – zadzia³a³ duch
Pragi. Okaza³o siê te¿, ¿e wie-
lu goœci jest rodowitymi pra¿a-
nami, obecnie na emigracji.

Do swojej pracowni na
Brzeskiej zaprosi³a nas m.in.
Zofia Kubicka, która opowie-
dzia³a o programie „Wakacje
z Mistrzem”, czym wzbudzi³a
du¿e zainteresowanie i uzna-
nie s³uchaczy, w „Mellinie
Sztuki” goœci³ dziennikarzy
m³ody litewski artysta Linas
Domarackas prezentuj¹c
swoj¹ wystawê obrazów. Go-
œcie odwiedzili te¿ malutk¹
Galeriê Magiel Stefana S³a-
wiñskiego.

W kompleksie „Konesera”
dziennikarze zwiedzili halê fa-
bryczn¹ Warszawskiej Fabry-
ki Wódek oraz galeriê Luksfe-
ra, Teatr Wytwórnia i roczni-
cow¹ wystawê poœwiêcon¹
Powstaniu Warszawskiemu,
która wzbudzi³a du¿e zainte-
resowanie. W ka¿dym z wy-
mienionych miejsc chcieliby
siê zatrzymaæ d³u¿ej, ni¿ po-
zwala³ na to czas, by³ to bo-
wiem ostatni dzieñ Forum i
wielu goœci wprost z restaura-
cji „Babalu”, gdzie odby³o siê
spotkanie z Burmistrz Jolant¹
Koczorowsk¹ i konferencja
prasowa na temat rewitaliza-
cji Pragi, udawa³o siê na dwor-
ce i lotnisko.

Nie wystarczy³o ju¿ czasu
na spotkanie z artystk¹ Klim¹
Bocheñsk¹ w jej pracowni, ani
na odwiedzenie Magazynu
Praga £ukasza Drgasa, za-
brak³o te¿ czasu na zwiedze-
nie Fabryki Trzciny. - Jest po

co wracaæ na Pragê – komen-
towali dziennikarze.

Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó-
³noc serdecznie dziêkuje za
pomoc w organizacji spotkania
artystom praskim, którzy otwo-
rzyli dla dziennikarzy podwoje
swoich pracowni – Pani Zofii
Kubickiej, Jerzemu Lassocie,
Stefanowi S³awiñskiemu, Kli-
mie Bocheñskiej, £ukaszowi
Drgasowi, Magdalenie Prze-
Ÿdziak i Katarzynie ¯ebrow-
skiej, Zarz¹dcy Komisaryczne-
mu Warszawskiej Fabryki Wó-
dek „Koneser” Franciszkowi

Tanecznym krokiem przez Pragê
Grupa 150 dziennikarzy polonijnych reprezentuj¹cych me-

dia z ca³ego œwiata, uczestnicz¹cych w XV Jubileuszowym
Œwiatowym Forum Mediów Polonijnych,  odwiedzi³a we wto-
rek, 11 wrzeœnia Urz¹d i Dzielnicê Praga Pó³noc. – Tu na Pra-
dze jest Warszawa, jak¹ pamiêtamy z dzieciñstwa i z opowie-
œci naszych rodziców – komentowali ze wzruszeniem. Wizyta
ta zakoñczy³a obrady jubileuszowego Forum w Polsce.

Kosiñskiemu oraz Prezesowi
Stowarzyszenia „Monopol
Warszawski” Januszowi
Owsianemu za udostêpnienie
obiektów i oprowadzenie na-
szych goœci, Panom Mieczy-
s³awowi Wojdydze i Huberto-
wi Kossowskiemu komisarzom
wystawy „Powstanie War-
szawskie na Pradze”, Preze-
sowi Tramwajów Warszaw-
skich Krzysztofowi Karosowi
za udostêpnienie zabytkowych
wagonów, restauracji „Babalu
Smaki Œwiata” przy K³opotow-
skiego 33 za goœcinê oraz Woj-
ciechowi Trzciñskiemu za go-
towoœæ udostêpnienia „Fabry-
ki Trzciny”.

Beata Bieliñska-Jacewicz

W miniony weekend przed
praskim Pomnikiem Koœciusz-
kowców rozbrzmiewa³a muzy-
ka, tañce i pieœni na ¿o³nier-
ska nutê; nadchodz¹cy – wy-
pe³ni I Ogólnopolska Parada
Patriotycznej Pieœni Rycer-
skiej i Wojskowej.

Inicjatorem Parady jest Jego
Ekscelencja Ks. Abp S³awoj
Leszek G³ódŸ, organizatorem
– Duszpasterstwo Œrodowisk
Twórczych i Sportu Diecezji
Warszawsko-Praskiej.

 W sobotê i niedzielê, 29 i
30 wrzeœnia w godz. 10 - 17
na ul. Floriañskiej odbywaæ
siê bêd¹ pokazy walk rycer-
skich oraz prezentacje warsz-
tatów rzemieœlników, zajmuj¹-
cych siê wykonywaniem replik
broni, uzbrojenia, mundurów,
sztandarów i insygniów. Czyn-
ne bêd¹ stoiska ekspozycyj-
ne i handlowe z militariami.

 W sobotê o godz. 13 od-
bêdzie siê pierwsza, a o godz.

Pieœni zew
16 - druga czêœæ przegl¹du
konkursowego, o godz. 16 wy-
st¹pi Jan Pietrzak.

W niedzielê o godz.12.30
odprawiona zostanie uroczy-
sta msza œw. w Katedrze œw.
Floriana, o 13.30 rozpocznie
siê przemarsz paradny z pre-
zentacj¹ polskich strojów ry-
cerskich i wojskowych, sto-
warzyszeñ zajmuj¹cych siê
rekonstrukcj¹ bitew oraz wo-
zów bojowych i sprzêtu woj-
skowego. O godz. 19 na sce-
nie, usytuowanej przy Po-
mniku Koœciuszkowców wy-
st¹pi¹ laureaci Z³otego,
Srebrnego i Br¹zowego Ryn-
grafu – nagród dla najlepiej
zaaran¿owanych piosenek
oraz laureaci nagród przy-
znanych przez publicznoœæ i
dziennikarzy.

Zaprezentowane zostanie
tak¿e widowisko, ukazuj¹ce
uniwersalny charakter walki
dobra ze z³em.                  K.

Serdecznie zapraszamy 27 wrzeœnia o godz. 17 na ko-
lejny wyk³ad z cyklu „Spotkania na Starej Pradze”, który
odbêdzie siê w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Praga
Pó³noc. Prelegentem bêdzie Jaros³aw Zieliñski, znany hi-
storyk Warszawy (autor m.in. „Atlasu dawnej architektury
ulic i placów Warszawy”), a tytu³ wyk³adu: „Oœwietlenie ulicz-
ne Pragi w XIX i XX w. - historia i relikty”.

Zaproszenie
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Kancelaria prawna

„CASUS”
ul. Lewinowska 7
♦sporz¹dzanie pism procesowych

♦porady prawne ♦pisma urzêdowe

♦sporz¹dzanie umów ♦outscoring

♦windykacja nale¿noœci

♦projekty testamentów

♦obs³uga prawna podmiotów

gospodarczych, spó³dzielni, wspólnot

Infolinia: 0801-011-028

ZAPRASZAMY do CENTRUM

OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”

ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33

w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

Zabiegani warszawiacy licz¹ ka¿d¹ zaoszczêdzon¹ minutê, I nagle
dowiadujemy siê, ¿e w „Optokanie” po zamówieniu okularów mo¿na
je odebraæ ju¿ po 30 minutach.

Wykonanie okularów w zaledwie 30 minut od chwili z³o¿enia zamówienia jest
naszym ogromnym sukcesem. Uwa¿am ¿ naprawdê jest siê czym pochwaliæ. Tak
krótki czas wykonania niezwykle przecie¿ precyzyjnej pracy to wed³ug mnie, praw-
dziwy „krok milowy” w dziedzinie techniki optycznej.

Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e prawid³owe wykonanie
okularów wymaga niezwykle dok³adnych pomiarów oraz precyzji, o
czym Pan przed chwil¹ wspomnia³. Czy zatem ten „milowy krok” i
œciganie siê z czasem nie odbija siê na dok³adnoœci wykonania?

Dziêki naszemu sprzêtowi oraz niezwykle zgranemu i kompetentnemu zespo-
³owi pracowników wykonujemy okulary w tak krótkim czasie. Musimy walczyæ o
ka¿d¹ minutê, bo s¹ to zaoszczêdzone minuty naszych klientów.

W naszym Centrum Optyki Okularowej „Optokan” specjalnie dla Pañstwa urz¹-
dziliœmy wygodnie salê, a w poczekalni mo¿na obejrzeæ TV czy poczytaæ prasê.
Równie¿ dla Pañstwa przez ca³y czas pracy zak³adu przyjmuj¹ lekarze okuliœci,
aby Ka¿dy móg³ otrzymaæ fachow¹ poradê bez zbêdnych skierowañ wystawania
w kolejce w przychodniach.

Lata praktyki sprawi³y, ¿e masz personel jest rzeczywiœcie œwietnie przeszkolony.
Bez trudu potrafimy pomóc w doborze odpowiednich opraw, uwzglêdniaj¹c wszystkie
wymagania klientów. Dysponujemy zdecydowanie najwiêkszym w Warszawie wybo-
rem oprawek (ponad 2500) i dlatego zawsze jesteœmy gotowi pomóc Pañstwu w pod-
jêciu tak trudnej decyzji, jak dobranie odpowiednich okularów. Od chwili ich wybrania
do otrzymania gotowych szkie³ mija tylko pó³ godziny. Pod tym wzglêdem ¿adna inna
firma nie jest w stanie nam dorównaæ. Œmieszy ju¿ has³o „Okulary w 1 godzinê”, któ-
rym reklamuj¹ siê niektóre zak³ady, równie¿ te zagraniczne. Œwiadczy to przecie¿
jedynie o tym, ¿e firmy dysponuj¹ przestarza³¹ technologi¹. „Optokan” wyprzedzi³
wszystkie inne zak³ady nie o krok, ale o ca³e pó³ godziny. Dla naszego Centrum liczy
siê przede wszystkim jakoœæ wykonania naszych okularów. D¹¿enia do najlepszej, œwia-
towej jakoœci sprawi³o, i¿ sprowadziliœmy sprzêt optyczny najnowszej technologii. St¹d
w³aœnie czas oczekiwania na okulary móg³ zostaæ skrócony do 30 minut.

Proszê zatem o wyjaœnienie, na czym polega nowoczesnoœæ „Optokanu”?
W dobie komputeryzacji równie¿ maszyny optyczne w naszym zak³adzie stero-

wane s¹ przez komputery. Poniewa¿ komputery pomagaj¹ w pracy technikowi,
mo¿emy poszczyciæ siê niezwykle starannym i precyzyjnym wykonaniem okula-
rów. Ju¿ samo badanie wzroku, je¿eli zechc¹ Pañstwo z niego skorzystaæ, bêdzie
badaniem optycznym oraz komputerowym. Dziêki temu ju¿ okreœlenie wady wzro-
ku jest niezwykle dok³adne. W naszym Centrum posiadamy te¿ unikalny w skali
kraju, sterowany przy pomocy komputera dioptromierz z automatycznym odczy-
tem, na którym oczywiœcie wynik pomiaru jest natychmiastowy. Sprzê¿one z kom-

puterem szlifierki pozwalaj¹ na szlifowanie szkie³ z dok³adnoœci¹ do piêciu

setnych milimetra. Na innym sprzêcie nie mo¿na uzyskaæ takiej dok³adnoœci. A
przecie¿ precyzyjne wykonanie szkie³ i prawid³owe obsadzenie ich w wybranych
przez klienta oprawach jest niezwykle wa¿ne.

Przyznam, ¿e kilkakrotnie zdarzy³o mi siê rozmawiaæ z ludŸmi skar¿¹cymi
siê na niewygody podczas noszenia okularów. Co mo¿e byæ tego przyczyn¹?

W³aœnie dok³adnoœæ wykonania okularów przes¹dza o komforcie korzystania z
nich. Niezwyk³a skrupulatnoœæ przy rozpoznawaniu wady wzroku, a póŸniej dobór
i wykonanie odpowiednich szkie³ s¹ bardzo wa¿ne. Wykonanie okularów to, po-
wiedzia³bym, koronkowa robota. Z³y rozstaw œrodków optycznych, niezachowanie
k¹tów cylindrów, a nawet z³e dobranie opraw nie tylko na z³e widzenie, ale tak¿e
gorsze samopoczucie.

Zdo³a³am siê zorientowaæ, ¿e precyzja pracy w „Optokanie” to nie
tylko najnowszy sprzêt, ale równie¿ dobra organizacja firmy. Co we-
d³ug Pana, zdecydowa³o o sukcesie „Optokanu”?

Moim zdaniem wszystkie czynniki w równej mierze przyczyni³y siê do sukcesu
firmy. Japoñski sprzêt pozwala na uzyskanie doskona³ej jakoœci. Wydajnoœæ ma-
szyn pozwala byæ pewnym, ¿e poczynione przez nas zobowi¹zania wykonania
okularów w 30 minut bêdzie dotrzymane. Magazyn szkie³, który mieœci siê przy
naszym Centrum przechowuje oko³o 95 procent potrzebnych szkie³. Dziêki temu
klient nie musi czekaæ na ich sprowadzenie. I znowu wyjaœni³em nastêpny czynnik
pozwalaj¹cy wykonywaæ okulary w 30 minut. Jedynie na szk³a specjalne klient
musi poczekaæ. Nie mogê pomin¹æ milczeniem równie¿ tego, ¿e terminowoœæ to
zas³uga sprawnej i dobrze przygotowanej obs³ugi.

Myœla³am, ¿e owe 30 min. to jedynie has³o reklamowe, maj¹ce na
celu zdystansowanie innych zak³adów o choæby pó³ godziny. Jak s³y-
szê Centrum Optyki Okularowej „Optokan” nie walczy o klienta przy
pomocy hase³ reklamowych.

Podkreœlê jeszcze raz, ¿e zrobienie okularów w pó³ godziny to dla nas du¿e
osi¹gniêcie. Nasze Centrum walczy o klienta, szanuje jego gust i czas. W tej walce
wygrywamy z firmami zachodnimi. Przecie¿ Polakom nie wystarczy ju¿ tylko ety-
kieta, ¿e coœ jest zachodnie. Rynek polski ma coraz wiêksze oczekiwania i rodacy
potrafi¹ odró¿niæ produkt dobrej jakoœci od wyrobu nienajlepszego, wykonanego
na gorszym sprzêcie. Proszê mi wierzyæ, to naprawdê widaæ. Dlatego cieszê siê, ¿e
istnieje na rynku tak du¿o konkurencja, nawet zak³adów zagranicznych. Dziêki
temu mo¿ecie Pañstwo porównaæ i zobaczyæ, co jest lepsze.

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

Okulary na jednej nodze

022 818-89-68
0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A

ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin
Klub „Arkona”
022 811-15-43

czynne:

pn-pt: 10-19
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
„Bar Sowa”, ul. Przasnyska 6B, wejœcie A,
budynek Warty, ¯oliborz, tel. 022 866-44-20

- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Pod znakiem planów
zagospodarowania

15. i 16. sesja Bia³o³êki

Na sesji 5 wrzeœnia radni

m.in. wyrazili stanowisko w
sprawie projektu miejscowego

planu zagospodarowania prze-

strzennego obszaru Bródna z
dwiema uwagami – dla jezdni

Trasy Toruñskiej zapropono-
wano umieszczenie ekranów

dŸwiêkoch³onnych w formie

tuneli, bardzo dobrze chroni¹-
cych tereny mieszkalne przed

ha³asem. Radni zaproponowa-
li równie¿ obsadzenie pó³noc-

nej strony trasy wysokopienn¹

i niskopienn¹ zieleni¹, chro-
ni¹c¹ przed ha³asem i zanie-

czyszczeniami, a tak¿e popra-
wiaj¹c¹ estetykê otoczenia

Trasy Toruñskiej. Kolejny przy-

jêty plan zagospodarowania
przestrzennego to rejon ulic

Wysockiego i Odrow¹¿a.

Uwagi równie¿ dotyczy³y ekra-
nów dŸwiêkoch³onnych. Od

strony wêz³a Marywilska i Tra-

sy Toruñskiej radni zapropo-
nowali wyposa¿enie zakoñ-

czeñ ekranów w dyfraktory.
Bia³o³êccy radni uwa¿aj¹, ¿e

ekrany powinny byæ wysokie

na 5 i 7 metrów. Na tej samej,
15. sesji, przyjêto opiniê do

projektu bud¿etu na 2007 rok
-  1,2 mln z³ ma byæ przezna-

czone na modernizacjê ulicy

P³ytowej, w zwi¹zku z plano-
wan¹ lokalizacj¹ hal kupiec-

kich przy Marywilskiej (wyda-
je siê, ¿e owo zadanie zosta-

nie usuniête z projektu za³¹cz-

nika do bud¿etu w zwi¹zku z
propozycj¹ nowej lokalizacji

Jarmarku Europa przy Radzy-
miñskiej - przyp. red.). Bia³o-

³êccy rajcy wyst¹pili do Rady

Warszawy z wnioskiem o zgo-
dê na odp³atne przejêcie od

Polfy Tarchomin S.A. gruntu
przy Fleminga 2 pod inwesty-

cjê rekreacyjno – sportow¹,

która mog³aby pos³u¿yæ jako
zaplecze dla Mistrzostw Euro

2012, a potem s³u¿y³aby
mieszkañcom stolicy.

