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Historia praskich rodów
Rozpoczynamy publikacjê cyklu artyku³ów, opisuj¹cych
historiê rodzin, których losy wi¹¿¹ siê z histori¹ Pragi.
Chcemy opisaæ dzieje rodzin bardzo znanych, które tak,
jak Spissowie, przyczyni³y siê do rozwoju przemys³u w
prawobrze¿nej czêœci Warszawy, i tych mniej znanych, niewyró¿niaj¹cych siê s³awnymi czynami. Losy tych ostatnich s¹ nie mniej ciekawe od wielkich tego œwiata.
Jeœli ktoœ z mieszkañców Pragi zna dzieje swojej rodziny i chcia³by siê swoimi wiadomoœciami podzieliæ z czytelnikami Nowej Gazety Praskiej, prosimy o kontakt z autork¹: j.kiwilszo@uw.edu.pl lub z redakcj¹: ngp@ngp.pl

Rodzina Kotuliñskich
W drugiej po³owie XIX w. Królestwo Polskie pokrywa³o siê
coraz gêstsz¹ sieci¹ dróg ¿elaznych. Epokowy wynalazek Jerzego Stephensona nie omin¹³
równie¿ Pragi. Kolej sta³a siê
szybko bardzo wa¿nym czynnikiem rozwoju dzielnicy. W 1862
r. przekazano do u¿ytku publicznego liniê petersbursko –
warszawsk¹, a w 1867 – warszawsko – terespolsk¹. W 1874
zbudowano kolej nadwiœlañsk¹.
Wkrótce most kolejowy po³¹czy³ drogê ¿elazn¹ wiedeñsk¹
na lewym brzegu Wis³y z trzema drogami ¿elaznymi na pra-

wym brzegu. Wraz z rozbudow¹
kolei wzros³a liczba personelu
kolejowego. Chcemy dziœ opowiedzieæ o rodzinie, której losy
wi¹¿¹ siê z prask¹ kolej¹.
Rodzina Kotuliñskich pochodzi ze Œl¹ska, z miejscowoœci Kotulin. Pocz¹tki jej siêgaj¹ XVI w. Œlady rodu, pos³uguj¹cego siê herbem Odrow¹¿, odnajdujemy w XVII
stuleciu w archiwach miasta
Czechowice – Dziedzice, których w³aœcicielem zosta³ w
1675 r. Fryderyk Aleksander
Kotuliñski z Kotulina. Wiado-

Zacz¹æ od komunikacji
mówi burmistrz Targówka, Grzegorz Zawistowski
- Na Targówku mieszkam
od 1976 roku, znam jego problemy od podszewki, bo to
tak¿e moje problemy. Uwa¿am, ¿e na dziœ najwa¿niejsz¹
spraw¹ jest rozwi¹zanie problemu szeroko rozumianej komunikacji, bo to jest podstaw¹
dalszego wszelkiego rozwoju.
Targówek rozbudowywa³ siê
jako wielka sypialnia. W latach

60. i 70. ruch samochodowy, jak
wszyscy wiemy, by³ stosunkowo
niewielki. Te drogi, które istnia³y, wystarcza³y w zupe³noœci.
Przypomnê, ¿e gdy zbudowano
Trasê Armii Krajowej, kierowcy
samochodów te¿ nie narzekali
tam na korki. Gdy jednak samochodów gwa³townie przyby³o, a
na dodatek b³yskawicznie zaczê³a siê rozwijaæ Bia³o³êka, w
korkach stanêliœmy wszyscy.
Mieszkañcy Bia³o³êki, aby dojechaæ do pracy czy szko³y,

musz¹ jechaæ przez Targówek,
gdy ju¿ uda im siê wydostaæ z
ul. Modliñskiej, co te¿ nie jest
proste. Strach pomyœleæ, co siê
stanie, gdy wkrótce zamkniête
zostan¹ do remontu dwie estakady Trasy Toruñskiej – wjazd
z Bródna i Bia³o³êki.
Przypomnê, ze w ci¹gu
ostatnich 30 lat praktycznie
zbudowano tylko drug¹ jezdniê ul. Radzymiñskiej, Odrow¹¿a i rondo ¯aba. Czasem
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wiêcej strona 5
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ul. Samarytanka 11/13
w budynku
Szko³y Podstawowej nr 52

tel. 022 678-70-57
kom. 0601-439-624
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Do koñca stycznia 2007
rabat 10%
na wszystkie us³ugi!

