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Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
nr 19 (316) 28 wrzeœnia 2005 roku

9 listopada minie rok, odk¹d
zapad³ wyrok w I Wydziale Cywilnym S¹du Rejonowego dla
Warszawy Pragi nakazuj¹cy
Stefanowi Sosnowskiemu, bia³o³êckiemu radnemu PiS „roze-

branie metalowego parkanu
znajduj¹cego siê na dzia³ce nr
ew. 63 obrêb 4 -16 - 19 po³o¿onej w Warszawie Bia³o³êce
przy ulicy K¹ty Grodziskie (...)”.
dokoñczenie na str.3

 STOMATOLOGIA dla doros³ych i dzieci
w pe³nym zakresie - równie¿ IMPLANTY.

 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE m.in.:

• ginekologia • neurologia • chorób p³uc
• dermatologia • okulistyka • medycyna pracy
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Czajka
okiem
Czytelników
To, co przygotowuje nam w
Bia³o³êce MPWiK, rozbudowuj¹c oczyszczalniê Czajka, je¿y
w³os na g³owie. Jaki jest sens
dr¹¿enia w ziemi kilometrów rur,
dokoñczenie na str.3
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Sierpniowy dramat
P³ud - czytaj na str. 2

PANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE

POD£OGOWE

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

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

sobota 9-14
 bezbolesne leczenie
 nowoczesna protetyka
 protezy natychmiastowe

UWAGA!

promocyjna cena
koron porcelanowych

2 nowa gazeta praska

Sierpniowy dramat P³ud - ods³ona druga
Kiedy przed dwoma laty pisa³em artyku³ do NGP (nr 16,
3 IX 2003), dziêki któremu
œwiat³o dzienne mia³a ujrzeæ po
szeœædziesiêciu latach milczenia brutalna zbrodnia hitlerowska dokonana na m³odych
mieszkañcach P³ud w sierpniu
1944 roku, rozpocz¹³em go
s³owami: „S¹ jeszcze takie
drzewa, które porastaj¹ tajemnice minionego czasu.”
Od tamtej pory tajemnic jest
na szczêœcie mniej, a tragicznego losu czternastu rodzin nie
porasta ju¿ mech zapomnienia.
Nawet wizualnie. Obecnie
przechadzaj¹cy siê po urokliwych zak¹tkach P³ud spacerowicze, na rogu ulic Deseniowej
i Strzybnickiej nie znajd¹ jedynie samotnej kêpy dzikich
drzew i krzewów, pomiêdzy
którymi, póŸn¹ jesieni¹ i zim¹,
gdy ju¿ opadn¹ liœcie, mo¿na
dostrzec zniszczon¹ podmurówkê po niewielkiej budowli.
W tym miejscu, przed II wojn¹
œwiatow¹ i d³ugie lata po niej,
w ogrodzie nale¿¹cym wówczas do ks. Tomasza Ko³akowskiego, sta³a kapliczka Matki
Bo¿ej – niemy œwiadek dramatycznych wydarzeñ z 30 sierpnia 1944 r. Jak pisa³em w 2003
r. przydro¿ny œwi¹tek zosta³
bezmyœlnie zniszczony przez
pijan¹ m³odzie¿, te¿ niestety
p³udowsk¹, tyle ¿e o cztery
pokolenia starsz¹ od tych, którzy tutaj przychodzili siê modliæ
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w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., a póŸniej st¹d
w³aœnie zostali zabrani w ostatni¹ drogê, nieznan¹ zreszt¹ po
dzieñ dzisiejszy …
Teraz kilkanaœcie metrów od
pierwotnego miejsca usytuowania ogrodowej kapliczki,
której przedwojenne zdjêcia
publikowaliœmy na ³amach
NGP, okoliczni mieszkañcy –
rodziny ofiar 44 r. – wznieœli
niemal identyczn¹, wykorzystuj¹c nawet ocala³e elementy,
m.in. charakterystyczny i ciekawy artystycznie kamienny postument pod figur¹ Matki Bo¿ej. Ta ostatnia, pieczo³owicie
os³oniêta przeszklon¹ wnêk¹,
zosta³a podarowana przez proboszcza z P³ud, ks. Miros³awa
Bielawskiego i pochodzi… z
sali, gdzie odbywamy próby z
Avetkami.
Fakt, i¿ figura, która przez
wiele lat towarzyszy³a chóralnym œpiewom, teraz stoi na
stra¿y pamiêci ludzkich istnieñ
ma dla nas szczególne, emocjonalne znaczenie, zw³aszcza, ¿e sprawê tê uda³o siê po
raz pierwszy opisaæ i udokumentowaæ w³aœnie mnie - dyrygentowi Avetek! Pamiêtam
szeroko otwarte oczy m³odzie¿y, kiedy podczas jednego z
letnich wyjazdów, opowiada³em im koleje sierpniowych
wydarzeñ, o których nigdy nie
s³yszeli, chocia¿ ich rodziny
mieszkaj¹ tutaj od kilkudziesiêciu lat. Dlatego te¿ wspólnie
podjêliœmy decyzjê o zorganizowaniu specjalnego koncertu
pro memoria, ku czci pomordowanych mieszkañców P³ud,
który odbêdzie siê w listopadzie br. Mamy nadziejê, ¿e w
ten sposób nie tylko nale¿ycie
uhonorujemy zapomniane ofiary, co bêdzie mia³o z pewnoœci¹ du¿e znaczenie dla ich
¿yj¹cych rodzin, ale metafizycznie historia zatoczy ko³o i
wci¹¿, niezmiennie bêdzie
uczyæ, wychowywaæ i przestrzegaæ. Tym bardziej, ¿e miêdzy innymi w wyniku publikacji
NGP z 2003 roku, spraw¹
mordu dokonanego na p³udowskiej ludnoœci zaj¹³ siê niedawno Instytut Pamiêci Narodowej
(sprawa numer S 44/03/Zn).
Do Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
wp³ynê³o pismo od prokuratora Paw³a Karolaka z proœb¹ o
pomoc w zebraniu materia³ów,
dotycz¹cych tego wydarzenia.
Przypomnijmy, ¿e w miejscu,
gdzie ponownie zosta³a wzniesiona kapliczka, przed wojn¹
rozci¹ga³o siê du¿e gospodarstwo rolne, bêd¹ce w³asnoœci¹
ks. Tomasza Ko³akowskiego,
który mieszka³ tutaj z krewnymi: Maryann¹ Wilmanowicz i jej
dwiema córkami Teres¹ i Mari¹.
Podczas wojny ksi¹dz zaanga¿owa³ siê w patriotyczn¹ dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Nie wiemy zbyt wiele o strukturze organizacji, faktem jest, ¿e co wieczór ksi¹dz chodzi³ do piwnicy
domu PP. Gileckich, s¹siaduj¹cego z jego posesj¹, gdzie znajdowa³ siê radioodbiornik i spisywa³ nadawane przez zachodnie stacje wiadomoœci. Zdobyte informacje t³umaczy³ na jêzyk polski, a nastêpnie poprzez
utworzon¹ przez siebie sieæ
³¹czników (m³odzi ch³opcy z
Choszczówki, Czajek, P³ud,
D¹brówki) kolportowa³ do szefów organizacji podziemnych i
dowódców okolicznych partyzanckich oddzia³ów. W okresie
Powstania Warszawskiego organizowa³ tak¿e przerzuty
¿o³nierzy do Kampinosu. O patriotycznej aktywnoœci ksiêdza
dowiedzia³o siê gestapo, prawdopodobnie za spraw¹ nie ciesz¹cej siê dobr¹ reputacj¹