Na 16. sesji, 13 wrzeœnia,
dyskutowano nad projektami

miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego
wêz³a komunikacyjnego Tra-
sy Toruñskiej i Trasy Olszyn-
ki Grochowskiej. Radni suge-
rowali wprowadzenie rezerwy
terenu pod budowê linii tram-
wajowej we wschodniej czê-
œci Bia³o³êki, rezerwy pod te-
reny zielone, poszerzenie li-
nii rozgraniczaj¹cych niektó-
re drogi, wytyczenie œcie¿ek
rowerowych, w³¹czenie ulicy
Berensona do Trasy Olszyn-
ki Grochowskiej, przerzuce-
nie k³adki pieszo – rowerowej
nad Tras¹ Olszynki Grochow-
skiej na przed³u¿eniu ulicy
Derby. Do projektu zagospo-
darowania przestrzennego
Brzezin radni mieli równie¿
sporo uwag. Wœród nich zna-
laz³a siê sugestia, by zacho-
waæ szerokoœæ ulic zgodnie z

wydawanymi pozwoleniami
na budowê, np. dla ulicy Zbo-
¿owej zaplanowano szero-
koœæ 10 metrów, w nowym
planie ma ona mieæ 15 me-
trów, co mocno skomplikuje
sytuacjê. Radni zapropono-
wali rozszerzenie przezna-
czenia czêœci terenu Brzezin
o mo¿liwoœæ lokowania obiek-
tów sportowych, rekreacyj-
nych i placówek kultury. Infra-
struktura drogowa powinna
byæ dostosowana do plano-
wanej zabudowy. Kameralny
charakter osiedla wymaga
ograniczenia ruchu samocho-
dowego.                       (egu)

Klubokawiarnia MARHABA ma zaszczyt zaprosiæ
na POKAZ TAÑCA BRZUCHA

w wykonaniu orientalnych tancerek.
Podczas pokazu bêdzie mo¿na ozdobiæ d³onie piêknymi
orientalnymi wzorami-henn¹, posmakowaæ tureckich s³od-
koœci, zamówiæ sheeshê.

ZAPRASZAMY WSTÊP WOLNY!

(START 30 wrzeœnia o godz.18.00 ul. Z¹bkowska 42 w
Klubie Osiedlowym KU•NIA)

Cieszy fakt, gdy pos³owie
nie zapominaj¹ o bol¹czkach
swoich wyborców.

Niestety, trudno przezwy-
ciê¿yæ prawid³owoœæ, któr¹
zauwa¿y³ ju¿ Macchiavelli
przestrzegaj¹c przed obejmo-
waniem w³adzy, gdy¿ w ten
sposób krzywdzi siê przyjació³
swych nie spe³niaj¹c pok³ada-
nych przez nich nadziei.

Tak jest i tym razem w przy-
padku ustawy o zmianie usta-
wy o przekszta³ceniu prawa
u¿ytkowania wieczystego w
prawo w³asnoœci nieruchomo-
œci oraz niektórych innych
ustaw, któr¹ ustêpuj¹cy parla-
ment podj¹³ w rozpaczliwym
poœpiechu szykuj¹c grunt pod
przysz³e wybory. Ustawa
uszczêœliwi np. tylko te rodzi-
ny, które uzyskaj¹ do dnia wej-
œcia w ¿ycie tej ustawy prawo
wieczystego u¿ytkowania i to
w trybie art.7 dekretu z dnia 26
paŸdziernika 1945 r. o w³asno-
œci i u¿ytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy.

Tymczasem Wydzia³ De-
kretowy m.st. Warszawy zma-
ga siê od lat z rozpatrywaniem
wniosków dekretowych, któ-
rych liczbê ocenia na oko³o 17
tys. w tempie od 50 do 200
pozytywnych decyzji na rok w
zale¿noœci od natê¿enia woli
politycznej prezydenta miasta.
Jak wyjaœniono autorowi arty-
ku³u w oficjalnym piœmie: brak
statystyk odnoœnie decyzji od-
mownych, bo s¹ zaskar¿ane i
to skutecznie. Niektóre z tych
spraw trafiaj¹ i trafi¹ do Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka o naruszeniu przez
Polskê art. 1 Protoko³u nr 1 do
Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka z powodu np. po-
zostawiania prywatnych w³a-
œcicieli w d³ugoletniej niepew-
noœci co do ostatecznego
przeznaczenia ich nierucho-
moœci albo poniesienia strat
niepieniê¿nych takich, jak
cierpienie i frustracja z powo-
du przed³u¿aj¹cego siê trwa-
nia postêpowania (cytuje za
uzasadnieniami wyroku Try-
buna³u). I sprawy z powrotem
trafiaj¹ do Polski, do Warsza-
wy. Ko³o toczy siê dalej, a ra-
czej stoi w miejscu wobec bra-
ku i woli politycznej i podstaw
prawnych do przezwyciê¿enia
komunistycznej zasz³oœci w
Warszawie.

Omawiana ustawa nie roz-
wi¹zuje problemów œrodowi-
ska osób objêtych dekretem
Bieruta. Co wiêcej, dzieli na
tych co ju¿ otrzymali wieczy-
ste u¿ytkowanie i na tych co
je utrzymaj¹ po wejœciu w
¿ycie. Ale w tym drugim przy-
padku nie przekszta³c¹ jej
bezp³atnie w prawo w³asnoœci
jak stanowi ustawa. Pozosta-
je wiêc parlamentowi w tej me-
todzie legislacyjnej co roku
podejmowaæ trud nowelizacji
ustawy.

A przecie¿ mo¿na zmieniæ
metodê stanowienia prawa,
mo¿na odst¹piæ od traktowa-
nia œrodowiska dekretowego
jako z³o konieczne, któremu
jak och³ap rzuca siê ma³e

kêsy wycinkowych przepisów
prawnych, które wygl¹daj¹ 
jak listek figowy w ustawach,
które nie zosta³y tak napraw-
dê rzetelnie przekonsultowa-
ne ze œrodowiskiem. Bo po co
s¹ pos³owie, parlament i oby-
watele w³asnego niepodleg³e-
go Pañstwa? Do utrudniania
sobie ¿ycia? Czy to tak trud-
no skonsultowaæ siê z odpo-
wiednimi osobami i wyci¹gn¹æ
z pu³apki dekretowej i miasto
i obywateli?

Przeddekretowi w³aœciciele
to nie bezp³atni dawcy gruntów
i budynków. Dzia³ania wojen-
ne spowodowa³y zniszczenia
budynków w Warszawie, ale
nie w stopniu równomiernym,
co by uzasadnia³o przejêcie
wszystkich gruntów stolicy.
Dalsz¹ praktykê w³adz w reali-
zacji wyp³at odszkodowañ jak
i rozpatrywania wniosków o
w³asnoœæ czasow¹ najlepie-
j wyra¿aj¹ s³owa Trybuna³u
Konstytucyjnego z 1996 roku:
„(...) byli w³aœciciele tzw. grun-
tów warszawskich nie zostali
potraktowani przez w³adze pu-
bliczne w sposób zgodny z za-
sadami sprawiedliwoœci spo-
³ecznej oraz z zasad¹ ochro-
ny zaufania do pañstwa i sta-
nowionego przezeñ prawa
(wyra¿onymi obecnie w art. 1
pozostawionych w mocy prze-
pisów konstytucyjnych). Prak-
tyka w³adz administracyjnych
rozminê³a siê z przepisami
dekretu z 26 paŸdziernika
1945 r. (...)”. To ostatnie zda-
nie wymaga dok³adniejszego
wyjaœnienia i ilustracji przyk³a-
dami, ale przekroczy³bym w
nieprzyzwoity sposób miejsce
przeznaczone do druku.

W 2002 rok S¹d Najwy¿szy
zauwa¿y³, ¿e „Ustanowienie
prawa wieczystego u¿ytkowa-
nia gruntu (odpowiednika wy-
mienionych w dekrecie: prawa
wieczystej dzier¿awy z czyn-
szem symbolicznym lub pra-
wa zabudowy za op³at¹ sym-
boliczn¹) stanowi³o równo-
wa¿nik, substytut utraconego
przez dotychczasowego w³a-
œciciela, odjêtego mu na mocy
dekretu, prawa w³asnoœci. Nie
jest to, rzecz jasna, restytucja
w znaczeniu przywrócenia
stosunków prawnorzeczo-
wych sprzed komunalizacji
(restitutio in integrum), inaczej
mówi¹c - przywrócenie pe³ni
poprzednio przys³uguj¹cych
w³aœcicielowi praw. Oddanie w
u¿ytkowanie wieczyste nie
jest równoznaczne w sensie
prawnym ze zwrotem w³asno-
œci nieruchomoœci”.

Bior¹c to pod uwagê nie
mogê zrozumieæ pomys³odaw-
ców ustawy skierowanej tylko
do w¹skiego krêgu osób objê-
tych dekretem warszawskim,
choæ mo¿na stworzyæ lepsz¹
regulacjê prawn¹ pozbawion¹
u³omnoœci nierównego trakto-
wania osób w tej samej sytu-
acji. I poczuæ siê wolnym oby-
watelem w swoim pañstwie.

Wojciech Gruszczyñski

Przewodnicz¹cy Zrzeszenia

Osób Objêtych

Dekretem Warszawskim

Przestroga Macchiavellego
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ZBADAJ SERCE

UNIKNIESZ ZAWA£U, UDARU MÓZGU, WYLEWU
Zapraszamy na:

KOMPUTEROWE BADANIA SERCA metod¹ SATRO,
z wykorzystaniem najnowszej i jedynej w Polsce
aparatury wykrywaj¹cej zmiany niedokrwienne,

w szczególnoœci chorobê niedokrwienn¹ serca oraz nieme zawa³y,
których czêsto nie wykrywa zwyk³e badanie EKG.

Je¿eli:
*     odczuwasz nietypowe dolegliwoœci w okolicy serca
* ¿yjesz w ci¹g³ym stresie
* odczuwasz drêtwienie koñczyn
* palisz papierosy
* w rodzinie wystêpuj¹ choroby serca
Masz:
* nadciœnienie
* wysoki cholesterol
* nadwagê
* cukrzycê
* chorobê tarczycy
* osiad³y tryb ¿ycia

BADANIE DOROS£YCH, DZIECI I M£ODZIE¯Y
Z NIETYPOWYMI BÓLAMI W KLATCE PIERSIOWEJ

Obejmuje:

Zapisy: tel. 022 811 53 43 w godz. 17:00 - 20:00
Prywatna Praktyka Lekarska ul. Bohaterów 17

Warszawa - Bia³o³êka Dworska

* komputerowe badanie serca SATRO
* EKG
* konsultacjê kardiologiczn¹ dla doros³ych i dzieci

Badanie jest
bezbolesne,

bezinwazyjne
spoczynkowe.

Ju¿ zapomnieliœmy o wa-
kacjach, pogoda zaczyna nas
przygnêbiaæ i dni s¹ coraz
krótsze. Znowu zaczê³a siê
gonitwa praca-dom, stres i
nerwy! I czujesz, ¿e bierze
Ciê przeziêbienie.

G³owa do góry. Jest spo-
sób na relaks, na zdrowie, na
odprê¿enie! Jaskinia Solna.

Coœ mi to mówi, ale gdzie
to? Jaskinia Solna Almonis
– ul. Œwiatowida 47 lok 16
Tarchomin.

Jedna z najwiêkszych w
Warszawie. Bajkowe wnê-
trze, ciep³e kolory lamp sol-
nych, zabawa w soli przyci¹-
gaj¹ dzieci.

Samo zdrowie – aerozol z
kryszta³kami soli i mikroele-
mentami (jod, magnez, potas,
wapñ, brom, selen, miedŸ i
inne) wp³ynie pozytywnie na
Twoje zdrowie i wzmocni od-
pornoœæ. Przy muzyce, her-
batce zrelaksujesz siê i ode-
tchniesz powietrzem zjonizo-
wanym ujemnie.

Szczypta zdrowia i relaksu
dla ma³ych i du¿ych

To jest w³aœnie to miejsce,
które pomo¿e Tobie i Twojemu
dziecku, w walce z nie¿ytami
górnych i dolnych dróg odde-
chowych, niedoczynnoœci¹ tar-
czycy, alergi¹, problemami
skórnymi, schorzeniami naczy-
niowo-sercowymi, nerwicami,
depresjami, przemêczeniem,
spadkiem odpornoœci na stres!

Mikroklimat z jaskini porów-
nywalny jest z mikroklimatem
panuj¹cym nad Morzem Ba-
³tyckim w czasie sztormu, kie-
dy powietrze zawiera najwiê-
cej jodu lub naturalnych gro-
tach kopalni soli. Inn¹ cech¹

mikroklimatu solnego jest ni-
ska zawartoœæ bakterii i grzy-
bów, dziêki czemu mo¿liwe
jest znormalizowanie flory
bakteryjnej i zmniejszenie
obecnoœci dro¿d¿aków na
powierzchni b³on œluzowych
dróg oddechowych oraz u³a-
twia odkrztuszanie.

Od wrzeœnia rozpoczêli-
œmy akcje profilaktyka przed
zim¹. PrzyjdŸ i przekonaj siê
jak to dzia³a!
Jaskinia Solna Almonis
ul.  Œwiatowida 47 lok 16

tel. 022 497-78-84
www.almonis.pl

Centrum Medyczne LIM w ramach kontraktów NFZ re-
alizuje w tym roku bezp³atne badania mammograficzne
dla kobiet w wieku 50-69 lat. Chêtne panie mog¹ siê zapi-
sywaæ na badanie, bo miejsca jeszcze s¹.

Bezp³atne badania mammograficzne

W Polsce co roku ponad 10
tysiêcy kobiet zapada na raka
piersi. Ten najczêœciej wystê-
puj¹cy u nich nowotwór z³o-
œliwy mo¿e byæ wyleczalny
dziêki wczesnemu wykryciu i
prawid³owej profilaktyce.

Do kogo kierujemy
akcjê?

Szczyt zachorowania na
raka piersi wystêpuje pomiê-
dzy 50 a 60 rokiem ¿ycia. Dla-
tego te¿ akcja badañ profilak-
tycznych skierowana jest do

kobiet miêdzy 50 a 69 rokiem
¿ycia, które s¹ ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdro-
wia, a nie wykonywa³y bada-
nia mammograficznego w ci¹-
gu ostatnich 24 miesiêcy.

Jak siê zapisaæ na
badanie?

Chêtne panie mog¹ zapisy-
waæ siê na wizytê osobiœcie w
ka¿dej rejestracji lub te¿ dzwo-
ni¹c pod numer telefonu (22)
458 70 00. Konieczne jest,
aby podczas telefonicznej re-
jestracji pacjentka poda³a swój
numer PESEL. Badania prze-
prowadzane s¹ w przychodni
Centrum Medycznego LIM
przy Al. Jerozolimskich w War-
szawie (budynek hotelu Mar-
riott, wejœcie od Galerii LIM).
Pracownia mammograficzna
mieœci siê na 10 piêtrze. Ak-
cja trwa do odwo³ania.

Badanie w Centrum Me-
dycznym LIM wykonywane
jest nowoczesnym mammo-
grafem firmy General Electric,
spe³niaj¹cym warunki bez-
piecznego stosowania pro-
mieniowania jonizuj¹cego w
celach medycznych. Pod-
czas badania pierœ umiesz-
czana jest na ma³ej podstaw-
ce i dociskana plastikow¹
p³ytk¹ od góry oraz z boku,
co pozwala uzyskaæ dwa ob-
razy. Ucisk ten trwa zaledwie
kilka sekund.

Na badanie nie trzeba siê
specjalnie przygotowywaæ.

Jednak w tym dniu nie powin-
no siê u¿ywaæ dezodorantu,
talku, balsamu ani kremu w
okolicach górnych partii cia³a.

Wczeœnie wykryty rak
piersi jest wyleczalny – kil-
ka s³ów o mammografii

Mammografia jest sku-
teczn¹ metod¹ wykrywania
raka piersi. Badanie to mo¿e
ujawniæ wszelkie nieprawid³o-
woœci i zmiany od 2 do 4 lat
wczeœniej, zanim stan¹ siê
one jawne klinicznie. W przy-
padku raka sutka wykrywal-
noœæ t¹ metod¹ oceniana jest
na 80-95%. Wczesne wykry-
cie raka piersi poprzez pro-
wadzon¹ prawid³owo profi-
laktykê i odpowiednie lecze-
nie pozwala nie tylko na jego
wyleczenie, ale tak¿e na le-
czenie z zachowaniem gru-
czo³u piersiowego. Jest to
najczêstszy sposób postêpo-
wania w krajach gdzie rozwi-
niêta jest profilaktyka raka
piersi.