„Narodzi³a nam siê dobroæ”
„Œl¹sk” na Tarchominie
Trwa okres Bo¿ego Narodzenia. W tym szczególnym dla chrzeœcijan czasie œpiewamy kolêdy. Œpiewamy je od wieków, bo najstarsze pochodz¹ z XVI
stulecia i niezmiennie wierzymy w czarown¹ moc s³ów tych piêknych pieœni,
które g³osz¹ dobr¹ nowinê, ¿e oto narodzi³ nam siê Zbawiciel.
Z tak¹ w³aœnie dobr¹ no- wych. Od tamtego czasu zewin¹, z przepiêknymi polskimi spó³ wystêpowa³ na scenach
kolêdami przyjecha³ w nie- wielu krajów, zdobywaj¹c predzielê, 14 stycznia na Tarcho- sti¿owe nagrody i uznanie wimin, do koœcio³a pod wezwa- dzów ca³ego œwiata.
niem Najœwiêtszej Maryi PanInicjatorem tarchomiñskieny Matki Piêknej Mi³oœci Ze- go koncertu by³ burmistrz
spó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk”. Dzielnicy Bia³o³êka, Jacek KaZespó³ za³o¿ony zosta³ w znowski. Pomys³, aby do Bia1953 r. przez profesora Stani- ³o³êki zaprosiæ ten wspania³y,
s³awa Hadynê, syna œl¹skie- œwiatowej s³awy zespó³ zrogo nauczyciela muzyki i zbie- dzi³ siê ju¿ w 1998 r. i wtedy to
racza œl¹skich pieœni ludodokoñczenie na str. 2

Dziewczyny, gola!

PANELE

SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE
Dwa z³ote medale w Pi³karskich Halowych Mistrzostwach Polski Juniorek U-19 i U-16 wywalczy³y zawodniczki Miêdzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Praga Warszawa. Prowadzony przez Marka Anglarta zespó³ U-16 obroni³ ubieg³oroczny
tytu³, zwyciê¿aj¹c w finale dru¿ynê „Medyka” z Konina. U-19 (podopieczne Grzegorza Machnackiego) pokona³ MUKS z Tomaszodokoñczenie na str. 2
wa Mazowieckiego.

POD£OGOWE

WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116
tel. 022 678-19-29, 022 678-29-34
Sulejówek ul. Dworcowa 86 tel. 022 783-31-98
Weso³a-Zielona ul. Wspólna 36 tel. 022 773-56-48
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14
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Stacja obs³ugi samochodów

Dziewczyny, gola!
dokoñczenie ze str. 1
„Cieszê siê chyba bardziej ni¿
rok temu. Obroniæ tytu³ mistrzyñ
Polski jest na pewno du¿o trudniej, a nam siê to uda³o” – powiedzia³ Marek Anglart. Tym razem walka o z³oto rozegra³a siê
w nowej hali Wy¿szej Szko³y
Mened¿erskiej przy ul. Kawêczyñskiej. W 3. minucie prowadzenie uzyska³y pi³karki z Konina, 6 minut póŸniej wyrównuj¹cego gola strzeli³a Klaudia
Grodzka, po kolejnych 3 minutach – Katarzyna Lewandowska.
Na minutê przed koñcem I po³owy goœcie wyrównali. Po przerwie – trzeciego gola dla Pragi
zdoby³a Ma³gorzata Lesiñska,
czwartego - Patrycja Kowalska.

Zespó³ U-19 obroni³ mistrzowski tytu³, rozgrywaj¹c w Raciborzu
mecz z MUKS z Tomaszowa Mazowieckiego. Po pierwszej po³owie
pra¿anki przegrywa³y 0:3; zwyciêstwo zapewni³y im bramki: Magdy
Zduñczyk, Marysi Jezierskiej i Ady
Sikory oraz „samobój” Tomaszowa.
Zdaniem trenera Grzegorza Machnackiego, o sukcesie zdecydowa³a wiara jego zawodniczek we w³asne umiejêtnoœci.
Wœród najlepszych zespo³ów Mistrzostw Polski Juniorek
U-19 znalaz³a siê jeszcze jedna sto³eczna dru¿yna – PKS
Praga Warszawa, która znalaz³a siê na 8. miejscu.
Sukcesy m³odych pi³karek to
dobra okazja, by poznaæ ich

