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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

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

sobota 9-14

• przyjazna atmosfera

• najwy¿sza jakoœæ

• nowoczesna protetyka

• RTG

• bezboleœnie

• klimatyzacja

• konkurencyjne ceny

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

bezp³atne

przegl¹dy

DEMETER E.Z. Cierpisz
LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

www.demeter.medserwis.pl           e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres - równie¿
IMPLANTY.  Oferujemy karty gwarancyjne i karty
sta³ego pacjenta

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA LISTOPADOWA
Nowoczesne wybielanie zêbów - cena promocyjna!

Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa

Z¹bkowska 44, 670-46-31
(teren przychodni Medica)

Kobielska 62,   870-55-00

STOMATOLOGIA „ MEDICUS”

♦♦♦♦♦ Leczenie ca³ych rodzin, RTG
♦♦♦♦♦ Ortodoncja-aparaty ruchome
♦♦♦♦♦ Mosty tradycyjne i bez
  szlifowania s¹siednich zêbów
♦♦♦♦♦ Protezy: akrylowe,
  elastyczne, szkieletowe,
  na zatrzaski
♦♦♦♦♦ Bezp³atne konsultacje

Bêdziemy poprawiali
swój wizerunek
rozmowa z Bronis³awem Komorowskim na str. 3Poznaj swojego

dzielnicowego
Targówek - cz. 2

czytaj na  str. 7

SPRZEDAM

LUB WYNAJMÊ

lokal u¿ytkowy

o powierzchni 315 m2

przy stacji

Metra Ursynów

tel. 619-09-46

      619-01-60
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

Realizujemy indywidualne za-
mówienia z zakresu akwary-

styki s³odkowodnej, pe³ny ser-
wis akwarystyczny, akwaria w

dowolnym wymiarze.

Dowóz akwarii gratis

Mo¿liwoœæ dowozu równie¿
karmy dla psów i kotów w wor-

kach 15 kg.

SKLEPY ZOOLOGICZNE

AKWARYSTYKA S£ODKOWODNA

SPECJALIZACJA - PALETKI
KARMA DLA ZWIERZ¥T

ul.Mickiewicza 23     839-03-70

ul.Radzymiñska 153  679-19-00

telefon dy¿urny   0601-38-48-58

zapraszamy:

pn.-pt. 11-19 sob. 11-16

www.diskus-zoo.com.pl

diskus-zoo@diskus-zoo.com.pl

SUPER CENY, RABATY!!!

DISKUS ZOO

AUTO-PARTNER

www.auto-partner.pl

Specjalistyczny serwis

samochodów francuskich

i innych

- diagnostyka, geometria

- zawieszenie, hamulce

- uk³ady kierownicze

Peugeot, Renault, Citroen

Z¹bki ul. Klamrowa 2

tel.424-96-00,050978472

koñcówki serii, towary

z likwidowanych firm

i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych, urzêdów

skarbowych i celnych

Targowa 1

 wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ - niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

�

wesela - komunie - chrzciny
imieniny - jubileusze - catering
spotkania integracyjne i inne

Dysponujemy lokalem do 50 osób

tel. 678-96-24, 877-16-68

0692-600-178

ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA

ZAPEWNIAMY: mi³¹ obs³ugê,
dobr¹ kuchniê, niskie ceny

PRZYJMUJEMY zamówienia na
dania wigilijno-œwi¹teczne

www.centrumzacisze2j.prv.pl

Z.P.H.U. „EDYTA”

OKNA PCV i AL.
drzwi antyw³amaniowe i wewnêtrzne,

¿aluzje, rolety, verticale, markizy, parapety

Wy¿szy VAT. Ceny NIE!
SPRZEDA¯ MONTA¯

BIURO HANDLOWE:

Koby³ka, ul. Ceglana 10A tel. 786-41-09, 0508-381-229

Selekcja na Targówku

Walka o stanowisko
XXVII sesja Rady Dzielnicy Tar-

gówek 15 listopada zaczê³a siê
od wniosku 8 radnych, by do po-
rz¹dku obrad wprowadziæ stano-
wisko w sprawie realizacji uchwa-
³y Rady Warszawy z 15 kwietnia
br. w czêœci dotycz¹cej przekszta-
³cania prawa u¿ytkowania wieczy-
stego w prawo w³asnoœci, z boni-
fikat¹ 99% na rzecz spó³dzielni
mieszkaniowej. Sylwia Góralska
(LPR) przekonywa³a, ¿e  to spra-
wa wa¿na i pilna. Witold Harasim
i Maciej Œwiderski opowiadali siê
za tym, by najpierw dok³adnie
przyjrzeæ siê wszystkim aspektom
sprawy, a rozpatrzyæ j¹ na sesji
22 listopada,  z udzia³em przed-
stawicieli spó³dzielni mieszkanio-
wych i Urzêdu Miasta. G³osy 13
radnych zdecydowa³y o w³¹cze-
niu projektu stanowiska do  po-
rz¹dku dziennego XXVII sesji.

Obrady zaczê³y siê od interpe-
lacji i wniosków. Zbigniew Pocze-
sny opowiedzia³ o tym, co z³ego
dzieje siê w SP 48. Krzysztof Sir-
ko podziêkowa³ organizatorom
Biegu Niepodleg³oœci. Ewa Maj-
stat negatywnie oceni³a system
nagradzania  w szko³ach. Edyta
Sosnowska za¿¹da³a wyjaœnieñ
dotycz¹cych funkcjonowania
zje¿d¿alni na basenie. Sebastian
Koz³owski potêpi³ sprawców za-
k³ócenia uroczystoœci pod pomni-
kiem przy ul. Wysockiego.

Po informacji o pozytywnej opi-
nii komisji oraz przyjêciu drobnych
poprawek - g³osami 19 radnych
(1 wstrzyma³ siê od g³osu) podjê-
ta zosta³a uchwa³a w sprawie
dostosowania dróg i mostów do
ruchu rowerowego, by umo¿liwiæ
po³¹czenia miêdzy dzielnicami
Warszawy oraz s¹siednimi gmi-
nami. Rada Targówka wystêpuje
do Rady m.st. Warszawy i prezy-
denta stolicy o przeanalizowanie
i wdro¿enie rozwi¹zañ, takich jak
po³¹czenie tras rowerowych miê-
dzy Targówkiem i Bia³o³êk¹ przez
Trasê Toruñsk¹; budowê zjazdów
z mostu Gdañskiego i œcie¿ek ro-
werowych po stronie praskiej;
wykonanie zjazdów przy moœcie
Œl¹sko-D¹browskim oraz budowê
drugiej jezdni ul. Œw. Wincentego
na odcinku  od ul. Kondratowicza
do ul. Budowlanej wraz ze œcie¿-
k¹ rowerow¹.

W kolejnym punkcie obrad bur-
mistrz Romuald Gronkiewicz
przekaza³ informacje, dotycz¹ce
15 kontroli   przeprowadzonych
w urzêdzie Targówka w latach
2003 - 2004 (2 kontrole jeszcze
trwaj¹). Zastrze¿enia i zapytania
zg³osili: Andrzej Kobel i Maciej
Œwiderski, szczególnie na temat
realizacji uchwa³y dotycz¹cej kon-
troli w sprawie budowy basenu.
„Jeœli kontrola nie dotyczy³a tego,
co chcieli radni, trzeba ponowiæ
uchwa³ê, wskazaæ konkrety, o
które chodzi” - zaproponowa³ bur-
mistrz. Zadanie wyartyku³owania
konkretów przewodnicz¹cy rady
powierzy³ komisji, której przewod-
niczy A. Kobel.

Po pó³godzinnej przerwie roz-
poczê³a siê dyskusja nad uchwa-
³¹ dotycz¹c¹ zaopiniowania pro-
jektu uchwa³y Rady Warszawy w
sprawie zasad wynajmowania lo-
kali wchodz¹cych w sk³ad zaso-
bu mieszkaniowego miasta.
Przed sesj¹ pozytywn¹ opiniê wy-
da³a komisja gospodarki komu-
nalnej i mieszkaniowa oraz za-
rz¹d. W g³osowaniu uchwa³ê po-
par³o 20 radnych, 1 by³ przeciw.

Jednomyœlnie podjêta zosta³a
druga z uchwa³ przes³anych
przez prezydenta miasta do za-
opiniowania. Do projektu uchwa-
³y Rady Warszawy w sprawie
sprzeda¿y lokali mieszkalnych w
domach wielolokalowych rada
dzielnicy wnios³a  5 uwag, m.in.
proponuj¹c sporz¹dzanie wykazu
budynków, w których prowadzo-

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e od-
pady komunalne i informacje nie
maj¹ ze sob¹ nic wspólnego.
Pozory jednak myl¹. Ze wzglêdu
na coraz wiêkszy strumieñ jed-
nych i drugich, z odpadami i in-
formacjami postêpowaæ powinni-
œmy w gruncie rzeczy podobnie.
Liczy siê przede wszystkim ich
w³aœciwa selekcja. Segreguj¹c
odpady u Ÿród³a ich powstawa-
nia, postêpujemy tak jak profesjo-
nalni gate-keeperzy (np.wydaw-
cy), którzy reguluj¹ przep³yw wia-
domoœci i stymuluj¹ proces ich
gromadzenia. Selektywna zbiór-
ka, niczym gate- keeping,  po-
zwala wydzieliæ ze strumienia  od-
padów te frakcje, które nadaj¹ siê
do odzysku i gospodarczego wy-
korzystania.  Sprzyja to zmniej-
szeniu iloœci odpadów, które kie-
rowane s¹ na sk³adowiska. Zgod-
nie z dyrektywami Unii Europej-
skiej, od 2005 roku na wysypiska
bêd¹ mog³y trafiaæ  tylko odpady,
które s¹ bezpieczne dla œrodowi-
ska i nie nadaj¹ siê do dalszego
przetworzenia. Dlatego tak wa¿-
n¹ rolê odgrywa recykling i
unieszkodliwianie odpadów po-
przez termiczn¹ obróbkê (czyli
spalanie) lub kompostowanie
frakcji organicznych.

Pierwszym krokiem w kierun-
ku racjonalizacji gospodarki od-
padami jest niew¹tpliwie ich se-
gregacja w miejscu powstawania.
Program selektywnej zbiórki od-
padów prowadzony jest w War-
szawie od 1994 roku. Najpierw
objêto nim gminê Bielany oraz
dzielnice ¯oliborz i Wola. Targó-

na bêdzie sprzeda¿ lokali miesz-
kalnych, a nie wykaz lokali. Zwró-
cono tak¿e uwagê, ¿e projekt nie
precyzuje, kto i w jakich przypad-
kach decyduje o sprzeda¿y u³am-
kowej czêœci dzia³ki gruntu na
w³asnoœæ lub oddaniu w u¿ytko-
wanie wieczyste.

Ró¿nice zdañ wróci³y, gdy rada
ponownie zajê³a siê projektem
stanowiska, wniesionym przez S.
Góralsk¹. Maciej Œwiat³owski pro-
ponowa³ najpierw wyjaœniæ w¹t-
pliwoœci, opracowaæ prawid³owe
uzasadnienie, a uchwa³ê podj¹æ
na nastêpnej sesji. Wnioskodaw-
czyni twardo obstawa³a przy swo-
im: „co to kogo obchodzi, czy
trwaj¹ prace nad zmianami
uchwa³y; nie ma powodów do
przek³adania”.