Zapraszamy na stronê
www.cmlim.pl

Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A

gabinet 26

022 618-88-84
www.fonem.waw.pl

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

zapewnimy
�  przegl¹d techniczy oraz porady
�  œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
�  wk³adki uszne

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

Zapraszamy:
pon. - œr. 8.00-16.00

                 czw. - pi¹t. 8.30-16.30

TRENING

PAMIÊCI
Szybkie czytanie

zajêcia

w S.P. Nr 285
ul. Turmoncka 20

tel. 0 609 509 555
Jestem matk¹ blisko trzy-

dziestoletniej córki. Rok temu
zauwa¿y³am zmiany w jej za-
chowaniu i podejœciu do ¿ycia.
Zastanawia³am siê, co jest tego

przyczyn¹ i postanowi³am za-
pytaæ ziêcia. Od niego dowie-
dzia³am siê, ¿e córka od kilku
lat chodzi do gabinetu medycy-
ny naturalnej. Korzysta tam z

tzw. masa¿u hawajskiego i z
pomocy pani, która twierdzi, ¿e
jest dyplomowanym psycholo-
giem. ZaprzyjaŸni³a siê z t¹
pani¹ i jej kole¿ank¹ wró¿k¹,

bez których porad w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia nie mo¿e siê
ju¿ obejœæ. Masa¿ rozpoczyna
siê od rozmowy na temat pro-
blemu, który sprowadza pa-

cjenta. Masa¿ystka przeprowa-
dza szczegó³owy wywiad –
pyta o rodzinê, znajomych, sy-
tuacjê finansow¹. Pyta o dole-
gliwoœci fizyczne, choroby psy-

chiczne, nierozwi¹zane proble-
my z przesz³oœci i proponuje
uwolnienie siê od – jak je okre-
œla – z³ych programów. Nastêp-
nie masa¿ystka zaprasza pa-

cjenta do gabinetu urz¹dzone-
go w stylu hawajskiej chaty i za-

Truj¹cy hawajski koktajl

czyna masa¿. Masowanie po-
lega na delikatnym g³askaniu
cia³a, nacieraniu olejkami – po-
dobno leczniczymi. W trakcie
masowania zadaje pytania po-

mocnicze, skojarzone z zasy-
gnalizowanym przez pacjenta
problemem. Masa¿ trwa 2 – 3
godziny, po nim odbywa siê
rozmowa podsumowuj¹ca z

zachêt¹ do kolejnej wizyty. Pa-
cjent otrzymuje 1,5 litra wody
mineralnej z (rzekomo) lecz-
nicz¹ esencj¹. Za masa¿ pobie-
rana jest op³ata w wysokoœci

350 z³ – opowiada Czytelnicz-
ka. Jej córka chodzi do masa-
¿ystki niemal codziennie, zo-
sta³a jej uczennic¹. Jest wpro-
wadzana w tajniki filozofii huny,
magii polinezyjskiej. Masa¿yst-
ka serwuje w³asn¹ mieszankê
filozofii, magii, ezoterii, religii
chrzeœcijañskiej – twierdzi, ¿e
wszystko ma oparcie w Biblii.
W du¿ym skrócie ta filozofia
dobra i mi³oœci sprowadza siê
do wprowadzania do umys³u
cz³owieka nowych, lepszych
programów (?!). Córka Czytel-
niczki uczestniczy³a w sesjach
energetycznych, które wed³ug

masa¿ystki, polegaj¹ na wy-
chodzeniu z cia³a i podró¿owa-
niu m.in. do nieba, gdzie roz-
mawia siê z Bogiem i anio³ami,
wszystko odbywa siê w scene-
rii szamañskiego rytua³u, w
oparach dymu z kadzide³ek.
Córka Czytelniczki odsunê³a
siê od rodziny, przyjació³ i zna-
jomych. Zachowuje siê jak za-
programowana maszyna,
stwarza wra¿enie cz³owieka
pozbawionego uczuæ. Nie chce
rozmawiaæ na temat wizyt u
masa¿ystki. – W gabinecie, we-
dle ¿yczenia klienta, odbywa
siê równie¿ wró¿enie z kart Ta-

rota (150 z³). Moja córka œwiê-
cie wierzy we wszystko, co
mówi jej wró¿ka, kole¿anka
masa¿ystki. Wszystko wskazu-
je na to, ¿e obie panie nie od-

prowadzaj¹ podatków, przynaj-
mniej od czêœci honorariów,
bowiem nie wystawiaj¹ rachun-
ków i faktur. Robi¹ wszystko,
by siaæ zamêt w rodzinach swo-

ich klientów. Wmawiaj¹ im, ¿e
rodziny s¹ przeciw nim, ¿e
wszyscy wokó³ maj¹ z³¹ ener-
giê. Za seans uzdrawiaj¹cy na
odleg³oœæ masa¿ystka liczy

sobie 200 z³ i przekonuje, ¿e
gdyby nie jej energia klient ju¿
by nie ¿y³. Za 50 ml kropli – rze-
komo uzdrawiaj¹cych – trzeba
zap³aciæ 150 z³. Córka próbo-

wa³a napoiæ nimi rocznego syn-
ka, kiedy zachorowa³. Na
szczêœcie ziêæ odwiód³ j¹ od
tego pomys³u. Córka zaczê³a
od nas ¿¹daæ podzia³u maj¹t-

ku i darowania jej czêœci. Twier-
dzi, ¿e dopiero teraz czuje siê

silna fizycznie i psychicznie.
Miewa³a przeb³yski zdrowego

rozs¹dku, albo mo¿e po prostu
nie mia³a pieniêdzy i chcia³a
zrezygnowaæ z wizyt w gabine-
cie, ale wówczas by³a nagaby-
wana telefonami. Czasem za-

chowuje siê bardzo dziwnie,
odnoszê wra¿enie, ¿e jest pod
wp³ywem jakichœ œrodków odu-
rzaj¹cych. Wci¹¿ o tym myœlê i
bardzo siê martwiê. Zadajê so-

bie setki pytañ. Jak to mo¿liwe,
¿e córka tak siê zmienia, ¿e
wierzy w te wszystkie bzdury i
nie widzi, ¿e tym kobietom cho-
dzi po prostu o wyci¹gniêcie od

ludzi pieniêdzy.

Nasza Czytelniczka podjê-
³a decyzjê, ¿e powierzy losy
tej sprawy prokuraturze, pla-
nuje te¿ laboratoryjnie zbadaæ
eliksiry, które od masa¿ystki
otrzymuje jej córka. Sprawdzi-
liœmy, gdzie mog¹ szukaæ po-
mocy osoby, które znalaz³y siê
w takiej lub podobnych sytu-
acjach. Oto kilka adresów i te-
lefonów:

Dominikañski Oœrodek In-
formacji o Nowych Ruchach
Religijnych i Sektach, 02-
741 Warszawa, ul. Domini-
kañska 2, tel. 022 543 99 99,

dy¿ur telefoniczny wtorek
godz. 16 – 19;

Stowarzyszenie Ruch
Obrony Rodziny i Jednost-
ki, tel. 0603 970 647;

Oœrodek Pomocy Psycho-
logicznej Stowarzyszenia

Psychologów Chrzeœcijañ-
skich, ul. Bednarska 28/30,
00-322 Warszawa, tel./fax:
022 828-54-83 pon. - pt. w
godz. 16.30-20.00.

El¿bieta Gutowska

Kiedy prawie na ca³ym Targówku zgas³o œwiat³o, moja
córka powiedzia³a mê¿owi, ¿e sprawi³a to energia wyzwo-
lona podczas seansu, w którym uczestniczyli pacjenci
masa¿ystki – opowiada Czytelniczka.

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

wesela ♦♦♦♦♦ bankiety ♦♦♦♦♦ przyjêcia okolicznoœciowe

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25
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Mi³oœnicy futbolu mieli okazjê
dopingowaæ uczestników pi-
³karskiego turnieju Seniors Cup
2007. W turnieju bra³o udzia³ 6
dru¿yn: Fundacji Ave, Parafial-
nego Klubu Sportowego AGA-
PE, Po³¹czonych Si³ Urzêdu
Dzielnicy i Bia³o³êckiego Oœrod-
ka Sportu, dwie ekipy Stowarzy-
szenia Sportowego Bia³o³êka
oraz BOK’A Seniors czyli dru-
¿yna Bia³o³êckiego Oœrodka
Kultury. Po za¿artych bojach
wy³oniono zwyciêzcê, którym
zosta³a dru¿yna Parafialnego
Klubu Sportowego AGAPE.

Program sobotniej imprezy,
obok czêœci sportowej, obejmo-
wa³ równie¿ wystêpy artystycz-
ne. Od godziny 14 do póŸnego
wieczora œpiewali dla nas zna-
ni i lubiani wykonawcy polskiej
estrady. Halina Benedyk oraz

Po¿egnanie Lata w Bia³o³êce

zespó³ „W³odarki Family”, gra-
j¹cy muzykê country, najbar-
dziej podobali siê dzieciêcej pu-
blicznoœci. Wielkimi owacjami
ze strony m³odzie¿y zakoñczy³
siê wystêp reaktywowanego w
2002 r. zespo³u Papa Dance.
Nastêpnie swoje nastrojowe

W bardzo ch³odny dzieñ wypad³o Po¿egnanie Lata w Bia-
³o³êce. Sobota 15 wrzeœnia by³a pochmurna i wietrzna. Jed-
nak chyba nikomu ze zgromadzonych w Bia³o³êckim Oœrod-
ku Sportu przy ul. Strumykowej 21 nie by³o zimno. Organi-
zatorzy festynu, Bia³o³êcki Oœrodek Sportu oraz Wydzia³
Kultury Dzielnicy Bia³o³êka przygotowali bowiem liczne
atrakcje, które mog³y zainteresowaæ ka¿dego.

piosenki, a wœród nich popular-
nego „Si³acza” wykona³ Marcin
Rozynek z zespo³em. Jednak
tak naprawdê bia³o³êck¹ pu-
blicznoœæ rozgrza³a Reni Jusis,
której twórczoœæ ewoluowa³a
ostatnio w stronê elektronicz-
nej muzyki dance. Reni Jusis,
wokalistka, kompozytorka, au-
torka tekstów, dwukrotna zdo-
bywczyni statuetki „Fryderyka”
zaœpiewa³a swoje najlepsze
piosenki, takie jak „Kiedyœ ciê
znajdê” czy „Nic o mnie nie wie-
cie”. Jej przebój „Zakrêcona”
œpiewa³a ju¿, tañcz¹c i ska-
cz¹c, ca³a widownia.

Mimo niesprzyjaj¹cej pogo-
dy, festyn „Po¿egnanie Lata”
cieszy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem. Przysz³a g³ównie
m³odzie¿, ale to przede
wszystkim dla niej organizowa-
ne s¹ tego typu imprezy. By³a
to jednoczeœnie okazja do pro-
mocji dzia³alnoœci Bia³o³êckie-
go Oœrodka Kultury.

Joanna Kiwilszo

PrzyjaŸñ Bia³o³êki z Zespo-
³em „Œl¹sk” siêga po³owy lat
90. Po raz pierwszy „Œl¹sk”
wyst¹pi³ w naszej dzielnicy
jeszcze pod dyrekcj¹ profeso-
ra Stanis³awa Hadyny. W
styczniu tego roku mieliœmy
okazjê us³yszeæ w wykonaniu
zespo³u najpiêkniejsze polskie
kolêdy i pastora³ki.

Obecny niedzielny koncert
by³ obszern¹ prezentacj¹
utworów muzycznych, wokal-
nych i tanecznych, charakte-
rystycznych dla pañstw i na-
rodów Europy. W repertuarze
wokalnym, obok popular-
nych, polskich pozycji Zespo-
³u „Œl¹sk”, jak „Sz³a dzie-
weczka do laseczka” czy „Pije
Kuba do Jakuba” mogliœmy
us³yszeæ pieœni innych naro-
dów, jak „Athina”, „Berliner
Luft”, „Green Sleeves” czy „O
sole mio”.

Pieœni przeplatane by³y po-
rywaj¹cymi tañcami z ró¿nych
regionów. Podziwialiœmy ta-
rantelê, taniec hiszpañski, ta-
niec cygañski i brawurowo
wykonan¹ zorbê. By³o w niej
tyle radoœci ¿ycia, ¿e mog³y
siê z ni¹ równaæ tylko tañce
górali podhalañskich. ̄ ywio³o-
wym zbójnickim „Œl¹sk” za-

Ze „Œl¹skiem” w Europie
W niedzielê, 23 wrzeœnia, po raz kolejny goœciliœmy w Bia-

³o³êce Zespó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny.
W Bia³o³êckim Oœrodku Sportu, przy ul. Strumykowej 21 ze-
spó³ wyst¹pi³ z programem pt.: Ze „Œl¹skiem” w Europie. Or-
ganizatorami tego wspania³ego koncertu byli burmistrz Dziel-
nicy Bia³o³êka Jacek Kaznowski wraz z Rad¹ i Zarz¹dem.

Ogrody zmys³ów

W te jesienne dni przywita
nas œwiat³o tradycyjnie wyra-
bianych œwiec i aromat olej-
ków zapachowych, destylo-
wanych z kwiatów, owoców i
zió³. Olejki nie tylko piêknie
pachn¹, ale relaksuj¹ i lecz¹.
Pi¿mowy olejek paczuli nawil-
¿a skórê, s³odki z drzewa san-
da³owego odprê¿a, a sosno-
wy jest koj¹cy dla dróg odde-
chowych.

Nasze podniebienie uciesz¹
nowe odmiany herbat, których
bêdzie mo¿na spróbowaæ na
miejscu. A jest z czego wybie-
raæ! Sklep oferuje ponad 120
gatunków herbat. W³aœciciele
szczególnie polecaj¹ „Uœmiech
gajowego” – czarn¹ herbatê
oczywiœcie z owocami leœnymi,
„Orient Express”, czyli karda-
mon, kwiat pomarañczy i any¿
gwiaŸdzisty oraz rozgrzewa-
j¹c¹ herbatê imbirow¹. Do ku-
pienia bêdzie równie¿ „Dotyk

motyla” - ciesz¹ca siê ogrom-
nym powodzeniem zielona her-
bata z morelami, malinami i
kwiatem s³onecznika.

Nowoœci¹ s¹ egzotyczne
przyprawy: kora cynamonu,
ziarna kardamonu, p³atki ja-
œminu i kandyzowany imbir do
ciast i deserów. Spróbujemy
te¿ cukierków z herbat¹
wschodniofryzyjsk¹.

Ju¿ po raz drugi na Jagielloñskiej 58 nast¹pi otwarcie
sezonu herbacianego. W tym roku pod has³em „Ogrody
zmys³ów”. Specjalistyczny sklep z kaw¹ i herbat¹ „Her-
baciane ogrody” zaprasza na pierwszy weekend paŸdzier-
nika (5-7 X). Pod has³em „Ogrody zmys³ów” w³aœciciele
przygotowali wiele niespodzianek.

„Ogrody zmys³ów” pomy-
œla³y równie¿ o dotyku.
Wszystkie zakupy, jakie zrobi-
my, zostan¹ w³o¿one w eko-
logiczne opakowania. W³aœci-
cielka, Agnieszka Stanisz-
Uziêb³³o chcia³by ca³kowicie
zrezygnowaæ z plastikowych
reklamówek na rzecz lnianych
i papierowych toreb. Do skle-
pu mo¿na przyjœæ z w³asnym
pojemnikiem na herbatê i
kawê albo z ulubion¹ puszk¹.
Dla klientów, którzy o tym po-
myœl¹ – niespodzianka.

Zapraszamy do „Herbacia-
nych ogrodów” na Jagiel-
loñsk¹ 58 lokal 122 tak¿e po
oryginalny cukier trzcinowy,
rêcznie malowane fili¿anki,
bi¿uteriê i drobne upominki.
Kawoszy z pewnoœci¹ zainte-
resuje informacja o kawach z
ró¿nych stron œwiata; ziarni-
stych i rozpuszczalnych. Jest
indyjska Mysore, meksykañ-
ska o najwiêkszych ziarnach i
aromatyzowana arabika o
smaku tureckiego miodu i kar-
melu.

„Herbaciane ogrody” zapra-
szaj¹ od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 11-19, w soboty i
niedziele od 10 do 15.

Dojazd tramwajami: 6, 21,
28 i autobusami 101, 307
(mo¿na te¿ dojechaæ do pêtli
przy pl. Hallera). Dla zmoto-
ryzowanych - parking.

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³ych nie¿ytów nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astmy oskrzelowej • niedoczynnoœci tarczycy

• nerwicy,  przemêczenia, braku odpornoœci na stres

GROTA SOLNO-JODOWA

Rezerwacja pod nr tel. 022 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 9-19 sob. 9-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

Posiadamy nowoczesne urz¹dzenie do wytwwarzania
aerozoli solankowych wspomagaj¹ce leczenie:

16 wrzeœnia tu¿ obok koœcio-
³a œw. Jakuba na ulicy Modliñ-
skiej 2 odby³ siê festyn „Nie-
dziella parafialna karuzella”
zorganizowany przez wspólno-
ty Ruchu Œwiat³o-¯ycie dzia³a-
j¹ce przy tej¿e parafii.

Pierwsi goœcie pojawili siê ju¿
oko³o godziny 14.30. Z ka¿d¹
chwil¹ przybywa³o ich coraz
wiêcej – zachêceni piêkn¹ po-
god¹ przychodzili na „Karuzel-
lê” ca³ymi rodzinami.