dziewczyny, narzeczonej jednego z ¿o³nierzy, okreœlanej przez
mieszkañców pogardliwym
mianem „madame” i znanej z
za¿y³ych kontaktów z Niemcami z Henrykowa. Ze wzglêdu na
m³ody wiek ksi¹dz nie zgodzi³
siê na jej udzia³ w akcji, a ona
w odwecie donios³a. 30 VIII
1944 roku o 9 rano w gospodarstwie ksiêdza zjawi³y siê niemieckie auta. W chwili, gdy
ksi¹dz s³ucha³ formu³y aresztowania, do samochodów zabierano napotkanych m³odych
mê¿czyzn: okolicznych mieszkañców, pracowników gospodarstwa, a tak¿e wysiedleñców
zza Bugu, koczuj¹cych na okolicznych posesjach oraz mieszkaj¹ce z ksiêdzem krewne
Mariê i Teresê – ³¹cznie ok. 2330 osób. Ksi¹dz poprosi³, aby
pozwolono mu siê przebraæ, a
otrzymawszy zgodê, wszed³ do
domu i wykorzysta³ sposobnoœæ
do ucieczki tylnym oknem. Kiedy Niemcy zorientowali siê w
sytuacji, zagrozili, ¿e o ile do
wieczora ksi¹dz siê nie odnajdzie, nikt z aresztowanych nie
wróci ¿ywy. Oczywiœcie, znaj¹c
metody gestapo i realia wojenne, nie by³o ¿adnych gwarancji, ¿e odnalezienie ksiêdza
wróci wolnoœæ aresztowanym.
Tego samego dnia wieczorem
hitlerowcy spalili gospodarstwo,
a rankiem nastêpnego, pomimo
lamentów ludzi koczuj¹cych
przez ca³¹ noc pod posterunkiem w Henrykowie, wywieŸli
ciê¿arówk¹ wszystkich aresztowanych w nieznanym kierunku.
Œlad po nich zagin¹³; nieznane
jest nawet miejsce ich pochówku, chocia¿ rodziny zaginionych
przez wiele lat uczestniczy³y w
rozmaitych ekshumacjach i bada³y najrozmaitsze tropy. Nied³ugo po wojnie ksi¹dz Ko³akowski ponownie przyjecha³ do
P³ud i podczas mszy w koœciele przy ul. Klasyków, p³acz¹c –
jak podaj¹ œwiadkowie - przeprasza³ mieszkañców za swoj¹
ucieczkê.
Od chwili ujawnienia na
³amach NGP powy¿szych faktów, uda³o mi siê spotkaæ ze
zmar³ym przed kilkunastoma
tygodniami mieszkañcem Bia³o³êki, który aktywnie uczestniczy³ w konspiracyjnej organizacji prowadzonej przez ks.
Ko³akowskiego. Bardzo prosi³,
aby nigdy – pomimo up³ywu
ponad szeœædziesiêciu lat - nie
ujawniaæ jego nazwiska, poniewa¿ sk³ada³ na rêce ksiêdza
przysiêgê o dochowaniu tajemnicy! Potwierdzi³ wiarygodnoœæ
przytoczonych przez mnie w
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poprzednim artykule relacji s.
Hieronimy Broniec, p. Jolanty
Wiœniewskiej-Dubieleckiej oraz
p. Henryka Gileckiego, a tak¿e
opowiedzia³ wiele fascynuj¹cych historii, zwi¹zanych z
przekazywaniem wiadomoœci
od ksiêdza Ko³akowskiego do
punktów informacyjnych w Jab³onnie, œwiadcz¹cych zarówno o bohaterstwie m³odych ludzi, jak i ukazuj¹cych bardzo
szerokie rozmiary dzia³alnoœci
eks-pijara osiedlonego w podwarszawskich P³udach.
Na przyk³ad na prze³omie
1941 i 1942 roku ksi¹dz ukrywa³ u siebie ¿ydowskie dzieci,
dla których póŸniej zorganizowa³ „zastêpcze dokumenty” i
znalaz³ miejsce w klasztorze u
Sióstr Rodziny Maryi w P³udach. Mój rozmówca, jako nastoletni ch³opiec, pod os³on¹
nocy przeprowadza³ dziewczynki z domu ksiêdza do sióstr.
Wyzna³, ¿e jego starsi koledzy
zaanga¿owani w konspiracjê u
ksiêdza wykonali te¿ kilkukrotnie rozkazy zabicia kolaborantów i pochowania cia³ w pobliskim lesie. Podkreœla³ dobroæ i
¿yczliwoœæ ksiêdza, który mia³
prawdopodobnie za³o¿yæ, a na
pewno wspieraæ dzia³aj¹cy przy
ul. Fletniowej punkt pomocy
Polonii amerykañskiej dla Polski oraz jad³odajniê. Posi³ki gotowano tak¿e w domu ksiêdza,
który nikogo potrzebuj¹cego nie
zostawia³ bez pomocy. Zapisywa³ na ma³ych karteczkach
sprawy do za³atwienia i kaza³
przyjœæ nastêpnego dnia. Nie
zdarzy³o siê, ¿e na drugi dzieñ
nie mia³ potrzebnych komuœ
butów, ubrañ, benzyny czy dokumentów… – wspomina³. –
Ale zawsze te¿ kaza³ nam
sprawdziæ, czy dana osoba rzeczywiœcie potrzebuje konkretnej
pomocy, czy nie zamierza siê
niesprawiedliwie wzbogaciæ.
Doda³, ¿e ksi¹dz Ko³akowski co
jakiœ czas wyje¿d¿a³ do Warszawy, celem spotkania „z szefostwem”, jak mawia³. Potwierdzi³ tak¿e przypuszczenie s.
Hieronimy Broniec, ¿e kilka
osób (2-3?) spoœród trzydziestki
aresztowanej przez hitlerowców w sierpniowy ranek, Niemcy wieczorem uwolnili za
spraw¹ wp³ywowych, w³adaj¹cych jêzykiem niemieckim „poœredników” i prawdopodobnie
sutych ³apówek.
Dotar³em te¿ do teczki osobowej zatytu³owanej „Ks. Tomasz Ko³akowski”, znajduj¹cej
siê Achiwum Prowincjonalnym
Zakonu Ojców Pijarów w Krakowie. Na podstawie kwerendy
dokonanej przez archiwistê o.
Gerarda Brumiñskiego, dowiadujemy siê nieco wiêcej
o
burzliwych kolejach ¿ycia ks.
Ko³akowskiego z okresu sprzed
osiedlenia
w
P³udach.
Z zawartych w niej informacji
wynika, ¿e ks. Tomasz (imiê
zakonne) od Najœwiêtszego
Serca Maryi i Najs³odszego
Serca Maryi (w innym miejscu
Niepokalanego Serca Maryi)
urodzi³ siê 7 czerwca 1902 w
Grudusku, diecezja p³ocka,
województwo warszawskie, do
nowicjatu zakonu Ojców Pija-
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rów wst¹pi³ w 1920, œluby zakonne czasowe z³o¿y³ w 1921,
a wieczyste w 1925, wreszcie
œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w
marcu 1928 roku. Od tej chwili
pe³ni³ najpierw funkcjê prefekta
konwiktu oo. Pijarów w Krakowie, nastêpnie prefekta szkó³
powszechnych miejskich w Lidzie na terenie diecezji wileñskiej, wreszcie od wrzeœnia
1930 do lipca 1931 roku by³ wikariuszem w pijarskiej parafii w
Szczuczynie Lidzkim, gdzie da³
siê poznaæ jako œwietny kaznodzieja i lider Akcji Katolickiej. Za
swoj¹ gorliwoœæ zosta³ mianowany przez Metropolitê Wileñskiego biskupa Ja³brzykowskiego dyrektorem Akcji Katolickiej
na ca³y powiat. Pomimo sukcesów w pracy i awansu, w 1932
roku ksi¹dz Ko³akowski postanowi³ odejœæ z zakonu. W liœcie
z 27 stycznia 1932 roku do
W³adz Generalnych Zakonu
Prowincja³ o. Ferdynand Koz³owski wyjaœnia³ powody odejœcia: „…Ks. Ko³akowski z powodu s³abej kompleksji cia³a i nik³ej swej postaci z trudnoœci¹
mo¿e dostosowaæ siê do rygorów ¿ycia zakonnego…” Wyda³
te¿ eks-pijarowi znakomite
œwiadectwo: „…S¹dzê, ¿e poza
Zakonem naszym mo¿e … oddaæ Koœcio³owi wielkie zas³ugi…”. W 1933 roku nadesz³o
ze Stolicy Apostolskiej zezwolenie na trzyletni¹ eksklaustracjê (pobyt poza klasztorem), poœwiadczone przez Genera³a
Zakonu o. Józefa Del Buono.
Tymczasem, jak wynika z dokumentów, jeszcze we wrzeœniu 1932 roku ks. Tomasz,
jeszcze pijar, stara³ siê o uzyskanie paszportu celem wyjazdu do Francji na studia. „Francuski epizod” w ¿yciu ks. Ko³akowskiego potwierdzaj¹ te¿
starsi mieszkañcy P³ud, wspominaj¹c, ¿e ksi¹dz opowiada³ o
swoich woja¿ach i biegle w³ada³ jêzykiem francuskim. Na
ponad 3 lata archiwa milkn¹ i
dopiero 27 lipca 1937 roku z
Kancelarii Prymasa Polski w
Poznaniu wys³ano do prowincja³a Pijarów informacjê, i¿
Ksi¹dz Prymas z dniem 1 sierpnia odwo³a³ z pracy duszpasterskiej we Francji dwóch pijarów:
ks. Antoniego Trzeciaka i w³aœnie ks. Tomasza Ko³akowskiego, polecaj¹c im niezw³oczne
oddanie siê do dyspozycji
w³adz zakonnych. Nasz bohater wróci³ do Polski, jednak unika³ bezpoœredniego kontaktu z
w³adzami zgromadzenia. Wiadomo, ¿e przez pewien czas
mieszka³ w Krynicy, w Willi
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„Œwitezianka”, a w styczniu
1938 roku z miejscowoœci Ko³aki przekaza³ za poœrednictwem swojego adwokata Jana
Krysy proœbê o przed³u¿enie na
kolejne trzy lata pozwolenia na
pobyt poza klasztorem. Nastêpnie – wedle archiwaliów – ks.
Ko³akowski znikn¹³ na pó³ roku,
nie podaj¹c adresu pobytu nawet zaprzyjaŸnionemu mecenasowi. W koñcu czerwca prowincja³ o. Hieronim Strusiñski informowa³ Ksiêdza Prymasa, ¿e
ks. Ko³akowski mieszka w³aœnie… u mecenasa Krysy w
Warszawie, przy ulicy D³ugiej 8,
a ju¿ w sierpniu pomaga³ mu w
uzyskaniu d³ugoterminowej
wizy do Stanów Zjednoczonych, celem wyjazdu do pracy
duszpasterskiej. Takowej jednak chyba nie przyznano, bo ju¿
cztery miesi¹ce póŸniej niepokorny ksi¹dz chcia³ ca³kowicie
wyst¹piæ z zakonu i pracowaæ
w diecezji, jednak dotychczas
nie zosta³ przyjêty przez ¿adnego biskupa. Na tym koñcz¹ siê
materia³y archiwalne Pijarów,
my wiemy natomiast, ¿e od koñca 1938 roku ks. Albin Tomasz
Ko³akowski na pewno mieszka³
ju¿ w P³udach.
A jego marzenia o Ameryce
spe³ni³y siê – jak pisa³em w
poprzednim materiale - dopiero po wojnie. Po krótkim okresie spêdzonym w marynarce
wojennej w charakterze kapelana oraz politycznej aktywnoœci w strukturach Chrzeœcijañskiego Stronnictwa Pracy,
uwieñczonej wyborem na pos³a do Sejmu Ustawodawczego, ks. Ko³akowski, wykorzystuj¹c s³u¿bow¹ podró¿ do
Czechos³owacji, uciek³ z kraju,
nie widz¹c tutaj mo¿liwoœci
skutecznego patriotycznego
dzia³ania. Z Rzymu, w ramach
ekspiacji za przedwojenne porzucenie zakonu, zosta³ skierowany do pracy duszpasterskiej wœród Polonii w USA. Jednak niebawem ponownie nadwyrê¿y³ zaufanie swoich prze³o¿onych i wst¹pi³ do Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego…
Ca³y czas trwaj¹ poszukiwania dwóch utworów napisanych
przez ksiêdza Ko³akowskiego –
sztuki patriotycznej w 4 aktach
„Zb³¹kane ptaki” (Filadelfia,
1954) oraz rozwa¿añ duchowych „Tablice z Góry Wyczerpania” (Londyn, 1952). Byæ
mo¿e one rzuc¹ œwiat³o na niektóre kontrowersyjne wybory
¿yciowe eks-pijara, który – wydaje siê – ca³e ¿ycie intensywnie poszukiwa³ Prawdy i niew¹tpliwie bardzo kocha³ Ojczyznê!
Bart³omiej W³odkowski
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www.mirabel.pl
Mirabel Plus Sp. z o.o.
Mysiad³o, ul. Polna 19F
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zaprasza dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w jesiennych weekendowych wyprawach rowerowo-kajakowych w okolicach rzek
Pilica, Wkra, Liwiec. Projekt realizowany jest przy
wsparciu Departamentu
Edukacji Urzêdu Marsza³kowskiego województwa
mazowieckiego.

avetki@wp.pl,
tel.6148753

PRASKA AUTO SZKO£A
Warszawa ul. Jagielloñska 38
tel.: 818-89-68, tel. kom.: 0602-616-877
www.pas.prawojazdy.com.pl

Zapraszamy na kursy prawa jazy w kategorii: A1, A, B, C,CE

U nas:

- teoria z wykorzystaniem audio-wizualnym
- egzamin wewnêtrzny na komputerze
- szkolimy jak postêpowaæ przy wypadku
- jazdy szkoleniowe i doszkalaj¹ce OPLEM CORSA
- wzorcowy plac manewrowy
- lekarz na miejscu
- program psychotechniczny „Obserwator”

Pe³na obs³uga ksiêgowa
Badanie bilansów
Doradztwo podatkowe
Polska Spó³ka Audytorska Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11/158, Warszawa
tel. 818-99-76, 0602-400-670
www.psaudyt.com.pl

S¹d sobie,
radny sobie
dokoñczenie ze str. 1

194-metrowa dzia³ka jest w³asnoœci¹ sióstr - Franciszki
Chotkowskiej i Barbary D¹ba³a. Od lat bezprawnie u¿ytkuje
ow¹ nieruchomoœæ Stefan Sosnowski.
Wyrok s¹du nie jest dlañ
najwyraŸniej wi¹¿¹cy, bowiem
parkan dotychczas nie zosta³
usuniêty. Franciszka Chotkowska jest t¹ sytuacj¹ mocno zdenerwowana.
7 wrzeœnia wystosowa³a pismo do Lecha Kaczyñskiego,
prezydenta m.st. Warszawy.
Oto obszerne fragmenty pisma. W dniu 09 listopada 2004
r. zakoñczy³o siê postêpowanie
s¹dowe w sprawie zaw³aszczenia nieruchomoœci po³o¿o-

Czajka okiem Czytelników
dokoñczenie ze str. 1

by przesy³aæ nimi œcieki z drugiej strony Wis³y? Czy nie by³oby znacznie sensowniejsze wybudowanie w Warszawie alternatywnych oczyszczalni? Przecie¿ rozbudowa Czajki poch³onie gigantyczne pieni¹dze. Dlaczego Bia³o³êka ma dŸwigaæ
ciê¿ar przyjmowania œcieków z
odleg³ych rejonów miasta?
Oto g³os naszej czytelniczki, która pragnie pozostaæ anonimowa, bowiem jest zbli¿ona
do krêgów urzêdniczych m.st.
Warszawa. Sprawa oczyszczalni bêdzie mnie dotykaæ
osobiœcie - niebawem zamieszkam w Bia³o³êce. Pomys³y na budowê spalarni osadów w tej piêknej i zielonej czêœci stolicy to jakieœ nieporozumienie. Z wiedzy posiadanej
przez nasz¹ informatorkê wynika, ¿e powstanie ponad 8 kilometrów rur (o œrednicy 1,6
m), którymi pop³yn¹ œcieki z
kolektorów - Burakowskiego i
przy dawnej Hucie Lucchini. Z
owych oœmiu kilometrów 1757
metrów bêdzie przebiegaæ pod
dnem Wis³y. Technologia budowy nosi nazwê mikrotunelingowej. Jest to bardzo nowo-

czesna, ale i droga technologia, nieinwazyjna, nie wymagaj¹ca zamykania rzeki i polegaj¹ca - w du¿ym skrócie - na
przepychaniu rury w i³ach trzeciorzêdowych pod dnem Wis³y.
Pomimo i¿ zaprzyjaŸniony in¿ynier powiedzia³ mi, ¿e jest to
- jak je okreœli³ - przedsiêwziêcie technicznie cudowne, wcale mnie nie zachwyca. Docelowe 600 tys. metrów szeœæ.
œcieków p³yn¹cych rurami do
Czajki brzmi okropnie.
Przypominamy, ¿e modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Czajka, poszerzona o ewentualn¹ budowê spalarni osadów
ma kosztowaæ ponad 1 miliard
z³ i ma to byæ najwiêksza inwestycja w Europie. Na pociechê
warto przypomnieæ, ¿e rada
dzielnicy podziela niepokój
mieszkañców jeœli chodzi o
uci¹¿liwoœci zwi¹zane z rozbudow¹ Czajki i proponuje ograniczyæ j¹ do terenu obecnie zajmowanego przez oczyszczalniê i utrzymanie dobowej przepustowoœci na poziomie 350
tys. metrów szeœciennych œcieków. Utylizacja odpadów poœciekowych powinna siê odbywaæ metod¹ inn¹ ni¿ spalanie,

Wyœcigi ³odzi smoczych
Na zakoñczenie lata, 2 paŸdziernika, Klub Agape organizuje na Kana³ku ¯erañskim Bia³o³êcki Festiwal Sportów
Wodnych.
Dru¿yny w sk³adzie 12 osób bêd¹ œciga³y siê na olbrzymich ³odziach wios³owych, których rodowód wywodzi siê z
Azji, a sam sport liczy ponad 2000 lat. Odbêd¹ siê tak¿e
inne zawody i pokazy, w tym wyœcigi kajaków KS SPÓJNIA.
Na imprezie bêdzie mo¿na spotkaæ olimpijczyków z Aten.

nowa gazeta praska
Nastêpna gazeta - 12 paŸdziernika

Redaktor naczelny Ewa Tucholska. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny Pawe³ Mechowski, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie
zamówionych nie zwracamy. Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem
lub TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych 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@ngp.pl
dla reklam i zdjêæ reklama@ngp.pl
OG£OSZENIA DO GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i godziny jak wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:

Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424
oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

w przeciwnym przypadku spalarnia powinna byæ zlokalizowana w innym miejscu. W Warszawie musi powstaæ nowa oczyszczalnia œcieków. Ca³a Bia³o³êka ma byæ skanalizowana, w
pierwszej kolejnoœci powinno to
dotyczyæ obszarów dzielnicy
po³o¿onych w pobli¿u Czajki.
(egu)

nej w Warszawie przy ulicy
K¹ty Grodziskie (...) przez pana
Stefana Sosnowskiego (...).
Pe³ni on przez dwie kadencje
funkcjê radnego Dzielnicy Bia³o³êka i nale¿y do partii Prawo
i Sprawiedliwoœæ, której Pan
oraz Pañski brat Jaros³aw
przewodzicie. Pan S. Sosnowski wyrokiem tym obarczonym
klauzul¹ natychmiastowej wykonalnoœci zosta³ zobowi¹zany
do wydania mi bezprawnie zaw³aszczonej nieruchomoœci,
jednak¿e do dnia dzisiejszego
nie wykona³ on powy¿szego
wyroku. Jest to ze strony pana
S. Sosnowskiego przejaw arogancji i lekcewa¿enia niezawis³ego s¹du. Czy w ramach g³oszonych hase³ przedwyborczych zamierza Pan oczyœciæ
swoj¹ partiê z takich elementów? Czy te¿ bêdzie Pan popiera³ takie postêpowanie?
Oœmielam siê wiêc zwróciæ do
Pana Prezydenta z proœb¹, aby
w imiê prawa i sprawiedliwoœci
wp³yn¹³ Pan na postêpowanie
cz³onka swojej partii, ¿eby wykona³ on zas¹dzony wyrok. Postêpowanie pana S. Sosnowskiego i jemu podobnych ma
olbrzymi wp³yw na z³y wizerunek ca³ej partii.
Autorka pisma z nadziej¹
oczekuje na odpowiedŸ. (egu)
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SUPERDENTYSTA
S
Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe
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 z³amanie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia 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 protezach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,
nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moja stronê
WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