 O powagê obrad i przestrze-
ganie zasady, ¿e najpierw spra-
w¹ zajmuj¹ siê komisje, upomnia³
siê W. Harasim. Polemika za-
ostrzy³a siê, gdy upad³ wniosek o
przerwanie obrad i przeniesienie
sprawy na nastêpn¹ sesjê (8 - za,
9 - przeciw, 4 - wstrz.).

Na dopracowanie tekstu stano-
wiska og³oszono przerwê, potem
- na wniosek prawników - jeszcze
jedn¹. Dopiero po niej zapanowa-

³a zgoda na przerwê do 22 listo-
pada do godz. 11.

 W uchwale rada dzielnicy
zwraca siê do prezydenta  stolicy
o jak najszybsze podjêcie dzia³añ
dla wykonania uchwa³y Rady
Warszawy z 15 kwietnia br. w
sprawie zasad nabywania, zby-
wania i obci¹¿enia nieruchomo-
œci m.st. Warszawy oraz ich wy-
dzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szy ni¿ 3 lata, w szczególno-
œci - w zakresie dotycz¹cym prze-
kszta³cania prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci,
z bonifikat¹ 99 procent na rzecz
cz³onków spó³dzielni mieszkanio-
wych. Rada prosi o przekazanie
informacji o realizacji uchwa³y.

Trudno zgadn¹æ, dlaczego -
wbrew przyjêtym zasadom i pro-
cedurom - czêœæ radnych z takim
uporem d¹¿y³a do uchwalenia
stanowiska w tym  samym dniu,
w którym je zg³osi³a. Byæ mo¿e,
chcieli byæ pierwsi wœród radnych
Ligi Polskich Rodzin, podejmuj¹-
cych tê sam¹ inicjatywê we
wszystkich dzielnicach, albo  daæ
efektowny wyraz poparcia dla
spó³dzielni mieszkaniowych na
odbywaj¹cym siê w³aœnie kongre-
sie spó³dzielczoœci.                 K.

Ostatnia, a XXVI z kolei, sesja
Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
trwa³a niespe³na godzinê. Powo-
dem tak b³yskawicznego obrado-
wania by³o niewdawanie siê rad-
nych opozycyjnego SLD w deba-
ty nad merytorycznymi punktami
porz¹dku obrad. Okaza³o siê, ¿e
radni koalicji te¿, zreszt¹ jak zwy-
kle, nie maj¹ nic do powiedzenia.

Rada bez ¿adnych uwag przy-
jê³a kolejne- i jak powiedzia³ bur-
mistrz Sosnowski -ostatnie chy-
ba w tym roku zmiany w dzielni-
cowym za³¹czniku do bud¿etu
miasta. Dokonano m.in. zwiêk-
szenia  o 230000 z³ œrodków na
fundusz p³ac pracowników
oœwiaty wykorzystuj¹c nie wydat-
kowane œrodki z akcji lato (sic!).
Znacz¹ce kwoty przesuniêto w
wydatkach ZNK. Powodem by³
fakt, i¿ w tym roku nie by³o pod-
wy¿ek cen centralnego ogrzewa-
nia, ciep³ej i zimnej wody i kosz-
tów odprowadzania œcieków. To
dobra wiadomoœæ dla w³aœcicieli
lokali mieszkalnych. W koñco-
wych rozliczeniach rocznych zo-
stan¹ im zwrócone ró¿nice we
wp³acanych zaliczkach A na
koszty eksploatacji.

Jednomyœlnie zaopiniowano
wyst¹pienia do Rady Warszawy
o dokonanie zmiany siedziby
CXXXIV LO dla Doros³ych z ulicy
Jagielloñskiej 38 na ulicê Targo-
w¹ 86. (Przypomnijmy, ¿e jest to
ponowny wniosek w tej sprawie,
pierwszy by³ g³osowany na XXII
sesji rady i kolejna próba napra-
wienia bubla prawnego urzêdni-
ków miasta, lokuj¹cych trzeci¹
szko³ê w tym samym budynku),
oraz o utworzenie CXXX LO dla
Doros³ych i w³¹czenie go w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Nr 73 przy ulicy
Burdziñskiego 4.

Krótka sesja
Rz¹dz¹ca koalicja przeg³oso-

wa³a pozytywne zaopiniowanie
dwóch projektów uchwa³ w spra-
wie zasad wynajmowania lokali
mieszkalnych oraz zasad ich
sprzeda¿y. W imieniu klubu rad-
nych SLD, jego przewodnicz¹cy
Jan Kisiel wnosi³ o opiniê nega-
tywn¹.

W trakcie zadawania zapytañ
okaza³o siê, ¿e w³adze dzielnicy
nie maj¹ wiêkszego pojêcia o
mieniu komunalnym, które prezy-
dent Kaczyñski ma zamiar zbyæ
z obszaru dzielnicy Praga Pó³noc
(rada bowiem od dwóch lat nie
wyra¿a opinii w tych sprawach).

Radna Tondera dostarczy³a
wiêc burmistrzowi Sosnowskiemu
odpowiedni wykaz zamieszczony
na stronie internetowej miasta
(jedn¹ z pozycji jest nierucho-
moœæ przy ulicy Olszowej, o
któr¹ by³a wielka awantura za
czasów urzêdowania dyrekto-
ra Urbana).

Radn¹ Jurczyñsk¹ interesowa-
³o czy wystarczy œrodków na wy-
p³aty i nagrody dla nauczycieli, a
radn¹ Kowalik czy ZNK bêdzie w
stanie wydatkowaæ otrzymane 8
mln z³otych dotacji od miasta. Od-
powiedzi na zadane pytania usi-
³owali udzielaæ cz³onkowie zarz¹-
du dzielnicy, lecz czêsto pada³a
fraza, ¿e zale¿y to od decyzji pre-
zydenta Kaczyñskiego.

 Po udzieleniu informacji przez
burmistrza Sosnowskiego na te-
mat prac zarz¹du prowadz¹cy
tym razem obrady sesji radny
Cierpisz zamkn¹³ posiedzenie,
nie udzielaj¹c g³osu radnemu
Baranowskiemu, który w ostat-
niej chwili próbowa³ coœ oœwiad-
czyæ. Co? Byæ mo¿e us³yszymy
na kolejnej sesji.

                                        DCh

wek przyst¹pi³ do realizacji pro-
gramu w  drugim etapie, czyli w
1996 roku (razem z czterema in-
nymi gminami).  Jest natomiast
pionierem w dziedzinie gospodar-
ki odpadami niebezpiecznymi. Ju¿
w 1999 roku w gminach Targówek
i Centrum opracowano pilota¿o-
wy plan postêpowania z tymi ma-
teria³ami.

Podstawê prawn¹  prowadze-
nia  selektywnej zbiórki odpadów
stanowi m.in. „Ustawa o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach” z 1996 roku oraz „Ustawa
o odpadach” z 2001 roku, która
expressis verbis stwierdza, ¿e
„odpady powinny byæ zbierane w
sposób selektywny”. Podobne wy-
tyczne zawiera tak¿e uchwa³a
Rady m. st. Warszawy z 8 lipca
2004 roku. Zaleca siê w niej pro-
wadzenie selektywnej zbiórki od-
padów organicznych (w pojemni-
kach br¹zowych), szk³a (z podzia-
³em na bia³e w pojemnikach bia-
³ych  i kolorowe w pojemnikach
zielonych), zbiórki  papieru i ma-
kulatury (w pojemnikach niebie-
skich), opakowañ z tworzyw
sztucznych (w pojemnikach ¿ó-
³tych) oraz z³omu ¿elaza i metali
kolorowych (w pojemnikach czer-
wonych). By dostosowaæ siê do
przyjêtej w uchwale kolorystyki, na
terenie Targówka planuje siê usta-
wienie plastikowych kontenerów
zgodnych z tymi standardami.

Na razie na terenie dzielnicy
znajduje siê oko³o 660 pojemni-
ków do selektywnej zbiórki odpa-
dów (w ca³ej Warszawie jest ich
oko³o 5 tysiêcy). Tworz¹ one ze-
stawy dwupojemnikowe na szk³o
kolorowe i bia³e (118 zestawów),
zestawy trójpojemnikowe na pa-
pier i makulaturê, szk³o oraz pla-
stik i puszki (92 zestawy) oraz
zestawy czteropojemnikowe na
papier i makulaturê, plastik i pusz-
ki oraz szk³o bia³e i szk³o koloro-
we (36 zestawów).

 Selektywn¹ zbiórk¹ odpadów
na Targówku zajmuj¹ siê dwie fir-
my: Miejskie Przedsiêbiorstwo
Oczyszczania (MPO) oraz  Reth-
mann Recycling Sp. z o.o.

(Na terenie dzielnicy dzia³aj¹
oprócz nich 23 inne firmy, które

maj¹ zezwolenia na wywóz sta-
³ych i p³ynnych odpadów komu-
nalnych).  MPO i Rethmann ob-
s³uguj¹ pojemniki, które s¹ w³a-
snoœci¹ miasta i zosta³y im u¿y-
czone przez Zarz¹d Oczyszcza-
nia Miasta (ZOM) . Kontenery
opró¿niane s¹ z ustalon¹ w har-
monogramie czêstotliwoœci¹, ale
jeœli nast¹pi ich wczeœniejsze
przepe³nienie, opró¿nia siê je tak-
¿e w razie potrzeby. Sprawdza-
niem stanu pojemników zajmuj¹
siê m.in. pracownicy Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Urzêdu
Dzielnicy Targówek, którzy reagu-
j¹ tak¿e na wszelkie sygna³y
mieszkañców, dotycz¹ce konte-
nerów. W razie uchybieñ dzwo-
ni¹ do ZOM-u lub bezpoœrednio
do firmy, która zajmuje siê eks-
ploatacj¹ pojemnika. Miasto nie
ma œrodków na remont zestawów
do selektywnej zbiórki, dlatego
napraw¹ pojemników zajmuj¹ siê
firmy w ramach w³asnych œrod-
ków.

 Selektywna zbiórka odpadów
na Targówku finansowana jest
g³ównie przez ZOM. Dzielnica
ponosi tylko koszty zwi¹zane z
opró¿nianiem pojemników na te-
renie placówek oœwiatowych.
Zbiórkê  i utylizacjê odpadów nie-
bezpiecznych takich jak np. leki,
lampy rtêciowe, zu¿yte baterie fi-
nansuje Gminny Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej. Nieprzydatne i przetermino-
wane leki zbierane s¹ poprzez
sieæ 18 aptek, wyposa¿onych w
odpowiednie pojemniki. Program
zbiórki farmaceutyków koordynu-
je Biuro Ochrony Œrodowiska
Urzêdu Miasta Sto³ecznego War-
szawy. Akcjê zbiórki zu¿ytych ba-
terii rozpoczêto na Targówku w
2002 roku. Baterie gromadzone
s¹ w 10 pojemnikach, ustawio-
nych w  szko³ach i w gmachu
urzêdu dzielnicy. Zu¿yte œwietlów-
ki  zbiera siê m.in. w placówkach
oœwiatowych, gminnych placów-
kach ZOZ i w Szpitalu Bródnow-
skim. Dwie stacje benzynowe na
Targówku prowadz¹ zbiórkê aku-
mulatorów.