FIRMY I OSOBY PRYWATNE
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23

bez op³at wstêpnych
9.00-15.00

www.ster-fc.com

WINDYKACJA

klub. MUKS (barwy bia³o-niebieskie) powsta³ w grudniu
2001 roku z inicjatywy dziewcz¹t, graj¹cych w pi³kê no¿n¹.
Klub daje im szansê doskonalenia umiejêtnoœci sportowych;
szerzej – zajmuje siê wychowaniem przez sport. Wspó³pracuje ze szko³ami, w których ucz¹
siê zawodniczki oraz z organizacjami pozarz¹dowymi, zajmuj¹cymi siê wychowaniem,
zw³aszcza z Oratorium im. Œw.
Jana Bosko, prowadzonym
przez Salezjanów przy Bazylice przy ul. Kawêczyñskiej.
W sk³ad zarz¹du MUKS
wchodz¹: Grzegorz Œwiderski
– prezes, Marek Anglart – wiceprezes, trener koordynator
kadry Mazowsza; Grzegorz
Machnacki – wiceprezes, trener I dru¿yny; Ma³gorzata
Skórka – cz³onek zarz¹du,
skarbnik; Dorota Krakowiak –
cz³onek zarz¹du.
Klub organizuje cyklicznie 2
ogólnopolskie turnieje halowej
pi³ki no¿nej kobiet: marcowy z
okazji Dnia Kobiet i grudniowy
– Miko³ajkowy. Najm³odsza
grupa wiekowa trenuje we
czwartki i soboty w hali przy ul.
Jagielloñskiej 7, juniorki m³odsze w poniedzia³ki w hali przy
Kawêczyñskiej 2, w pi¹tki w hali
przy ul. Szanajcy.17/19
K.