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

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

Ratujmy krêgos³upy naszych dzieci
Pocz¹tek nowego roku
szkolnego to oczywiœcie okazja do powrotu na ³amy polskiej prasy dorocznych, dy¿urnych tematów. Czytamy o kolejnych pomys³ach na reformê
polskiej szko³y, o niskich p³acach nauczycieli, o wydatkach
ponad mo¿liwoœci bud¿etów
wielu rodzin. Rzadko kiedy
mo¿na natomiast znaleŸæ w
publikowanych tekstach troskê
o los przeciêtnego polskiego
ucznia.
Wiemy, ¿e polska szko³a
uczy - lepiej lub gorzej, wiemy,
¿e wychowuje, ale rzadko
uœwiadamiamy sobie tak¿e
inne „zas³ugi” polskiej szko³y. A
przecie¿ ta szko³a tak¿e niszczy zdrowie naszych dzieci.
We wrzeœniu zostan¹ upowszechnione wyniki analiz
przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy,
dotycz¹cych wp³ywu noszonych ciê¿arów na krêgos³upy
naszych dzieci. Wszyscy bêdziemy mogli zobaczyæ w internecie film pod tytu³em Szko³o nie psuj dzieciom krêgos³upa, film, który nawet laikowi poka¿e jak niesamowitym obci¹¿eniom poddawane s¹ krêgos³upy dzieci.
Ju¿ od dawna, w trosce o
zdrowie pracowników, przepisy bardzo szczegó³owo reguluj¹ jakie maksymalnie ciê¿ary mog¹ byæ przenoszone podczas wykonywania pracy - zarówno sta³ej jak i dorywczej.
Warto wiedzieæ, ¿e za pracê

sponsor;
m.st. Warszawa

Przedstawienia Teatralne
dla dzieci w Studio Animacji
ul. Œwiatowida 18
1 paŸdziernika godz. 11 i 12
Przygody Je¿a Serafina
8 paŸdziernika godz. 11 i 12
Z malowanej skrzyni
Rezerwacja tel. 811 60 14
www.studioanimacji.pl

sta³¹ uznaje siê ju¿ piêciokrotne podniesienie ciê¿aru w ci¹gu jednej godziny. Te normy s¹
ni¿sze dla pracowników m³odocianych (w wieku 16 -18 lat)
ni¿ dla pe³noletnich, s¹ te¿ ni¿sze dla kobiet ni¿ dla mê¿czyzn.
Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych
³adunków dla pracowników
m³odocianych (16-18 lat)
- dziewczêta: praca sta³a 8
kg, praca dorywcza 14 kg,
- ch³opcy praca sta³a 12 kg,
praca dorywcza 20 kg
Dziwnym trafem nikt dotychczas nie pomyœla³ o wprowadzeniu norm dla dzieci i m³odzie¿y, a przecie¿ z punktu widzenia obci¹¿eñ krêgos³upa
podnoszenie tornistra (aby go
w³o¿yæ na plecy) to nic innego
jak podnoszenie ciê¿arów. Literatura œwiatowa jest w tym
zakresie zgodna. Bezpieczny
ciê¿ar tornistra to 10 proc.
wagi dziecka. Dla dzieci powy¿ej 13 lat mo¿e on byæ
wiêkszy - do 15 proc. ich
wagi. Tymczasem w ostatnich
latach, zw³aszcza w szko³ach
podstawowych, tempo zwiêkszania wagi tornistra jest
ogromne. Tornister z elementarzem, piórnikiem i dwoma
16-kartkowymi zeszytami to
wspomnienie z przesz³oœci. Do
programu dodawane s¹ kolejne przedmioty, a to oznacza
kolejne podrêczniki, prawie zawsze w twardych ok³adkach, to
tak¿e kolejne zeszyty æwiczeñ,
coraz bardziej wypieraj¹ce
klasyczne zeszyty w kratkê i w
liniê - piêkne, kolorowe, ale zarazem bardzo ciê¿kie. Okazuje siê, ¿e reformê edukacji realizuje siê poprzez dok³adanie
kolejnych kilogramów do tornistrów. W tej chwili jedynym
przedmiotem, do którego dotychczas nie wymyœlono podrêcznika jest chyba wychowanie fizyczne. Wielu specjalistów od programów nauczania
zdaje sobie sprawê z tego, ¿e
jest to brniêcie w œlepy zau³ek,
ale nie ma odwa¿nych, którzy
zdecydowaliby siê przerwaæ

ten zaklêty kr¹g. Nikt nie chce
powiedzieæ, ¿e zdrowie dzieci
jest najwa¿niejsze i to autorzy
programów i nauczyciele
musz¹ siê dostosowaæ do
pewnych regu³, a nie rodzice i
uczniowie. Oczywiœcie problemu nie da siê rozwi¹zaæ bez
zdecydowanych, wrêcz rewolucyjnych dzia³añ Ministerstwa
Edukacji. Ale nauczyciele, dyrektorzy szkó³, rodzice te¿
mog¹ wiele zrobiæ. Mo¿e
wreszcie nale¿y skoñczyæ z
pomys³ami, aby zeszyt dla
czwartoklasisty musia³ byæ
100-kartkowy i w twardej
ok³adce (wa¿y 25 dkg). Przecie¿ wystarczy 32-kartkowy i w
miêkkiej ok³adce (wa¿y 9 dkg).
Ró¿nica to 16 dkg, a wiêc w
przypadku 3 zeszytów to ju¿
0,5 kg ró¿nicy. Nie zawsze na
lekcji wykorzystuje siê i podrêcznik, i æwiczenia, i klasyczny zeszyt. Mo¿na o tym powiedzieæ uczniom - w ten sposób
czêœæ ciê¿arów zostanie w
domu. Mo¿na wreszcie, planuj¹c lekcje, uwzglêdniaæ ciê¿ar
poszczególnych przedmiotów
- nie tylko w zakresie obci¹¿ania umys³ów, ale tak¿e krêgos³upów.
Wyniki badañ Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy pokazuj¹ w liczbach to, co wiemy
od lat. I te liczby s¹ naprawdê
szokuj¹ce. Gdy waga tornistra
wynosi 20 proc. wagi dziecka,
obci¹¿enie dysków jest tylko o
2 proc. wiêksze ni¿ w przypadku, gdy dziecko nie ma tornistra. Ale gdy dziecko jest w

pozycji pochylonej (a to ulubiona pozycja dziecka nosz¹cego tornister), przyrost tego obci¹¿enia to ju¿ 15 proc. Gdy
waga tornistra zwiêksza siê do
50 proc. wagi dziecka, obci¹¿enie dysków zwiêksza siê o
25 proc., a gdy dziecko przyjmie postawê pochylon¹ - obci¹¿enie to zwiêksza siê a¿ o
50 proc. Du¿o wiêksze ró¿nice wystêpuj¹ w przypadku obci¹¿enia miêœni, a przecie¿
wiele wad postawy zaczyna
siê w momencie, gdy miêœnie
puszczaj¹. Gdy dziecko niesie
tornister o wadze 20 proc. wagi
jego cia³a obci¹¿enie miêœni
krêgos³upa zwiêksza siê o 20
proc. Ale gdy tylko dziecko pochyli siê, obci¹¿enie tych miêœni zwiêksza siê a¿ o 60 proc.
Przy ciê¿szym tornistrze równym po³owie wagi dziecka i
pochylonej postawie obci¹¿enie miêœni krêgos³upa zwiêksza siê a¿ o 160 proc.! Trudno
siê wiêc dziwiæ, ¿e po noszeniu ciê¿arów w tornistrach,
spêdzaniu godzin przy niedopasowanych szkolnych stolikach, nieprawid³owym od¿ywianiu i popo³udniach pozbawionych ruchu na podwórku,
tylko nieliczni wœród polskich
nastolatków nie maj¹ wad postawy.
Krzysztof Pater

WESELA,
PRZYJÊCIA
OKOLICZNOŒCIOWE
679-36-30,
0603-956-654

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA
zaprasza na:
- domowe wyroby garma¿eryjne
- 30 rodzajów rêcznie robionych
domowych pierogów
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
pn-pt: 10-19
- wina mo³dawskie i gruziñskie
sob 8-14
- ciasta domowe

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04
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Dolcan Sp. z o.o. w dniu 10 wrzeœnia 2005 r.
ju¿ po raz trzeci otrzyma³a Certyfikat Dewelopera œwiadectwo najwy¿szej jakoœci wykonywanych us³ug

£y¿ka dziegciu
stru gruntów. Urz¹d dzielnicy
móg³ go otrzymaæ z delegatury Urzêdu m.st. Warszawy dopiero po uiszczeniu op³aty
skarbowej. Koszty pokry³ z
w³asnej kieszeni Maciej Œwiderski. Za³atwienie sprawy
trwa³o 3 miesi¹ce. OpóŸni³o
to, zaplanowane na sierpieñ,
opracowanie koncepcji przez
Krajowy Oœrodek Badañ Dokumentacji i Zabytków.
Ile potrwa ustalanie wszystkich w³aœcicieli czêœci gruntów,
wszystkich roszczeñ, spraw
rozpatrywanych przez s¹dy?
Po dodatkowych badaniach
archeologicznych, które m.in.
pozwol¹ ustaliæ lokalizacjê
cmentarza dla mieszkañców
osady, mo¿na bêdzie opracowaæ projekt rekonstrukcji wioski z grodziskiem. Kolejnym
etapem bêdzie ustalenie bud¿etu na wszystkie prace.
Dopiero wtedy mo¿na bêdzie
wyst¹piæ do Unii Europejskiej
o wspó³finansowanie projektu.
Plan konkretnych dzia³añ w
tym kierunku powstanie na
zaplanowanym na koniec
wrzeœnia spotkaniu zespo³u
ds. rekonstrukcji grodziska i
Osady Podgrodowej na Starym Bródnie z dyrekcj¹ Krajowego Oœrodka Badañ Dokumentacji i Zabytków. Maciej
Œwiderski bêdzie wnioskowa³,
by w bud¿ecie na 2006 rok
znalaz³y siê pieni¹dze na dodatkowe badania archeologiczne i przygotowanie koncepcji grodziska i osady.
Na bródnowskim festynie
archeologicznym mo¿na by³o
siê dowiedzieæ, ¿e uzyskany
z kory brzozowej dziegieæ ma
te¿ inne w³aœciwoœci ni¿
utrwalone w przys³owiu o
beczce miodu. W œredniowieczu S³owianie u¿ywali go w
medycynie na wszelkie zewnêtrzne schorzenia skóry, w
garbarstwie do wyprawianie
szlachetnych skór, do oœwietlania, a w bia³ej magii jako
œrodek odstraszaj¹cy z³e
moce.
K.

3-piêtrowy budynek na terenie zamkniêtym.
Gara¿e z poziomu parteru. Mieszkania o pow. 50–75 m2
Termin realizacji: I kw. 2006r. Cena: 3040 z³/m2*.
Inne propozycje firmy Dolcan:
Osiedle Orla II, Z¹bki, ul. Poniatowskiego
Osiedle Bohaterów Warszawy, Warszawa Ursus, ul. Bohaterów Warszawy 26
Osiedle Laguna, Warszawa Weso³a, ul. Brata Alberta

♦ Wysoki standard wykonania
♦ Konkurencyjne ceny
♦ Dogodne po³¹czenia komunikacyjne

Biura sprzeda¿y:
Warszawa, ul. ¯urawia 32/34, tel. (0-22) 622 13 34, 622 13 49, 622 13 61, 622 13 79
Warszawa, ul. £odygowa, tel. (0-22) 678 74 84, 678 84 40
Z¹bki, ul. Orla 6 lok. 75, tel. (0-22) 358 11 02, 358 11 03
www.dolcan.com.pl
* do podanych cen nale¿y doliczyæ 7 % podatku VAT

Boisko pe³ne pasji i nadziei

Mo
dliñ

MYJNIA RÊCZNA:
- mycie karoserii
- mycie silników
- czyszczenie wnêtrz
- pranie tapicerki
pn.-pt. 8-20, sob. 8-18
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pn.- pt. 9-18, sob. 9-13

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia
tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68
www.rehactiv.republika.pl

rsk

przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08

pn.-pt. 10-18
sob. 9-14

- refundacja NFZ

ide

ul. Brechta 9

RA
- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny TY
!
- materace ortopedyczne

Œw

oprawa obrazów
lustra
szlifowanie szk³a
szklenie okien

W barwach kolorowej i weso³ej dru¿yny wyst¹pili ju¿ m.in.
Olaf Lubaszenko, Stefan Friedmann, Piotr G¹sowski, Cezary
Pazura, Robert Janowski, Marek Koœcikiewicz, Tomasz
Schimscheiner i wielu innych.
Ka¿dy mecz z udzia³em gwiazd
odbija siê g³oœnym echem w
mediach. Ostatnim, najg³oœniejszym rywalem artystów byli
skoczkowie narciarscy i Or³y
Górskiego. Mecze z udzia³em
ulubieñców publicznoœci nie tylko przek³adaj¹ siê na konkretne zbiórki pieniêdzy, ale równie¿ propaguj¹ model aktywnego, sportowego stylu na ¿ycia.
W myœl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch” reprezentacja
artystów polskich daje przyk³ad
wszystkim obywatelom, ¿e niezale¿nie od wyniku sportowej
rywalizacji, zawsze warto aktywnie spêdzaæ wolny czas.