Na przybywaj¹cych czeka³o
wiele ró¿nych atrakcji. Na doœæ
obszernym placu ustawiono
dwa wozy stra¿ackie, dwa qu-
ady oraz dmuchan¹ zje¿d¿al-
niê. Wzbudzi³y one zaintereso-
wanie g³ównie dzieci, ale nie
tylko. Lubi¹cy wyzwania mogli
spróbowaæ w³asnych mo¿liwo-
œci, bior¹c udzia³ w konkursach
si³owych (przeci¹ganiu liny,
rzucie „zapa³k¹” i pi³k¹ le-
karsk¹)  oraz zabawach zrêcz-
noœciowych (rzutkach, biegu
trójek na nartach, tunelu, wy-
œcigu po cukierki). Odby³ siê
równie¿ konkurs plastyczny za-
proponowany przez Minister-
stwo Œrodowiska. Dla najm³od-
szych nie lada atrakcj¹ by³o
malowanie twarzy – z minuty
na minutê w t³umie goœci przy-
bywa³o motylków, tygrysków,
spidermenów i innych postaci
z bajek. Na festynie nie zabra-
k³o równie¿ wra¿eñ artystycz-
nych, których dostarczy³ wy-
stêp scholi „Faustynki” z para-
fii œw. Faustyny. W ich repertu-

arze znalaz³y siê zarówno pio-
senki religijne, jak i œwieckie.

Strza³em w dziesi¹tkê oka-
za³a siê byæ loteria fantowa.
Przygotowano piêæset losów,
spoœród których wylosowano
nagrodê g³ówn¹ - samochód z
pe³nym bakiem paliwa odda-
ny do dyspozycji szczêœliwe-
go zwyciêzcy na ca³y week-
end. Fundusze pozyskane z
loterii, jak i inne datki
z³o¿one w czasie fe-
stynu, zostan¹ prze-
znaczone na remont
salki dla m³odzie¿y.

W przerwie miêdzy
zabawami goœcie
„Karuzelli” mogli
przek¹siæ coœ na cie-
p³o, spróbowaæ s³od-
koœci i ugasiæ pra-

Niedziella parafialna karuzella
gnienie (napojami bezalkoho-
lowymi, oczywiœcie).

Festyn zakoñczy³ siê oko³o
godziny 19 odtañczeniem Tañ-
ca Lednickiego.

„Niedziella parafialna karuzel-
la” po raz kolejny zgromadzi³a
wielu goœci, którzy wraz z najbli¿-
szymi chcieli  spêdziæ to œwi¹tecz-
ne przedpo³udnie na œwie¿ym
powietrzu i w mi³ej atmosferze.

koñczy³ pierwsz¹ czêœæ wy-
stêpu.

W drugiej czêœci koncertu
tancerze w strojach z epoki
Ksiêstwa Warszawskiego wy-
konali poloneza i mazura. Po
chwili byliœmy œwiadkami ogni-
stego czardasza. Po nim prze-
nieœliœmy siê do Irlandii, aby
ogl¹daæ charakterystyczne
kroki tañca irlandzkiego.
„Œl¹sk” zakoñczy³ swój wystêp
przepiêknym krakowiakiem,
tañczonym przy dŸwiêkach
pieœni „Alboœmy to jacy tacy”.

Nie by³ to zwyk³y taniec, lecz
historyczna opowieœæ o Kra-
kowie, o napaœci Tatarów i
przerwanym hejnale z Wie¿y
Mariackiej.

Wszystkie tañce, zarówno
polskie, jak i innych narodów
zadziwia³y dopracowanymi w
najdrobniejszych szczegó³ach
uk³adami choreograficznymi.
Stroje tancerzy tworzy³y w tañ-
cu niezapomniane obrazy ma-
larskie. Takim obrazem by³o
zakoñczenie tañców góral-
skich, kiedy tancerki wyrzu-
caj¹ do góry kolorowe chusty.

Ciekawy by³ tak¿e scena-
riusz koncertu. Pieœni i tañce
by³y ze sob¹ powi¹zane na
zasadzie podobieñstwa re-
gionów i kultur, np. pieœni i
tañce ludów ziem górskich
stanowi³y jeden blok. W pew-
nym momencie chór w stro-
jach górali podhalañskich wy-
konywa³ najpierw pieœñ z re-
jonu Alp, a dopiero póŸniej
polsk¹ „Hej górol ja ci górol!”.
Taki scenariusz pozwoli³
uœwiadomiæ sobie, jak wiele
wspólnego maj¹ kultury ró¿-
nych ludów, ¿yj¹cych w po-
dobnych warunkach.

Program, który zaprezento-
wa³ „Œl¹sk” w Bia³o³êce by³
barwn¹ opowieœci¹ o wielkiej
ró¿norodnoœci, a zarazem o
bliskoœci kultur ró¿nych naro-
dów europejskich. Odbyliœmy
wielk¹ podró¿ po Europie. To
by³ wspania³y koncert, który
burmistrz Jacek Kaznowski,
dziêkuj¹c Zespo³owi „Œl¹sk”,
dedykowa³ mieszkañcom Bia-
³o³êki.

Joanna Kiwilszo
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• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki

• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki

• kredyt konsolidacyjny

   na sp³atê Twoich zobowi¹zañ

• karta kredytowa na codzienne wydatki

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku

dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:

• ubezpieczenia

• punkt kasowy

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2

tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Dobra Oferta

Wiêcej

o Dobrej Ofercie

dowiesz siê u agenta

Naszym klientom oferujemy:

♦♦♦♦♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie

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

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

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

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.

tel. 022 614-87-09

zapraszamy 11-19, sobota 10-14

W tym roku Fundacja „Na-
sza Ziemia” zaproponowa³a
dzia³ania pod has³em „Oszczê-
dzaj. Wy³¹czaj. Odzyskuj.
Œwieæ Przyk³adem”. Organiza-
torzy akcji proponuj¹, by na co
dzieñ realizowaæ „sprz¹tanie
œwiata” poprzez wy³¹czanie
zbêdnych ¿arówek, wy³¹cza-
nie komputerów, zakaz sprze-
da¿y towarów w plastikowych
torbach.

Tradycyjnie, najpopular-
niejsz¹ form¹ w dniach 14-15
wrzeœnia by³o uprz¹tanie tere-
nów przy placówkach oœwiato-
wych, bior¹cych udzia³ w ak-
cji, a tak¿e terenów nadwiœlañ-
skich. Dla ochotników Zarz¹d
Oczyszczania Miasta wyda³
100 tysiêcy par rêkawic i 100
tysiêcy worków na œmieci.

Dwie najwa¿niejsze akcje
14 wrzeœnia Fundacja „Nasza
Ziemia” zorganizowa³a na Tar-
gówku: sprz¹tanie razem ze
Szko³¹ Podstawow¹ nr 58 przy

Œwiec¹ przyk³adem
Bilans trzynastu akcji „Sprz¹tanie Œwiata – Polska” to

udzia³ 16 000 000 wolontariuszy, zlikwidowanie 20 000 dzi-
kich wysypisk, zainicjowanie  100 000 lokalnych progra-
mów i akcji edukacyjnych. W Warszawie w 2005 roku ze-
brano 610 t odpadów (najwiêcej na Bia³o³êce – 90 t, na
Pradze Pó³noc – 60 t, w 2006 r.- 856 t (najwiêcej na Pradze
Pó³noc – 87 t, na Pradze Po³udnie – 76 t).

ul. Mieszka I, wspólnie z Proc-
ter&Gamble, Mola Eco i Urzê-
dem Dzielnicy oraz Wielk¹
Warszawsk¹ Zbiórkê Makula-
tury przy CH Targówek.

Ponadto, tereny swoich pla-
cówek uprz¹ta³o 8  Przedszkoli
(nr 81, 88, 94, 103, 119, 123,
150, 156), 8 Szkó³ Podstawo-
wych (nr 28, 52, 58, 84, 114,
206, 275, 285), 3 Gimnazja (nr
142, 143, 145), Zespó³ Szkó³
Specjalnych nr 98, Zespó³ szkó³
im. P. Wysockiego i Liceum
Ogólnokszta³c¹ce nr 13. 450
uczniów 2 szkó³ sprz¹ta³o teren
Lasku Bródnowskiego. Wydzia³
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Dzielnicy Targówek zorganizo-
wa³ dla 92 uczniów wyjazd na
sprz¹tanie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego – Nadleœnictwo
Lipków, 26 wrzeœnia.

Po raz dwunasty w „Sprz¹-
taniu Œwiata” wziêli udzia³
uczestnicy z Bia³o³êki - ponad

9 tysiêcy osób: dzieci, m³o-
dzie¿, nauczyciele, wycho-
wawcy szkó³ podstawowych i
gimnazjów oraz przedszkola.
Do akcji przy³¹czyli siê miesz-
kañcy osiedli: Nasza Chosz-
czówka, Bia³o³êka Dworska,

P³udy oraz ulic: Boczañskiej,
Marmurowej, K³osowej.
Uczestnikom wydano ok. 7 tys.
worków na œmieci i ok. 13 tys.
par rêkawic. Uprz¹tano tereny
wokó³ szkó³, s¹siaduj¹ce ulice,
pobliskie skwery, tereny leœne,
tereny zielone nad Wis³¹;
mieszkañcy zajêli siê terena-
mi osiedlowymi i leœnymi. Z te-
renu Bia³o³êki wywieziono po-
nad 290 m3 odpadów, które
zebrali uczestnicy akcji z:
Przedszkola nr 65, 9 Szkó³
Podstawowych (nr 110, 112,
118, 154, 231, 257, 314, 342,
344), Spo³ecznej Szko³y Pod-
stawowej nr 2, 3 Gimnazjów
(nr 121, 123, 124), Zespo³u
Szkó³ nr 31, Zespo³u Szkó³ nr
106 oraz mieszkañcy wspo-
mnianych osiedli. Do akcji
zg³osili siê tak¿e skazani z bia-
³o³êckiego Zak³adu Karnego.

Na Pradze Pó³noc prace
porz¹dkowe koncentrowa³y siê

wzd³u¿ terenów nadwiœlañ-
skich, tj. obszaru po³o¿onego
miêdzy mostem kolejowym a
Tras¹ Gen. Grota Roweckie-
go; wzd³u¿ nasypów kolejo-
wych nieopodal ul. Stefana
Starzyñskiego; rejonów Dwor-
ca Wschodniego i obszaru po-
³o¿onego nieopodal ul. Mac-
kiewicza; w rejonie ulic Boruty
oraz Kawêczyñskiej; w rejonie
terenu rekreacyjno-sportowe-
go przy ul. Brzeskiej oraz na
terenach placówek oœwiato-
wych, bior¹cych udzia³ w tego-
rocznej akcji.

14 wrzeœnia w „Sprz¹taniu
Œwiata” w Przedszkolu nr 174
przy ul. Markowskiej uczestni-
czy³o 55 dzieci z najstarszych
grup oraz nauczycielki i perso-
nel obs³ugi. Jedna grupa sprz¹-
ta³a ogródek przedszkolny, dwie
– teren wokó³ placówki. Zebra-
no i oddano 9 worków œmieci.
Okolice ulic Boruty i Kawêczyñ-
skiej sprz¹ta³o ok. 50 osób z Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego nr
XX; boisko, budynek i bezpo-
œrednie otoczenie szko³y – ok.
45 osób z Gimnazjum nr 31.

Nowym elementem „Sprz¹ta-
nia Œwiata” jest zachêcanie
wszystkich do racjonalnego
unieszkodliwiania odpadów
sprzêtu elektrycznego i elektro-
nicznego. Zarz¹d Oczyszcza-
nia Miasta oraz Organizacja
Odzysku Sprzêtu Elektryczne-
go i Elektronicznego promuj¹
kampaniê „Przynieœ z mieszka-
nia do punktu zbierania”. W
Dzielnicy Praga Pó³noc punk-
tem zbiórki zu¿ytego sprzêtu
jest plac przy skrzy¿owaniu ul.
Szwedzkiej z ul. Stalow¹, czyn-
ny w soboty w godz. 10 -16.

Redakcja dziêkuje za infor-
macje o przebiegu i wynikach
akcji Dzielnicowym Koordyna-
torom. S¹ nimi: Joanna Noga
z Bia³o³êki, Beata Bernacka-
K³os z Targówka i Piotr Banasz-
kiewicz z Pragi Pó³noc.            K.

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl
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Kto przygarnie

Z.P.U.H. EDYTA OKNA BEZO£OWIOWE

DRZWI ZEWNÊTRZNE ”GERDA”

i WEWNÊTRZNE ”PORTA”

Rolety, ¿aluzje, moskitiery, wertikale
05-230 Koby³ka
ul. Ceglana 10a
tel./fax 786-41-09

tel. kom. 508-381-229

tel. kom. 508-381-228

Jesteœmy firm¹ o 9-letniej tradycji

Warszawa

Bazar ul. Kondratowicza 4 paw. 24
Bazar ul. Namys³owska paw. 15

Godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17.30, sob. 9-14
Pomiar, porada, wycena - GRATIS!

www.zpuhedyta.pl

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

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, ale¿ pop³och i bieganina
wœród polityków!

Dramatyczne odejœcia, roz-
darte koszule, komedioburle-
skowe po³¹czenia œmiechu
warte. A to dla dobra Polski, a

to dla ukochanej mi³oœci, zna-
czy siê dla kobiety. Cokolwiek,
byle wci¹¿ byæ na politycznym
œwieczniku…

Prawda to, ¿e w³adza uza-
le¿nia. Mamy zatem albo na
koszt podatników utworzyæ
Centralny Oœrodek Leczenia
Uzale¿nieñ od W³adzy - CO-
LUW lub mieæ nadziejê, ¿e rów-
nie¿ na nasz koszt powstanie
Partia Musz¹cych Ci¹gle Rz¹-
dziæ, w skrócie - PMCR. I pro-
szê, jak ³adnie brzmi - PMCR -
nowa si³a,  sprawdzony duch.

 Myœlê, ¿e cykl artyku³ów o
wœciekliŸnie zaspokoi³ Pañstwa
ciekawoœæ na temat tej straszli-
wej choroby, tote¿ dziœ kilka
s³ów o wnêtrostwie. Dolegliwoœæ
dotyczy brzydszej po³owy œwia-
ta, czyli  populacji samczej. Po-
niewa¿ rubryka zajmuje siê
œwiatem zwierz¹t i polityk¹, a nie
mê¿czyznami, tym razem zaj-
miemy siê opisem tej wady roz-
wojowej na przyk³adzie psów.

Wnêtrostwo to stan, w którym
po porodzie  nie nastêpuje zst¹-
pienie j¹der do moszny. Przy-
czyny le¿¹ g³ównie po stronie
genetycznej. Wystêpuj¹ca nie-
równowaga hormonalna dopro-
wadza do wnêtrostwa jedno- lub
obustronnego. U osobnika do-
ros³ego posiadaj¹cego obydwa
j¹dra w brzuchu bêd¹ utrzymy-
wa³y wszystkie cechy psiej mê-
skoœci za wyj¹tkiem p³odnoœci.

Wnêtrostwo
W jamie brzusznej jest zbyt

ciep³o, aby plemniki by³y zdol-
ne do zap³odnienia. Inaczej siê
ma sytuacja przy wnêtrostwie
jednostronnym.

J¹dro znajduj¹ce siê w
mosznie produkuje zdolne do
zap³odnienia plemniki, nato-
miast materia³ genetyczny z
opisywan¹ wad¹ mo¿e prze-
nosiæ siê na nastêpne pokole-
nia. Wnêtrostwo mo¿na wy-
kryæ poprzez omacywanie
moszny. W wieku kilku tygodni
psie klejnoty s¹ ³atwo wyczu-
walne i bez k³opotu mo¿na
zdiagnozowaæ defekt.

Psie wnêtry powinny byæ elimi-
nowane z grona reproduktorów.

Najskuteczniejszym sposo-
bem jest oczywiœcie kastracja.
Zwierzêta dobrze znosz¹ ope-
racjê i nie wi¹¿¹ siê z tym ¿adne
konsekwencje psychiczne.

Pozostawienie wady mo¿e
doprowadziæ do nowotworze-

nia. Decyzja o zabiegu jest
prosta, kiedy mamy do czynie-
nia z kundelkiem. Zgo³a ina-
czej jest przy zakupie szcze-
niêcia rasowego; przysz³ego
zdobywcê medali i przysz³ego
reproduktora. Dlatego ser-
decznie doradzam w³asno-
rêczne badanie moszny pod-
czas wybierania szczeniêcia.

S¹ rasy, u których wnêtro-
stwo wystêpuje czêœciej. S¹ to
rasy psów miniaturowych. Ze
wzglêdu na ma³¹ pulê genow¹
i kojarzenie w bliskim pokre-
wieñstwie, wnêtrostwo ma ce-
chy trwa³e lub przejœciowe.

Przejœciowoœæ wnêtrostwa
polega na tym, ¿e j¹dra zstê-
puj¹ do moszny dopiero po
kilku miesi¹cach. Œwiadczy to
o chwiejnoœci danej rasy lub
linii hodowlanej. Dlatego przy
zakupie psa rasowego nale¿y
napisaæ umowê kupna-sprze-
da¿y i zagwarantowaæ sobie
prawo zwrotu ca³oœci lub czê-
œci pieniêdzy lub nowego
szczeniêcia. Wzory umów i
zasady kupna psów rasowych
mo¿na poznaæ w oddzia³ach
Zwi¹zku Kynologicznego.Jednym z zadañ ogrodów

zoologicznych jest hodowla
gatunków zwierz¹t, które w
warunkach naturalnych wygi-
nê³y lub w wiêkszym czy mniej-
szym stopniu s¹ zagro¿one
wyginiêciem. Ka¿dy z gatun-
ków zagro¿onych ma swój pro-
gram hodowlany, wed³ug któ-
rego osobniki danego gatunku,
wystêpuj¹ce w EAZA-owskich
ogrodach zoologicznych s¹
hodowane w czystoœci gatun-
ku, czystoœci rasy i jednocze-
œnie – jak najmniejszym pokre-
wieñstwie. Wtedy powstaje
szansa na wypuszczenie po-
szczególnych gatunków w wa-
runki naturalne; tak, jak dziêki
polskim ogrodom zoologicz-
nym sta³o siê z ¿ubrem, a w
ostatnich latach z koniem
Przewalskiego. Byæ mo¿e,
dziêki takim programom na
wolnoœci bêdzie móg³ ¿yæ je-
leñ milu i zwiêkszy siê popula-
cja tygrysa syberyjskiego.