STER FS. al. St. Zjednoczonych 53/504, 04-028 Warszawa

„Zima w Mieœcie 2007” na Targówku (29 stycznia - 9 lutego)
1. Szko³a Podstawowa nr 28 ul. Goœcieradowska 18/20, koordynator - Micha³ Do³êgowski 679-65-33
Wycieczki po Warszawie, zwiedzanie muzeów, kino, basen, zajêcia sportowe i œwietlicowe, zajêcia plastyczne, gry i konkursy, zawody sportowe. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-13 lat.
2. Szko³a Podstawowa nr 42 ul. Balkonowa 2/4, koordynator - Ma³gorzata Zdunek 811-58-43
Zajêcia artystyczno-plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie, sportowe, informatyczne, zajêcia na basenie, bale karnawa³owe, zabawy, konkursy, wycieczki, kino, teatr, muzea, ZOO, lodowiska. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 7-12 lat.
3. Szko³a Podstawowa nr 52 ul. Samarytanka 11/13, koordynator - Agnieszka Duda-Ambroziak 679-14-45
Wyjœcia do teatru, kina, muzeów, basen, tenis sto³owy, zajêcia sportowe w sali gimnastycznej, zajêcia
plastyczne, nauka gry w szachy i warcaby, zajêcia komputerowe.Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
4. Szko³a Podstawowa nr 58 ul. Mieszka I 7, koordynator - Ma³gorzata Baranowska 679-03-43
Zajêcia sportowe, œwietlicowe, kino, zabawy muzyczno-ruchowe, konkursy, turnieje. Zajêcia w
godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
5. Szko³a Podstawowa nr 84 ul. Radzymiñska 227, koordynator - Beata NiedŸwiedŸ-Gostomska
679 -78-95. Zajêcia czytelnicze, plastyczne, muzyczne, ruchowe, p³ywalnia, wycieczki do kin,
teatru, krajoznawcze. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
6. Szko³a Podstawowa nr 114 ul. Remiszewska 40, koordynator - Wac³awa Koñsko 679-46-92
Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, zajêcia plastyczno-techniczne, wycieczki do muzeów, kina,
oœrodków kultury, zajêcia na p³ywalni, konkursy. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 7-12 lat.
7. Szko³a Podstawowa nr 206 ul. Bartnicza 2, koordynator - Agnieszka RzeŸnik 811-18-20
Wycieczki, konkursy, kino, basen, zajêcia œwietlicowe i inne. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 7-13 lat.
8. Szko³a Podstawowa nr 275 ul. Hieronima 2, koordynator - Ewa Strzelecka 811-11-44
Zajêcia sportowe: gry zespo³owe, tenis sto³owy, æwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy na œwie¿ym powietrzu, p³ywanie, jazda na ³y¿wach; zajêcia plastyczne, czytelnicze, informatyczne, gry i
zabawy œwietlicowe; wyjœcia i wycieczki – po Warszawie, sale zabaw, kino, muzea, wystawy.
Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
9. Szko³a Podstawowa nr 277 ul. Suwalska 29, koordynator - Lidia Fiodorow 811-49-40
Zajêcia sportowe, wyjœcia na imprezy kulturalne, do ZOO, kina i na basen, zajêcia plastyczne,
wycieczki. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
10. Szko³a Podstawowa nr 285 ul. Turmoncka 20, koordynator - Marianna Zwêgliñska 811-40-55
Zajêcia plastyczne, muzyczno-taneczne, sportowe, wycieczki, basen, wyjœcia do kina i muzeów.
Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
11. Gimnazjum nr 145 ul. Krasiczyñska 4/6, koordynator - Agnieszka Do³êgowska 675-63-03
Wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy sportowe, zajêcia na p³ywalni, wyjœcia do placówek upowszechniania kultury. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 12-15 lat.
12. VIII Ogród Jordanowski ul. Suwalska 13, koordynator - Katarzyna Patrzyczna 811-39-88
Wycieczki, spacery, zwiedzanie poznawanie zak¹tków Warszawy, basen, zawody sportowe, turnieje gier planszowych, konkursy plastyczne, poznawanie nowych technik plastycznych, zajêcia
komputerowe, œwietlicowe i muzealne. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 6-12 lat.
13. Œwietlica Socjoterapeutyczna ul. Wêgrowska 1/3, koordynator - Teresa Matuszewska 679-60-30
Zajêcia sportowe, wyjœcia na imprezy kulturalne, do ZOO, kina i na basen, zajêcia plastyczne,
wycieczki. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 7-13 lat.
14. Œwietlica Socjoterapeutyczna ul. Krasnobrodzka 11, koordynator - Anna Banasiak 498-60-01
Zajêcia sportowe, wyjœcia na imprezy kulturalne, do ZOO, kina i na basen, zajêcia plastyczne,
wycieczki. Zajêcia w godz. 8-16 dla dzieci 7-13 lat.
ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE.
1. Gimnazjum nr 144, ul. Turmoncka 2, koordynator - Barbara Zatyka 811-19-08
Doskonalenie gry w pi³kê siatkow¹, koszykow¹ i no¿n¹. Zajêcia w godz. 9-12 dla gimnazjalistów.
2. Gimnazjum nr 142, ul. Olgierda 35/41, koordynator - Marta Rosa-Dworniczuk 511-95-00
Zajêcia sportowe. Zajêcia w godz. 9-12 dla gimnazjalistów.
3. Gimnazjum nr 142, ul. Olgierda 35/41, koordynator - Urszula Wróblewska 511-95-00
Zajêcia informatyczne „Z komputerem na ty”. Zajêcia w godz. 9-12 dla gimnazjalistów.
4. Zespó³ Szkól im. P. Wysockiego, ul. Odrow¹¿a 75, koordynator - Joanna Kamut 811-01-13
Zajêcia sportowe. Zajêcia w godz. 9-12 dla gimnazjalistów.
5. Zespó³ Szkó³ nr 41, ul. Bartnicza 2, koordynator - Krystyna Bednarska 811-18-20
Zajêcia ruchowo-sportowe. Zajêcia w godz. 9-15 dla uczniów szkó³ podstawowych i ponadgimnazjalnych.
6. Zespó³ Szkó³ nr 41, ul. Bartnicza 2, koordynator - Kinga Piotrowska 811-18-20
Ko³o „Mistrzów Wiedzy”. Zajêcia w godz. 9-12 dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
7. Zespó³ Szkó³ nr 41, ul. Bartnicza 2, koordynator - Magdalena Czaplicka 811-18-20
Ko³o „Ma³ych Mistrzów Wiedzy”. Zajêcia w godz. 9-12 dla uczniów szko³y podstawowej klasy I-IV.
8. Szko³a Podstawowa nr 114, ul. Remiszewska 40, koordynator - Zofia Kwaœnik 679-46-92
Zajêcia informatyczne. Zajêcia od 29.01-2.02 w godz. 9-15 dla uczniów szko³y podstawowej.

MONTA¯
INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

ul. Jagielloñska 88
tel. 022

676 20 17
022 676 11 73

Firma „GERDEX”
0504-544-775
oferuje:

czynne pn.-pt. godz. 8-16

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38
tel. 022 818-89-68
0602-616-877
OFERUJE SZKOLENIE
NA PRAWO JAZDY
kat. A, A1, B, C, E

rok za³. 1991

Ferie zimowe 2007
z prawem jazdy
Wyk³ady w godz. rannych - co dzieñ
Serdecznie zapraszamy m³odzie¿

- Monta¿ drzwi od 940 z³ - mo¿liwoœæ
rat od 45 z³ miesiêcznie
- Skrzyd³o drzwiowe (drewniane,
wzmocnione, pe³ne, dŸwiêkoch³onne,
waga 45 kg)
- Oœcie¿nica metalowa z uszczelk¹
osadzona kotwicowa (12 kotwiona)
- Próg drewniany, klamka lub ga³ka,
wizjer panoramiczny 180o
- Zamek podklamkowy - wk³ad
wpustowy GERDA
- Próg drewniany, monta¿ i obróbka