W 2002 roku na terenie dziel-
nicy funkcjonowa³o tak¿e  6 punk-
tów skupu surowców wtórnych.
Prywatni dostawcy mogli w nich
sprzedaæ butelki, makulaturê,
z³om puszek aluminiowych oraz
z³om stalowy i ¿eliwny. Surowce
te odbiera³a m.in. Huta Luccini.
Na terenie dzielnicy prowadzi siê
tak¿e zbiórkê tzw. gabarytów, ta-
kich jak odpady meblowe, stare
pralki, lodówki, kuchenki gazowe
itp. Taka zbiórka przybiera czêsto
formê uprz¹tania dzikich wysy-
pisk.

Selektywna zbiórka odpadów
jest dziœ podstaw¹ odzysku su-
rowców wtórnych i utylizacji od-
padów niebezpiecznych, które
nale¿y wydzieliæ ze strumienia
odpadów komunalnych. W ³añcu-
chu zbiórka - transport - odzysk
lub unieszkodliwianie jest jednak
jedno niewidzialne ogniwo - cz³o-
wiek - przeciêtny zjadacz chleba
i producent odpadów. To od jego
œwiadomoœci ekologicznej zale¿y
sukces lub pora¿ka selektywnej
zbiórki. Dlatego warto byæ gate-
keeperem!

Barbara Matusik
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- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)

- gniazdka, przewody

- osprzêt kat. 5

- materia³y instalacyjne

- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL tel/fax 670-06-58
ul. Targowa 41 (wejœcie od ul. Kêpnej)

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka,

chirurgia, ortodoncja,
bi¿uteria, rtg

naprawa protez
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 10-13 i 15-20
www.superdentysta.com.pl

676-59-56
 0608-519-073

Myœliborska 104
 (z ty³u apteki)

SUPERDENTYSTABêdziemy poprawiali swój wizerunek
rozmawa z pos³em BRONIS£AWEM KOMOROWSKIM, liderem Platformy Obywatelskiej na Mazowszu

W wypowiedziach przedstawi-
cieli Platformy Obywatelskiej oce-
niaj¹cych prezydenturê Lecha
Kaczyñskiego dominuj¹ zarzuty
nadmiernej centralizacji procesu
podejmowania decyzji w urzê-
dzie, braku statutu miasta, ogól-
nej niesprawnoœci zarz¹dzania.
Te zarzuty s¹ jednak dla zwyk³ych
mieszkañców Warszawy, nie ma-
j¹cych bezpoœredniej stycznoœci
z prac¹ urzêdu, doœæ abstrakcyj-
ne. Ich ma³a wymiernoœæ prowa-
dzi do ja³owych polemik.

£atwiej przedstawiæ zahamo-
wanie inwestycji miejskich: infra-
struktury drogowej i mostów, nie-
dokoñczenie Trasy Siekierkow-
skiej, zaniechanie przygotowañ
do budowy drugiej linii metra. Tym
niemniej, ja nie odwa¿ê siê na
dwóch szalach tej samej wagi
po³o¿yæ nie istniej¹cego mostu i
niew¹tpliwie zbudowanego Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Czas najwy¿szy jednak zwró-
ciæ uwagê na jeden rys polityki
prezydenta Kaczyñskiego, wspól-
ny dla wiêkszoœci jego dzia³añ,
maj¹cy wymierne, szkodliwe dla
mieszkañców stolicy skutki. Jest
to niechêæ do prywatnej przedsiê-
biorczoœci i do mechanizmów ryn-
kowych, podœwiadome przekona-
nie, ¿e us³ugi dla ludnoœci dobrze
wykonuj¹ tylko etatowi pracowni-
cy urzêdów publicznych, i to tyl-
ko wtedy, gdy s¹ nieustaj¹co kon-
trolowani przez zaufanych wspó-
³pracowników Lecha Kaczyñskie-
go.

Rozpoczynaj¹c swoje rz¹dy
Lech Kaczyñski og³osi³ “œwiêt¹
wojnê” z przedsiêbiorcami reali-
zuj¹cymi w poprzedniej kadencji
zamówienia publiczne. Wielokrot-
nie grozi³, ¿e zrezygnuje z ich
us³ug i poleci wykonanie jakiegoœ
remontu si³ami s³u¿b miejskich.
Zapowiada³ zerwanie umów z
wieloma wykonawcami pracuj¹-
cymi dla miasta i wpisanie ich na
“czarn¹ listê” urzêdu antymono-
polowego. Po rok trwaj¹cej kon-
troli Kaczyñski odkry³ nawet rze-
kom¹ zmowê dwóch firm startu-
j¹cych w przetargach na roboty
drogowe. Dziœ w przetargach or-
ganizowanych przez urzêdników
Kaczyñskiego (nale¿y wiêc za³o-
¿yæ, ¿e uczciwych) nadal wygry-
waj¹ te same dwie firmy. Sytuacja
siê uspokoi³a, pozosta³o wspo-
mnienie atmosfery pomówieñ i
wrogoœci wobec przedsiêbiorstw
pracuj¹cych dla miasta. I zosta³y
procesy s¹dowe. Tylko jednej fir-
mie, z któr¹ Kaczyñski siê skon-
fliktowa³, Warszawa – a zatem my
– musi zap³aciæ 1,2 mln z³.

Fundamentalna nieufnoœæ pre-
zydenta Kaczyñskiego do prywat-

2 lata Lecha Kaczyñskiego w Warszawie:

droga do recesji
nych przedsiêbiorców nie przeja-
wia siê wy³¹cznie w inwestycjach.
Oto przyk³ad z zupe³nie innej
bran¿y. Wkrótce po objêciu w³a-
dzy Kaczyñski poleci³ zerwaæ
umowy z prywatnymi firmami
ochroniarskimi, które w kilku dziel-
nicach zapewnia³y ochronê dzie-
ci w szko³ach. Zamiast ochronia-
rza w bramie szko³y, bezpieczeñ-
stwo mia³y zapewniaæ teraz sa-
mochodowe patrole stra¿ników
miejskich. Jeden patrol na dzie-
siêæ szkó³. Rodzice i nauczyciele
zaczêli szemraæ, gdy¿ takie pa-
trole mog¹ byæ dobrym uzupe³nie-
niem - ale tylko uzupe³nieniem -
sta³ych posterunków w szko³ach.
Sprawa skoñczy siê tak, jak mo¿-
na by³o przewidzieæ: Kaczyñski,
któremu zale¿y na wizerunku
dbaj¹cego o bezpieczeñstwo,
poleci³ ustawienie w ka¿dej szkole
stra¿nika miejskiego. Ale stanie
siê tak najwczeœniej za rok, bo
sk¹d wzi¹æ tylu nowych stra¿ni-
ków? O zatrudnieniu prywatnych
firm nie ma przecie¿ mowy - to
ju¿ lepiej, ¿eby dzieci nikt nie
chroni³.

Ta polityka zaczyna przynosiæ
efekty. W Warszawie pojawia siê
coraz mniej nowych inwestycji.
G³ównie koñczy siê budowaæ to,
co rozpoczêto przed objêciem
w³adzy przez Kaczyñskiego.
Nowe inwestycje, z terminem re-
alizacji od po³owy 2005 r., sta-
nowi¹ tylko 40 procent.

Niedawno jeden z wiêkszych
deweloperów zapowiedzia³ ca-

Panie przewodnicz¹cy, ser-
decznie gratulujemy wyboru...

- Dziêkujê serdecznie...
...i pozwoli Pan, ¿e od razu

zapytamy o kondycjê PO w na-
szym województwie i - oczywi-
œcie - w Warszawie.

- Bezspornie Platforma ma tu
wielki potencja³ intelektualny i
ludzki. Struktury organizacyjne s¹
nieŸle rozwiniête, oczywiœcie
znacznie lepiej w samej Warsza-
wie. Przed nami stoi jednak za-
danie poszerzenia stanu posiada-
nia. Chcemy otwieraæ siê na nowe
œrodowiska, np. wiejskie, w któ-
rych coraz wiêcej osób ju¿ nie jest
zwi¹zanych tylko z rolnictwem,
coraz wiêksza grupa mieszkañ-
ców tych obszarów pozytywnie
ju¿ odczuwa skutki integracji Pol-
ski z Uni¹ Europejsk¹. Ich repre-
zentacj¹ nie jest ju¿ tylko partia
klasowa, tak jak PSL czy partia
protestu, jak Samoobrona. Plat-
forma Obywatelska jako partia
konserwatywno - liberalna i pro-
europejska jest coraz bardziej in-
teresuj¹ca dla tej czêœci polskiej
wsi, która stawia na moderniza-
cjê. Tworzymy program dla Ma-
zowsza. Rozpoczêliœmy ju¿ two-
rzenie zespo³ów, które zajm¹ siê
monitorowaniem poszczególnych
tematów, wypracowywaniem ele-
mentów programu. Jak powie-
dzia³em - trzeba bowiem wykorzy-
staæ ogromny potencja³ intelektu-
alny fachowców z nami zwi¹za-
nych. Jest przy tym oczywiste, ¿e
mamy ambicje kreowania takich
pomys³ów, które bêd¹ wartoœcio-
we nie tylko dla naszego regio-
nu, ale bêd¹ tak¿e mo¿liwe do
zastosowania w ca³ym kraju, a
wiêc stan¹ siê elementem ogól-
nopolskiego programu Platformy
Obywatelskiej. Otwieramy siê
równie¿ na nowe œrodowiska po-
lityczne.

Rozumiemy, ¿e mówi Pan
m.in. o Pani Hannie Gronkie-
wicz-Waltz?

- Tak, po powrocie z Londynu,
gdzie pracowa³a w instytucjach
bankowych, by³a prezes NBP
zg³osi³a akces do naszego ugru-
powania, z czego osobiœcie bar-
dzo siê cieszê. Otwieramy siê tak-
¿e na œrodowiska niegdyœ zwi¹-
zane z Uni¹ Polityki Realnej, na
osoby, które uzna³y, ¿e warto byæ
aktywnymi, nie dla kabaretowych
przedsiêwziêæ by³ego lidera tej
partii, lecz dla wprowadzania w
¿ycie programu wolnorynkowego.
Do warszawskiej PO przyst¹pi³
by³y sekretarz generalny UPR
pose³ Leszek Samborski. Trzecie
œrodowisko, to najwartoœciowsi
dzia³acze by³ego AWS, np. sekre-
tarz stanu kancelarii premiera
Buzka Miros³aw KoŸlakiewicz. Do
PO zamierza przyst¹piæ tak¿e
by³y wiceprezydent P³ocka Da-
riusz Kukiel-Krajewski, niegdyœ
kojarzony z Uni¹ Wolnoœci. Ale
najbardziej zale¿y nam na przy-
ci¹gniêciu do PO ogromnej rze-
szy do tej pory trzymaj¹cej siê od
partii z daleka.

W Warszawie jednak Platfor-
ma ma problemy, z którymi
musi siê uporaæ...

- Tak, mówimy o tym otwarcie.
W Warszawie ci¹¿y na PO cieñ
tzw. afery mostowej. ¯eby by³o
jasne - w tej sprawie nie zosta³y
nikomu postawione zarzuty natu-

ry prawnej. Tym niemniej nie ma
co chowaæ g³owy w piasek - wi-
zerunek publiczny PO zosta³ po-
wa¿nie nadw¹tlony. Musimy to
zmieniæ ciê¿k¹ prac¹ i otwarciem
na nowe œrodowiska.

Panie Przewodnicz¹cy, pro-
szê nam powiedzieæ, czy s¹dzi
Pan, ¿e mo¿liwy jest w Warsza-
wie powrót koalicji PO z PiS?
Tej koalicji, która coraz wyraŸ-
niej rysuje siê, jako ogólnopol-
skie rozstrzygniêcie po najbli¿-
szych wyborach parlamentar-
nych?