Dla gatunków mniej zagro¿o-
nych wyginiêciem, prowadzone
s¹ Europejskie Ksiêgi Rodowo-
dowe, dla jeszcze mniej zagro-
¿onych – monitoring.

Podczas warszawskiej kon-
ferencji odbywa³y siê spotka-

nia w grupach tematycznych,
poœwiêconych np. hodowli ko-
tów, papug, jeleni, antylop, no-
soro¿ców, goryli. Omawiano
sprawy dzia³alnoœci dydak-
tycznej w ogrodach zoologicz-
nych, zagadnienia zwi¹zane z
odpowiednim urz¹dzaniem
obiektów dla zwierz¹t i wiele
innych. Udzia³ wziê³o 574
przedstawicieli ponad 100
ogrodów zoologicznych z kra-
jów europejskich, a tak¿e Ro-
sji, Izraela, Stanów Zjedno-
czonych, RPA, Zjednoczo-

Ratunek dla zagro¿onych
Warszawski Ogród Zoologiczny jest drug¹ polsk¹ pla-

cówk¹, któr¹ Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoo-
logicznych i Akwariów EAZA wybra³o na gospodarza miê-
dzynarodowej  konferencji. Co roku w innym mieœcie cz³on-
kowie EAZA spotykaj¹ siê, by poznaæ aktualn¹ sytuacjê,
dotycz¹c¹ hodowli w warunkach wiwaryjnych (w warun-
kach ogrodu zoologicznego) gatunków zwierz¹t, które s¹
zagro¿one wyginiêciem.

nych Emiratów Arabskich,
Singapuru, Brazylii, Nepalu.

13 wrzeœnia goœcie odwiedzili
Warszawski Ogród Zoologiczny.
¯yje tu ok. 4 tysiêcy zwierz¹t,
przedstawicieli blisko 500 gatun-
ków, w tym 35 – objêtych Euro-
pejskim Programem Ratowania

Dwa ma³e, œliczne, szeœciotygodniowe kotki (kotka i ko-
curek), mieszañce kota perskiego, odrobaczone i na-
uczone czystoœci szukaj¹ opiekunów, tel. 0510-645-831

               FRODO
Drugiego takiego nie znajdziesz! Stylowy terier typu bull –

bardzo udane dzie³o pseudohodowcy.:) Ma piêkn¹ amstafo-
wat¹ mordkê i wybuja³e loczki na ciele. Pasj¹ Froda s¹ space-
ry i zabawy bez koñca. Ten mê¿ny, dostojny pies momentalnie
zmienia siê w rozkosznego szczeniaka. Sprawia wra¿enie dziel-
nego m³odzieñca, ale w rzeczywistoœci jak tylko s³ychaæ bu-
rzê, to dopiero widaæ, jaki to tchórz. Jest psiakiem energicz-
nym i weso³ym, mówi¹, ¿e totalnie „crazy”, na pewno podci¹-
gn¹³by wyniki najlepszemu maratoñczykowi.

Jak prawdziwy samiec – psiej konkurencji nie lubi, ale na
ka¿dej suczce oko zawiesi...:)

Galeria N’69 przy ul. Tarcho-
miñskiej 9 przygotowa³a nowy,
zaplanowany na cztery miesi¹-
ce projekt artystyczny pt. „Debiu-
ty i jubileusze”. W ramach tego
projektu ma zamiar zaprezento-
waæ praskiej publicznoœci prace
twórców, którzy pochodz¹ z ró¿-
nych œrodowisk artystycznych.
Wœród prezentowanych arty-
stów bêd¹ dojrzali twórcy, którzy
od lat zajmuj¹ siê malarstwem,
ale tak¿e m³odzi, utalentowani
artyœci, którzy wybrali Pragê jako
miejsce swojego debiutu.

We wrzeœniu jako pierwsza z
czterech planowanych wystaw,
prezentowana jest ekspozycja
prac Henryka Hereca, który w
tym roku obchodzi jubileusz
swojej pracy twórczej. Henryk
Piotr Herec, ur. w 1928 r. w War-
szawie, odbywa³ studia w Gra-
fik Skola Malmö w pracowni prof.
Bertil Lundberg, „Deko” Skola w
pracowni prof. A. Grundsöd oraz
na Wydziale Historii Sztuki Ka-
tolickiego Uniwersytetu w Lubli-
nie. W latach 60. wystawia³ swo-
je prace z Niezale¿nymi na Bar-
bakanie. PóŸniej wyjecha³ do
Szwecji. By³ stypendyst¹ Sven-
ska Institutet w Sztokholmie. Ma
na swoim koncie liczne wysta-
wy indywidualne i zbiorowe w
kraju i za granic¹.

Obecnie w Galerii N’69 zapre-
zentowane zosta³y prace cha-
rakterystyczne dla poszczegól-
nych okresów malarstwa Henry-
ka Hereca. S¹ tam wiêc obrazy
wklês³o – wypuk³e, z lat 67 – 69.

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e zbli¿a siê XI Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i M³odzie¿y „KOR-
CZAK 2007”. Jest to Festiwal organizowany przez Polski Oœrodek Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów
dla Dzieci i M³odzie¿y ASSITEJ od 1 do 6 paŸdziernika 2007 w Warszawie. Celem festiwalu jest zaprezentowanie teatru
na najwy¿szym poziomie. Na goœcinnych scenach Teatru Rampa i Lalka oraz w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki wyst¹pi¹
profesjonalne teatry dla m³odego widza zarówno polskie, jak i zza granicy – artyœci z Belgii, Bu³garii, Chorwacji, Danii i Niemiec oraz
polskie teatry: z Bia³egostoku, Gdañska, Poznania, Rzeszowa i Warszawy. Festiwal promuje nie tylko teatr dla dzieci, ale i teatr przez
dzieci tworzony, dlatego – jak co roku – zaprosiliœmy wyró¿niaj¹ce siê zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe z ca³ej Polski. Poprzez
aktywny udzia³ w teatralnych dzia³aniach najm³odsi mog¹ wyrosn¹æ na œwiadomych uczestników ¿ycia kulturalnego. W tym roku nie
zabraknie dodatkowych atrakcji. Bêdzie mo¿na wkroczyæ do tajemniczego Labiryntu Teatralnego w Pa³acu Kultury i Nauki lub zagraæ
na Najwiêkszym Bêbnie Œwiata i na bêbnach mniejszych - podczas warsztatów ze znanym perkusist¹. W programie Festiwalu jest te¿
coœ specjalnego dla najm³odszych - a nawet jeszcze m³odszych ni¿ najm³odszych! - przedstawienie dla dzieci do lat 3.

Doroœli, którzy pracuj¹ z dzieæmi i którym œwiat dziecka nie jest obojêtny, bêd¹ mogli wzi¹æ udzia³ w warsztatach, by
pog³êbiæ sw¹ wiedzê na temat dramy lub tworzenia teatru z dzieæmi. Zapraszamy te¿ na stronê www.assitej.pl

Malarstwo Henryka Hereca
To w³aœciwie kompozycje prze-
strzenne, tworzone doœæ skom-
plikowan¹ technik¹. Przedsta-
wiaj¹ owoce. P³ótno naci¹gniê-
te jest na wklês³y kszta³t owocu
i dopiero wtedy malowane.

Gatunków Zagro¿onych Wyginiê-
ciem. Maria Krakowiak – kierow-
nik Oddzia³u Zwierz¹t Drapie¿-
nych prowadzi 2 Europejskie
Ksiêgi Hodowlane dla fok szarych
i dla niedŸwiedzi himalajskich
(obecnie nie ma ich w warszaw-
skim ZOO, ale przesz³oœci przez
wiele lat tu siê rozmna¿a³y).

Stado fok szarych pod piecz¹
pani Marii sk³ada siê z samca i
3 samic oraz m³odych: Wikin-
ga, urodzonego 2 marca br.
oraz Wiosny, która przysz³a na
œwiat 21 marca, jako 84. foka
urodzona w sto³ecznym ZOO
od  1968 roku. Foki rodz¹ siê z
bia³ym futrem, które po kilku ty-
godniach nabiera barwy szarej.
Jedz¹ przede wszystkim œle-
dzie, ale opiekunka urozmaica
im menu o makrele, morszczu-
ki, dorsze, b³êkitki.

W dziedzinie rozmna¿ania
zwierz¹t drapie¿nych musimy
dzia³aæ zgodnie z polityk¹ ko-
ordynatorów programów
EAZA, polityk¹ Ksi¹g Rodowo-
dowych – mówi Maria Krako-
wiak – £atwo je rozmno¿yæ, ale
bywa, ¿e potem trudno zwie-
rzêta gdziekolwiek przekazaæ,
bo na dany gatunek nie ma za-
potrzebowania w ogrodach
zoologicznych. Teraz natomiast
bardzo wiele ogrodów czeka na
ma³e pandy. Sytuacja jest bar-
dzo trudna, populacja s³aba.
Mamy jednak now¹ parê. Miej-
my nadziejê, ¿e siê rozmno¿y.

Mo¿e szczêœliwy pod tym
wzglêdem oka¿e siê rok
2008, kiedy Warszawski
Ogród Zoologiczny bêdzie
obchodzi³ 80-lecie.                   K.

Inny cykl obrazów, prezento-
wany na wystawie, to kompo-
zycje liœci, w ró¿nych kolorach
i uk³adach. Czasem le¿¹ od-
dzielnie, czasem nak³adaj¹ siê
na siebie, to zale¿y od pogody
i pory dnia. S¹ liœcie w jesien-

nych barwach br¹zu i zieleni,
s¹ liœcie niebieskie a nawet ró-
¿owe. Zawsze jednak s¹ „praw-
dziwe” – to liœcie opad³e z klo-
nów, rosn¹cych na parkingu,
niedaleko domu artysty.

Du¿¹ rolê w twórczoœci Hen-
ryka Hereca odgrywa muzyka.
Artysta mówi, ¿e u³atwia mu pra-
cê i inspiruje. Na wystawie w
Galerii N’69 mamy przyk³ad
dwóch obrazów „muzycznych”.
Jeden z nich, zatytu³owany „Cho-
pin” przedstawia klawiatury u³o-
¿one w kszta³cie fortepianu.

Zupe³nie inny jest pastelo-
wy widok wie¿owca na terenie
dawnej stoczni w Malmö. Wie-
¿owiec – niebieska skrêcona
œruba wyrasta w œrodku zielo-
nej ³¹ki. W tle widaæ morze i
most ³¹cz¹cy Szwecjê i Daniê.
Nad ³¹k¹ unosi siê mnóstwo
kolorowych motyli.

Henryk Herec to artysta na-
prawdê bardzo ró¿norodny. Na
wystawie prezentuje te¿ dwa
pejza¿e, wykonane rok temu w
okolicach Malborka. To „trady-
cyjne” pejza¿e, malowane tech-
nik¹ oleju na p³ótnie, nie maj¹-
ce nic wspólnego z nowatorski-
mi obrazami wklês³o-wypuk³ymi.

I wreszcie obraz przedstawia-
j¹cy stopy, kolorowe stopy krzy-
¿uj¹ce siê, czasami przenikaj¹-
ce siê wzajemnie. Ju¿ w latach
60 – tych artysta namalowa³ po-
dobny obraz a teraz powtórzy³
go w innym kontekœcie.

- Czasem trzeba wróciæ do
dawnych tematów – mówi ar-
tysta – Pierwszy obraz jest po-
cz¹tkiem, zaczynem, pytaniem,
na które szuka siê odpowiedzi.

Wystawa w Galerii N’69 pre-
zentuje twórcz¹ drogê Henryka
Hereca, jak¹ przeszed³ od roku
1967, kiedy to po raz pierwszy
pokaza³ swoje prace na murach
Barbakanu a¿ po dzieñ dzisiejszy.
To malarstwo bardzo ró¿norodne,
tak pod wzglêdem tematów, jak i
technik, a przez to po prostu cie-
kawe.           Joanna Kiwilszo
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Rada wielu

Prosto z mostu

Komentarze polityczne: wyra¿ane tu opinie nie s¹ stanowiskiem redakcji.

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Ch³odnym okiem

Samorz¹dowcy ze Œl¹ska, pod auspi-
cjami wojewody, powo³ali metropoliê.
Stwierdzili, ¿e potrzeby rozwoju aglome-
racji œl¹skiej s¹ tak wielkie, ¿e z powo³a-
niem specjalnego zwi¹zku samorz¹dów
nie ma co czekaæ. Rz¹d pracuje nad
ustaw¹, która nada metropoliom nowe
ramy prawne i wska¿e nowe Ÿród³a fi-
nansowania inwestycji. Kiedy ustawa wej-
dzie w ¿ycie, Œl¹sk bêdzie ju¿ gotowy do
jej realizacji. Tymczasem Hanna Gronkie-
wicz Waltz blokuje jak mo¿e rozwój War-
szawy. Tocz¹c swoj¹ polityczn¹ wojenkê
z PiS (a tak naprawdê z rz¹dem, woje-
wod¹ i pañstwem polskim) szkodzi roz-
wojowi ca³ej aglomeracji. Nie dopuœci³a
do powstania w Radzie Warszawy doraŸ-
nej komisji, która powinna zg³osiæ wnio-
ski i stanowisko stolicy wobec projektu
ustawy. G³os Warszawy nie bêdzie wiêc
brany pod uwagê – dziêki zacietrzewie-
niu i histerii „prezydentki” miasta. Obie-
canego przez ni¹ w kampanii wyborczej
wspólnego biletu nadal nie ma. Metro-
polia rozwi¹za³aby problemy komunika-
cyjne i drogowe, ale za co wtedy HGW
atakowa³aby Prawo i Sprawiedliwoœæ?

HGW ugiê³a siê wreszcie pod ¿¹da-
niami radnych PiS i warszawiaków. Roz-

Blokowanie i z³odziejstwo
pocznie prace nad budow¹ dwóch szpi-
tali. Tylko ¿e jednoczeœnie trwa z³odziej-
ska prywatyzacja innych warszawskich
szpitali i przychodni. Sprzedawane s¹ te
najbardziej dochodowe, wyremontowa-
ne, najlepiej prosperuj¹ce. Dotyczy to np.
wawerskiego ZOZ i szpitala œw. Zofii. Do-
konuje siê to pod pretekstem „prywaty-
zacji pracowniczej”, tylko ¿e  pracowni-
ków bêdzie ³atwo mo¿na pozbawiæ ich
akcji. Du¿e pakiety akcji maj¹ natomiast
trafiæ do obecnych dyrektorów, wysokich
urzêdników miasta i „przyjació³ Pani Pre-
zydent” z firmy Falck. O tej sprawie za-
wiadomiê CBA.

Jaki sens ma prywatyzacja placówek
nie bêd¹cych obci¹¿eniem dla miasta?
Dlaczego Pani Prezydent pozbywa siê
dobrych placówek, a publicznymi pozo-
stan¹ tylko te najgorsze? Wreszcie, po
co w tym samym czasie budowaæ jedne
szpitale, a drugie sprzedawaæ?

Jak zapewne moi stali Czytelnicy pa-
miêtaj¹, w poprzednich felietonach po-
rusza³em wiele kwestii, które mia³y tak-
¿e odbicie w mediach centralnych. Nie
przynosz¹ one chwa³y ich bohaterom i -
co trzeba przyznaæ - praskiemu samo-
rz¹dowi. Przez szereg miesiêcy opinia
publiczna œledzi³a sprawê mandatu rad-
nego dzielnicy Tadeusza Szewczyka, któ-
ry prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
mieniu komunalnym narusza³ ewident-
nie ustawê o samorz¹dzie terytorialnym.
Ustawa wprost takiej dzia³alnoœci radnym
zakazuje. Wreszcie po 10 miesi¹cach
sprawa znajduje swój fina³. Oto bowiem
Wojewoda Mazowiecki wyda³ 10 wrze-
œnia zarz¹dzenie zastêpcze stwierdzaj¹-
ce wygaœniêcie mandatu radnego Szew-
czyka. Sam kwit jest wa¿ny, a przy oka-
zji pokazuje, jak administracja rz¹dowa
próbowa³a przewlekaæ ca³¹ procedurê,
powoduj¹c wiele niepotrzebnych kompli-
kacji. Pan wojewoda w swoim zarz¹dze-
niu pisze, i¿ „w dniu 14 marca 2007
wezwa³ Radê Dzielnicy Praga Pó³noc do
podjêcia w terminie 30 dni uchwa³y
stwierdzaj¹cej wygaœniêcie mandatu rad-
nego Tadeusza Szewczyka. Wezwanie
zosta³o dorêczone  Radzie Dzielnicy dnia
18 maja 2007....”