„Narodzi³a nam siê dobroæ”
„Œl¹sk” na Tarchominie
dokoñczenie ze str. 1
Œl¹sk” wyst¹pi³ u nas jeszcze
pod dyrekcj¹ swego za³o¿yciela i d³ugoletniego dyrektora,
Stanis³awa Hadyny. Obecny
koncert to ju¿ trzecia wizyta
„Œl¹ska” w Bia³o³êce. Dosz³a
ona do skutku równie¿ dziêki
sponsorom – Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kupców i
Drobnej Wytwórczoœci oraz
Zwi¹zkowi Pracodawców Ma³ego Biznesu.
„Narodzi³a nam siê dobroæ”
– tymi s³owami artyœci rozpoczêli swój koncert. Nastêpnie
w koœciele rozleg³y siê uroczyste dŸwiêki kolêdy „Bóg siê
rodzi, moc truchleje”. Ta pieœñ,
pochodz¹ca z 1793 r., której
autorem tekstu jest Franciszek
Karpiñski sta³a siê swoistym
œwi¹tecznym hymnem narodowym. Dalej wys³uchaliœmy kilku równie¿ znanych i lubianych
kolêd: „Lulaj¿e Jezuniu”, „O
gwiazdo Betlejemska”, „Gdy
siê Chrystus rodzi” i „W ¿³obie
le¿y”. W wykonaniu ka¿dej z
nich zachwyci³y zarówno partie solowe, jak i t³o œpiewane
przez ca³y chór.
Obok tych najbardziej znanych, zwi¹zanych z tradycj¹
koœcieln¹ utworów, istniej¹ pieœni najbardziej swobodne, wywodz¹ce siê z tradycji ludowej
– pastora³ki. Mówi¹ one o zwiastowaniu narodzin Syna Bo¿ego ubogim pasterzom, o drodze pasterzy do Betlejem oraz

o oddaniu ho³du Dzieci¹tku. Te
weso³e, pe³ne okreœleñ gwarowych i ludowego humoru pieœni s¹ szczególnie lubiane.
„Œl¹sk” zaprezentowa³ kilka
pastora³ek, takich jak „W dzieñ
Bo¿ego Narodzenia” czy
„Gwa³tu, gwa³tu pastuszkowie”. Dawno nie s³ysza³am tak
wspania³ego wykonania pastora³ki „Pó³noc ju¿ by³a, gdy
siê zjawi³a nad blisk¹ dolin¹
jasna ³una”. Partie solowe, tzw.
bia³ym, czyli „surowym”, nie
szkolonym g³osem zaœpiewa³a Beata Pyda – Chrobok.
W wielu pastora³kach i kolêdach pobrzmiewa³y góralskie
nuty. Charakterystyczny akompaniament na basie towarzyszy³ wykonaniu „Przybie¿eli do
Betlejem pasterze”.

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”
ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919
www.meblekuchenne-emilka.pl
- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis
Ceny konkurencyjne!

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU
APARATY S£UCHOWE od 1998 r.
Masz problem z aparatem s³uchowym?
(piszczy, gwi¿d¿e, dudni, nie dzia³a itp)
PrzyjdŸ po fachow¹ poradê.
Najwiêkszy wybór aparatów s³uchowych
i baterii w Warszawie
Oddzia³ I
ul. Targowa 69/71 sklep nr 10
tel. (022) 670-29-26, 618-83-60

Oddzia³ II
ul. Wyszogrodzka 1
tel. (022) 674-66-06, 674-19-02

Œpiewy przeplatane by³y góralskimi gawêdami. Z jednej z
nich wynika³o, ¿e Jezusicek nie
urodzi³ siê w Betlejem, ale u
nas, w górach, pod Giewontem. Inna z kolei opowiada³a,
jak to juhasi przynieœli Dzieci¹tku dary, a w œród nich i „têg¹
ciupagê”. Ile¿ w tych tekstach
jest ciep³ego humoru i mi³oœci!
Tak jak w góralskiej kolêdzie „Oj
maluœki, maluœki”, której wykonanie wywo³a³o aplauz publicznoœci. Us³yszeliœmy równie¿
austriack¹ kolêdê „Cicha noc”
i nasz¹ skoczn¹ „PójdŸmy
wszyscy do stajenki”.
Jak zaznaczy³ obecny dyrektor artystyczny zespo³u Jerzy
Wójcik, prawie wszystkie kolêdy
i pastora³ki wykonywane przez
„Œl¹sk” s¹ autorskimi opracowaniami Stanis³awa Hadyny.
I chyba dziêki temu zespó³
zachowuje swoiste, charakterystyczne brzmienie. Niedzielny koncert „Œl¹ska” to nie tylko wspania³e wydarzenie muzyczne. To równie¿ ciep³a,
œwi¹teczna atmosfera, która
udzieli³a siê wszystkim obecnym w koœciele Najœwiêtszej
Maryi Panny Matki Piêknej Mi³oœci. Na d³ugo zostaniemy
jeszcze pod wra¿eniem przepiêknie wykonanych bo¿onarodzeniowych pieœni.
Joanna Kiwilszo