- To nie my j¹ zerwaliœmy, wiêc
to Prezydent Lech Kaczyñski
musi odpowiedzieæ na pytanie, do
kogo mu bli¿ej, do Bronis³awa
Komorowskiego i Platformy Oby-
watelskiej czy do Jana Marii Jac-
kowskiego z LPR, obecnego ko-
alicjanta PiS w mieœcie.

Jakie, Pana zdaniem, s¹ naj-
wa¿niejsze sprawy do za³atwie-
nia w Warszawie?

- Po pierwsze powstrzymanie
wyraŸnej tendencji zmniejszania
siê przychodów do bud¿etu mia-
sta i co za tym idzie - zmniejsza-
nia siê wydatków inwestycyjnych.
Po drugie usprawnienie procesów
podejmowania decyzji. Dzisiaj
Warszawa i warszawiacy p³ac¹
wysok¹ cenê postêpuj¹cej cen-
tralizacji, m.in. w postaci przewle-
kania i odk³adania wielu decyzji
administracyjnych. Jest to o tyle
zdumiewaj¹ce, ¿e jednoczeœnie
Warszawa ma najwy¿sze w skali
kraju koszty utrzymania admini-
stracji samorz¹dowej. Na g³owê
mieszkañca jest to 280 z³ rocz-
nie, podczas gdy w innych du¿ych
miastach jest to koszt rzêdu 150
- 180 z³. A wiêc z jednej strony

Po wielomiesiêcznych po-
szukiwaniach uda³o nam siê
znaleŸæ w wielu zak¹tkach
Polski niewielkie masarnie,
które produkuj¹ wêdliny w
sposób gwarantowanie trady-
cyjny, bez konserwantów,
ulepszaczy, wype³niaczy a je-
dyny œrodek chemiczny, jaki
w niewielkich iloœciach mo¿e
znajdowaæ siê w sprzedawa-
nych w „Specjale wiejskim”
wyrobach to sól pekluj¹ca,
która zast¹pi³a stosowan¹ tra-
dycyjnie mieszankê soli i sa-
letry. Dotarliœmy tak¿e do wy-
j¹tkowych piekarni, których
w³aœciciele uparli siê na sto-
sowanie tradycyjnych recep-
tur wypieku chleba bazuj¹c na
naturalnym zakwasie, a nie na
zastêpuj¹cych go chemicz-
nych substancjach.

To doskona³y pomys³ na
zdrowe ¿ycie, na ¿ywienie bez
chemii dzieci, alergików, osób
z problemami gastrologiczny-
mi, osób starszych a tak¿e dla
osób wymagaj¹cych.

Pachn¹ce wêdzonk¹, natu-
ralnie soczyste szynki, scha-
by, polêdwice i inne wêdliny,
bochny œwie¿ego chleba z
chrupi¹c¹ skórk¹, sêkacze
pachn¹ce œmietan¹ i inne cia-
sta, obok których nie sposób
przejœæ obojêtnie, sery: kro-

Rodzaje

koron porcelanowych

wysokie koszty z drugiej niska
efektywnoœæ, bêd¹ca m.in. rezul-
tatem ograniczania uprawnieñ
dzielnic. Po trzecie dookreœlenie
ustroju miasta. Nie poparliœmy
SLD-owskiego projektu ustawy
zmieniaj¹cej ustrój Warszawy.
Jednak PiS przedstawi³o swój
w³asny, co odczytujê jako sygna³,
¿e uznano jednak zasadnoœæ
zmian. Bêdziemy do tego projek-
tu zg³aszaæ poprawki, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e najbardziej opty-
malne by³oby wprowadzenie
zmian dopiero od nowej kadencji
warszawskiego samorz¹du.

 Rozmawiali

Wies³aw Nowosielski,
Tomasz Szymañski

tekst  otrzymaliœmy

dziêki uprzejmoœci
redakcji  „Mieszkañca”

³kowite wycofanie siê z inwesty-
cji w Warszawie na czas kaden-
cji Lecha Kaczyñskiego i wyto-
czenie procesu o odszkodowa-
nie za straty poniesione w wyni-
ku trudnoœci stwarzanych przez
miejskich urzêdników. Chodzi o
kwotê – znowu z naszych kiesze-
ni – 2 mln z³.

A to ju¿ ma znaczenie dla zwy-
k³ego mieszkañca Warszawy.
Mniej inwestycji budowlanych
oznacza mniej mieszkañ i mniej
pracy. Liczba mieszkañ oferowa-
nych na sprzeda¿ w Warszawie
spad³a ostatnio o 6 procent. A je-
¿eli mniej, to dro¿ej: ceny miesz-
kañ w Warszawie rosn¹.

Po objêciu w³adzy przez Lecha
Kaczyñskiego w statystykach za-
cz¹³ te¿ przejawiaæ siê wzrost
bezrobocia w stolicy.

Okazuje siê, ¿e w ci¹gu ostat-
niego roku liczba bezrobotnych
warszawiaków wzros³a o ok. 3
procent. Wczeœniej ta liczba sys-
tematycznie mala³a, ostatni
wzrost bezrobocia w stolicy za-
notowano w 2002 r. Tyle, ¿e wte-
dy by³o to zjawisko ogólnopol-
skie. W tym roku stopa bezrobo-
cia w kraju maleje, a w Warsza-
wie, mimo licznych atrakcyjnych
programów pomocowych (dla
absolwentów, dla szukaj¹cych
pracy itp.) jest coraz trudniej o
pracê.

Maciej Bia³ecki
wiceprzewodnicz¹cy

PO w Warszawie,
radny  woj. mazowieckiego

Szanowni Pañstwo,
Uprzejmie informujemy o otwarciu drugiego

w Warszawie sklepu

nie – ze „zdrow¹ ¿ywnoœci¹”,

lecz z ¿ywnoœci¹ produkowan¹ tradycyjnie.

SPECJA£ WIEJSKI

wyroby gospodarskie
wie, kozie, owcze; z zio³ami,
czosnkiem, wêdzone i twaro¿-
ki;  gwarantowanie czyste i bez
¿adnej chemii. Dok³adnie ta-
kie, jakie powinny byæ praw-
dziwe, tradycyjne wyroby go-
spodarskie, które w tradycji
polskiej pieczono, wêdzono,
odciskano specjalnie na w³a-
sne potrzeby. Teraz – tak¿e na
potrzeby naszych klientów.

Niektóre z oferowanych
przez nas produktów posiada-
j¹ specjalne certyfikaty. 4 z
oferowanych przez nas wyro-
bów zosta³y wyró¿nione nagro-
dami za najlepsze wyroby re-
gionalne w Polsce. Oferowane
przez nas wyroby podlegaj¹
równie¿ bie¿¹cej kontroli czy-
stoœci chemicznej i sanitarnej.
Jest u nas czysto, schludnie
a towar – gwarantowanie
œwie¿y. Sklep dzia³a 6 dni w
tygodniu, tu¿ obok wygodny
parking.

Realizujemy
zamówienia sk³adane

bezpoœrednio w sklepie
ul. Œwiderska 100,

przez internet

www.specjalwiejski.pl
oraz telefonicznie

(22) 670 37 93.
Zapraszamy serdecznie!

Korona jest to „czapka” zace-
mentowana na oszlifowanym
zêbie.

Zadaniem korony jest
wzmocnienie lub poprawienie
koloru lub kszta³tu koronowane-
go zêba.

Na dzieñ dzisiejszy najlep-
szym materia³em na korony jest
porcelana lub stopy z³ota. Por-
celana w stomatologii nie jest
materia³em nowym, pierwsze
zêby porcelanowe wykonano
ju¿ pod koniec XVIII wieku, por-
celanowa proteza Jerzego Wa-
szyngtona jest eksponatem w
muzeum, spalone cia³o Adolfa
Hitlera rozpoznano na podsta-
wie porcelanowych uzupe³nieñ
protetycznych.

W Polsce porcelana denty-
styczna rozpowszechni³a siê po
1989 roku i by³y to mosty i koro-
ny typu  PFM (angielski skrót
oznaczaj¹cy porcelanê napalo-
n¹ na metalu).

Metal, najczêœciej stop  chro-
mo-niklu, stanowi wewnêtrzn¹
podporê dziêki której korona nie
pêka. Do dzisiaj jest to 99% prac
porcelanowych wykonywanych
w Polsce.

Jeœli nosisz korony porce-
lanowe, to jest prawie pewne,
¿e s¹ to korony PFM!!!

Zalet¹ tych koron jest wytrzy-
ma³oœæ, minusem jest metal któ-
ry przeszkadza w wykorzystaniu
pe³nej estetyki porcelany. Natu-
ralny z¹b charakteryzuje siê
pewnym stopniem przejrzysto-
œci, której nie da siê skopiowaæ
koron¹ PFM, która zatrzymuje
œwiat³o. Problemem bywa sina
obwódka dzi¹s³a wokó³ korony.

Aby pokonaæ ten problem, za-

miast chromo-niklu stosuje siê
z³oto lub wykonuje korony z pe-
³nej porcelany (bez metalu)

Oto parê przyk³adów:

Captek - zaawansowana
technologia porcelany na z³ocie
wzmocnionym platyn¹ i palla-
dem. Estetyka i wytrzyma³oœæ,
dziêki temu oszczêdza tkanki
zêba, który wymaga mniejsze-
go szlifowania

Dicor, IPS Empress - porce-
lany  bez metalu -” topliwe”, blok
porcelany ulega stopieniu w
specjalnym piecu, stopiona por-
celana jest wstrzykiwana pod ci-
œnieniem na model zêba. Bar-
dzo estetyczna, wytrzyma³a,
prace charakteryzuj¹ siê bardzo
du¿¹ dok³adnoœci¹

Procera, Lava – wykorzysta-
nie obrabiarek cyfrowych (cad-
cam) do produkcji koron i mo-
stów (Lava), du¿a wytrzyma-
³oœæ, mo¿na stosowaæ na zê-
bach tylnych.

Powy¿sze przyk³ady, to w
protetyce najwy¿sza pó³ka. Dla-
tego mo¿na je wykonaæ w moim
gabinecie.

NE
WS
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ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI

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

przy pl. Hallera
tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13

ul. Brechta 9

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA

PSÓW

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

nastêpna gazeta 8 grudnia
    Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Jagoda

Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny, skanowanie, zdjê-

cia i obróbka Pawe³ Mechowski. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrze-
gamy sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tek-
stach. Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne ozna-

czone s¹ znakiem   lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów spon-
sorowanych nie odpowiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2  tel./
faks 618-00-80,  618-24-38   poniedzia³ek w godz. 14-18 od wtorku  do
pi¹tku w godz. 10-14    e-mail dla tekstów -  ngp@zigzag.pl

 dla reklam  i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl

nowa gazeta praska

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³

trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i  dzieci)

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

w standardzie

drukowanie, kopiowanie, i skanowanie

sieciowe, w czerni-bieli i kolorze

archiwizacja dokumentów, fax internetowy

ni¿sze o 30% koszty powstawania

kolorowych dokumentów

wykañczanie dokumentów w formie zgiêtej

i zszytej na grzbiecie broszury

TBM SA ul. Mi³a 2, 00-180 Warszawa

tel: + 48 22 536 06 00, fax: + 48 22 831 73 79

Twórcy z prawego brzegu

Abstrakcjonistka z Targówka
Anna Kabaciñska, rocznik

1958, jest artystk¹ niezwykle pra-
cowit¹. Uprawia rysunek, malar-
stwo figuratywne i abstrakcyjne,
ma bogaty dorobek jeœli chodzi o
tkaninê unikatow¹. Zwi¹za³a swo-
je ¿ycie z Targówkiem, choæ uro-
dzi³a siê na Pomorzu.