a
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♦
♦

ZAK£AD
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stworzyæ warunki do dzia³añ cyklicznych, jednorodnych w formie i przyci¹gaj¹cych za ka¿dym razem coraz wiêcej osób
prywatnych, instytucji, firm,
mog¹cych i chc¹cych pomóc
potrzebuj¹cym. Pi³karska dru¿yna artystów œwietnie siê
sprawdza w roli takiego magnesu publicznoœci z wielkim sercem – powiedzia³ prezes fundacji, Ryszard Adamus.
Oprócz cyklicznie organizowanych meczów z udzia³em
gwiazd, fundacja ambitnie stawia sobie za cel stworzenie na
Stadionie R.K.S. Marymont w
Warszawie Centrum Integracji
Poprzez Sport, które w sposób
ci¹g³y pomaga³oby dzieciom
pokrzywdzonym przez los w normalnym funkcjonowaniu w spo³eczeñstwie, do którego nale¿¹,
a które czêsto o nich zapomina.

ka

W tym roku mija pi¹ta rocznica powstania jednej z barwniejszych fundacji w naszym
kraju. Ludzi, którzy chc¹ dzia³aæ w imiê szlachetnych celów
jest sporo, jednak bez konkretnego pomys³u i realizacji porywaj¹cej t³umy, nie sposób mówiæ o sukcesie.
Za³o¿ona w 2000 r. Fundacja
Art Sport znalaz³a doskona³y
sposób na to, aby regularnie
pozyskiwaæ fundusze na rzecz
osób najbardziej potrzebuj¹cych, najczêœciej dzieci. Dotychczas Fundacji uda³o siê zebraæ
i przeznaczyæ na rzecz pomocy
dzieciom ok. 2 milionów z³
(dane na koniec roku 2004).
W zwi¹zku z tym, ¿e Fundacja Art Sport jest organizacj¹
³¹cz¹c¹ w sobie mi³oœæ do sportu i kultury, powo³a³a do ¿ycia
reprezentacjê artystów polskich, jako swoiste medium
przyci¹gaj¹ce t³umy, a swoj¹
dzia³alnoœæ skupi³a na organizacji meczów z ich udzia³em.
Dochody z nich przeznaczane
s¹ na cele charytatywne. Poœwiêcaj¹c swój wolny czas, nie
otrzymuj¹c w zamian ¿adnego
wynagrodzenia, a jednoczeœnie
wspaniale bawi¹c siê na boisku,
artyœci polscy wraz z ich sportowymi przeciwnikami raz po
raz przyczyniaj¹ siê do finansowego wsparcia m.in. takich projektów jak „Lato w mieœcie”, czy
„Wakacje dla dzieci z domów
dziecka”, nie wspominaj¹c o akcjach maj¹cych na celu pomoc
w konkretnym przypadku (np.
sfinansowanie koncentratora
tlenu dla hospicjum, zakup protezy, zapomogi dla chorych
dzieci), czy dzia³ania na rzecz
Fundacji TVN „Nie jesteœ sam”.
- Nie chodzi o to, ¿eby zorganizowaæ jednorazow¹ akcjê
dobroczynn¹, ale o to, aby

wid

Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52
Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 20/420, tel. 826-04-18, tel./fax 828-82-48

Warszawa Praga Pó³noc „Osiedle Przy Bazylice”,
ul. Otwocka

o rs

Kredyt konsolidacyjny
1. £¹czenie wszystkich kredytów w jeden,
nawet tych zaci¹gniêtych w innych bankach
2. Pozbycie siê zbêdnych zobowi¹zañ
3. Dodatkowa gotówka

- Kredyt na karcie do 60.000 z³
- Odroczenie sp³aty I raty kredytu
nawet do 5 miesiêcy
- D³ugi okres sp³at - do 6 lat
- Minimum formalnoœci bez porêczeñ
i zabezpieczeñ
- Minimalny dochód 1.000 PLN netto

Mieszkania o pow. 30–120 m2 na ogrodzonym osiedlu.
Windy i gara¿e podziemne.
Termin realizacji: IV kw. 2005r. Cena: 3300 z³/m2*.

o
iat

Przy dochodzie 1.400 z³ netto
otrzymasz kredyt do 15.000 z³
bez porêczycieli i zgody wspó³ma³¿onka

Kredyt na Wyposa¿enie
i Remont Domu
„Dom jak Nowy”

Warszawa Tarchomin „Osiedle Strumykowa”,
ul. Strumykowa

dw

1. Wysokie kwoty bez zabezpieczeñ nawet do 20.000 z³
2. Minimalny dochód 600 z³ netto (ma³¿eñstwa po 450 z³ netto)
3. Dogodna forma wyp³aty kredytu - ju¿ w ci¹gu 1 dnia

Zapewnienie gwarancji finansowych dla klienta
Dobr¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ ♦ Utrwalon¹ pozycjê firmy na rynku

wo

Kredyt gotówkowy

♦ Terminowoœæ us³ug ♦ Bezpieczeñstwo prawne

Œw

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Rzetelnoœæ wykonawcz¹

No

10 wrzeœnia, dziêki I Piknikowi Archeologicznemu, o¿y³
Park Leœny Bródno. Na œrodku polany sta³a makieta œredniowiecznego grodziska. Otacza³y j¹ stanowiska rzemieœlników i namioty rycerzy, a tak¿e wspó³czesne akcenty, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb uczestników pikniku, ich ducha
(estrada) i cia³a. Na obrze¿ach usytuowane zosta³y stoliki
komitetów wyborczych. W pobli¿u, ale oddzielnie, rozmowy z mieszkañcami prowadzili radni.
Uwa¿am, ¿e taki festyn w watora Zabytków, autorka zaParku „Bródno” to bardzo do- proponowa³a zmiany w
bry pomys³. Cieszê siê, ¿e ko- ukszta³towaniu pozosta³oœci
lejne w³adze dzielnicy nie od- wa³ów grodziska: zachowanie
stêpuj¹ od d¹¿enia do racjo- 10-metrowej podstawy wa³u i
nalnego zagospodarowania uzupe³nienie do równej wysoprehistorycznego miejsca. Z koœci pierwotnej, owalnej forradoœci¹ uczestniczê w ze- my obwa³owania grodziska.
spole, który zajmuje siê t¹ Powierzchnie majdanu wespraw¹ -powiedzia³ nam Wi- wn¹trz grodziska oraz natold Harasim, radny Targów- wierzchnia zosta³yby umocka. Zespo³em ds. Rekonstruk- nione przez dêbowe „po³owicji Grodziska i Osady Podgro- zny” o d³ugoœci 3 m. Takie
dowej na starym Bródnie kie- same elementy zaznaczy³yby
ruje Maciej Œwiderski, prze- miejsca dawnej bramy z X –
XI wieku. Koncepcja zagospowodnicz¹cy rady dzielnicy.
darowania terenu przewiduje te¿
wytyczenie siatki
dróg i œcie¿ek, a
tak¿e projekt gospodarki drzewostanem i renowacjê murawy.
Projekt nie
mo¿e jednak byæ
podstaw¹ dalszych prac, bo
zosta³ oparty na
p³ytkich, a nie poszerzonych badaniach archeologicznych.
Realizacjê
piêknej wizji rekonstrukcji grodziska i osady na
Starym Bródnie
mo¿e, jak beczkê
miodu, zepsuæ
Projekt rekonstrukcji musi ³y¿ka dziegciu. Tak w³aœnie
pogodziæ wymogi ochrony dzia³aj¹ procedury prawne,
konserwatorskiej z potrzeba- zwi¹zane z gruntami Lasku
mi dnia dzisiejszego – atrak- Bródnowskiego. Zgodnie z licjami dla dzieci i doros³ych, stem intencyjnym, podpisaktórzy bêd¹ odwiedzaæ to nym przez w³adze Targówka
miejsce.
z Krajowym Oœrodkiem Badañ
Na zlecenie Gminy Warsza- Dokumentacji i Zabytków, burwa Targówek projekt taki w li- mistrz zobowi¹za³ siê przekastopadzie 2000 roku opraco- zaæ Oœrodkowi wypis z rejewa³a architekt krajobrazu Ewa
M. Borkowska. Projekt
uwzglêdnia zarówno wytyczne konserwatora zabytków,
dotycz¹ce obwa³owañ grodu
i terenu osad podgrodowych,
jak i potrzeby turystyczno-rekreacyjne. Koncepcja przewiduje rozmieszczenie miejsc
wyposa¿onych w sprzêt rekreacyjno-wypoczynkowy w pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej
czêœci terenu, w oddaleniu od
pozosta³oœci grodziska. Rekreacjê lokalizuje w pobli¿u
istniej¹cej œcie¿ki rowerowej,
wzd³u¿ zachodniej granicy polany. Stosownie do wytycznych Wojewódzkiego Konser-

Certyfikat Dewelopera zosta³ przyznany firmie Dolcan za:

CENTRUM OPON:
- wulkanizacja
- sprzeda¿, monta¿
- wymiana opon
- akumulatory
pn.-pt. 8-18, sob. 8-16

W-wa Tarchomin, ul. Œwiderska 115 tel./fax 670-39-67
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¯ycie zaczyna siê...
Zainteresowanie by³o bardzo du¿e. W wyniku rekrutacji
wy³oniono grupê 120 mieszkanek Warszawy po 45. roku
¿ycia, d³ugotrwale bezrobotnych. Wœród nich najwiêcej
by³o kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem, tylko nieliczne
mia³y wykszta³cenie podstawowe.
14 paŸdziernika, na spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym, grupa bêdzie mog³a poznaæ szczegó³y programu
„¯ycie zaczyna siê po 40-tce”.
Spoœród 120 kandydatek wy³oniona zostanie podstawowa,
30-osobowa grupa (oraz 10osobowa rezerwa), która weŸmie udzia³ w zaplanowanych
na pó³ roku szkoleniach.
Celem akcji jest zachêcenie
kobiet do podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, rozwijania kariery zawodowej i podwy¿szania kwalifikacji zawodowych, a w efekcie wypracowanie nowatorskiego modelu roz-

Bielizna
dzienna i nocna
biustonosze
gorsety
body

wijania aktywnoœci zawodowej
kobiet w warunkach gospodarki rynkowej
Program „¯ycie zaczyna siê
po 40-tce” realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL (ang. „równy”). Ma przeciwdzia³aæ dyskryminacji .m.in.
ze wzglêdu na wiek, kobiet w ich
staraniach o pracê.. Daje szansê przywrócenia na rynek pracy
kobiet po 45. roku ¿ycia.

Warszawa, ul. Jagielloñska 12/67
tel./fax: 618-31-19, godziny otwarcia: 10-17

O przebiegu pierwszej edycji Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski bêdziemy
Czytelników informowaæ na
bie¿¹co .Redakcja Nowej Gazety Praskiej jest partnerem
programu „¯ycie zaczyna siê
po 40-tce”, obok Warszawskiego Centrum Demokracji Lokalnej oraz miasta Skar¿ysko Kamienna i dzia³aj¹cych tam organizacji.
K.

WYK£ADZINY DYWANOWE

„AXMINSTER”

APARATY S£UCHOWE
promocja zdrowia!
Masz problem ze s³uchem

• Monta¿ wyk³adzin metod¹ napinania

NFZ
NFZ

i podwójnego klejenia
• Dywany na wymiar

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

ZAPRASZAMY!

Wiêcej
Zielonego

Jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego
Zapewnimy:
√ przegl¹d techniczny oraz porady
√ œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
√ wk³adki uszne
Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!
Przychodnia Specjalistyczna
ul. D¹browszczaków 5A, gabinet 26
Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

618-88-84

Pola Nadziei
Od 1 do 9 paŸdziernika w
Warszawie rusza ponownie
warszawska kampani¹ ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.
Pola Nadziei to ¿onkilowe
symbole pamiêci o osobach
ciê¿ko chorych, a szczególnie
umieraj¹cych. Dla przypomnienia, akcja rozpoczê³a siê
w hospicjach Wielkiej Brytanii.
W Polsce po raz pierwszy do
akcji w 1997r. przyst¹pi³o hospicjum krakowskie.
Celem kampanii jest edukacja spo³eczeñstwa dotycz¹ca
metod pracy z osobami nieuleczalnie chorymi oraz z osobami w ¿a³obie, zbieranie funduszy pomagaj¹cych prowadziæ
w³aœciw¹ opiekê oraz umo¿liwiaj¹cych nieodrzucanie ¿ad-

BUDWIT & KUBACKI S.C.

Firma „Fonem”

50%
TANIEJ

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14
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nego chorego terminalnego
zg³aszaj¹cego siê z terenu naszego dzia³ania (prawobrze¿na czêœæ Warszawy i okolice),
pobudzanie spo³eczeñstwa
(szczególnie m³odzie¿y) do podejmowania postaw altruistycznych, zw³aszcza wobec
cierpi¹cego cz³owieka
Po drugiej edycji akcji warszawskiej (2004/2005) mo¿emy pochwaliæ siê wymiernymi
sukcesami zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Patronat honorowy objêli ksi¹dz biskup oraz wszyscy okoliczni
prezydenci, burmistrzowie
oraz wójtowie. W Warszawie i
w okolicznych miejscowoœciach po dwóch latach jest
coraz wiêcej pól ¿onkilowych.

DarTuz
KABINY, BRODZIKI
GLAZURA, TERAKOTA, GRES
MEBLE £AZIENKOWE
GALANTERIA £AZIENKOWA
SANITARIATY, WANNY

ul. Jagielloñska 2, tel./fax: 619-70-63
Zapraszamy w godzinach: pon-pt 11-18, sob 10-14
Z T¥ REKLAM¥ RABAT!