Zacz¹æ od komunikacji
dokoñczenie ze str. 1
wracaj¹c wieczorem, nawet po
20, widzê gigantyczny korek na
ul. Œw. Wincentego – od Gilarskiej do ronda ¯aba. Tu szans¹
jest zbudowanie drugiej jezdni
ul. Œw. Wincentego. Jest na to
rezerwa terenu. Wprawdzie na
pewno nie obêdzie siê bez konfliktów, bo na zarezerwowanym
terenie wyros³y ró¿ne „tymczasowe” obiekty, ale na pewno
sobie z tym poradzimy.
To jednak poniek¹d rozwi¹zanie lokalne. Tymczasem nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e problemy komunikacyjne Targówka mo¿na
rozwi¹zaæ jedynie globalnie, w
skali miasta. Jednym z takich
niezbêdnych rozwi¹zañ jest
wewnêtrzna obwodnica stolicy.
Jest ju¿ koncepcja budowy obwodnicy od ronda Wiatraczna tzw. Aleja Tysi¹clecia. Jej budowa ma siê rozpocz¹æ jeszcze w
tej kadencji. Jedna nitka biec ma
wzd³u¿ torów kolejowych do ronda ¯aba, a druga ul. NowoRzeczn¹ do ul. Budowlanej. W
ten sposób powstanie po³¹czenie z Tras¹ £azienkowsk¹ – wiaduktami nad rondem Wiatraczna. Bêdzie to mia³o co najmniej
dwa aspekty: po pierwsze,
zmniejszy siê ruch ciê¿kich samochodów po centrum Warszawy, po drugie – uruchomiony
pod wzglêdem komunikacyjnym
zostanie dla inwestorów Targówek Fabryczny. Zale¿y nam na
tym bardzo z oczywistych
wzglêdów: na tym terenie zosta³a utworzona podstrefa £ódzkiej
Strefy Ekonomicznej. Dzia³a
tam ju¿ od lat, i rozbudowuje siê,
m.in. Procter & Gamble i STO.
Liczymy na kolejnych inwestorów. Ich podatki znacz¹co wzbogacaj¹ kasê Targówka.
Oddzielnym problemem s¹
mosty. Nie bez powodu mówiê
w liczbie mnogiej, bo choæ Most
Pó³nocny jest na ustach
wszystkich, to œmiem twierdziæ,
¿e w tej kadencji ma szanse
powstaæ tak¿e jeszcze jedna

STOMATOLOGIA
PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³
- korony porcelanowe 350 z³
- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99
022 818-44-77
poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 15-19