Pytam wiêc, gdzie zapodzia³ siê kwit
wojewody przez dwa miesi¹ce. Dlacze-
go tak d³ugo zajê³o dostarczenie go z
Placu Bankowego 3/5 na K³opotowskie-
go 15? Dalej wojewoda pisze, i¿ „za-
tem najpóŸniej w dniu 17 czerwca 2007
r. Rada winna ustosunkowaæ siê do we-
zwania tj. podj¹æ uchwa³ê w tej spra-
wie. Rada w ustawowym terminie 30 dni
od daty dorêczenia wezwania nie stwier-
dzi³a wygaœniêcia mandatu.” Co zatem
czyni³ wojewoda przez kolejne trzy mie-
si¹ce do dnia 10 wr zeœnia? Dalej
przed³u¿a³ procedurê, broni¹c de facto
istniej¹cego stanu, który nie do koñca
by³ zgodny z prawem. Wojewoda Sasin
jako minister PiS-owskiego rz¹du w te-

renie winien staæ na stra¿y prawa, a nie
naginaæ go w imiê partyjnych partyku-
larnych interesów.

Do moich r¹k trafi³ niedawno inny
kwit w sprawie, któr¹ tak¿e wielokrot-
nie porusza³em w swoich felietonach, a
mianowicie protokó³ z kontroli w spra-
wie budowy hali sportowej przy Kowieñ-
skiej 12/20 wraz z wyst¹pieniem pokon-
trolnym. Lektura wielce ciekawa. Ju¿ za-
pisy pierwszej strony zbijaj¹ z nóg. Po-
zwolê sobie zacytowaæ. „Biuro Kontroli
Wewnêtrznej i Audytu m.st. Warszawy
negatywnie ocenia sposób przygotowa-
nia oraz zlecenia i nadzoru nad reali-
zacj¹ objêtego kontrol¹ zadania inwe-
stycyjnego(...) a w szczególnoœci pod kie-
rownictwem by³ych burmistrzów Rober-
ta Sosnowskiego i Artura Marczewskie-
go (obaj z PiS - przypomnienie autora),
poniewa¿ wykazano dzia³ania niezgod-
ne z zasadami (...), a ponadto nosz¹ce
znamiona karalnej niegospodarnoœci,
mog¹cej skutkowaæ znaczn¹ szkod¹ ma-
j¹tkow¹ stanowi¹c¹ uszczerbek dla bu-
d¿etu Miasta Sto³ecznego Warszawy, to
jest czyn zagro¿ony sankcj¹ z art. 296
Kodeksu Karnego.” Samo wymienianie
b³êdów pope³nionych przy tej inwestycji
zajmuje dziewiêæ bitych stron tekstu. S³o-
wa: nieprawid³owoœci, nie sporz¹dzono,
nie wyegzekwowano, niesprawdzenie,
zastrze¿enia budzi, zakwestionowaæ na-
le¿y, brak decyzji - pojawiaj¹ siê wielo-
krotnie w tym materiale, ukazuj¹c fa-
talne przygotowanie i próbê przeprowa-
dzenia tej inwestycji, która w rezultacie
od prawie roku stoi. Od badania tej spra-
wy, mimo zlecenia jej przez Radê Dziel-
nicy, jak diabe³ od œwiêconej wody ucie-
ka m³ody przewodnicz¹cy Komisji Rewi-
zyjnej Sebastian Kêdzierski z PiS. Có¿,
sprawa jest ewidentna i dotyczy jego par-
tyjnych kolegów.

Sadzê jednak, ¿e podobnie jak spra-
wa radnego Tadeusza Szewczyka i ta do-
czeka siê kiedyœ fina³u.

PS. Szanowni Czytelnicy, w nadcho-
dz¹cych wyborach parlamentarnych w
odró¿nieniu od roku 2001 i 2005 nie
bêdê ubiega³ siê o mandat parlamentar-
ny pragn¹c w pe³ni poœwieciæ siê spra-
wom praskim. Pragnê jednak zwróciæ
Pañstwa uwagê na kandyduj¹cego z list
LiD Pana Andrzej Pó³rolniczaka Prezesa
RSM Praga, mieszkañca prawobrze¿nej
Warszawy.

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Lewica i Demokraci

ireneusztondera@aster.pl

Kwity

BAR

RESTAURACYJNY

BIA£A

RÓ¯A
organizuje

przyjêcia weselne

0608-087-936

022 811-10-85

www.bialaroza.prv.pl

♦ naukê p³ywania dla dzieci od lat 4, m³odzie¿y i doros³ych

♦ doskonalenie p³ywania   ♦ p³ywanie stylowe
♦ anglojêzyczn¹ naukê p³ywania (niedziela)

♦ zajêcia na si³owni   ♦ aerobik i saunê

Oœrodek czynny od 1 paŸdziernika

Przedsprzeda¿ karnetów od 24 wrzeœnia w godz. 10-18

Tel: 022 619-27-59, 022 818-83-81

Basen NAMYS£OWSKA WOW „Wis³a”

Warszawa ul. Namys³owska 8

Oferuje:

Znajomy Anglik powiedzia³ mi kiedyœ,
¿e chcia³by, by w jego kraju zorganizo-
wano referendum w sprawie wejœcia do
strefy euro. By³em zdziwiony wiedz¹c, ¿e
sonda¿e wskazuj¹ na klêskê zwolenników
wprowadzenia wspólnej waluty w Wielkiej
Brytanii, a mój Anglik jest euroentuzjast¹.
Wyjaœni³, ¿e w jego kraju kampania refe-
rendalna s³u¿y temu, by spo³eczeñstwo
mog³o zapoznaæ siê z argumentami za i
przeciw; on, maj¹c poczucie, ¿e zbyt ma³o
na ten temat wie, po prostu chcia³by wy-
robiæ sobie zdanie. Egzotyczne, prawda?

W Polsce demokracja polega wy³¹cz-
nie na tym, ¿e politycy t³umacz¹ wybor-
com, dlaczego konkurenci s¹ od nich gor-
si. Twierdzi siê przy tym usprawiedliwia-
j¹co, i¿ rzekomo tak wygl¹daj¹ kampa-
nie wyborcze np. w USA. Kampania ne-
gatywna w Stanach rzeczywiœcie jest doœæ
brutalna, ale walka wyborcza nie sprowa-
dza siê tylko do niej. Tak¹ wizjê rozpo-
wszechniaj¹ lewicuj¹ce media amerykañ-
skie, krytycznie nastawione do swojego
kraju. Najwa¿niejsza jest debata o spra-
wach wa¿nych dla pañstwa lub co najmniej
dla mieszkañców okrêgu wyborczego.

Kampania i debata
Kampania wyborcza to bardzo spe-

cjalna debata. Jej tematem jest omówie-
nie minionej kadencji, a wynik g³osowa-
nia to rodzaj absolutorium otrzymywa-
nego przez rz¹d od wyborców. Jak jed-
nak mo¿na mówiæ o powa¿nej debacie,
je¿eli twarz¹ dotychczasowej g³ównej
partii opozycyjnej, PO, jest Marcinkiewicz
- jeden z dwóch premierów koñcz¹cego
swoj¹ kadencjê rz¹du?

Gdyby w Polsce demokracja dzia³a³a
tak jak w Stanach, gor¹cymi pozycjami
w debacie by³yby na pewno ochrona œro-
dowiska i pozycja kobiet w spo³eczeñ-
stwie - wywo³ane spraw¹ Rospudy i po-
wstaniem zyskuj¹cej pewn¹ popularnoœæ
Partii Kobiet. Wiod¹cymi tematami by-
³yby te¿ na pewno rozgrzebany system
emerytalny i rozpadaj¹ca siê na naszych
oczach publiczna s³u¿ba zdrowia.

Paradoksalnie, po kadencji Prawa i
Sprawiedliwoœci merytoryczna dyskusja
oceniaj¹ca dokonania rz¹du mo¿e doty-
czyæ tylko dzia³ania resortów si³owych,
s³u¿b specjalnych i lustracji. To jedyna
dziedzina, któr¹ PiS zaj¹³ siê z zaanga-
¿owaniem. Ale tu akurat dwie przoduj¹-

Warszawscy politycy Prawa i Sprawie-
dliwoœci rozbawili mnie wczoraj do ³ez.
Na prezentacji nowego bilbordu wybor-
czego atakuj¹cego Hannê Gronkiewicz
– Waltz oskar¿yli Platformê Obywa-
telsk¹ oraz Lewicê i Demokratów o nie-
udolne rz¹dzenie Warszaw¹. Jakby tego
by³o ma³o, przeszli samych siebie i po-
wiedzieli, ¿e rozkwit stolicy mia³ miejsce
wtedy, gdy rz¹dzi³ ni¹ prezydent Lech
Kaczyñski. Ja wiem, ¿e ka¿de k³amstwo
powtarzane tysi¹c razy zaczyna byæ w
koñcu brane za prawdê, ale litoœci, pa-
nowie – nie róbcie z warszawiaków idio-
tów. To miasto zaczê³o siê zmieniaæ do-
piero od listopada zesz³ego roku, gdy
rzutem na taœmê – dziêki poparciu le-
wicy - Hanna Gronkiewicz–Waltz zosta-
³a prezydentem Warszawy. W czasie
kampanii wyborczej Lewica i Demokraci
og³osili, ¿e najwa¿niejszym celem jest od-
suniêcie PiS od w³adzy w mieœcie i po-
dobnie uwa¿a³a kandydatka PO na pre-
zydenta. St¹d wiêc powyborcze porozu-
mienie programowe Lewicy i Demokra-
tów i Platformy Obywatelskiej, gdzie po-
stanowiliœmy wspólnie wzi¹æ udzia³ w
wydobyciu Warszawy z ogromnego do-
³ka i zapaœci inwestycyjnej, w jakiej zna-
laz³a siê po prezydencie Kaczyñskim.
Efekty s¹ widoczne go³ym okiem, cho-
cia¿by w postaci rozpoczynaj¹cych siê in-
westycji czy masowych remontów dróg.
Oczywiœcie, PiS szuka jak zwykle dziury
w ca³ym i krzyczy, ¿e ca³e miasto stoi w
korkach, choæ ka¿dy chyba wie, ¿e nie
da siê ich unikn¹æ przy tak zaawanso-
wanych robotach.

Ale przyk³ad Warszawy rz¹dzonej
przez PO oraz LiD pokazuje równie¿ coœ
innego: zupe³nie inn¹ ni¿ na górze kul-
turê rz¹dzenia – bez awantur o sto³ki,
przestêpców w rz¹dzie, szanta¿y i pod-
s³uchów. Pokazaliœmy, ¿e gdy siê chce,
to mo¿na wypracowaæ kompromis, dziê-
ki któremu mo¿liwe s¹ m¹dre rz¹dy i
brak g³upich wojen. Wie o tym doskona-

Nie chcesz PiS – g³osuj na LiD
le Jaros³aw Kaczyñski i dlatego ju¿ dziœ
straszy, ¿e ewentualna koalicja rz¹dowa
PO – LiD oznaczaæ bêdzie dla Polski po-
wtórkê stanu wojennego. Co autor ma
na myœli – nie wiem, ale znaj¹c ten rz¹d
wiem, ¿e wobec groŸby utraty w³adzy
stan wojenny gotowi s¹ wprowadziæ sami.

Co przynios¹ wybory? Wszystko za-
le¿y od ich wyniku, czyli od tego jak
Pañstwo zag³osuj¹ 21 paŸdziernika. Sce-
nariuszy jest wiele, ³¹cznie z najbardziej
prawdopodobnym: i¿ po wyborach za-
wi¹¿e siê koalicja PO – PiS. Programo-
wo te partie s¹ sobie bardzo bliskie, cze-
go dowodem by³y wielokrotne wspólne
g³osowania w Sejmie m.in. nad ustaw¹
lustracyjn¹ czy powo³aniem CBA. Za
chwilê mo¿e siê wiêc okazaæ, ¿e pomi-
mo ostrej walki politycznej, jaka mia³a i
ma pomiêdzy nimi miejsce, PO i PiS wy-
bacz¹ sobie wszystko i stworz¹ wspólny
rz¹d. To by oznacza³o, ¿e g³osuj¹c na
Platformê de facto popar³o siê Prawo i
Sprawiedliwoœæ.

Te wybory mog¹ przynieœæ jeszcze
niejedn¹ niespodziankê, bo choæ Platfor-
ma prowadzi w sonda¿ach to ma zara-
zem niesamowity dar roztrwaniania tego
poparcia, o czym przekonywaliœmy siê
ju¿ niejednokrotnie w wyborach, z któ-
rych wychodzi³a przegrana. Z kolei po-
parcie dla Lewicy i Demokratów jest w
rzeczywistoœci wiêksze ni¿ pokazuj¹ to

sonda¿e, które i tak daj¹ im nawet do
20%. Prawda jest taka, ¿e to LiD, a nie
PO jest rzeczywist¹ opozycj¹ i zagro¿e-
niem dla PiSu, st¹d najwiêkszy pojedy-
nek w tych wyborach stocz¹ panowie
Kwaœniewski i Kaczyñski, czym zreszt¹
strasznie rozczarowa³ siê zmarginalizo-
wany Donald Tusk, dla którego zabra-
k³o miejsca w tej politycznej debacie.
Jedno jest pewne: g³osuj¹c na Lewicê i
Demokratów g³osujesz przeciw PiSowi,
bo my koalicji z Prawem i Sprawiedliwo-
œci¹ nie zawrzemy nigdy.

Sebastian Wierzbicki

radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)

www.sebastianwierzbicki.pl

ce w sonda¿ach partie PiS i PO nie s¹ chêt-
ne do debaty. Nic dziwnego. Wszak PO
popar³a powstanie Centralnego Biura
Antykorupcyjnego z Mariuszem Kamiñ-
skim na czele i ma dziwn¹ niechêæ do
krytyki tego najbardziej zatrutego owo-
cu IV RP. Pawe³ Graœ, kandydat Platfor-
my Obywatelskiej na szefa s³u¿b specjal-
nych, zapytany w œrodku afery Kaczmar-
ka-Leppera o ocenê dzia³añ szefa CBA
mówi, ¿e on Mariusza Kamiñskiego nie
bêdzie ocenia³, bo to jego kolega z NZS...

Czy do prawdziwej debaty o sprawach
Polski potrzebny jest dopiero Aleksan-
der Kwaœniewski?

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych

prosimy o kontakt w celu ustalenia mo¿liwoœci

uzyskania odszkodowania

Infolinia: 0801-011-028

Kancelaria „CASUS” ul. Lewinowska 7

Na te pytania odpowie, mam na-
dziejê, œledztwo CBA. Nie mog¹ wróciæ
czasy poprzedniego uk³adu warszaw-
skiego PO/SLD.

Maciej Maciejowski

radny Rady Warszawy

www.maciejowski.pl

U zbiegu ul. Karowej i Krakowskiego Przedmieœcia stoi namiot, w którym
pracownicy Pogotowia Archiwalnego, przyjmuj¹ zdjêcia, dokumenty, „bibu-
³ê”, ksi¹¿ki, notatki, plakaty, listy, gazety, rysunki, dzienniki, kalendarze,
filmy, broszury, nagrania, ulotki, wspomnienia, muzealia oraz udzielaj¹ in-
formacji o szczegó³ach dzia³ania programu. Akcja Pogotowie Archiwalne ma
byæ ratunkiem dla zagro¿onych zbiorów archiwalnych: prywatnych, œrodowi-
skowych o nieznanym pochodzeniu – zwi¹zanych z okresem do 1989 r. Z
tych powodów wyszliœmy na przeciw mieszkañcom Warszawy.

Chcesz ocaliæ œwiadectwa naszej historii od zapomnienia? Nie wiesz co zrobiæ?

Przy³¹cz siê do nas! Pomó¿ nam!

Pogotowie Archiwalne ratuje zagro¿one zniszczeniem materia³y historyczne.

Zadzwoñ: 0 502 505 877, 022 848 07 12

PrzyjdŸ: ul. Narbutta 29, Warszawa; Napisz: pogotowie@karta.org.pl

Pogotowie archiwalne

Zaproszenie
W najbli¿szy pi¹tek (28 wrzeœnia) za-
praszamy na kolejn¹ potañcówkê z cy-
klu „Nie masz cwaniaka nad Warsza-
wiaka”, do praskiej restauracji „Pod
Karpiem” (ul. Stalowa 37), w której
graæ do tañca przedwojenne szlagiery
oraz melodie podwórkowe bêdzie
„Warszawska Kapela Zdzis³awa Pate-
ra z Chmielnej”. Zapraszamy w godz.
19 - 22. WSTÊP WOLNY!!!