Jej ostatnia wystawa indywidu-
alna odby³a siê w Domu Kultury
Zacisze, w styczniu tego roku, a
swoj¹ artystyczn¹ drogê rozpo-
czê³a od nauki w Pañstwowym
Liceum Sztuk Plastycznych im.
Leona Wyczó³kowskiego w Byd-
goszczy. W 1985 roku ukoñczy³a
wydzia³ malarstwa i grafiki gdañ-
skiej Pañstwowej Wy¿szej Szko-
³y Sztuk Plastycznych (obecnie
Akademia Sztuk Piêknych w
Gdañsku), uzyskuj¹c dyplom z
malarstwa w pracowni prof. Kiej-
stuta BereŸnickiego. Tkanina ar-
tystyczna by³a jej dodatkow¹ spe-

cjalizacj¹. Spoœród kilkudziesiêciu
wystaw zbiorowych, w których
uczestniczy³a artystka, znalaz³y
siê te organizowane w bardzo
presti¿owych miejscach m.in.
BWA w Poznaniu, Galeria Lufcik,
Teatr Powszechny w £odzi, Sta-
ra Kordegarda w warszawskich

£azienkach. Bra³a udzia³ w objaz-
dowej wystawie Different Voices:
New Art From Poland (1998 -
2000). Jej prace znalaz³y siê
wœród piêtnastu wybrañców i by³y
prezentowane w USA.

Wa¿nymi w karierze Anny Ka-
baciñskiej momentami by³ udzia³
w  XI Biennale Miniatury Tkackiej
na Wêgrzech (1996), w Miêdzy-
narodowym Nadba³tyckim Bien-
nale Miniatury Tkackiej w Gdyni
(1999, 2001 i 2004 - triennale), a
tak¿e w wystawach miniatury
tkackiej w Centralnym Muzeum
W³ókiennictwa w £odzi (1995,
1998, 2001 i 2004). Ma na swoim
koncie kilka wystaw indywidual-

nych. W malarstwie interesuj¹
mnie sceny figuratywne i abstrak-
cja. U¿ywam jasnych, mocno
brzmi¹cych kolorów i kontrasto-
wo je zestawiam. Bardzo wa¿ne
s¹ dla mnie tytu³y obrazów - sta-
nowi¹ ich integraln¹ czêœæ. Jeœli
chodzi o tkaniny artystyczne in-
teresuje mnie w³aœciwie splot i
faktura. W przeciwieñstwie do
obrazów i rysunków moje tkaniny
s¹ monochromatyczne - mówi ar-
tystka.

Annê Kabaciñsk¹ zawsze fa-
scynowa³o to co dzieje siê na sty-
ku ró¿nych dyscyplin sztuki. Ju¿
moja praca magisterska - Wspól-
ne cechy malarstwa i muzyki na
przyk³adzie sztuki impresjoni-
stycznej - by³a wyrazem tej fascy-

Zaproszenia
24 listopada o godz. 17 w

galerii „U bibliotekarek” w Biblio-

tece Publicznej przy ul. Krasno-
brodzkiej otwarta zostanie wysta-
wa malarstwa twórców ze Stowa-

rzyszenia Marynistów Polskich.

26 listopada o godz. 18 w klu-
bie „Podgrodzie” przy ul. Krasno-

brodzkiej otwarta zostanie pokon-
kursowa wystawa „Bródno w fo-

tografii”.

5 grudnia w godz. 16-19 na
wspólne wykonywanie ciekawych

prezentów, kartek, pierników,
ozdób choinkowych oraz  naukê
ikebany i origami zaprasza Dom

Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1.

Wstêp wolny

Biuro Zarz¹du Rejonowego
PCK Warszawa  z siedzib¹ w
Warszawie przy ul. Szymanow-
skiego 7 czynne jest codziennie
w godz. 9.oo – 13.oo.  Rozdaw-
nictwo artyku³ów ¿ywnoœciowych
oraz odzie¿y, z uwagi na du¿e
zapotrzebowanie, odbywa siê
codziennie w godz. 9–12.

Pomoc otrzymuj¹ mieszkañcy
Pragi Po³udnie, Pragi Pó³noc, Tar-
gówka, Bia³o³êki, Wawra, Rem-
bertowa, Weso³ej. Na chwilê
obecn¹ w ZR PCK W-wa Praga
zarejestrowanych jest ok. 1500
rodzin  – podopiecznych, którzy
spe³niaj¹ kryteria do udzielania
pomocy. W okresie od maja do
paŸdziernika br. w ramach roz-
dawnictwa art. spo¿ywczych i
przemys³owych pomoc otrzyma-
³o ok. 3 000 rodzin w tym ok. 1500
podopiecznych PCK, 710 rodzin
skierowanych przez Oœrodki Po-
mocy Spo³ecznej, ok. 250 dzieci
ze szkó³ praskich, ok. 240 osób –
podopiecznych innych organiza-
cji i stowarzyszeñ.

Tylko we wrzeœniu i paŸdzier-
niku br. rozdano  5 111 kg art. spo-
¿ywczych w ramach uzyskanej
pomocy z Unii Europejskiej tj.
1570 kg  mleka, 2994 kg ry¿u,
547 kg makaronu

Ponadto od czerwca do koñca
paŸdziernika  br. rozdano ok. 6
500 par obuwia sportowego.

Pozyskano i rozdano najbar-
dziej potrzebuj¹cym i chorym oso-
bom 8 wózków inwalidzkich oraz
7 balkoników.

W ramach corocznie organizo-
wanej akcji letniej z wypoczynku
nad morzem skorzysta³o 127
dzieci z rodzin ubogich, wielo-

Nie jesteœ sam
dzietnych oraz zagro¿onych pa-
tologi¹ spo³eczn¹, g³ównie alko-
holizmem doros³ych. Ok. 80%
dzieci skorzysta³o z dofinansowa-
nia Urzêdu Dzielnicy Praga Pó-
³noc m.st. Warszawy oraz Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej Dzielnicy
Praga Pó³noc m.st. Warszawy w
ramach realizacji Programu Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych.

Niezwykle wa¿n¹ dziedzin¹ jest
honorowe krwiodawstwo. W rejo-
nie dzia³ania naszego zarz¹du
najbardziej aktywne s¹ dwa klu-
by honorowych dawców krwi: klub
im. Zofii Szlenkierówny przy cen-
trali PKP W-wa i klub im. A. Fle-
minga przy Zak³adach Polfa Tar-
chomin. Ich cz³onkowie systema-
tycznie oddaj¹ krew.

Czynimy starania, aby równie¿
w tym roku zorganizowaæ pomoc
dla rodzin najbiedniejszych z oka-
zji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.

                              Jan Kisiel

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy
w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

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

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe
� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne

� Parapety

nacji. Do dziœ maluj¹c, rysuj¹c czy
tkaj¹c szukam inspiracji w muzy-
ce. Bardzo lubiê s³uchaæ Debus-
sy’ego, de Falii, Mozarta, Beetho-
vena i Chopina. Nie stroniê oczy-
wiœcie od muzyki wspó³czesnej,
szczególnie filmowej - Morricone,
Vangelisa, Jarre’a. Bardzo lubiê
s³uchaæ polskiego jazzu - Urba-
niaka, Stañki, Miœkiewicza, Na-
mys³owskiego, Nahornego. Anna
Kabaciñska z zainteresowaniem
czyta biografie artystów i poezjê
- Marii Pawlikowskiej - Jasno-
rzewskiej, Zbigniewa Herberta i
Tadeusza Ró¿ewicza. Z mê¿em i
nastoletni¹ córk¹ sporo je¿d¿¹ po
Polsce - kochaj¹ zabytki. A zim¹
- narty i snowboard.            (egu)

PCK Praga Pó³noc

� manicure
� pedicure

� tipsy
0502-263-296
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Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07

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

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i serwis aparatów s³uchowych

♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu
♦♦♦♦♦      baterie i œrodki pielêgnacyjne

♦♦♦♦♦  sprzeda¿ na raty
♦♦♦♦♦  refundacja NFZ

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna

Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne
ul. D¹browszczaków 5A

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

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

tel. 618-88-84

KREDYT

KONSOLIDACYJNY

-³¹czenie kredytów w jeden
-jedna ni¿sza rata-zamiast wielu

-dodatkowa gotówka

Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ

bezp³atn¹
kartê kredytow¹

VISA ELECTRON
Wiêcej informacji na stronie

www.chrobry.org.pl

Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04
ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3350 z³/m2

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny + parking

� w³asnoœæ hipoteczna

� mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz gratis

� udzia³ w gruncie gratis

� balkony gratis

Spoœród osiemdziesiêciu
przedszkolaków dwudziestka to
niepe³nosprawne maluchy. Tra-
fiaj¹ do nas dzieci z mózgowym
pora¿eniem dzieciêcym, z auty-
zmem, upoœledzeniem umys³o-
wym w stopniu lekkim i umiar-
kowanym, z zespo³em Downa,
z ró¿nymi nieharmonijnoœciami
rozwoju. Dla ka¿dego dziecka
niepe³nosprawnego tworzymy
indywidualny program pracy i
zawsze uzale¿niamy ten pro-
gram od potrzeb, mo¿liwoœci i
mocnych stron ka¿dego z dzie-
ci - mówi Edyta Grodzka, dyrek-
tor placówki. Nauczyciele przed-
szkolni  dzia³aj¹ w ogólnych ra-
mach autorskiego program Edy-
ty Grodzkiej i Anny Kuch - pe-
dagoga specjalnego Integracja
dzieci niepe³nosprawnych i dzie-
ci zdrowych drog¹ ku “m¹dremu
dzieciñstwu”. Zdrowe dzieci tra-
fiaj¹ do przedszkola na ogólnie
przyjêtych zasadach, zaœ niepe-
³nosprawne na podstawie orze-
czeñ poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innej porad-
ni specjalistycznej. Dodatkowo
dzieciom niepe³nosprawnym
daje siê szansê zaznajomienia
siê z placówk¹. W czerwcu przy-
sz³e przedszkolaki uczestnicz¹
w zajêciach, a nauczyciele ob-
serwuj¹ funkcjonowanie dzieci
w grupie i oceniaj¹ czy placów-
ka - w ka¿dym konkretnym przy-
padku - jest dobrym rozwi¹za-
niem, czy uda siê osi¹gn¹æ efek-
ty pedagogiczne, edukacyjne i
terapeutyczne. Szczególnego
podejœcia i szczególnego wy-
czulenia wymagaj¹ dzieci auty-
styczne. Ocena czy dziecko
kwalifikuje siê do przedszkola
integracyjnego wymaga bardzo
starannego wywiadu i obecno-
œci specjalisty, którym z regu³y
jest psycholog z poradni Synap-
sis. Generaln¹ zasad¹, która
obowi¹zuje w pracy z przed-

szkolakami, szczególnie tymi
niepe³nosprawnymi, jest pod¹-
¿anie za ich specyficznymi po-
trzebami. By sprostaæ temu wy-
zwaniu nauczyciele przedszkol-
ni musz¹ i chc¹ ustawicznie
zdobywaæ wiedzê na temat no-
woczesnych metod pracy z
dzieæmi. Maj¹ za sob¹ studia i
bardzo wiele przeró¿nych kur-
sów podyplomowych. Kadra
placówki to grupa profesjonali-
stów - oœmiu nauczycieli przed-
szkolnych, czterech pedagogów
specjalnych, psycholog, logope-
da i rehabilitant. Przedszkole
jest dobrze wyposa¿one w
sprzêt rehabilitacyjny - kliny i
wa³ki rehabilitacyjne, pi³ki, bie¿-
nia, równowa¿nia, tunele, suchy
basen, ³ó¿ko wodne, tuba sty-
mulacyjna, medyczna lampa so-
lux, bez której nie sposób roz-
pocz¹æ ¿adnych æwiczeñ. Nic
tak nie rozgrzewa spastycznych
miêœni, szczególnie w sytuacji
kiedy nie jest u nas zbyt ciep³o.
Mamy nadziejê, ¿e uda siê wy-
mieniæ na nowe wszystkie nie-
szczelne okna - mówi Edyta
Grodzka.