Na prawobrze¿nej stronie Warszawy zosta³o posadzonych
ponad 20 tys. cebulek ¿onkili
przed urzêdami, w parkach,
przed wieloma szko³ami oraz
w ogródkach osób prywatnych. Dla wielu osób ¿onkilowe „Pola Nadziei” sta³y siê
sposobem uwra¿liwienia na
osoby ciê¿ko chore z chorob¹
nowotworow¹ (na prawobrze¿nej czêœci Warszawy i w okolicznych gminach).
Terminarz akcji:
1-9 paŸdziernika – g³ówne
dni ogólnopolskiego sadzenia
¿onkili w miêdzynarodowej akcji „Pola Nadziei” ,
8 pa¿dziernika na ca³ym
œwiecie koncerty „G³os dla hospicjów”. Nasz Oœrodek i Stowarzyszenie Hospicjum Domowe organizuj¹ w Warszawie
w koœciele pw. Chrystusa Króla ul. Tykociñska koncert o
godz. 18:30
8 pa¿dziernika rozpoczêcie
- Ogólnopolskiej Kampanii
„Hospicjum to te¿ ¿ycie”
Informacje o poprzedniej
akcji „Pola Nadziei” mo¿na
znaleŸæ na naszej stronie
www.hospicjum.domowe.prv.pl
¯onkile (jako symbole akcji)
mo¿na zamawiaæ telefonicznie: tel. 679-67-00 lub poczt¹
elektroniczn¹ e-mail:
hospicjum@marianie.pol.pl
Cebulki ¿onkili mo¿na odbieraæ w Oœrodku Hospicjum Domowe przy ul. Tykociñskiej 27/35.
Osoby odpowiedzialne:
ks. Andrzej Dziedziul
603-872-509,
Barbara Kierska
tel. 679-67-00

Czy w przysz³oœci na pytanie: „Gdzie jest Targówek?” odpowiemy: „Niedaleko Zielonego Zacisza”? Tak¹ refleksj¹
burmistrz Dzielnicy Targówek
Romuald Gronkiewicz podzieli³ siê z uczestnikami uroczystoœci wmurowania aktu erekcyjnego pod etapy D i E osiedla
Zielone Zacisze 23 wrzeœnia.
Do koñca 2006 roku przybêdzie tu 650 mieszkañ. Symboliczny klucz do jednego z nich
wrêczy³ Katarzynie Ostrowskiej

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa bi¿uterii
czyszczenie
zapraszamy 10-18
soboty 10-13
www.jubilermwiniarek.pl

Jacek Zabojszcz, dyrektor generalny inwestora - Turret Poland. W ceremonii uczestniczyli m.in.: Michael Alter, prezes zarz¹du Turret Poland, Tomasz Jankowski, wiceprzewodnicz¹cy zarz¹du Budimex
Dromex – generalnego wykonawcy, Waldemar Rolewski,
prezes PGR Bródno, przedstawiciele Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i Urzêdu
Dzielnicy Warszawa Targówek.

Zielone Zacisze stanie siê
jednym z najwiêkszych, a w
przekonaniu inwestora – tak¿e
naj³adniejszych - nowych osiedli. Sukcesów realizatorom tej
wizji, a mieszkañcom Zielonego
Zacisza – wygód i du¿o s³oñca
¿yczy³ burmistrz. Przy s³onecznej pogodzie mo¿na by³o ogl¹daæ pokazy jazdy konnej ¿o³nierzy i harcerzy. Gdy Kapela Warszawska zagra³a „Budujemy
nowy dom”, nad nowym osiedlem powia³ wiatr... historii. K.

ZDROWIE I RELAKS
DLA DOROS£YCH I DZIECI
Systematyczne 50 minutowe inhalacje w mikroklimatycznej jaskini solnej
wspomagaj¹ leczenie: chorób dróg oddechowych (astma, zapalenia zatok),
chorób laryngologicznych, niedoczynnoœci tarczycy, nerwic, schorzeñ dermatologicznych, spadków odpornoœci na stres, odbudowuj¹ w³asne mechanizmy obronne organizmu, zapobiegaj¹ chorobom dróg oddechowych, grypie, katarowi siennemu.
DLA DZIECI DO LAT 3 SEANS GRATIS

Rezerwacje: 424-99-99, www.almonis.pl
Tarchomin, ul.Œwiatowida 47 lok.16
Specjalna oferta dla emerytów, rencistów i opiekunów z dzieæmi
TYLKO U NAS PRZY ZAKUPIE KARNETU PREZENT!
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mini og³oszenia
NAUKA
ANGIELSKI - nauczycielka,
skutecznie 670-39-78
ANGIELSKI tanio, ka¿dy zakres 0501-362-561
CHEMIA, matematyka 839-3207, 0695-612-825
FORTEPIAN, keybord, œpiew
670-31-89, 0502-935-459
LEKCJE muzyki, 614-28-11,
0695-756-832
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156
NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
NIEMIECKI 633-97-20, 88904-00
POLSKI doœwiadczona nauczycielka 322-60-32
ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowoczesne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty. 618-83-60, 670-29-26,
0602-105-672.
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), urolog (stulejki, wêdzide³ka) psychiatra - akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne, wizyty domowe, bioenergoterapeuta.
Panieñska 4, tel. 619-52-31
US£UGI
ALKO przeprowadzki, us³ugi transportowe 90 gr./km
0694-977-485
ANTENY telewizyjne, radiowe,
satelitarne, solidnie, gwarancja
665-04-89 lub 0601-867-980
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642 96 16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie
i tanio. Tel. 756 52 83 i 0698
916 118
KSIÊGOWA, licencja MF, 46651-24, 0605-544-757
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek automatycznych. Gwarancje serwisowe.
614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
PIERZEMY dywany, wyk³adziny, tapicerkê, profesjonalnie
670-08-56, 0605-726-258
POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
PRACOWNIA poprawek krawieckich. Teksana pasa¿ Œwiatowida 49 paw. 33
PRALKI, lodówki, szybko, tanio, solidnie 679-00-57, 0501587-257
PRANIE dywanów, wyk³adzin,
tapicerki meblowej i samochodowej, schniêcie trzy godziny,
dojazd gratis, 619-40-13, 0502928-147
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
CENY PRODUCENTA
drzwi 5%

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

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

PRANIE pierza i puchu (poduszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17
tel. 619-10-67
PRZEPROWADZKI - wywóz
starych mebli 0668-232-101
TANIE, ekspresowe naprawy
sprzêtu RTV, VIDEO, CD firm
Philips, Sony, Daewoo i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.0015.30, 17.00-21.00 tel. 614-9757
WYKWALIFIKOWANA opiekunka przyjmie opiekê nad
starszymi, chorymi, niepe³nosprawnymi ludŸmi. 670-43-96,
0661-847-796
ZAK£AD œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów,
drzwi dodatkowe, ciêcie blachy.
Ul. Radzymiñska 98, tel 67960-81, 0604-460-142
ZAK£ADANIE spó³ek, odszkodowania 0601-254-894
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19, sobota
10-16.
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa
18, 831-36-48
T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i inne 619-95-86
INNE
KANTOR - lombard, natychmiastowe po¿yczki pod zastaw
- z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej
tel. 678-81-48

KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, gospodarcze, samochodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 87027-83, 0501-550-975
KREDYTY gotówkowe w 15
minut, minimum formalnoœci
617-46-51
WYPO¯YCZALNIA elektronarzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48.
NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Targówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja Mieszkaniowa, ul. Rembieliñska 9 pok. 1. Istnieje od
1991 r. Licencja nr 1193. Szybko! Solidnie! Tanio! www.alfamieszkania.pl, e-mail: alfa@alfamieszkania.pl
NOTARIALNIE du¿y gara¿ murowany ul. Wo³omiñska 0505307-360, 0602-219-012
GASTRONOMIA
WESELA, chrzciny, imprezy
okolicznoœciowe, catering
(obiady domowe z dostaw¹).
Tanio. 0692-600-178

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO
pranie bielizny, firan,
zas³on, fartuchów, koszul

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

tel. 618-96-52
zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

K³opoty pra¿an
Blisko rok temu mieszkañcy
ulicy Olszowej zwrócili siê do
w³adz dzielnicy z proœb¹ o
uporz¹dkowanie nieuprawnionego parkowania samochodów na tej ulicy i w otoczeniu
Szpitala Praskiego. Sytuacja w
najmniejszym stopniu nie uleg³a poprawie.
Mieszkañcy postulowali
ustawienie s³upków, bowiem
poruszanie siê po chodnikach
przy Olszowej jest praktycznie
niemo¿liwe - s¹ one zajête
przez parkuj¹ce auta. OdpowiedŸ Wydzia³u Infrastruktury
dla Dzielnicy Praga Pó³noc
by³a jednoznaczna - Z punktu
widzenia technicznego oraz
przepisów ruchu drogowego
przy ustawianiu s³upków wymagane jest zachowanie co
najmniej 1,5 m skrajni chodnika oraz ustawiany s³upek powinien byæ oddalony od krawê¿nika jezdni o co najmniej
60 cm. W wielu miejscach z
uwagi na ma³¹ szerokoœæ
chodnika przedmiotowe s³upki nie mog¹ byæ ustawione, a
ponadto zgodnie z zaleceniami In¿yniera Ruchu m.st. Warszawy, ustawienie s³upków
nale¿y traktowaæ jako ostatecznoœæ, poniewa¿ utrudniaj¹
przejœcie i s¹ zagro¿eniem
bezpieczeñstwa dla osób starszych, s³abowidz¹cych i dzieci. W tym samym piœmie urzêdnicy wydzia³u informuj¹, ¿e
oznakowanie zabrania parko-

Doradztwo w zakresie spraw karnych i wykroczeñ
Prowadzimy konsultacje prawne dla osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych oraz dla osób których zwierzê (np.: pies, koñ),
by³o poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych
wraz z zastêpstwem w postêpowaniu likwidacyjnym szkód.

Tel. 741-11-45, fax. 618-16-27, kom. 0-697-227-942
ul. Targowa 18 paw.15, e-mail: savea@op.pl

wania pojazdów na ulicy Olszowej pomiêdzy Sierakowskiego i Szpitalem Praskim, tudzie¿ przed szpitalem. Przepisy swoje - ¿ycie swoje, kierowcy jak parkowali auta, tak parkuj¹. Urzêdnicy wydzia³u infrastruktury obiecali mieszkañcom, ¿e zwróc¹ siê do stra¿y
miejskiej i policji z proœb¹ o
objêcie terenu szczególnym
nadzorem i istotnie to uczynili
- odpowiednie pisma zosta³y
wys³ane. Có¿ z tego, skoro
mieszkañcy twierdz¹, ¿e przechadzaj¹cy siê Olszow¹ stra¿nicy miejscy i policjanci nie
nak³adaj¹ mandatów na niezdyscyplinowanych kierowców. Jest jeszcze jeden, bardzo dolegliwy problem w otoczeniu Szpitala Praskiego dzicy parkingowi lub tzw. stacze kieruj¹cy ruchem. Najczêœciej s¹ nietrzeŸwi, wymuszaj¹
pieni¹dze, swoje potrzeby za³atwiaj¹ wprost na ulicy, czêsto na oczach przechodniów.
Polecamy ich uwadze policjantów i stra¿ników miejskich.
Mieszkañcy ulic Olszowej i
Blaszanej prosili równie¿ w³adze dzielnicy o zmianê organizacji sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu alei Solidarnoœci
z ulic¹ Sierakowskiego. Zielone œwiat³o na przejœciu dla pieszych „przy misiach” œwieci
stanowczo zbyt krótko. Ludzie
starsi, mniej sprawni, matki z
wózkami nie maj¹ szans pokonaæ przejœcia w jednym podejœciu. Ba - maj¹ z tym problem
nawet osoby m³ode i zdrowe.
Odpowiednie pismo zosta³o
skierowane przez wydzia³ infrastruktury do Zarz¹du Dróg
Miejskich. Przypominamy, ¿e
by³o to blisko rok temu. Zielone œwiat³o wci¹¿ œwieci zbyt
krótko.
(egu)

Gimnazjum nr 145 im. Jana Paw³a II w listopadzie prze¿ywaæ bêdzie swoje œwiêto w³aœnie mija 5 lat od nadania szkole imienia Jana Paw³a II.
Z tej okazji chcielibyœmy w szczególny sposób uczciæ pamiêæ Ojca Œwiêtego. Pragniemy
urz¹dziæ Izbê Pamiêci, w której znalaz³yby siê pami¹tki zwi¹zane z Naszym Patronem oraz z
wydarzeniami Sierpnia 1980r.
Zwracamy siê z proœb¹ do wszystkich ¿yczliwych ludzi, którzy posiadaj¹ pami¹tki zwi¹zane
z osob¹ Ojca Œwiêtego oraz z narodzinami „Solidarnoœci”, aby zechcieli nam pomóc w urz¹dzeniu ekspozycji. Bêdziemy bardzo wdziêczni za okazan¹ pomoc, a nasi uczniowie bêd¹
mieli lepsz¹ mo¿liwoœæ zapoznania siê z wyj¹tkowymi kartami wspó³czesnej historii Polski.
Gimnazjum nr 145 im. Jana Paw³a II ul. Krasiczyñska 4/6, tel./fax (0-22) 675-63-03