Zabawy, które odbywaj¹ siê „Pod Kar-
piem” raz w miesi¹cu , s¹ okazj¹ do po-
czucia klimatu przedwojennych warszaw-
skich potañcówek, jak równie¿ spotkania
siê z najlepszymi obecnie kapelami gra-
j¹cymi do tañca warszawski folklor.
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mini og³oszenia
NAUKA

AAA nauczycielka matematy-
ki udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI 0698-702-923
ANGIELSKI, nauczycielka,
Tarchomin, 022 670-39-78
ANGIELSKI, niemiecki,
matura, kursy, nauka
indywidualnie, grupy
022 621-43-16, 0609-631-186
www.sunrise.org.pl
ANGIELSKI, niemiecki, w³o-
ski, rosyjski, grupy, indywidu-
alnie 0606-744-724
ANGIELSKI, studentka lin-
gwistyki, dzieci i gimnazjum,
0606-727-565
CHEMIA, matematyka 022
839-32-07, 0695-612-825
GIMNAZJALISTKA pomo¿e
w odrabianiu lekcji, korepety-
cje w zakresie szko³y podsta-
wowej. Tel. 0503-959-913
JÊZYK polski, korepetycje,
matura, 022 679-59-12
JÊZYK polski - nauczycielka
z praktyk¹ 022 322-60-32
NAUKA gry na keybordzie
i pianinie, nauczycielka 022
670-31-89, 0502-935-459
NIEMIECKI, student, szko-
³a podstawowa, gimnazjum,
dojazd, 0602748-254

T£UMACZENIA
HISZPAÑSKI przysiêgle,
Odkryta 0601-569-710

ZDROWIE I URODA
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, esperal,
wrastaj¹ce paznokcie, ortope-
da, dermatolog - wenerolog
(krioterapia), dermatoskopia,
ocena znamion barwniko-
wych, laryngolog, psychiatra,
leczenie na³ogów, internista
- badania profilaktyczne, wi-
zyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31

US£UGI
A PRALKI, lodówki, zmywarki,
Amica, Polar, Whirpoll, itd.
022 679-00-57, 0501-587-257
ARCHIWIZACJA - porz¹dko-
wanie dokumentacji przed-
siebiorstw, firm i instytucji tel.
0509-629-213
DEZYNSEKCJA - odrobacza-
my skutecznie - 022 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
HYDRAULIKA wodna, ka-
nalizacyjna, gazowa i cen-
tralne ogrzewanie 022
613-82-96, 0696-321-228
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
OWCZARKI niemieckie (szcze-
niêta) sprzedam, karma PRO-
FORMANCE, 0606-344-485
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811

MAR-MET, ul. Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41,

0600-925-147
www.drzwiokna.waw.pl

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿

Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

Absolwent Paramedycz-
nego I Technicznego Instytu-
tu MERIDIAN w Baguio City
oraz Azjatyckiego Instytutu
Fundacji Paramedycznej w
Pasay na Filipinach. Pocho-
dzi z d³ugowiecznej rodziny,
w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na
pokolenie, i jest uznawany za
jednego z najlepszych heale-
rów na Filipinach. Po raz

pierwszy odwiedza nasz kraj
po namowie i z rekomenda-
cji swojego ucznia i przyjacie-
la CONSTANCIA MANGLA-
NA. Podobne te¿ ma metody
leczenia.

Znajduje zaburzenia energe-
tyczne ró¿nych organów w cie-
le cz³owieka i skutecznie je eli-
minuje. Wzmacnia naturalne
si³y obronne organizmu, udra¿-
nia i oczyszcza kana³y energe-

tyczne. Dzia³a na
wszystkich pozio-
mach energii ducho-
wej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby.
Poœwiêca choremu
ok. pó³ godziny, ale
zale¿y to od stanu
chorego. Od tego
te¿ uzale¿nia wybór
techniki. Raz s¹ to
manualne manipula-
cje, kiedy indziej
uzdrawianie ducho-
we, praniczne b¹dŸ
magnetyzacja tka-
nek. Tak zwane bez-
krwawe operacje, fi-
lipiñski uzdrowiciel
robi na ciele eterycz-
nym (rozwija³ swoje
umiejêtnoœci m.in. w

Korei). Pacjenci s¹ zdumieni
umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego do-
tarcia do Ÿród³a choroby oraz
tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierw-
szej wizycie u niego ustêpuj¹
wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miê-
dzy innymi:

- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych

- prostacie, problemach hor-
monalnych

- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych

- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie

- chorobie Parkinsona, parali¿u

- problemach z kr¹¿eniem

- chorobach kobiecych

- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

26, 27, 28 i 30 wrzeœnia; 2, 3,
4, 5, 9, 10, 11 i 12 paŸdziernika

Zapisy i informacje w godz.
14-22 pod numerami tel.:

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

Na BOK-u

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul
PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

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

wejœcie od podwórka

Bia³o³êcki Oœrodek Kultury zaprasza

WESELA,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE

022 679-36-30

0603-956-654

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

VI SALONIK Z KULTUR¥
Antoni Muracki zaprasza na kolejne spotkanie muzyczno-

kabaretowe w „Saloniku z kultur¹”. Dla entuzjastów inteli-
gentnej rozrywki i satyry bêdzie atrakcji co nie miara, gdy¿
po raz drugi „Salonik” odwiedzi  znany z ciêtego i b³yskotli-
wego ¿artu – Jacek Fedorowicz – tym razem jako goœæ
g³ówny. Poprzednia wizyta Pana Jacka by³a œwietn¹ okazj¹
do twórczego i dowcipnego wy³owienia absurdów codzienno-
œci. Jak pisze gospodarz programu: „Choæ nie ³udzê siê naiw-
nie, ¿e nienaganna kultura osobista p. Jacka oraz kultura s³o-
wa jego felietonów zmieni radykalnie rynsztokowy poziom
kultury politycznej – zawsze bêdziemy w „Saloniku” promo-
waæ ten typ satyry politycznej. Ciêty, inteligentny i nade wszyst-
ko zabawny.” A dla równowagi trochê liryki i poezji – kolej-
nym  zaproszonym artyst¹ bêdzie bard syberyjski o du¿ej cha-
ryzmie i magnetycznym g³osie – Evgen Malinovskiy. Ten
urodzony na Syberii, a od 1992 roku mieszkaj¹cy w Polsce,
muzyk, œpiewak i aktor, w sposób wyj¹tkowy wykonuje reper-
tuar W³odzimierza Wysockiego i Bu³ata Okud¿awy. Ma na
swoim koncie role w wielu polskich produkcjach filmowych, w
tym roku debiutowa³ tak¿e jako aktor dramayczny na scenie
Teatru Polonia w re¿yserowanym przez Krystynê Jandê spek-
taklu Raszyda Tuguszewa Rajskie jab³ka, zyskuj¹c wiele po-
chlebnych recenzji. Artysta œpiewa po rosyjsku, akompaniuje
sobie na gitarze akustycznej, a poprzedzaj¹ce ka¿dy utwór,
komentarze i didaskalia w jêzyku polskim, stanowi¹ nieod³¹cz-
ny element jego koncertów. W swoich  wykonaniach operuje
ca³¹ gam¹ ³adunków emocjonalnych – od ¿artu i satyry przez
g³êboki liryzm a¿ do pe³nego dramatyzmu, nawi¹zuj¹c jedno-
czeœnie bliski kontakt z publicznoœci¹, co stwarza znakomit¹
atmosferê tych wystêpów.

Gor¹co zapraszamy.
VI Salonik z kultur¹, 29.09 godz. 18.00, bilety 15 pln

BUDZY SOLO
Coœ dla mi³oœników rocka. Grupa Budzy Solo – solowy

projekt Tomka Budzyñskiego – legendy punk rocka, wspó-
³twórcy pamiêtnej Siekiery, wykonawcy na co dzieñ zwi¹zane-
go z formacjami: Armia, 2Tm2,3 oraz Trupia Czaszka, znów na
Bia³o³êce! Przedpremierowa prezentacja najnowszego materia³u,
który niebawem uka¿e siê na  p³ycie „Wiosna na wygna-
niu”, na bia³o³êckich deskach odbêdzie siê ju¿ w pierwszych
dniach paŸdziernika i bêdzie jednym z ciekawszych wydarzeñ
tego miesi¹ca. Budzy Solo to zespó³ dzia³aj¹cy na rynku mu-
zycznym od niedawna, choæ proponuje nieco ³agodniejsze
brzmienie w stosunku do poprzednich dokonañ lidera grupy,
ich pierwsza p³yta Taniec wampirów spotka³a siê z entuzjastycz-
nym przyjêciem zarówno wœród fanów Armii jak i nowych zwo-
lenników zespo³u.

Tomek Budzyñski oprócz talentów muzycznych zdradza
niema³e zdolnoœci malarskie, o czym bêdzie okazja siê prze-
konaæ, gdy¿ tak jak poprzednim razem koncertowi towarzy-
szyæ bêdzie wystawa obrazów olejnych artysty.
Budzy Solo, 6.10 godz. 18.00, bilety 20 i 15 pln

MAMROWCY W „MUZEUM”
Pierwsza niedziela paŸdziernika zapowiada siê bardzo we-

so³o. KT MAMRO poka¿e swój najœwie¿szy spektakl „Mu-
zeum”, obejmuj¹cy dwie czêœci: „Stañczyk, czyli uczta b³a-
zeñska” i „Grunwald 2000”, inauguruj¹c tym samym
nowy sezon bia³o³êckiego zag³êbia teatralnego. Ostatnio mie-
liœmy okazjê widzieæ to przedstawienie w ramach Nocy muze-
ów – znanej warszawskiej imprezy artystycznej. „Muzeum”
to jednoaktówki inspirowane malarstwem Jana Matejki. Mimo
kostiumu historycznego s¹ zadziwiaj¹co aktualne i w zabaw-
ny sposób (przy pomocy zdolnych aktorów) ukazuj¹ paradok-
sy naszych czasów. Autorem tekstu tradycyjnie jest Grzegorz
Reszka – szef i re¿yser zespo³u.

Kompania Teatralna Mamro, to formacja dzia³aj¹ca od
czterech lat przy BOK-u. Ma na swoim koncie liczne trofea z
wielu presti¿owych festiwali teatralnych i mo¿e siê pochwaliæ
swoj¹ sta³¹ publicznoœci¹. Polecamy.
„Muzeum” KT MAMRO, 7.10 godz. 19.00 wstêp wolny

DLA TYCH, KTÓRZY LUBI¥ SIÊ BIÆ…
Ostatnia szansa dla wszystkich uczniów, którzy chc¹ spraw-

dziæ swoj¹ wiedzê i zaprezentowaæ umiejêtnoœci – zapisy na
najbli¿sze konkursy („Literatura z ch³opakiem w tle”,
„Literatura z dziewczyn¹ w tle”, „Niech zst¹pi duch
Twój”- konkurs biograficzno-literacki o ¿yciu i twór-
czoœci Jana Paw³a II, „Warszawa – podró¿ w cza-
sie”) trwaj¹  jeszcze do po³owy paŸdziernika. W ramach przy-
gotowañ dla uczestników organizowane s¹ cykle wyk³adów,
projekcji filmowych, a w przypadku konkursu historycznego
„Warszawa – podró¿ w czasie” organizowanego przy wspó-
³pracy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, bezp³atne zwie-
dzanie Muzeum.

Wszystkich chêtnych do udzia³u w  konkursie o Janie Pawle
II zapraszamy na pokaz multimedialny 9 paŸdziernika w
sali widowiskowej BOK-u.

Uwaga, zmiana: konkurs „Warszawa – podró¿ w czasie” ,
w zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem m³odszych grup wieko-
wych, poszerzyliœmy o kategoriê klas I-III.

Szczegó³owych informacji na temat zapisów i wyk³adów
udziela sekretariat.

BIA£O£ÊCKI OŒRODEK KULTURY
ul. Vincenta van Gogha 1, tel. 022 614-66-56

www.bok.waw.pl , sekretariat@bok.pl

PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-
ston, Candy, Elektrolux, Zero-
watt, Zanussi. 022 614-83-83
PRANIE pierza i puchu (po-
duszki, jaœki) szycie ko³der
ul. Konopacka 21, czynne
9-17 tel. 022 619-10-67
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO,  DVD firm
Philips,  Sony,  Daewoo i innych.
Gwarancja. Tarchomin, ul. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00, tel. 022 614-97-57,
www.serwis-rtv.waw.pl
TEKSANA - poprawki krawiec-
kie, Œwiatowida 49 paw. 33
Tarchomin
US£UGI krawieckie, sprze-
da¿ detaliczna odzie¿y, wy-
roby z dzianiny, ul. Skoczy-
lasa 10/12 lok. 82
WYKONAM tanio, solidnie,
szybko, prace remontowo-
wykoñczeniowe (gipsowa-
nie, malowanie, zabudowa
wnêk) tel. 0697-666-513
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

KUPIÊ
KOLEKCJONER kupi, stare
ksi¹¿ki, monety, pocztówki,
militaria i inne antyki 022
677-71-36, 0502-011-257
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48
SKUPUJÊ ksi¹¿ki
0501-285-268

SPRZEDAM
FUNKCJONUJ¥CY gabinet
stomatologiczny lub samo
wyposa¿enie, okolice Radzy-
mina, 0502-217-102

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975

NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina ku-
piæ, sprzedaæ, wynaj¹æ za-
dzwoñ 8118070, 8110491 (9-
19), 0601967539, „ALFA”
Agencja Mieszkaniowa, ul.
Rembieliñska 9 pok. 1. Ist-
nieje od 1991 r. Licencja nr
1193. Szybko! Solidnie! Ta-
nio! www.alfamieszkania.pl,
e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
SPRZEDAM mieszkanie na
Tarchominie ul. Kamiñskie-
go (78m2), 0602-576-939

DAM PRACÊ
DODATKOWA do wype³nia-
nia druków, 25-50 lat, mini-
mum œrednie, 022 374-96-60,
0698-206-126
KRAWCOWA na poprawki,
Tarchomin, 0604-754-055
PRZYJMÊ praktykantkê do
nauki zawodu, stylizacja pa-
znokci, tel. 0502-048-531
Zatrudniê ekspedientkê do
sklepu spo¿ywczego, samo-
obs³ugowego na terenie dziel-
nicy Bia³o³êka, 0609-562-700
ZATRUDNIÊ krawcowe ul.
Skoczylasa 10/12 lok. 82,
tel. 0662-872-118
ZATRUDNIÊ sympatyczn¹
Pani¹ na emeryturze do po-
mocy w domu- sprz¹tanie - w
godz. 15-19 ( 2 dzieci 10 i 14
lat). Tel. 0600-468-987.

Rusza II edycja programu
Fundacji AVE „Wokalia III Wie-
ku”, adresowanego do senio-
rów, pragn¹cych rozpocz¹æ
przygodê z muzyk¹. Celem
przedsiêwziêcia jest umuzy-
kalnianie osób w jesieni ¿ycia,
zachêta do twórczej aktywno-
œci, zainteresowanie warto-
œciowym repertuarem chóral-
nym. Rozœpiewane babcie i
dziadkowie odbêd¹ cykl spo-
tkañ warsztatowych pod kie-
runkiem prof. Krzysztofa Ku-
siel-Moroza z Akademii Mu-
zycznej im. F. Chopina w War-
szawie. W programie zajêæ
znajd¹ siê rozmaite æwiczenia
umuzykalniaj¹ce, uczestnicy
przygotuj¹ tak¿e kilka utworów
w uk³adzie wielog³osowym,
które  zostan¹ zaprezentowa-
ne tak¿e na scenie, m.in. pod-
czas dorocznego œwiêta muzy-
ki Fundacji AVE - „Cecyliady”.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

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

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

„Weekendowe warsztaty witra¿u” dla doros³ych
13-14 paŸdziernika (sobota-niedziela) godz. 10-15

pracownia witra¿u DK „Zacisze”
W programie:
- nauka ciêcia szk³a
- samodzielne wykonanie witra¿u metod¹ Tiffany’ego.
Witra¿ wykonany podczas warsztatów jest w³asnoœci¹
uczestnika warsztatów. Jeœli dotychczas witra¿e ogl¹da³eœ
tylko w galeriach, a podoba Ci siê ta forma dekoracyjna
przyjdŸ i wypróbuj swoje mo¿liwoœci.
Zapraszamy równie¿ osoby, które uczestniczy³y w weeken-
dowych zajêciach i chc¹ kontynuowaæ przygodê z witra¿em.
Przynieœ ze sob¹ dobre pomys³y i cienki marker, który u³a-
twi wycinanie szablonów.
Warsztaty poprowadzi Katarzyna Tumi³owicz-Piotrowska.

Obowi¹zuj¹ wczeœniejsze zapisy i wp³aty.
Op³ata 110z³. za kurs (10 godzin praktycznych zajêæ).

II wokalia III wieku
– Chór seniora wcale nie

musi siê kojarzyæ z trzês¹cy-
mi g³osami i amatorszczyzn¹.
Muzykowanie daje przyjem-
noœæ i satysfakcjê, kiedy jest
oparte na rzetelnym warszta-
cie. Zaproponowane przez
prof. Moroza æwiczenia emisyj-
ne, intonacyjne i oddechowe,
z pewnoœci¹ u³atwi¹ wielu oso-
bom w III wieku twórcz¹ aktyw-
noœæ, a nabyte umiejêtnoœci
zachêc¹ do kontynuowania
pasji np. w dzia³aj¹cym przy
naszej organizacji chórze se-
niora GOLD OLD AVE – mówi
Bart³omiej W³odkowski, prezes
Fundacji AVE.

Zajêcia bêd¹ siê odbywa³y
w wybrane poniedzia³ki i œrody
do koñca listopada. Przedsiê-
wziêcie wspiera Wydzia³ Kul-
tury Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy. Szczegó³y i zapisy:
022 614 87 53, 0600 495 790.
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SEKCJE MUZYCZNE I TANECZNE
Muzyczne studio przedszkolaka LUZIK - koszt
miesiêczny 55 PLN.

Zespó³ wokalno-taneczny LUZ - koszt mie-
siêczny 55 PLN.

Taniec Nowoczesny - koszt miesiêczny 35 PLN
dzieci, 55 PLN m³odzie¿.

Zespó³ wokalno-taneczny KLAKSON - koszt
miesiêczny 55 PLN.

Taniec Towarzyski - koszt miesiêczny 50 PLN
dzieci, 70 PLN doroœli.

Nauka gry na gitarze - koszt miesiêczny 140 PLN.