W ka¿dej z czterech dwudzie-
stoosobowych grup jest pi¹tka
niepe³nosprawnych przedszko-
laków. Zasada doboru jest taka,
by w ka¿dej grupie znalaz³y siê
dzieci z ró¿nymi dysfunkcjami.

W pracy z przedszkolakami
wykorzystuje siê szereg metod
psychologicznych, w przypadku
dzieci autystycznych jest to sty-
mulacja sensoryczna. Najogól-
niej jest to zestaw dzia³añ
usprawniaj¹cych zaburzone
zmys³y, to czêste u dzieci auty-
stycznych. Odpowiednio stymu-
lujemy miejsce nadwra¿liwe lub
takie, których dziecko nie czuje
- informuje Edyta Grodzka. Isto-
t¹ metody Veroniki Sherborne
jest korekcja i stymulacja psy-
chomotorycznego i spo³eczne-

go rozwoju
dziecka. Wy-
korzystywana
jest w pracy z
dzieæmi auty-
s t y c z n y m i ,
g³uchymi, nie-
widomymi, z
pora¿eniem
mózgowym,
zaburzeniami
emocjonalny-
mi, z dzieæmi z
n i e k o r z y s t -
nych œrodo-
wisk wycho-
w a w c z y c h .
Ruch stanowi
tu podstawo-
we narzêdzie
wspomagaj¹-
ce rozwój psy-
choruchowy
dziecka i tera-
piê zaburzeñ
tego rozwoju -
dzieci uspraw-
niaj¹ siê ru-
chowo, rozwi-

w

listopadzie

15%
 upustu

ul. Kondratowicza 18, tel. 332-03-07

czynne pn.- pt 10-19,  sob. 10-14

okuliœci: wt. 14.30-17.30,  czw.  15.30-18.30

ul. Kondratowicza 8,  tel. 326-53-68

czynne pn.-pt. 8.30-16.30

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW

Zak³ad optyczny
OMAZ

poleca   - du¿y wybór opraw
- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne
- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku

Zacisze luksus wœród willi

ostatnie

mieszkania

Tego siê nie da opisaæ… To
trzeba by³o prze¿yæ, us³yszeæ,
zobaczyæ! Kiedy w ostatni¹ nie-
dzielê ponad 200-osobowy chór
czterog³osowo wykonywa³ osti-
nato Jacka Sykulskiego „Bêdê
œpiewa³ Tobie mocy moja” - mury
kaplicy Parafii Narodzenia NMP
w P³udach dr¿a³y, zaœ przy ka¿-
dym piano zdawa³y siê falowaæ.
Mia³em przyjemnoœæ dyrygowaæ
tym niezwyk³ym zespo³em, z³o-
¿onym z cz³onków rozmaitych
grup muzycznych.

Chwilê przed wykonaniem
udzielam jeszcze ostatnich wska-
zówek, przypominamy partie ba-
sów, altów, tenorów i sopranów,
¿artobliwie kwitujê: „jeœli nam

wyjdzie – bêdzie cud!”. Istotnie,
mam tremê. Ogarn¹æ tak wielk¹
rzeszê i sprawiæ, by wszystkie
g³osy zabrzmia³y równo i czysto
– to nie lada wyzwanie. S³ucha-
cze wstrzymuj¹ oddechy, poda-
nie tonów, zupe³na cisza, ja co-
fam siê niemal na koniec kaplicy,
aby wszyscy stoj¹cy w prezbite-
rium chórzyœci mogli mnie dobrze
widzieæ. Rêce podnoszê wysoko
nad g³owê, g³êboki oddech i…
„Bêdê œpiewa³ Tobie mocy moja
– Ty Bo¿e jesteœ m¹ nadziej¹” -
z sekundy na sekundê na twa-
rzach publicznoœci maluje siê
pe³ne podziwu zdumienie - „To-
bie ufam i baæ siê nie bêdê” – a
œpiewacy wprost promieniej¹,

s³ysz¹c nieskaziteln¹ harmoniê
swoich g³osów. Cudowna melo-
dia porywa nas, kilkakrotnie po-
wtarzamy frazy, raz piano, raz
forte, szybciej i wolniej, wszyscy
czujemy wyj¹tkowoœæ chwili, któ-
ra prawdziwie nas zjednoczy³a.
Wszyscy stwierdzaj¹, ¿e na taki
fina³ warto by³o czekaæ a¿ do
godziny 21.30.

Wspólny œpiew w 200-osobo-
wym chórze wieñczy³ II CECY-
LIADÊ, organizowan¹  po raz
drugi przez bia³o³êckie AVETKI.
W tym roku do udzia³y w prze-
gl¹dzie zaproszono chóry i ze-
spo³y, dzia³aj¹ce przy parafiach
dekanatu tarchomiñskiego Die-
cezji warszawsko-praskiej, pokry-

Jedyne na Targówku
Przedszkole Integracyjne nr 120 przy Tokarza jest jedyn¹

tego typu placówk¹ na Targówku. Pierwszy szczebel eduka-
cji niepe³nosprawnych dzieci jest zapewniony. Co z nastêp-

nym? Na Targówku nie ma publicznej podstawowej szko³y
integracyjnej.

na 200 g³osów
waj¹cego siê terytorialnie z ob-
szarem Dzielnicy Bia³o³êka i
Gminy Nieporêt. Od g. 19 swoje
umiejêtnoœci prezentowa³o 11
wykonawców dzieciêcych, m³o-
dzie¿owych i doros³ych. Wcze-
œniej, podczas Mszy œw. mia³
miejsce obrzêd przyjêcia 20 no-
wych osób do Muzycznej Rodzi-
ny AVE.   A okazj¹ do spotkania
sta³o siê doroczne liturgiczne
wspomnienie œw. Cecylii, patron-
ki muzyki sakralnej.

Atutem przegl¹du, który zna-
cz¹co wpisuje siê w kalendarz
imprez kulturalnych na Bia³o³êce,
jest ogromna ró¿norodnoœæ form
prezentacji i gatunków muzyki
chrzeœcijañskiej. Obok chórów
(np. Chór mieszany z Parafii
NMP MPM na Porajach), wyst¹-
pi³y schole (publikê urzek³a ra-
doœæ œpiewu i bezpoœrednioœæ
„Promyczków” z Nieporêtu), a
tak¿e zespo³y preferuj¹ce moc-
niejsze brzmienie (np. rodzinno-
s¹siedzki „Dryf” z Józefowa czy
„Iron Boys” ze Spo³ecznej Szko-
³y Podstawowej STO w Henryko-
wie). Ciep³y i rodzinny klimat
stworzy³y œwietne konferansjerki,
nota bene debiutantki w tej roli,
które na co dzieñ œpiewaj¹ w chó-
rze AVECI¥TKA: Weronika Sar-
nowska, Magda Bruliñska i Mo-
nika Matuszewska, przy pomocy
starszej chóralnej kole¿anki Mag-
dy Chor¹¿y.

Dodajmy, ¿e zespo³y, zgodnie
z tradycj¹ imprezy, otrzyma³y pa-
mi¹tkow¹ „CECYLIÊ” – w tym
roku futurystyczn¹ statuetkê wy-
konan¹ przez AVETKÊ Zuzannê
Sasin, uczennicê Liceum Pla-
stycznego. Natomiast ka¿dy
uczestnik, dziêki hojnoœci p. Ja-
dwigi Bienias z Delikatesów „Ja-
goda” w Bia³o³êce,  zosta³ obda-
rowany smycz¹ z adresem stro-
ny internetowej AVETEK, na któ-
rej ju¿ od poniedzia³ku trwa ple-
biscyt na najlepszego wykonaw-
cê CECYLIADY 2004. Laureat
otrzyma nagrodê – niespodzian-
kê.

Obecnych na przegl¹dzie za-
chêcamy do g³osowania: www.a-
vetki.alleluja.pl.

Bart³omiej W³odkowski

ja siê u nich œwiadomoœæ w³a-
snego cia³a, œwiadomoœæ prze-
strzeni i dzia³ania w niej, dziele-
nia przestrzeni z innymi ludŸmi
i nawi¹zywania z nimi bliskiego
kontaktu. Metoda Paula E. Den-
nisona s³u¿y pobudzaniu inte-
lektualnej aktywnoœci. Zestaw
odpowiednich æwiczeñ moto-
rycznych wp³ywa na harmonij-
ny rozwój obu pó³kul mózgo-
wych. Metoda rozwija procesy
myœlenia abstrakcyjnego, ucze-
nia siê, myœlenia twórczego.

Integracja jest procesem dwu-
kierunkowym. Korzystaj¹ na niej
w równym stopniu dzieci niepe-
³nosprawne i zdrowe. Po³owa
rodziców zdrowych przedszko-
laków œwiadomie wybra³a dla
nich to w³aœnie przedszkole. Ro-
dzice dzieci niepe³nosprawnych
mog¹ siê spotykaæ w grupach
wsparcia. Do miêdzypokolenio-
wej integracji dochodzi podczas

wspólnych wyjazdów i przy oka-
zji ró¿nych imprez. Tylu dyplo-
mów uznania dla placówki
przedszkolnej dawno nie widzie-
liœmy. Dziêki zaanga¿owaniu
wydzia³u oœwiaty Urzêdu Dziel-
nicy Targówek wszystkie dzieci
korzystaj¹ z basenu w OSiR. By
nie zaprzepaœciæ wspólnych
osi¹gniêæ personelu, przed-
szkolaków i ich rodzin nie-
odzowne jest stworzenie na Tar-
gówku publicznej integracyjnej
szko³y podstawowej. Uœwiado-
mienie tego zadania w³adzom
stolicy powinno staæ siê priory-
tetem.

El¿bieta Gutowska

Zainteresowani umieszcze-
niem dziecka w Przedszkolu
Integracyjnym nr 120 mog¹
dzwoniæ pod numer: 811 62 46
lub zg³osiæ siê osobiœcie w se-
kretariacie.
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mini og³oszenia
NAUKA

ANGIELSKI doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki,
potoczny) Tarchomin 676-73-65
ABY nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885

ANGIELSKI nauka, matura 0609-
631-186

JÊZYK polski, doœwiadczona na-
uczycielka. Przygotowuje do eg-
zaminu gimnazjalnego i matural-
nego 322-60-32, 0691-082-071

LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 614-
28-11;  0695-756-832
MATEMATYKA, chemia 839-32-
07, 0698-414-705

MATEMATYKA, fizyka student
PW 614-54-02, 0604-198-938

MATEMATYKA studentka UW
888-720-156
MATEMATYKA, chemia - nauczy-
cielka 889-15-42, 0603-545-518

NIEMIECKI i  matematyka stu-
dentka 0501-28-58-96

POLSKI i matematyka student
PW 0605-673-675

POMAGAM w dysleksji, dysgra-
fii, dysortografii, tak¿e metod¹ De-
nisona i One Braine 0501-521-
512

REEDUKACJA (022)631-93-64

ZDROWIE I URODA

APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.

MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, laryngolog, chirurg, ortope-
da, dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra - akupunktura, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31

MEDICA - lekarze wszystkich spe-
cjalnoœci, analizy - pe³ny zakres,
RTG, USG, EKG, audiometria,
szczepienie przeciwko grypie.
Nowoczesna diagnostyka kompu-
terowa ca³ego organizmu - OBE-
RON ul. Z¹bkowska 44 tel.619-40-
23, 619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A tel. 679-30-60, 0502-
813-252
SPRZÊT rehabilitacyjno-medycz-
ny, materace ortopedyczne Tar-
gowa 59, tel./fax 818-77-68 (raty)

ZDROWO zeszczupleæ z diet¹
Cambridge 619-74-93, 0503-539-
220

US£UGI

ANTENY, domofony, elektroin-
stalacje 497-51-66, 0503-719-
178

CATERING, wesela, obiady fir-
mowe na telefon 818-99-29

CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811

CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16

ELEKTRYKA, elektromechani-
ka, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83, 0698-
916-118

GLAZURNIK, hydraulik 0506-
091-379, 614-49-34

INSTALACJE elektryczne projek-
towanie nadzór i wykonawstwo
811-81-29, 0508-160-907

KAZUS II S.C. -ekspresowe do-
rabianie kluczy -immobilizery ko-
dowanie -monta¿ zamków -awa-
ryjne otwieranie zamków -piecz¹t-
ki w 1 godz. -ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. Ul. Targowa 17A
lok.11, tel. 618-31-21, kom.
0506-179-661

KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64

KRAWIECKIE poprawki pasa¿
handlowy Tarchomin ul. Œwiato-
wida 49 pawilon 33

NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy  Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci

NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

NAPRAWA pralek automatycz-
nych  670-31-87

NAPRAWA  pralek i sprzêtu AGD
614-61-86, 0604-175-983

NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57

NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 0604-972-969, 311-07-54
PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67

PRALKI, lodówki,  szybko, ta-
nio, solidnie 679-00-57, 0501-
587-257

TAPICER 614-86-08
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

T£UMACZENIA

AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710

INNE

KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975

WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

NIERUCHOMOŒCI

Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfamiesz-
kania.pl
NOWY dom w Markach 125/
717m2 z Ytonga czêœciowo wy-
koñczony. tel. 0601-35-40-39

SPRZEDAM plac 910 m2 Marki
675-76-57, 0602-284-378

SPRZEDAM

NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0603-616-
682

SPRZEDAM ford fiesta 1,4

benz. (1994 r.) na bia³ych

tablicach i   daihatsu cha-

rade 1,3 automat (1989)

zarejestrowany w Polsce

tel. 0602-291-793

Sprzedam MISTSUBISHI Cari-
sma 1,8 GDI  98’ I w³. – stan bar-
dzo dobry tel. 0608-519-073

KUPIÊ

MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48

PRACA

M£ODYCH, silnych do hurtowni
kamieniarskiej 811-94-11
PANIE do sprz¹tania i panów do
terenu Tarchomin 0-508-283-176

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

wybrane wierzytelnoœci kupujemy

022 425 42 23 w godz. 9.00-15.00

www.ster.fs.com

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³ ³¹cznej nale¿noœci g³ównej

 nasze wynagrodzenie jest potr¹cane z odzyskanych kwot

STER FINANCIAL Services ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

Dzielnica Bia³o³êka m. st. Warszawy

i Bank Przemys³owo Handlowy  S.A.
zapraszaj¹ przedstawicieli bia³o³êckich firm i w³aœcicieli go-
spodarstw rolnych na seminarium pt. „ FUNDUSZE STRUK-

TURALNE - DROGA DO EUROPEJSKIEGO SUKCESU”,

które odbêdzie siê w dniu 30 listopada 2004r. w godzinach
15.00 - 18.45 w sali konferencyjnej Urzêdu przy ul. Modliñ-
skiej 197.
Podczas seminarium zostan¹ omówione programy pomoco-
we dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw i procedury ubiega-
nia siê o dotacje z funduszy strukturalnych. Przedstawiona
zostanie tak¿e oferta wspó³finansowania projektów unijnych
kredytem bankowym opracowana przez Bank BPH S.A.
Dla tych z pañstwa, którzy s¹ w³aœcicielami gospodarstw rol-
nych omówione zostan¹ dwa zadania w ramach Sektorowe-
go Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji
Sektora ¯ywnoœciowego i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc prosimy o potwier-
dzenie udzia³u w seminarium do dnia 25.11.2004r. pod nr te-
lefonu 811 62 64.
Jednoczeœnie Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka uprzejmie informu-
je, ¿e w kwietniu 2005 r. planowana jest organizacja Bia³o-
³êckich Targów Pracy.

O G £ O S Z E N I E

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

NAPISALI DO NAS

Alarm! Ewakuacja!
Wydarzenia te mia³y miejsce 17

listopada. Koñczy³a siê druga lek-

cja, gdy nagle us³yszeliœmy 3
dzwonki... Wszyscy uczniowie i

pracownicy szko³y doskonale wie-
dzieli, co to oznacza. Dzieci same

- szybko, ale ze spokojem ustawi-

³y siê parami przed drzwiami swo-
ich klas. Nauczyciele w takiej sy-

tuacji pamiêtali, ¿eby wzi¹æ ze
sob¹ dziennik lekcyjny - s¹ tam

przecie¿ adresy dzieci i wszyscy

zgodnie z planem ewakuacji opu-
œcili mury szko³y.

Klasy m³odsze, które zachowa-
³y siê dok³adnie zgodnie z instruk-

cj¹ postêpowania w tym wypadku
przez chwilê marz³y na dworze, ale

panie, gdy dowiedzia³y siê od poli-

cjantów pilnuj¹cych ju¿ terenu wo-
kó³ szko³y, ¿e to nie jest próba, ale

najzupe³niej prawdziwy alarm na-

tychmiast przynios³y dzieciom ich

kurtki.

Alarm spowodowany by³ zg³o-

szeniem telefonicznym o zagro¿e-
niu bomb¹ pod³o¿on¹ rzekomo w

gimnazjum przy ul. Strumykowej.

Trzeba wiedzieæ, ¿e nasze szko³y
z powodu bliskoœci objête s¹ jed-

nolitym postêpowaniem na wypa-
dek takiego i innych zagro¿eñ.

Wszyscy zgromadzili siê wiêc na

boiskach Bia³o³êckiego Oœrodka
Sportu i czekaj¹c dyskutowali nad

bezgraniczn¹ nieodpowiedzialno-
œci¹ osoby, która spowodowa³a

tak¹ sytuacjê.

Mamy nadziejê, ¿e policji uda

siê ustaliæ, kto to zrobi³ i w stosun-

ku do „kawalarza” zostan¹ wyci¹-
gniête surowe konsekwencje. Co

kierowa³o sprawc¹ - strach przed
klasówk¹, specyficzne poczucie

humoru, bezmyœlnoœæ, g³upota?

Oceny m³odzie¿y i dzieci z naszej
szko³y by³y jednoznaczne - takich

rzeczy po prostu nie wolno robiæ!!!

Ewa KaŸmierska

Nasza szko³a
Ju¿ od 1994 roku w Szkole Pod-

stawowej nr 52 raz w miesi¹cu uka-
zuje siê gazetka “Wiadomoœci Na-
szej Szko³y”.  Pod moj¹ opiek¹
uczniowie pracuj¹ drugi rok .W za-
jêciach uczestnicz¹ dzieci z klas IV-
VI.  Podczas pierwszych 45 minut
przygotowujemy artyku³y, wspólnie
zastanawiamy siê, jak bêdzie wy-
gl¹da³ kolejny numer pisma. Na-
stêpn¹ lekcjê uczniowie spêdzaj¹
w pracowni informatycznej i przy-
gotowuj¹ swoje teksty do druku.

Staram siê, aby artyku³y od-
zwierciedla³y to, co siê dzieje w
szkole. Piszemy o tym w jakich
zawodach i konkursach bierzemy
udzia³, o zmianach jakie wprowa-
dzamy w ¿ycie szko³y (np. w tym
roku zosta³ powo³any spoœród
uczniów Rzecznik Praw Ucznia)
oraz o tym, jak wygl¹da œwiat po-
strzegany oczami dzieci.

 Dzieci z niecierpliwoœci¹ czeka-
j¹ na kolejne numery, dopytuj¹, kie-
dy uka¿e siê gazetka. Najbardziej
lubiê jednak patrzeæ na miny tych
dzieci, które znajduj¹ swoje imiê i
nazwisko pod artyku³em. Chocia¿
staraj¹ siê tego nie okazywaæ to
widzê , ¿e s¹ szczêœliwe i bardzo z
siebie dumne.

W paŸdzierniku uczniowie na-
szej szko³y odnieœli du¿y sukces  w
konkursach organizowanych w ra-
mach Dzielnicowych Dni Papie-
skich.

W konkursie plastycznym Pa-

pie¿ - pielgrzym pokoju zdobyli-
œmy I i II miejsce wœród klas star-
szych, zaœ II miejsce w konku-

rencji klas m³odszych. Dodatko-
wo Ola Iwanicka z klasy IIIc do-

sta³a I nagrodê za napisanie naj-
oryginalniejszych ¿yczeñ dla

Pijani nieletni
15 listopada patrol Stra¿y

Miejskiej otrzyma³ polecenie
przeprowadzenia interwencji
na ul. Targowej 82, przy Fun-
dacji “Otwarte drzwi”, gdzie –
zgodnie z otrzymana informa-
cj¹ - m³odzie¿ mia³a spo¿ywaæ
alkohol i rzucaæ butelkami w
bramê. Na miejscu okaza³o siê,
i¿ jest tam 8 nieletnich (ch³op-
cy i dziewczêta) w przedziale
wiekowym 14-17 lat. Dodatko-
wo wezwany Patrol Szkolny
przewióz³ m³odych ludzi do
KRP VI, gdzie po przebadaniu
na alkomacie okaza³o siê, ¿e
tylko dwoje z nich mia³o wynik
0,00 mg/l, natomiast pozostali
0,30 do 0,12 mg/l. Nikt z m³o-
dzie¿y nie chcia³ podaæ infor-
macji, gdzie by³ kupowany al-
kohol i przez kogo. Po spraw-
dzeniu okaza³o siê, ¿e dwaj
bracia Krzysztof i Marcin B. s¹
uciekinierami z oœrodków
szkolno - wychowawczych z te-
renu Warszawy. Po wykonaniu
niezbêdnych czynnoœci zostali
przekazani swoim wychowaw-
com w oœrodkach. Pozostali
nieletni zostali odwiezieni
przez patrol szkolny KRP VI do
swoich domów i przekazani
opiekunom. Przes³uchiwani
nieletni udzielali sprzecznych
informacji, przy czym pewni-
kiem by³ fakt, i¿ przebywali na
wagarach.