Wydma czy ulica?
Powracamy dzisiaj do tematu rozbudowy wêz³a drogowego na bia³o³êckim osiedlu Nowodwory-Winnica. Do redakcji
NGP wp³yn¹³ apel warszawskich towarzystw ekologicznych, skierowany do w³adz
Dzielnicy Warszawa - Bia³o³êka, krytykuj¹cy projekt przed³u¿enia ulicy Œwiatowida przez
Wydmê Nowodworsk¹ i sugeruj¹cy rozpatrzenie alternatywnych wariantów lokalizacji ulicy.
Niedawno w rejonie wydmy
zbudowano ulicê Dierzgoñsk¹
i po³¹czono j¹ z ulic¹ Œwiatowida. Obecnie rozpoczê³y siê
prace maj¹ce na celu kontynuacjê ulicy Œwiatowida, przez
œrodek wydmy w kierunku ulicy Modliñskiej.
Przedstawiciele warszawskich organizacji ekologicznych
– Zielone Mazowsze, Towarzystwa Turystów, Przyrodników i
Krajoznawców oraz Ligi Ochrony Przyrody – zwracaj¹ uwagê
na niezwykle cenne walory przyrodnicze Wydmy Nowodworskiej. Twierdz¹ oni, ¿e wydmy
stanowi¹ rzadkie formy krajobrazu w aglomeracji warszawskiej.
Nieliczne z nich, jako paraboliczne wa³y usypane z piasków, zachowa³y siê w pierwotnej formie
w okolicy M³ocin, Rembertowa i
w³aœnie Bia³o³êki.
Wydma Nowodworska jest
obiektem szczególnym dla
miasta, równie¿ ze wzglêdu na
porastaj¹cy j¹ las wydmowy,
unikalny w Warszawie. Wed³ug
ustaleñ planu zagospodarowania przestrzennego las ten
wchodzi w sk³ad lasów ochronnych Warszawy oraz podstawowego systemu terenów zieleni miejskiej stolicy.
Ekolodzy bij¹ na alarm, ¿e
obecna ingerencja zniszczy
bezpowrotnie naturaln¹ rzeŸbê
wydmy, w sposób ostateczny
przerwie ci¹g³oœæ powi¹zañ
przyrodniczych, a tak¿e spowoduje powolne zamieranie cennych ekosystemów wraz z rosn¹cymi tu drzewami pomnikowymi. Przedstawiciel Zielonego
Mazowsza Krzysztof Moreñ
oraz prezes Towarzystwa Turystów Przyrodników i Krajoznawców, Artur Ponikiewski przekonuj¹, ¿e planuj¹c rozwój infrastruktury lokalnej powinno siê
braæ pod uwagê dobro dziedzictwa przyrody i znaleŸæ sposób,
aby omin¹æ wydmê, która jest
atutem przyrodniczym dzielnicy.
Z proœb¹ o wyjaœnienie tych
kwestii zwróciliœmy siê do burmistrza Dzielnicy WarszawaBia³o³êka Jerzego Smoczyñskiego i zastêpcy burmistrza –
Tadeusza Semetkowskiego.
-Przed³u¿enie ulicy Œwiatowida planowane by³o ju¿ w latach 70 – powiedzia³ Jerzy
Smoczyñski. – Plany te powtórzone zosta³y w roku 1990. Nie
jest wiêc to inwestycja nowa.
Budowa drogi od ratusza do
Modliñskiej trwa ju¿ 9 lat.

- Z drugiej strony, Wydma
Nowodworska to ¿aden przyrodniczy unikat – doda³ Tadeusz
Semetkowski. – W latach 194647 by³a tam chemiczna fabryka
Spiessa. Jeszcze teraz mo¿na
zobaczyæ betonowe p³yty i kamienie, œwiadcz¹ce o przemys³owej przesz³oœci tych okolic.
Stare mapy, które Bia³o³êka
otrzyma³a w darze od dzielnicy Berlina - Lichtenbergu, bardzo wyraŸnie pokazuj¹ zmiany
osadnictwa i uwarunkowania
przestrzenne tej czêœci doliny
Wis³y. Charakterystycznym
elementem tutejszego krajobrazu s¹ piaszczyste nadrzeczne wydmy. Wydma Nowodworska ci¹gnie siê do samego Nowego Dworu. Na jej
terenie znajduje siê stara zabudowa. Przy wytyczaniu ulic
nie sposób jej omin¹æ. Ulica
Modliñska przechodzi przez tê
wydmê, jak równie¿ ulica Topolowa, Mehoffera i Sprawna.
Przebicie ulicy Œwiatowida tak¿e musi byæ przeprowadzone,
i ¿eby nie wiem jak siê staraæ,
zawsze natrafi siê na wydmê.
Rozporz¹dzenie Wojewody
Mazowieckiego o terenach
Warszawskiego Obszaru Chronionego z 1997 r. i weryfikowane w 2001 r. nie obejmuje Wydmy Nowodworskiej specjaln¹
ochron¹. Istnieje te¿ opinia
Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody z 19 grudnia 2003 r.
informuj¹ca, ¿e teren w rejonie
ulicy Œwiatowida nie znajduje
siê w rejestrze wojewody jako
pomnik przyrody. Wojewódzki
Konserwator Przyrody nie zg³asza te¿ uwag do planowanej
inwestycji, uznaj¹c j¹ za zgodn¹
z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania m. st. Warszawy.
- W planach by³ tak¿e Trakt
Nadwiœlañski, którego budowy
chcemy zaniechaæ – mówi burmistrz Jerzy Smoczyñski – zosta³ przez nas negatywnie zaopiniowany i miasto siê z niego wycofa. Doceniamy atrakcyjne walory tego terenu.
Chcemy na okolicznych 7 hektarach urz¹dziæ park.
U podnó¿a wydmy po³o¿one
jest niewielkie jeziorko, pozosta³oœæ dawnego koryta Wis³y. Teren jest wiêc naturalnie predysponowany do pe³nienia roli parku. 20-30 lat temu, kiedy budowano kanalizacjê na Tarchominie, wody gruntowe znacznie siê
obni¿y³y. Jeziorko zaczê³o wysychaæ. Zniknê³oby zupe³nie,
gdyby nie by³o zasilane.
- Chcemy je oczyœciæ, pog³êbiæ, wy³o¿yæ foli¹, wokó³ dosadziæ szlachetniejsze drzewa –
zapewnia wiceburmistrz Tadeusz Semetkowski.
Jednym z zarzutów ekologów by³o w³aœnie wyciêcie,
przy okazji budowy, wydmowego lasu. Prezes Artur Ponikiewski twierdzi, ¿e stare, zdrowe
drzewa zosta³y wyciête bezprawnie, a drewno z nich po-

Zdrowie kobiet
W Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego istnieje mo¿liwoœæ wykonania bezp³atnego badania mammograficznego w ramach realizowanego przez Pracowniê „Populacyjnego programu wykrywania raka metod¹
mammografii przesiewowej w Polsce 2005”
Do programu mog¹ zg³aszaæ siê bez skierowania kobiety w
wieku 50–69 lat, które nie mia³y wykonywanej mammografii w
ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy. Na badania nale¿y zg³aszaæ siê
z numerem PESEL i dowodem ubezpieczenia w NFZ. Zapisy i
szczegó³owe informacje w Rejestracji Zak³adu Ultrasonografii
oraz po numerem telefonu: 326–54–81w godz. 11-17

zyskane przygotowane tak,
aby zani¿yæ jego wartoœæ. Jednak zgodnie z opini¹ Konserwatora Przyrody na wydmie nie
by³o starych, pomnikowych
drzew. Wydma poroœniêta jest
dosyæ m³odymi brzozami. Znajduj¹ce siê w okolicy pomniki
przyrody pozosta³y nietkniête.
Wszystko odby³o siê, jak widaæ, zgodnie z prawem. Sk¹d
wiêc te protesty ekologów i niepokój mieszkañców? Poniewa¿
tereny zielone w nasze dzielnicy, zwanej jeszcze ci¹gle Zielon¹ Bia³o³êk¹ kurcz¹ siê w zastraszaj¹cym tempie. Poniewa¿
szkoda jest ka¿dego drzewa,
które wyci¹æ mo¿na w piêæ minut, ale które roœnie kilkadziesi¹t lat. Wœród tych drzew
mieszka³y pewnie jakieœ drobne zwierzêta, które teraz musz¹
siê gdzieœ przenieœæ.
Towarzystwo Turystów,
Przyrodników i Krajoznawców
wykona³o wstêpn¹ waloryzacjê
botaniczn¹ terenu. Nie zd¹¿y³o natomiast zrobiæ pozosta³ych ekspertyz, np. w zakresie
wystêpowania zwierz¹t. I to jest
nastêpny zarzut ekologów.
Trzeba zgromadziæ pe³n¹ dokumentacjê, przekonaæ siê, jakie gatunki p³azów, gadów czy
gryzoni tam ¿yj¹. Byæ mo¿e,
nowa ulica przecinaæ bêdzie
trasê migracji ma³ych zwierz¹t,
przechodz¹cych od jeziorka na
³¹ki za ulic¹ Leœnej Polanki.
-Teren wydmy to typowa
strefa ekotonowa (miejsce kontaktu dwóch biocenoz), taki
ekologiczny kocio³, gdzie przemieszczaj¹ siê ró¿ne gatunki
zwierz¹t – mówi Artur Ponikiewski, prezes Towarzystwa
Turystów, Przewodników i Krajoznawców.
Prace budowlane trwaj¹.
Teraz chodzi o to, ¿eby nie by³o
na jezdni rozjechanych zwierz¹t. Mo¿na tego dopilnowaæ.
Robi siê maleñkie przepusty
pod powierzchni¹ drogi, na
wysokoœci 10-15 cm. Takie rozwi¹zania zastosowane zosta³y
w okolicach Ojcowa i znakomicie zdaj¹ egzamin
Organizacje ekologiczne zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ siê stara³y
wykonaæ pe³n¹ dokumentacjê
terenu Wydmy Nowodworskiej,
szczególn¹ opiek¹ obejm¹
star¹ lipê przy ul. Leœnej Polanki (wiek drzewa obliczony
zosta³ na 208-220 lat), przypilnuj¹, aby uzupe³nione zosta³y
brakuj¹ce tabliczki na zabytkowych drzewach.
Na szczêœcie, w tych ostatnich postulatach w³adze dzielnicy s¹ zgodne z opini¹ ekologów i zapewniaj¹, ¿e zabytkowe drzewa bêd¹ nale¿ycie
chronione. Wszystkim nam
przecie¿ zale¿y, ¿ebyœmy
mieszkali w zieleni. Ale równie¿
zale¿y nam na tym, aby w miarê szybko, bez korków dojechaæ do pracy. Trzeba sobie
zdaæ sprawê, ¿e ¿yjemy w mieœcie, które bêdzie siê nieuchronnie rozwijaæ. Powstaj¹
nowe osiedla i trzeba zbudowaæ do nich drogi dojazdowe.
Nie ma od tego odwrotu.
Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e
rozwój gospodarczy nie mo¿e
usprawiedliwiaæ niszczenia
œrodowiska naturalnego. Nale¿y wybieraæ takie rozwi¹zania,
¿eby i cz³owiek, i przyroda, której zreszt¹ jest on czêœci¹,
mogli zgodnie egzystowaæ.
Joanna Kiwilszo

Powyborcze reminiscencje

nowa gazeta praska

dowiemy siê zapewne po ukazaniu siê tego wydania NGP.
W jakiej Polsce przyjdzie
nam ¿yæ przez najbli¿sze lata
- zobaczymy.
Dziœ zwyciêskie PiS i PO
posiadaj¹ wystarczaj¹c¹ wiêkszoœæ, by powo³aæ stabilny
rz¹d, s¹ bliskie wiêkszoœci
konstytucyjnej pozwalaj¹cej na
jej zmianê.
Przypomnê jednak, ¿e osi¹gnê³y j¹ przy najni¿szej frekwencji w wyborach parlamentarnych od 15 lat, a wynios³a
ona oko³o 40%. Znaczy to ni
mniej, ni wiêcej, ¿e ponad 60%
wyborców pozosta³o w domach, to oko³o 18 milionów
Polaków. To tak¿e sygna³ dla
zwyciêzców, ¿e ich mandat jest
mniejszoœciowy, a milcz¹ca
wiêkszoœæ nie musi akceptowaæ ich pomys³ów na Polskê.
Za niespe³na dwa tygodnie,
9 paŸdziernika, I tura wyborów
prezydenckich. Ja osobiœcie,
po wycofaniu siê W³odzimierza
Cimoszewicza, nie mam w
nich swojego kandydata, st¹d
rozumiem milcz¹c¹ wiêkszoœæ,
która nie wziê³a udzia³u w wyborach parlamentarnych. Moj¹
opiniê podziela wiele osób, z
którymi rozmawiam. Jest to,
nad czym bolejê, klasyczny
walkower.