mniejsza przeprawa – Most
Krasiñskiego. By³by on
przed³u¿eniem ul. Krasiñskiego na ¯oliborzu przez Wis³ê do
ul. Jagielloñskiej i dalej przez
estakady nad torami kolejowymi do Odrow¹¿a i dwujezdniowej Budowlanej i dalej przez ul.
Gilarsk¹ i Nowo-Rzeczn¹ móg³by ³¹czyæ siê z ma³¹ obwodnic¹ stolicy. Jednym z argumentów, przemawiaj¹cych za
tym, ¿e mo¿e on powstaæ bardzo szybko, jest to, ¿e na tych
terenach nie ma problemów z
w³asnoœci¹ gruntów, co potrafi
niezwykle wyd³u¿yæ proces inwestycyjny. „Dogadania” wymagaj¹ tylko estakady nad torami, ale nie wydaje mi siê,
¿eby z PKP by³y problemy,
zw³aszcza, ¿e na pewno presja spo³eczna bêdzie ogromna.
Z Mostem Pó³nocnym by³y i
s¹ nadal k³opoty. Minione 4 lata
mo¿na bez przesady uznaæ za
czas stracony. Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, ale za skandaliczn¹ uwa¿am brak umiejêtnoœci poprawnego przygotowania
inwestycji i pozwoleñ na budowê. Wiele z nich by³o zaskar¿anych i uchylanych. To uniemo¿liwi³o dokoñczenie m.in.
Trasy Siekierkowskiej. Innym
przyk³adem jest bli¿sze nam
og³oszenie przetargu na Most
Pó³nocny za jednym zamachem na projekt i wykonanie!
Czytelnikom mniej zorientowanym wyjaœniê: bardzo dok³adnie mo¿na wyliczyæ, ile
kosztuje zbudowanie 1 m 2
mieszkania czy 1 mb. drogi. W
przypadku mostu, jeœli znana
jest jedynie koncepcja, na
cenê maj¹ dodatkowo ogromny wp³yw czynniki zewnêtrzne
np. warunki geologiczne. Gdy
nie s¹ znane, wszystkie wyliczenia s¹ praktycznie nic nie
warte. St¹d wzi¹³ siê efekt, który w koñcówce swych rz¹dów
w Warszawie osi¹gn¹³ komisarz Marcinkiewicz: Rada Warszawy na jednym ze swych
ostatnich posiedzeñ przyzna³a na Most Pó³nocny 600 mln
z³, a potencjalni wykonawcy
mówili… 1,6 mld. I ka¿da wymieniona kwota bêdzie dobra
dopóty, dopóki nie wiadomo, o
czym konkretnie mówimy. To
tak, jak byœmy mówili, ¿e chcemy kupiæ samochód, tylko nie
wiadomo, dok³adnie jaki.
W programie Hanny Gronkiewicz Waltz znalaz³y siê oba te
mosty. S¹dzê, ¿e teraz prace nabior¹ tempa, tym bardziej, ¿e na
ich jak najszybsz¹ realizacjê bêdziemy bardzo naciskaæ.
(T)

Przy monta¿u instalacji gazowej
pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

Promocja!

SPI¯ARNIA U HELI
- PIEROGARNIA
- domowe wyroby garma¿eryjne
- wiejska, tradycyjnie wêdzona wêdlina
- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ
czynne:
- produkty eko
pn-pt: 10-19 - przetwory owocowe i warzywne
- organizacja imprez, catering
sob 8-16

Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.022 498-48-04
Radoœæ, ul. Patriotów 213 lok. B
(vis a vis stacji kolejowej) tel. 022 615-65-37

nowa gazeta praska
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SUPERDENTYSTA
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Elastyczne
EW
N
protezy nylonowe

Grzegorz Zawistowski
Urodzi³ siê na Pradze. Wraz z rodzicami mieszka³ najpierw
przy Okrzei 32 (tego adresu ju¿ nie ma). Ukoñczy³ najpierw szko³ê podstawow¹ nr 51 przy Sierakowskiego, a maturê zda³ u
W³adys³awa IV. Potem - studia na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej z rzadko spotykan¹ specjalizacj¹ – elektroniczna aparatura medyczna. W 1976 r. przeprowadzi³ siê na Targówek, na ul. Goœcieradowsk¹, gdzie mieszka do tej pory.
W 1990 r. postanowi³ zaj¹æ siê polityk¹. W kadencji 19941998 by³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Warszawy, wspó³twórc¹
statutu miasta, uzgodnionego z premierem (przypomnijmy, ¿e
przez ca³¹ poprzedni¹ kadencjê nie uda³o siê opracowaæ tego
podstawowego dla dzia³ania miasta dokumentu).
W listopadzie 1998 r., jako radny Rady Warszawy, zosta³ starost¹ warszawskim. Wtedy to wspó³tworzy³ i by³ pierwszym wiceprezesem Zwi¹zku Powiatów Polskich.
W latach 2000 - 2002 pracowa³ w Biurze Programu dla Wis³y,
którego celem by³o o¿ywienie gospodarcze miast po³o¿onych
w dorzeczu Wis³y.
Od stycznia 2003 r. do maja 2005 by³ dyrektorem Zarz¹du Mienia
Polikwidacyjnego – jednostki bud¿etowej m.st. Warszawy. Wtedy w³aœnie na zawsze zapisa³ siê w pamiêci zawodników i kibiców Legii:
przy jego pomocy boisko pi³karskie dosta³o podgrzewan¹ murawê i
nowe oœwietlenie, czego zazdroszcz¹ nam inne kluby. Zainteresowani mog¹ o tym poczytaæ na stronie internetowej Legii: Legia.com.pl;
ostatni wpis na ten temat pochodzi z 27 paŸdziernika ub. roku.
W 2005 r. na proœbê ówczesnej dyrektor Szpitala Praskiego
– Hanny Petsch – zosta³ jej zastêpc¹.
Ostatnio pracowa³ w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Centrali PZU SA.
Od 2002 r. nie startuje w wyborach samorz¹dowych.