Amatorzy

herbaty Lipton
16 listopada mieszkaniec

Warszawy usi³owa³ dokonaæ
kradzie¿y herbaty Lipton o war-

Z pracy policji
toœci 10 z³. W trakcie ujawnie-
nia kradzie¿y przyzna³ siê. Zo-
sta³ ukarany mandatem kar-
nym wysokoœci 100 z³. W tym
samym dniu o godz. 14.15 w
hipermarkecie TESCO inny
mieszkaniec Warszawy usi³o-
wa³ dokonaæ kradzie¿y herba-
ty Lipton o wartoœci 30 z³. Rów-
nie¿ on przyzna³ siê do usi³o-
wania kradzie¿y. Zosta³ ukara-
ny mandatem karnym wysoko-
œci 200 z³. Obydwaj mê¿czyŸ-
ni nie skorzystali z przys³ugu-
j¹cego im prawa do odmowy
sk³adania wyjaœnieñ.

Brak opieki
Henryk P. wspólnie ze swo-

j¹ konkubin¹ Ew¹ mieszkaj¹ w
jednej z kamienic na terenie
starej Pragi. Pomiêdzy panem
Henrykiem a lokatorem z I piê-
tra trwa konflikt s¹siedzki, któ-
ry w dniu 16 listopada nabra³
wymiernych kszta³tów: pan
Henryk zosta³ pobity, a drzwi
do jego mieszkania podpalone.

O godz. 1.40 policjanci KRP
VI otrzymali polecenie podjêcia
interwencji od dy¿urnego mia-
sta. Na miejscu okaza³o siê, ¿e
zarówno pan Henryk P. jak i
jego konkubina Ewa s¹ pod
wp³ywem alkoholu tj. pan Hen-
ryk 0.81 mg/l, pani Ewa 1.38
mg/l wydychanego powietrza.

W mieszkaniu by³o dwoje
ma³oletnich dzieci pana Hen-
ryka w wieku 3 i 5 lat. Zarówno
pan Henryk jak i jego konkubi-
na oœwiadczyli, ¿e nie bêd¹
sk³adaæ zawiadomienia o po-
biciu i podpaleniu drzwi, nie ¿¹-
daj¹ œcigania i ukarania s¹sia-
da za te czyny i nie potrzebuj¹
od nikogo ¿adnej pomocy. Pod-
czas trwania interwencji oby-
dwoje byli bardzo wulgarni i
agresywni wobec siebie. W tej
sytuacji najwa¿niejsze by³o za-
pewnienie opieki dzieciom.
Jako ew. opiekunkê p. Henryk
wskaza³ swoj¹ matkê, która po
przyjeŸdzie wzbudzi³a w nim
wielk¹ i niezrozumia³¹ dla poli-
cjantów agresjê. Na razie Hen-
ryk P. wraz  konkubin¹ trafili do
Izby WytrzeŸwieñ. Czynnoœci
wyjaœniaj¹ce s¹ w toku.

E. Parzych

Jana Paw³a II. Chcia³abym przy-
toczyæ Pañstwu tekst tych wyj¹tko-
wych powinszowañ:
Kochany  Ojcze Œwiêty!
¯yczê Ci, by Twoje dalsze ¿ycie
by³o jak ³¹ka-
kolorowa, pachn¹ca i zdrowa.
Byœ ¿y³ tyle, ile istnia³ bêdzie œwiat,
a na Twojej drodze do nieba
¿aden ostry kamieñ nie le¿a³.
Niech serce Twoje
- gor¹ce jak s³oñce
bije Ci jak dzwon,
a jego d³ugie promienie
rozpalaj¹ w ludziach
wiarê, nadziejê i mi³oœæ do Boga.

Uczniowie naszej szko³y bardzo
zaanga¿owali siê w przygotowania
do tego konkursu.

Ich zapa³ przerós³ nasze ocze-
kiwania. Jest to kolejny dowód na
to, ¿e wartoœci jakie uosabia Ojciec
Œwiêty s¹ ponadczasowe i dostêp-
ne w ka¿dym wieku.

Agnieszka Ga³ach

Lekcja historii
Bolesny fakt historyczny z cza-

sów Insurekcji Koœciuszkowskiej
zwany „Rzezi¹ Pragi” datowany na
4XI 1794 r. sk³oni³ nauczycieli pó-
³nocnopraskich przedszkoli do
przeprowadzenia cyklu zajêæ edu-
kacyjnych z dzieæmi 5-6 letnimi na
temat tego tragicznego wydarzenia.
Dzieci spaceruj¹c ulicami Pragi za-
poznawa³y siê z histori¹.

Bêd¹c nad Wis³¹ us³ysza³y, i¿
najstraszniejsze sceny rozgrywa³y
siê nad jej brzegiem. W³aœnie w tym
miejscu od kul armatnich ustawio-
nych na przeciwleg³ym brzegu rze-
ki ginê³y uciekaj¹ce t³umy ludzi.

Opowieœci nauczycieli o tragedii
pra¿an wzbogacone by³y rycinami
z albumów i encyklopedii.

Dzieci poznaj¹c historiê Pragi w
miejscach upamiêtniaj¹cych tra-
giczne wydarzenia zapala³y znicze
i sk³ada³y wi¹zanki kwiatów.

Ogromne wra¿enie na przed-
szkolakach wywar³o ogl¹danie pra-
skich œwi¹tyñ, niezwyk³ych kapli-
czek, naiwnych, lecz urzekaj¹cych
o³tarzyków z figurkami Matki Bo-
skiej i Jezusa. Zaskoczy³y je repliki
zabytkowych latarñ, secesyjne
zdobnictwo kamieniczek, na któ-
rych do dziœ widniej¹ œlady wojny.

Wzruszaj¹ce prze¿ycia, jakie to-
warzyszy³y dzieciom w poznawaniu
historii naszej dzielnicy odzwiercie-
dla spontaniczna, niewymuszona
twórczoœæ plastyczna, która zaan-
ga¿owa³a wszystkie ich zmys³y,
uczucia i wyobraŸniê. Prace pla-
styczne prezentujemy na wystawie
pt. „Œladami praskich kapliczek”.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkañców Pragi,
dzieci oraz m³odzie¿ do praskie-

go Domu Kultury przy ul. D¹-
browszczaków 2.

Katarzyna Janowska - Sielaczek
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- p³aszcze
- ¿akiety  damskie
- garnitury  mêskie
- koszule
- bielizna

Pasa¿ Wileñski
ul. Targowa 66

pawilon 9
tel. 618-14-99

PROMOCJA !

„S
zyk

”

Szycie miarowe

z w³asnych materia³ów

(odzie¿ damska)

Zapraszamy 10-18
         soboty 10-14

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej) tel. 813-29-25
pon.-pt. 11-19, sob. 10-15 www.pyka.pl

MEBLE WYPOCZYNKOWE I NIE TYLKO

MEBLOWY
SALON FIRMOWY

CENY FABRYCZNE!

DU¯Y
WYBÓR

600 m2

EKSPOZYCJI

PRODUCENT MEBLI

Ten wieczór jest bardzo wa¿ny
dla kawalerów. Od dawien daw-
na bowiem noc z 24 na 25 listo-
pada znana by³a jako czas wró-
¿ebny. O ile w Andrzejki panny
la³y wosk, by poznaæ przysz³oœæ,
to wigilia œwiêtej Katarzyny by³a
szans¹ dla ch³opców. Zapomnia-
na ju¿ dziœ tradycja przywêdrowa-
³a do Polski prawdopodobnie z
Grecji, ale naukowcy spieraj¹ siê
o to do dziœ i Ÿród³a tego zwycza-
ju okrywa mrok tajemnicy.

Patronk¹ œwiêta by³a Katarzy-
na z Aleksandrii, opiekuj¹ca siê
kawalerami poszukuj¹cymi ¿on i
cnotliwymi pannami. Dziêki jej
wsparciu ch³opak móg³ we œnie
zobaczyæ swoja przysz³¹ narze-
czon¹. Aby to jednak nast¹pi³o,
musia³ najpierw dok³adnie siê
umyæ, po czym wytrzeæ kobiec¹
koszul¹. Pomocna te¿ by³a dam-
ska bielizna, któr¹ nale¿a³o ukryæ
pod przeœcierad³em. Ale najwa¿-
niejszym zadaniem by³o schowa-

warto wiedzieæ

KATARZYNKI
nie wieczorem pod poduszkê kar-
teczek z dziewczêcymi imionami,
zgodnie z panuj¹cym wówczas
przys³owiem: „w noc œwiêtej Ka-
tarzyny s¹ pod poduszk¹ dziew-
czyny”. Rankiem, po omacku,
nale¿a³o wyj¹æ jedn¹ z nich i do-
wiedzieæ siê, jakie imiê bêdzie
nosiæ przysz³a ¿ona. Có¿ jednak,
kiedy najpierw œni³a siê jedna, a
imiê na papierowej kartce by³o
inne? Wró¿¹cy sobie ch³opcy byli
w tej sprawie zaskakuj¹co ma³o-
mówni.

Dla tego m³odzieñca, który nie
dowierza³ nocnym czarom, by³a
jeszcze jedna wró¿ba. Ucinano
œwie¿¹ ga³¹zkê czereœni lub wi-
œni i wk³adano j¹ do wazonu. Je-
œli zakwit³a do Bo¿ego Narodze-
nia by³ to znak szybkiego œlubu i
wesela. Zwyczaj ten ostatecznie
zanik³ pod koniec XIX wieku i tro-
chê szkoda. Stare  obyczaje maj¹
przecie¿ swój wdziêk, ale dziœ o
nich mo¿emy jedynie przeczytaæ.

Ludmi³a Milc

Koñcówki serii towary z likwidowanych sklepów i firm,
urzêdów celnych, skarbowych

WYSOKA JAKOŒÆ, NISKA CENA
...niemo¿liwe?

od poniedzia³ku do pi¹tku 10-18, sobota 10-14

sta³a WYPRZEDA¯ perfum, rajstop, odzie¿y

Dworzec Wileñski (pawilon nr 27) wejœcie od Al. Solidar-

noœci

PRZYJD• I SPRAWD• ul. Radzymiñska
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PrzystanekA

Al. Solidarno-
œci

Kasy
dworcaPawilon nr 27

Dworzec Wileñski

Pawilony

OFERUJE

KARNAWA£OWE

WIECZOROWE
KREACJE

w super niskich cenach

�

27 listopada w Szkole Podstawowej nr 114 na Targówku, przy
ul. Remiszewskiej 40 organizuje dla jego cz³onków konferencjê

poœwiêcon¹ problemom fonetyki i fonologii polskiej.

Przy tej okazji zorganizowany zostanie Punkt Konsultacyjny w

godzinach 11-14 dla rodziców niezrzeszonych w Towarzystwie.
Bezp³atnych porad dla rodziców dzieci z dysleksj¹  bêd¹ udzielaæ

psychologowie, pedagodzy, terapeuci. Odbêdzie siê równie¿ kier-

masz pomocy terapeutycznych. Zaprezentowany zostanie tak¿e
program komputerowy „Sposób na dysleksjê”.

Pytania dotycz¹ce organizacji kierowaæ pod numery telefonów:
864-20-661 pon. godz. 14-16; 679-46-92, 678-88-18, pi¹tek w

godz. 9.30-10.30.

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

zaprasza rodziców

na bezp³atne konsultacje