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 510-36-66

Pisz¹c ten felieton w nocy z
niedzieli na poniedzia³ek podobnie jak Pañstwo znam jedynie przybli¿one i wstêpne
rezultaty wyborczych zmagañ
og³oszone w wieczorach wyborczych TVP i TVN.
Nie znam tak¿e swoich wyników indywidualnych. Pragnê
jednak korzystaj¹c z okazji podziêkowaæ wszystkim, którzy
zdecydowali siê oddaæ na
mnie swój g³os. Z pewnoœci¹
nie by³ on zmarnowany. Pragnê tak¿e podziêkowaæ
wszystkim osobom, które pomaga³y mi w tej kampanii: bez
Was i Waszej ¿yczliwoœci nie
by³aby ona mo¿liwa.
Jak wynika ze wstêpnych
sonda¿y, w tych wyborach
zwyciê¿y³y PiS i PO.
Nie sprawdzi³y siê jednak
przewidywania tych, którzy liczyli na wyeliminowanie ze
sceny politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. SLD nie
podzieli³ wiêc losu AWS, któremu wyborcy w 2001 roku
pokazali czerwon¹ kartkê. Pomiêæ ludzka jest jednak zawodna i byli ludzie AWS pod
nowymi szyldami PO i PiS do
parlamentu ponownie weszli.
SLD osi¹gn¹³ trzeci wynik w
tych wyborach i znalaz³ siê na
przys³owiowym pudle.
Gorszy wynik ni¿ powszechnie oczekiwano otrzyma³a
LPR, która utraci³a poparcie
ojca Rydzyka, a czêœæ jego
elektoratu przej¹³ Ruch Patriotyczny, w ostatniej chwili zmontowany przez Olszewskiego i
Macierewicza. WyraŸnie widaæ, ¿e aktywiœci lansowanej
przez Giertycha M³odzie¿y
Wszechpolskiej nie zyskali zaufania elektoratu. Ni¿sze wyniki ni¿ oczekiwano otrzyma³a
Samoobrona po serii skandali
z kupowaniem miejsc na listach i wycinaniem przez Leppera starych dzia³aczy. Po raz
kolejny w dziejach Rzeczypospolitej do parlamentu na pograniczu progu wyborczego
wesz³o PSL, którego wiejski
elektorat rozproszy³ siê, g³osuj¹c od prawa do lewa. Ostatnia partia klasowa musi wiêc
pilnie baczyæ, by po kolejnych
wyborach nie przejœæ do lamusa historii.
Progu wyborczego nie przekroczy³y, co od dawna wykazywa³y sonda¿e ( w tym zakresie by³y doœæ jednoznaczne i
zgodne) Partia Demokratyczna i SdPL.
Na nic siê wiêc zda³y próby
zmiany szyldu przez dzia³aczy
by³ej Unii Wolnoœci i próby
aliansu z libera³ami, którzy
opuœcili SLD. Tak¿e dzia³acze
SdPL na czele z Markiem Borowskim nie zdo³ali przekonaæ
do swojego programu, który
niewiele ró¿ni siê od za³o¿eñ
SLD, a partia ta traktowana
jest jako klasyczna fronda.
O pozosta³ych ugrupowaniach nie bêdê siê wypowiada³, s¹ one bowiem marginalnym elementem polskiej sceny politycznej.
Komu bêdzie powierzona
misja formowania rz¹du, jaki
bêdzie jego sk³ad, kto personalnie uzyska³ mandat - o tym
Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯
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ul. Jagielloñska 88
tel. 676

20 17
676 11 73

czynne pn.-pt. godz. 8-16

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

Zapowiada siê wiêc - oby
nie - cztery lata dominacji prawicy w parlamencie i piêcioletnia prezydentura Tuska lub
Kaczyñskiego. Mo¿liwe warianty obracaj¹ siê w ramach wielkiej czwórki – Kaczyñscy, Tusk
i Rokita, a najbardziej prawdopodobny jest nastêpuj¹cy: premier Jaros³aw Kaczyñski, prezydent Donald Tusk.
Obyœmy zdrowi byli.
Ireneusz Tondera
radny woj. mazowieckiego
przewodnicz¹cy
klubu radnych SLD
PS. A teraz, drodzy kandydaci do parlamentu wszystkich
opcji, uprz¹tnijmy swoje plakaty, które strasznie zaœmiecaj¹
Warszawê.

Zapraszamy! Nowoœci!
www.sld-pragapolnoc.pl






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

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!
Prosto z mostu

W oparach
propagandy
Ostatnie tygodnie przynios³y
kilka wiadomoœci, które - wydawa³oby siê – powinny przypieczêtowaæ obraz Lecha Kaczyñskiego w oczach wyborców. S¹d potwierdzi³ decyzjê
Urzêdu Zamówieñ Publicznych stwierdzaj¹c¹, ¿e przetarg na projekt budowy Mostu
Pó³nocnego zosta³ nieprawi-

Krzysztof Pater radzi

Jak wyliczyæ kapita³ pocz¹tkowy?
Kapita³ pocz¹tkowy to nasz
dorobek emerytalny uzyskany
w starym systemie emerytalnym do koñca 1998, ale przeliczony wed³ug regu³ zreformowanego systemu emerytalnego. Kwota kapita³u jest w
ka¿dym przypadku obliczana
na dzieñ 1 stycznia 1999 i z
t¹ dat¹ jest zapisana na naszym indywidualnym koncie w
ZUS. Kapita³ jest wiêc traktowany tak, jakby w tym dniu
wp³ynê³a na nasze konto
sk³adka i nie jest istotny czas,
w którym kapita³ zosta³ faktycznie obliczony przez ZUS,
wiêc nawet jeœli zostanie obliczony w 2006 bêdzie dopisany do naszego konta z dat¹
1 stycznia 1999.
Kapita³ pocz¹tkowy jest
ustalany dla osób urodzonych
od dnia 1 stycznia 1949 i jego
wysokoœæ zale¿y - w g³ównej
mierze - od udokumentowanych okresów sk³adkowych i
niesk³adkowych (przed 1
stycznia 1999). Jeœli suma
owych okresów jest krótsza
ni¿ 6 miesiêcy i 1 dzieñ kapita³ nie mo¿e byæ ustalony.
Okresy sk³adkowe to takie, w
których dokonywaliœmy samodzielnych wp³at na ubezpieczenie spo³eczne, kiedy
dokonywa³ tego za nas zatrudniaj¹cy nas pracodawca,
kiedy wykonywaliœmy okreœlone rodzaje pracy zarobkowej - praca nak³adcza, na
umowê agencyjn¹ lub umowê
zlecenie, ale równie¿ okresy
pobierania zasi³ku dla bezrobotnych czy zasi³ku macierzyñskiego. Okresy niesk³adkowe to takie, w których
sk³adka na ubezpieczenie
spo³eczne nie zosta³a op³acona - kiedy np. pobieraliœmy
zasi³ek chorobowy, opiekuñczy, zdobywaliœmy wiedzê na
wy¿szej uczelni, korzystaliœmy z urlopu wychowawczego.
Do wyliczenia naszego kapita³u pocz¹tkowego potrzebne s¹ dokumenty potwierdzaj¹ce te okresy. Najczêœciej
zbieramy potwierdzenia wysokoœci zarobków i okresu
zatrudnienia na drukach ZUS
Rp-7, które na nasz¹ proœbê
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ma obowi¹zek wystawiæ ka¿dy by³y pracodawca. Wpisy w
starej legitymacji ubezpieczeniowej, czy ró¿nego rodzaju
zaœwiadczenia jak np. te wystawiane przez wy¿sze uczelnie stanowi¹ równie¿ podstawê do obliczeñ. Musimy jak
najszybciej zgromadziæ
ca³¹ swoj¹ dokumentacjê.
Jeœli tego nie zrobimy - ryzykujemy utratê czêœci emerytury, choæby z tego powodu,
¿e archiwum w by³ym zak³adzie pracy zostanie zniszczone np. w wyniku po¿aru albo
dokumenty zostan¹ zagubione. ZUS wylicza kapita³ pocz¹tkowy na podstawie dokumentów, które zbieramy,
ale w kompletowaniu dokumentacji pomaga nam pracodawca. Jeœli nie wiemy,
jaki rodzaj dzia³alnoœci stano-

wi podstawê do wyliczenia
kapita³u pocz¹tkowego i jak
to udowodniæ pytajmy pracodawcê, a jeœli ju¿ nie pracujemy - pytajmy w ZUS. Zgromadzone dokumenty s¹
przekazywane przez naszego obecnego pracodawcê
w terminie wyznaczonym
mu przez ZUS. Aby pracodawca móg³ to zrobiæ, musi
zmobilizowaæ swoich pracowników do dzia³ania, wyznaczaj¹c termin na zgromadzenie dokumentów. Osoby, które nie maj¹ pracodawcy, bo
np. nie pracuj¹ lub prowadz¹ samodzieln¹ dzia³alnoœæ - dostarczaj¹ wszystkie dokumenty bezpoœrednio do ZUS. Ustalenie wartoœci kapita³u pocz¹tkowego
nastêpuje w formie decyzji
ZUS.

d³owo przeprowadzony. Przypomnê, ¿e Urz¹d zarzuca³ komisji przetargowej m. in. z³amanie zasady anonimowoœci
przy rozpatrywaniu prac.
Okaza³o siê te¿, ¿e wniosek
o dofinansowanie budowy
oczyszczalni œcieków „Czajka”
z funduszy unijnych okaza³ siê
kompromituj¹co niekompletny.
Brakuje w nim m. in. decyzji
lokalizacyjnej i raportu o konsultacjach spo³ecznych. Mo¿e
to cieszyæ mieszkañców Bia³o³êki protestuj¹cych przeciw
oczyszczalni, ale kolejny raz
pokazuje nieudolnoœæ urzêdników Prawa i Sprawiedliwoœci.
Wniosek w sprawie oczyszczalni zapewne mia³ na myœli
Kaczyñski, gdy w swoim klipie
wyborczym chwali³ siê: „Negocjujê z Bruksel¹ a¿ miliard na
inwestycje z funduszy europejskich!” Trzeba wiedzieæ, ¿e
przyznanie dotacji unijnej negocjuje siê w Polsce, a w³aœciwie
to siê nie negocjuje, tylko wype³nia wniosek i czeka na decyzjê. Z „Bruksel¹” Kaczyñski
próbuje wyb³agaæ mo¿liwoœæ
dos³ania po terminie brakuj¹cych dokumentów i ekspertyz
w³aœnie dotycz¹cych „Czajki”.
Nawiasem mówi¹c, w sytuacji, gdy Kaczyñski uzyska³ dla
Warszawy w ogóle bardzo
ma³o funduszy unijnych, trzy
razy mniej ni¿ np. Bydgoszcz,
chwalenie siê tym w klipie wy-

borczym przy okazji kolejnego
Ÿle sporz¹dzonego wniosku,
œwiadczy o niebywa³ym tupecie prezydenta.
Jest to jednak tupet wykalkulowany, wynikaj¹cy z przekonania, ¿e k³amstwo sto razy
powtórzone staje siê prawd¹.
Oto w ostatni¹ sobotê, w dzieñ
ciszy wyborczej, jedna z gazet
zamieœci³a euforyczny reporta¿ o Szybkiej Kolei Miejskiej.
„Poci¹g sun¹³ po szynach, nie
ma w tym przesady, niemal jak
s³ynne francuskie TGV, tylko
trochê wolniej” – napisa³
¿urnalista, którego informujê,
¿e TGV jeŸdzi dziesiêæ razy
szybciej od poci¹gu, który na
potrzeby kampanii wyborczej
jednorazowo przewióz³ dziennikarzy, po czym wróci³ na
bocznicê. „Z czystym sumieniem wszystkim mogê poleciæ
korzystanie z Szybkiej Kolei
Miejskiej” – pisa³ dalej dzielny
¿urnalista...
Mi³ych czytelników, którzy
ulegli truj¹cemu czarowi propagandy sukcesu, informujê, ¿e
w Warszawie ¿adnej Szybkiej
Kolei Miejskiej nie ma. Zapraszam na najbli¿szy dworzec.
Maciej Bia³ecki
radny woj. mazowieckiego
maciej@bialecki.net.pl

A dlaczego nie ....
fontanna di Trevi
w centrum Pragi
Bywa, ¿e zarz¹dzanie nieruchomoœciami mêczy i wtedy
pozostawiaj¹c sprawy w rêkach administratora wybieramy siê na urlop lub idziemy na
spacer po Pradze.
W³aœnie w czasie jednego z
takich spacerów po Parku Praskim, koñcz¹cym siê od strony Alei Jana Paw³a II wybiegiem dla misiów, przyszed³ mi
do g³owy pomys³ na zagospodarowanie wygl¹daj¹cego na
nieczynny wybiegu.

Skala budowli jest na tyle
du¿a, ¿e mo¿na sobie wyobraziæ w tym miejscu fontannê o
wielkoœci porównywalnej z
rzymsk¹ di Trevi. Dziel¹c siê z
Pañstwem takim spostrze¿eniem myœla³em g³ównie o tym,
jak stworzyæ w mieœcie miejsce
magiczne, które przyci¹ga³oby
ludzi i sprawia³oby, ¿e miasto
sta³oby siê im bli¿sze. Takie
miejsce zaczê³oby funkcjonowaæ jako przestrzeñ spo³eczna, w której ludzie chêtnie

przebywaliby i chcieliby
prze¿ywaæ
tam rzeczy
dla siebie
wa¿ne chocia¿by takie
jak spacer z
poœlubionymi w³aœnie ¿on¹ czy
mê¿em. S¹dzê, ¿e stworzenie
takiego miejsca naprzeciwko
katedry œw. Floriana przy wejœciu do Parku Praskiego jest
pomys³em godnym rozwa¿enia przez w³adze dzielnicy i
miasta.
Oczywiœcie, di Trevi jest tylko zachêt¹ do zaprojektowania dzie³a oryginalnego, które
nada³oby miejscu jego niepowtarzalny charakter, a nie do
prostego naœladownictwa.
Moim zdaniem, znajd¹ siê architekci, którzy podejm¹ to wyzwanie chocia¿by po to, abyœmy na nowo mogli cieszyæ siê
naszym miastem nie uciekaj¹c
z niego do centrów handlowych, które poprzez tworzenie
atrap i dekoracji miejskich

przyci¹gaj¹ nas równie¿ tym,
¿e odwo³uj¹ siê one do naszej
têsknoty za zbudowan¹ na
skalê ,,ludzk¹” przestrzeni¹
miejsk¹.
Mam nadziejê, ¿e wybacz¹
mi Pañstwo tê dygresjê. Nie
oznacza ona, ¿e przesta³em
interesowaæ siê zarz¹dzaniem
nieruchomoœciami. Przez
chwilê tylko wróci³em do mojego drugiego zawodu in¿yniera budowlanego i zainteresowañ architektur¹.
Wracaj¹c jednak na podwórko zarz¹dzania nieruchomoœciami, zapraszam wszystkich
zainteresowanych tym tematem do mojego biura na Zielonym Zaciszu tel. 301-10-02,
adres mailowy: jozef.kazinski@euro-profil.dmkhost.net

8 nowa gazeta praska
Najstarsze domy Nowej Pragi (cz. 1)

Pa³acyk Konopackiego
Przegl¹daj¹c zamieszczony
ostatnio na stronach internetowych Urzêdu Dzielnicy wykaz
obiektów zabytkowych na Pradze Pó³noc, z zadowoleniem
odnotowa³em uznanie za zabytek lub rozpoczêcie procedury
uznania za prawem chroniony
zabytek kilkunastu nowych
obiektów i to tylko w ci¹gu 2004
i 2005 r. Musi to cieszyæ mi³oœników historii dzielnicy,
zw³aszcza ¿e nowych wpisów
obiektów z terenu Pragi do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie odnotowywano od kilku lat.