Nauka gry na instrumentach klawiszowych -
koszt miesiêczny 100 PLN za 2 x 45 min. w tyg. (3
osobowe grupy), 150 PLN  1 x tydz. indywidualnie.

Studio piosenki - koszt miesiêczny 150 PLN 2x1h

SEKCJE TEATRALNE
Teatr 13 - spotkanie organizacyjne 7 paŸdzierni-
ka o godz. 12.00, koszt miesiêczny 25 PLN.

Kompania Teatralna MAMRO - spotkanie orga-
nizacyjne 1 paŸdziernika o godz. 19.00, koszt mie-
siêczny 25 PLN.

Teatr Metka - spotkanie organizacyjne 28 wrze-
œnia o godz. 18.00, koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Dzia³añ Twórczych - koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Stonka - koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Stoneczka - koszt miesiêczny 25 PLN.

Teatr Pora na Seniora - koszt miesiêczny 10 PLN.

SEKCJE PLASTYCZNE
Plastyka dla dzieci do lat 8 - spotkanie organiza-
cyjne 29 wrzeœnia o godz. 17.00, koszt miesiêcz-
ny 50 PLN.

Plastyka dla dzieci i m³odzie¿y - spotkanie or-
ganizacyjne 29 wrzeœnia o godz. 17.00, koszt mie-
siêczny 60 PLN.

Plastyka dla doros³ych - spotkanie organizacyjne
29 wrzeœnia o godz. 17.00, koszt miesiêczny 70 PLN.

Plastyka dla seniorów - spotkanie organizacyjne
29 wrzeœnia o godz. 17.00, koszt miesiêczny 10 PLN.

SEKCJE JÊZYKOWE
Jêzyk angielski - koszt semestru 480 PLN/40 h.

Jêzyk niemiecki - koszt semestru 480 PLN/40 h.

Jêzyk francuski - koszt semestru 480 PLN/40 h.

KURSY KOMPUTEROWE
Kursy dla doros³ych - spotkanie organizacyjne w mo-
mencie skompletowania grupy, koszt kursu 230 PLN.

Kursy dla seniorów - spotkanie organizacyjne w mo-
mencie skompletowania grupy, koszt kursu 100 PLN.

SEKCJA MIKROMODELARSTWA
Sekcja mikromodelarstwa i gier strategicznych -

koszt kursu 35 PLN.

Dodatkowo proponujemy nastêpuj¹ce zni¿ki:

- 20% dla uczestników co najmniej dwóch sekcji

- 20% dla rodzeñstw

- 35% dla uczestników p³ac¹cych z góry za ca³y
sezon (10 miesiêcy)

Zni¿ki nie mog¹ byæ ³¹czone i nie obejmuj¹ kur-
sów komputerowych, lektoratów oraz nauki gry
na gitarze.

BIA£O£ÊCKI OŒRODEK KULTURY
ul. Vincenta van Gogha 1,

tel. 022 614-66-56
www.bok.waw.pl , sekretariat@bok.pl

Bia³o³êcki

Oœrodek

Kultury
zaprasza
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Do 28 wrzeœnia w Wy-
twórni Wódek „Koneser”
(wejœcie od ul. Markow-
skiej) mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê „Praga w Powsta-
niu Warszawskim 1944”.
Dorobek wystawy pod-
sumowany zostanie 29
wrzeœnia podczas semi-
narium z udzia³em histo-
ryków i nauczycieli hi-
storii z praskich  szkó³.

Miêdzy brzegami
Zwyciê¿y³a jednak wola wal-

ki i wiara w ostateczne zwyciê-
stwo, zarówno w dowództwie,
jak i w  szeregach ¿o³nierskich.
Na komendancie p³k. Antonim
¯urowskim ci¹¿y³a ogromna
odpowiedzialnoœæ za ¿ycie kil-
ku tysiêcy powstañców i ponad
100 tysiêcy cywilów, których
Niemcy od pierwszych godzin
walki obejmowali odwetowymi
egzekucjami.

Nie cofn¹³ siê przed wyda-
niem rozkazu, przekraczaj¹ce-
go formalnie jego kompetencje:
od 4 sierpnia wszystkie oddzia-
³y przesz³y w stan zakonspiro-
wanego pogotowia bojowego i
tylko w koniecznych sytuacjach
mia³y odpowiadaæ ogniem na
ataki Niemców.

W pkt. 5 wymienionego roz-
kazu by³o ukierunkowanie
przepraw przez Wis³ê w celu
kontynuowania walki, z zacho-
waniem jednego warunku –
posiadania indywidualnego
uzbrojenia. Na pe³nomocnika
organizowania przepraw zosta³
wyznaczony pp³k Henryk Be-
³dycki, ps. „Stefan”. Ju¿ 5 sierp-
nia ma³a grupa powstañców,
dowodzona przez kpt. Pobóg-
P¹gowskiego ps.” Ludwik I”,
szczêœliwie dociera na Sadybê.

Do 6 sierpnia zostaje rów-
nie¿ zorganizowany szlak
przerzutu i przeprawy przez
Bia³o³êkê, Choszczówkê i
Legionowo do Kampinosu.

7 sierpnia, jako ochotnicy,
w celu nawi¹zania trwa³ej
³¹cznoœci z Komend¹ Okrê-
gu, zg³aszaj¹ siê dwaj 17-let-
ni ¿o³nierze Szarych Szere-
gów. S¹ nimi: plutonowy Ja-
ros³aw Stodulski ps. „Kruk” i
strz. Ryszard Goliszek ps.
„Ko³³¹taj”. Przez 6 dni p³k
¯urowski zwleka z decyzj¹,
wiedz¹c, jakie ryzyko wi¹¿e
siê z tak¹ wypraw¹ i dopiero
14 sierpnia wyra¿a zgodê.

Praga w Powstaniu Warszawskim 1944

15 sierpnia, w postrzelanej
na wylot ³odzi m³odzi œmia³ko-
wie wracaj¹ szczêœliwie z roz-
kazami. Trwa³a ³¹cznoœæ zo-
sta³a nawi¹zana. Pe³ni³ j¹ wie-
lokrotnie st. strz. Ryszard Go-
liszek – poleg³ w ostatnim dniu
Powstania na Mokotowie.

Do 10 sierpnia do Kampino-
su przeprawiaj¹ siê przetartym
szlakiem kpt. „Sambor” z grup¹
50 ¿o³nierzy i pluton ³¹cznoœci,
dowodzony przez plut Leszka
Rylskiego ps. „San”.

Noc¹ z 9 na 10 sierpnia na
Sadybê przeprawia siê z
grup¹ 30 powstañców por.
W³adys³aw Nidorhaus-Zawi-
stowski ps. „Zawisza”.

W dniach 12-14-15 sierpnia
pchor. Euzebiusz Malinowski
ps. „Rekin” i sier¿. Aleksander
Gozdan ps. „Wodniak”, w kil-
ku przeprawach przewo¿¹ na
Siekierki, obok powstañców,
broñ i amunicjê, przejêt¹ ze
zrzutów lotniczych.

17/18 sierpnia do Chosz-
czówki dotar³y oddzia³y
ochotników przeprawy do
Kampinosu „Szarych Szere-
gów”, dowodzone przez ppor.
Micha³a Jab³oñskiego ps.
„Zygmunt” i pchor. Leona
Skórzewskiego ps. „Salin” i
pchor. Jaros³awa Stodulskie-
go ps. „Kruk”. Niemcy podjêli
ob³awê. Wybuch³y walki. Nie
wszystkim uda³o siê przedo-
staæ na drugi brzeg.

22 sierpnia kpr. Andrzej
Wrzesiñski ps. „Czarski” z
grup¹ 13 ochotników prze-
prawiaj¹ siê na Siekierki,
przewo¿¹c broñ i 30 kg amu-
nicji, wydobytej z Jeziorka
Kamionkowskiego, z wraku
zestrzelonego samolotu.

26 sierpnia przedar³ siê
przez Wis³ê do Kampinosu
dowódca Rejonu 3 (Grochów)
mjr Tadeusz Schollenberger
ps. „Rakowski”, prowadz¹c
oddzia³ 110 AK-owców.

4 wrzeœnia  por. Boles³aw
Szymkiewicz ps. „Znicz”, por.
Stanis³aw Karolewski ps. „Le-
chita” i pchor. Zbigniew Gre-
gorewicz przeprawiaj¹ siê z
grup¹ ok. 30 ¿o³nierzy.

Wy³¹cznie z Pragi przepra-
wi³o siê, by walczyæ dalej, ok.
550 powstañców. Oprócz nich
przenika³y na Mokotów i do
Kampinosu grupy AK-owców z
rejonów Obwodu VII, tzw. Ob-
ro¿y. Walczyli wszyscy do koñ-

ca Powsta-
nia, a wielu
z nich jesz-
cze do po³owy stycznia 1945
roku. Dotyczy to tych, którzy po
bitwie pod Jaktorowem, sto-
czonej 28 sierpnia, przedarli
siê w rejon Kielecczyzny.

Cena przepraw, mierzona
ludzkim ¿yciem, by³a bardzo
wysoka. Nikt wówczas nie
prowadzi³ ewidencji pole-
g³ych, dotycz¹cej ochotników
z ró¿nych oddzia³ów, zna-
nych jedynie z pseudonimów.
Setki tych, którzy szczêœliwie
przedarli siê przez patrolo-
wan¹ przez Niemców rzekê,
dziesi¹tkowa³a dalsza walka
o ideê niepodleg³ej Polski,
prowadzona w osamotnieniu.

Do nielicznych nale¿¹ dziœ
ci, którzy prze¿yli i do¿yli. Na-
le¿y do nich, obecnie ju¿
prof.dr med. i wybitny kardio-
chirurg Jaros³aw Stodulski,
wówczas 17-letni ¿o³nierz
„Szarych Szeregów”.
Osi¹gn¹³ swoj¹ pozycjê po-
mimo drastycznej dyskrymi-
nacji w czasach PRL.

Jest te¿ wœród nich prof. i
gen. dyw. Jerzy Modrzewski,
który w po³owie sierpnia 1944
r. samotnie przep³yn¹³ Wis³ê,
dotar³ do Kampinosu, walczy³
w Warszawie i bra³ udzia³ w
koñcowej fazie walk na Czer-
niakowie, przydzielony do
oddzia³u desantowego „Ko-
œciuszkowców”. 23 wrzeœnia,
w obliczu dobijania resztek
oddzia³u pozostawionego bez
pomocy przez Sowietów, po-
wtórnie przep³ywa wp³aw na
praski brzeg, w panterce, z
dystynkcjami plutonowego
AK. Na Wale Miedzeszyñskim
zatrzymuje go patrol sowiec-
ki, a oficer NKWD bije go pod-
czas przes³uchania i zamyka
w przejœciowym wiêzieniu.
Ten fakt przyspiesza poli-
tyczn¹ dojrza³oœæ 18-letniego
plutonowego. Desperackim
atakiem obezw³adnia wartow-
nika i ryzykuj¹c kulê w plecy,
szczêœliwie ucieka przeœla-
dowcom. Po kilku tygodniach,
zatajaj¹c przynale¿noœæ do
AK, wstêpuje do wojska i
szybko awansuje jako zdolny
i odwa¿ny wojskowy, a dziœ
wybitny znawca broni.

W obliczu tych przyk³ado-
wych faktów, widoczna jest
wysoka i œwiadoma determi-
nacja praskich powstañców w
zaistnia³ej, wyj¹tkowo nieko-
rzystnej sytuacji militarnej, w
której dzielnica znalaz³a siê
od pierwszego dnia podjêtej
akcji. Mo¿na œmia³o postawiæ
tezê, ¿e Praga wnios³a do
Powstania Warszawskiego
wysoki wk³ad poœwiêcenia, a
dziêki rozwadze dowódcy,
p³k. A.W. ¯urowskiego ogra-
niczony w stratach do mo¿li-
wego minimum.

Hubert Kossowski
cz³onek Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy Armii Krajowej

P³k Zawolski przypomnia³,
¿e w po³owie 1944 roku Pra-
ski Obwód liczy³ ponad 8 ty-
siêcy ¿o³nierzy i by³ drugim co
do wielkoœci w Okrêgu War-
szawskim AK.

1 sierpnia o godz. 7.30 ko-
mendant Obwodu otrzyma³
rozkaz komendanta Okrêgu
Warszawa do rozpoczêcia
dzia³añ o godz. 17. Czas na
przekazanie rozkazu w dó³
by³ niezmiernie krótki, tote¿
stan zmobilizowanych w wie-
lu oddzia³ach nie przekracza³
60%. Komendant Obwodu w
jednym ze swoich wywiadów
okreœli³ stan zmobilizowa-
nych na 6360 ¿o³nierzy. Przy
tym stwierdzi³, ¿e niema³a to

si³a, gdybyœmy mieli broñ.
Tymczasem nasze uzbroje-
nie to: 272 karabiny, 6 ckm,
7 rkm, 600 granatów rêcz-
nych. To znaczy, ¿e co 7.
¿o³nierz mia³ jak¹œ broñ. Nie
zdo³ano wydobyæ broni,
umieszczonej  w skrytkach,
znajduj¹cych siê w rejonach
rozmieszczenia oddzia³ów
niemieckich.

Mimo tak niekorzystnych
warunków, praskie oddzia³y
AK podjê³y dzia³ania na okre-
œlone rozkazem obiekty. Ata-

dokoñczenie ze str. 1

ki na obiekty, które warunko-
wa³y potencjalne mo¿liwoœci
kontynuowania dalszych
dzia³añ, nie powiod³y siê.
Niemcy byli przygotowani do
odparcia ataków powstañ-
czych. Ataki na baterie plot.
na polach Bródna i Kamion-
ka, warsztaty kolejowe na
Bródnie, na wiadukty kolejo-
we przy ul. Modliñskiej, Ra-
dzymiñskiej i 11 Listopada,
dworce: Wschodni, Wileñski
i Praga, na koszary przy 11
Listopada, mosty na Wiœle i
arterie wylotowe z miasta –
nie powiod³y siê. Oddzia³y
powstañcze ponios³y znacz-
ne straty. By³o wielu zabitych
i rannych./…/

Ho³d i pamiêæ Po za³amaniu siê ataków w
pierwszym dniu i braku mo¿li-
woœci kontynuowania dzia³añ
w dniach nastêpnych, maj¹c
przeciwko w³asnym oddzia³om
dobrze wyposa¿one, zorgani-
zowane i uzbrojone oddzia³y
frontowe - po trzech dniach
bezowocnych zmagañ, ko-
mendant Obwodu, p³k ¯urow-
ski postanowi³ przerwaæ akcje
zbrojne na ulicach Pragi.

Przerwanie walk na ulicach
Pragi nie oznacza³o, ¿e pra-

skie oddzia³y zakoñczy³y swój
udzia³ w Powstaniu. W rozka-
zie, dotycz¹cym przerwania
walk, komendant stwierdza:
„Powstanie trwa, gdy¿ nie zo-
sta³o odwo³ane”. I nakazuje:
oddzia³y zakonspirowaæ, nie
rozrywaj¹c zwi¹zków organi-
zacyjnych. Przyst¹piæ do or-
ganizowania ochotniczych
uzbrojonych grup i dokonaæ
przerzutu na lewy brzeg Wi-
s³y, w celu kontynuowania
rozpoczêtej walki./…/

Obwód Praga AK, w zakre-
sie udzia³u w Powstaniu War-
szawskim zrobi³ wszystko, co
by³o w jego mo¿liwoœciach. Nie
mog¹c prowadziæ dzia³añ na
ulicach Pragi, przerzuci³ czêœæ
swych oddzia³ów tam, gdzie
mo¿na by³o j¹ kontynuowaæ.

W z³o¿eniu ho³du Powstañ-
com i mieszkañcom Pragi
uczestniczy³a Kompania Re-
prezentacyjna Wojska Pol-
skiego. Odczytano apel pole-
g³ych. Zabrzmia³y salwy. De-
legacje z³o¿y³y kwiaty. „Dziœ
wyrazem patriotyzmu nie jest
danina krwi, ale pamiêæ: wy-
wieszenie flagi, udzia³ w uro-
czystoœciach i wyborach” –
powiedzia³ podczas uroczy-
stoœci Artur Buczyñski, wice-
burmistrz Pragi Pó³noc.     K.

„Dzisiejsz¹ uroczystoœæ poœwiêcamy 63. rocznicy Po-
wstania Warszawskiego 1944, udzia³u w nim praskich
oddzia³ów Armii Krajowej oraz ich rozwi¹zania po zdo-
byciu Pragi przez wojska Frontu Wschodniego” – powie-
dzia³ p³k Bohdan Zawolski ze Zwi¹zku Powstañców War-
szawskich, witaj¹c 18 wrzeœnia kombatantów, przedsta-
wicieli w³adz Pragi Pó³noc, Pragi Po³udnie i Targówka
oraz m³odzie¿ praskich szkó³. Uroczystoœæ odbywa³a siê
na skwerze im. P³k. Antoniego ̄ urowskiego, komendan-
ta Obwodu AK Praga podczas Powstania.

Konsultacje spo³eczne „Trasa Mostu Pó³nocnego”

8 paŸdziernika 2007 r. o godz. 19:00
odbêd¹ siê konsultacje spo³eczne dotycz¹ce

projektu „Trasa Mostu Pó³nocnego”

w Urzêdzie Dzielnicy Bia³o³êka

na ul. Modliñskiej 197 (sala konferencyjna).

Serdecznie zapraszamy do wziêcia udzia³u.
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