£¹cznie w granicach administracyjnych wspó³czesnej dzielnicy znajduje siê obecnie oko³o
piêædziesiêciu obiektów uznanych za zabytek lub oczekuj¹cych na zakoñczenie procedury wpisu do rejestru. Na marginesie dodajmy, ¿e na liœcie tej
nadal figuruje kamienica przy
Targowej 22 róg Kijowskiej, która nie istnieje od ok. 35 lat (!).
Cenny, pochodz¹cy z lat 20.
XIX w. obiekt, zosta³ niestety
barbarzyñsko rozebrany mimo
uznania go za chroniony zabytek w 1965 roku.
Wœród nowych zabytków,
wpisanych do rejestru 18 maja
2005 r., znalaz³ siê jeden z cenniejszych dla historii Pragi, a
tak¿e ca³ego miasta budynków
– tzw. pa³acyk Konopackiego
przy ul. Strzeleckiej 11/13 na
Nowej Pradze. Jest to obiekt
powsta³y pomiêdzy 1861 a
1866 rokiem, w okresie narodzin i pierwszych lat rozwoju
Nowej Pragi. Tak zwany pa³acyk powsta³ dla w³aœciciela i za³o¿yciela dzielnicy Ksawerego
Konopackiego, przedsiêbiorczego cz³owieka, który wykorzystuj¹c budowê linii kolejowej
³¹cz¹cej Warszawê z Petersburgiem i wzrost cen gruntów
w pobli¿u nowego Dworca Petersburskiego (dziœ Warszawa
Wileñska), wytyczy³ na nale¿¹cym do siebie terenie sieæ ulic
i zacz¹³ z zyskiem i na dobrych
warunkach sprzedawaæ posesje pod zabudowê. Ulica Œrodkowa oraz jej skrzy¿owanie z
ulic¹ Strzeleck¹ by³y wówczas
najwa¿niejszym miejscem osady. Obok domu Konopackiego
powsta³y równie¿ w tym samym okresie dwa zachowane
do dziœ budynki – naro¿na kamienica przy Œrodkowej 22
(inny jej adres to Strzelecka 22)
oraz dom przy Œrodkowej 20.
Wszystkie trzy obiekty, najstar-

Z.P.U.H. Edyta

sze na Nowej Pradze, mimo
up³ywu prawie pó³tora wieku i
czêœciowych przebudów dotrwa³y do naszych czasów, tworz¹c zespó³ cenny dla historii
ca³ej Warszawy. W pierwszej
czêœci artyku³u przyjrzymy siê
bli¿ej tzw. pa³acykowi Konopackiego, uznanemu ostatnio
za zabytek, a w drugiej zostan¹
zaprezentowane dwa pozosta³e domy, które tak¿e powinny
zostaæ objête ochron¹ prawn¹.
Dynamiczny rozwój Nowej
Pragi tu¿ po jej powstaniu odbi³
siê szerokim echem w prasie
warszawskiej. Opisywano

nowe ulice i domy, zachwalano plany Konopackiego i liczono zyski inwestuj¹cych w tutejsze grunty. Artyku³owi w Tygodniku Ilustrowanym towarzyszy³y ryciny, na których widoczne s¹ miedzy innymi trzy interesuj¹ce nas obiekty.
Zbudowany wzd³u¿ ulicy dom
Konopackiego, zaczêto ju¿ w
póŸniejszych czasach nazywaæ
pa³acykiem, a to ze wzgl¹du na
jego okaza³oœæ i dekoracyjnoœæ,
wyró¿niaj¹c¹ go na tle innych
budynków Nowej Pragi, zw³aszcza w pierwszych dekadach istnienia dzielnicy, któr¹ do Warszawy przy³¹czono w 1891
roku. Wzniesiony na planie prostok¹ta, ma dodane niewielkie
aneksy do elewacji tylnej oraz
bocznej elewacji pó³nocnej.
Jego jedenastoosiowa fasada
zwrócona jest ku ul. Œrodkowej.
Zwraca uwagê, prawie kompletnie zachowany, pierwotny wystrój elewacji od strony obydwu
ulic. Przetrwa³y opaski okienne,
profilowane gzymsy, a nawet
dwa ¿eliwne balkony. W porównaniu z rycin¹ z 1867 r., brakuje dziœ dekoracji nad oknami
pierwszego piêtra, a s¹ one
jeszcze widoczne na fotografii
z 1892 roku, któr¹ wykonano
dokumentuj¹c skutki po¿aru
szalej¹cego w s¹siednim kwartale ulic. Zapewne tak du¿a bu-
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dowla nie mog³a byæ wy³¹cznie
zamieszkiwana przez Konopackiego i jego bliskich. Wskazywa³oby na to umieszczenie kilku niezale¿nych wejœæ do budynku, obs³uguj¹cych poszczególne czêœci domu. Je¿eli uk³ad
pomieszczeñ nie uleg³ gruntownym zmianom, a nic o takowym
nie wiemy, znaczy³oby to, ¿e
czêœæ lokali Konopacki udostêpnia³ zamo¿niejszym najemcom. Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e
wnêtrza tzw. pa³acyku z potocznym rozumieniem „wnêtrz pa³acowych” nie mia³y nigdy nic
wspólnego.
Jedno z wejœæ znajduje siê
od strony ul. Strzeleckiej. Kolejne umieszczone zosta³o poœrodku elewacji tylnej i prowadzi na klatkê schodow¹, obs³uguj¹c¹ po dwa mieszkania na
ka¿dej kondygnacji. Trzecie
wejœcie mieœci siê w aneksie
przyleg³ym do elewacji pó³nocnej. Niewykluczone, ¿e ono
w³aœnie prowadzi³o do mieszkania samego Konopackiego.
Na rycinie widaæ znajduj¹c¹ siê
obok bramê prowadz¹c¹ z ulicy na teren posesji (brama ta,
której filary wieñczy³y wazony,
nie zachowa³a siê). Aneks pó³nocny, którego elewacjê prze-

ciêto na poziomie pierwszego
piêtra pó³koliœcie zamkniêtymi
oknami, utraci³ ca³kowicie swój
wystrój. Dotrwa³ za to do naszych czasów, przylegaj¹cy do
niego od strony ul. Œrodkowej,
niewielki taras, pod którym mieœci³o siê wejœcie - dziœ zwyk³e
okno. Na rycinie mo¿emy spostrzec towarzystwo bawi¹ce
siê na tarasie dostêpnym z
pierwszego piêtra. Byæ mo¿e
jest wœród nich sam Ksawery
Konopacki, cz³owiek, o którym
w zasadzie wiemy prawie tylko tyle, ¿e by³ przedsiêbiorczy
i mia³ talent organizatorski tego mo¿na siê domyœleæ widz¹c to, czego dokona³ na
przestrzeni kilku lat. Na podstawie ró¿nych Ÿróde³ uda³o siê z
pewnoœci¹ ustaliæ, ¿e Konopacki nie ¿y³ ju¿ w 1880 roku
(np. w wspominaj¹cych go artyku³ach prasowych jest wówczas okreœlany jako osoba
„œwiêtej pamiêci”), a ostatni odnaleziony przeze mnie przejaw
jego dzia³alnoœci na Nowej Pradze datuje siê na rok 1870
(sprzeda¿ posesji nr 81 przy
Œrodkowej Aronowi Œpiewakowi). Pan Ksawery cieszyæ siê
mia³ bardzo dobr¹ opini¹ wœród
nowopraskich ¯ydów, podarowa³ im plac pod lokaln¹ synagogê przy ul. Bródnowskiej.
Tak¿e chêæ wystawienia u
krañca ul. Œrodkowej szpitala
dla okolicznych mieszkañców
bardzo dobrze o nim œwiadczy.
Kilku ciekawych przekazów dotycz¹cych ¿ycia Ksawerego
Konopackiego dostarczy³o mi
przypadkowe odnalezienie
¿yj¹cych dziœ, dalekich jego
krewnych. W zbiorach rodzinnych nie ma ¿adnych pami¹tek po przodku, jednak wed³ug
ugruntowanych czasem rodzinnych opowieœci, pan Ksawery by³ podobno o¿eniony z
pann¹ ¿ydowskiego pochodzenia. Po pewnym czasie mia³ te¿

opuœciæ Now¹ Pragê i przenieœæ siê na prowincjê, na
wschodnie tereny Mazowsza.
Nieznan¹ pozostaje osoba
projektanta domu Ksawerego
Konopackiego. Jeœli chodzi o
czas powstania budynku, to s¹
to na pewno by³y to lata pomiêdzy rokiem 1861 a 1866. Niewykluczone, ¿e jest to okres
1864-65. Z publikowanych w
ówczesnej prasie artyku³ów wynika, ¿e w 1864 roku powstawa³o w³aœnie kilka murowanych
domów, natomiast w 1866 r. interesuj¹cy nas obiekt z pewnoœci¹ ju¿ sta³. Z zapisów w ksiêdze hipotecznej posesji wiemy,
¿e w 1881 r. dom sta³ siê w³asnoœci¹ Rosjanina, i to nie byle
kogo, lecz genera³a ksiêcia
Agafona Wachwachowa, do
którego nale¿a³a wówczas
du¿a czêœæ terenu w kwartale
ulic Œrodkowej, Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieñskiej. PóŸniej
teren ten wraz z domem przeszed³ w rêce spó³ki ¿ydowskich
przedsiêbiorców, Endelmana i
Papiernego, aby w 1924 zostaæ
zakupionym przez miasto z
przeznaczeniem na cele oœwiatowe. Przez d³ugie lata mieœci³o siê w pa³acyku przedszkole,
a póŸniej prywatna szko³a. Zapewne przez ca³y ten czas nie
zmieniano zasadniczo mieszkalnego przeznaczenia centralnej czêœci domu. Przedszkole,
jak i do niedawna szko³a, zajmowa³o jego lew¹ czêœæ.
Dziœ budynek stoi prawie
zupe³nie pusty i niszczeje.
Miejmy nadziejê, ¿e wpisanie
obiektu do rejestru prawem
chronionych zabytków jest
pierwszym zwiastunem lepszej
przysz³oœci pa³acyku i uratuje
ten cenny budynek przed zag³ad¹.
Micha³ Pilich

Sojusz Lewicy
Demokratycznej
Dziêkujê wszystkim,
którzy zag³osowali na
Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Zapewniam, ¿e Pañstwa g³os
nie zostanie zmarnowany.
Zmieniaj¹c siebie chcemy
zmieniaæ Polskê tak, aby by³a
krajem, w którym ka¿dy bêdzie
spokojny o swój los i swoj¹
przysz³oœæ.
Zrobimy wszystko,
¿eby Pañstwa nie zawieœæ.
Przewodnicz¹cy SLD
na Pradze Pó³noc
Sebastian Wierzbicki
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Przy monta¿u instalacji gazowej
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Twórcom z Mazowsza
Ju¿ czwarty raz Samorz¹d
Województwa Mazowieckiego
uhonorowa³ artystów tworz¹cych lub mieszkaj¹cych na Mazowszu nagrodami im. Cypriana Kamila Norwida. 23 wrzeœnia, w przeddzieñ urodzin Patrona, na nadzwyczajnej sesji
Sejmiku Mazowieckiego w Sali
Koncertowej Zamku Królewskiego, z r¹k Piotra Foglera,
przewodnicz¹cego Sejmiku i
Adama Struzika, marsza³ka
Województwa Mazowickiego,
nagrody otrzymali: Jacek Kaspszyk – muzyk, dyrygent (kategoria muzyka); Maryla Sitkowska – historyk sztuki, kurator
Muzeum Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie i Grzegorz
Kowalski – rzeŸbiarz, wyk³adowca w ASP (kategoria sztuki plastyczne); Bohdan Urbankowski - poeta, dramaturg teatralny i radiowy, filozof, kierownik literacki Teatru im. J. Szaniawskiego w P³ocku (kategoria literatura); Gustaw Holoubek – aktor, re¿yser teatralny,
wyk³adowca w warszawskiej
Akademii Teatralnej, dyrektor
artystyczny Teatru „Ateneum”
(kategoria teatr).
W bie¿¹cym roku, obok nagród w tych kategoriach, Samorz¹d Województwa Mazowieckiego przyzna³ po raz
pierwszy nagrodê specjaln¹
„Dzie³o ¿ycia” za wybitne dzie³a, kreacje lub za ca³okszta³t
twórczoœci. Decyzj¹ Kapitu³y
laureatem zosta³ prof. Andrzej
Sadowski za wszechstronn¹,
ponad 50-letni¹ twórczoœæ w
dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki i teatru. Laureat
zrealizowa³ ponad 400 projektów scenograficznych w te-

atrach operowych, dramatycznych oraz telewizyjnych w kraju i za granic¹. Mia³ w³asne wystawy indywidualne, bra³ te¿
udzia³ w ekspozycjach polskiej
scenografii w kraju i za granic¹.

Laureaci otrzymali statuetki
z popiersiem Patrona oraz dyplomy i nagrody pieniê¿ne.
Koncertem „U Ÿróde³ mazurków Chopina” uœwietni³ uroczystoœæ Zespó³ Polski.
K.