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 zapraszam na moj¹
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

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

BEZP£ATNE BADANIA
OSOBY CHORE NA CUKRZYCÊ TYPU 2 I OSOBY ZDROWE,
które chc¹ skontrolowaæ stan swojego zdrowia w ramach
genetycznego badania klinicznego. Celem badania jest odkrycie
nowych genów, zwi¹zanych z cukrzyc¹ typu 2, które pozwoli³oby
wprowadziæ nowe metody wykrywania, leczenia i zapobiegania
rozwoju choroby.
Badania - stê¿enia glukozy we krwi, pe³ny lipidogram: ca³kowity
cholesterol, LDL, HDL, trójglicerydy, hemoglobina glikozowana,
badanie ekg, pomiar ciœnienia krwi, wskaŸnik oty³oœci/ryzyka
chorób naczyniowo-sercowych, badanie lekarskie.
Dalsze informacje i zapisy na terminy wizyt
pod nr tel. 022 889-80-78, 0606-909-197, 0606-742-381
Badania w Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Grochowskiego

Nadal pat
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Na 10 stycznia na godz. 15 zwo³ali
posiedzenie rady dzielnicy Praga Pó³noc
zarówno pretenduj¹cy do funkcji przewodnicz¹cego rady Jacek Wachowicz, jak
i wybrana na I sesji rady Alicja D¹browska. Do zwarcia wiêc dojœæ musia³o. Si³y
PiS zosta³y wzmocnione przez siedmiu
radnych miasta na czele z szefem klubu
PiS w Radzie Warszawy Markiem Makuchem. PO wspierali wiceprezydent Warszawy Andrzej Jakubiak i radny Kierwiñski, obecny by³ tak¿e radny Warszawy z
klubu LiD Sebastian Wierzbicki. Nie by³o
bitwy o fotel przewodnicz¹cego, bowiem
ju¿ na kilkanaœcie minut przed sesj¹ czujnie zaj¹³ go Jacek Wachowicz, a klub PO
obraduj¹cy z wiceprezydentem Jakubiakiem pojawi³ siê na sali ju¿ po rozpoczêciu posiedzenia rady. Zaczê³o siê ono nie-

zwykle burzliwie, bowiem na dwie godziny przed sesj¹ rady wojewoda mazowiecki Koziñski z PiS wyda³ oœwiadczenie, w którym de facto zaj¹³ stanowisko
po stronie PiS i PWS. Rozpêta³a siê dyskusja, w której miêdzy innymi radny Tondera skrytykowa³ metody dzia³ania wojewody mówi¹c, i¿ organ administracji
rz¹dowej, którym jest wojewoda, wydaje rozstrzygniêcia nadzorcze, a nie
oœwiadczenia. Tymczasem oœwiadczenie,
które przynieœli radni PiS na salê, to niepodpisany œwistek papieru. Pomimo wy³¹czania mu przez Jacka Wachowicza mikrofonu, odczyta³ opiniê Regionalnej
Izby Obrachunkowej z 2003 roku, w której to izba wyrazi³a stanowisko, i¿ nadzór nad uchwa³ami rady dzielnicy ma nie
wojewoda, ale Rada m.st. Warszawy.

Podwa¿y³ jednoczeœnie prawomocnoœæ
wyboru Jacka Wachowicza na funkcjê
przewodnicz¹cego rady, argumentuj¹c to
miêdzy innymi faktem utraty mandatu
radnego przez Jacka Wachowicza w
zwi¹zku z niez³o¿eniem przez niego w
wymaganym prawem terminie oœwiadczeñ maj¹tkowych. Rozpêta³a siê burza.
Jeden po drugim zabierali g³os radni
miasta, którym Wachowicz chêtnie udziela³ g³osu, nie dostrzegaj¹c jednoczeœnie
pragn¹cego go zabraæ wiceprezydenta
Jakubiaka. Gdy wreszcie do tego dosz³o
po oko³o godzinie, zdenerwowany wiceprezydent zd¹¿y³ tylko powiedzieæ, ¿e
przyby³ z misj¹ rozwi¹zania konfliktu,
lecz po tym, co tu zobaczy³ trudno bêdzie to osi¹gn¹æ, po czym opuœci³ obrady, a wraz z nim wyszed³ ca³y klub PO.
Nie by³ to jednak koniec obrad, bowiem na sali pozostali radni PiS, PWS i
LiD. Ci ostatni argumentowali swoje pozostanie chêci¹ jak najszybszego powo³ania i rozpoczêcia prac przez merytoryczne komisje rady, o co od dawna klub
ten apelowa³, pomimo narastaj¹cego
konfliktu w radzie. Gdy przysz³o do ustalania porz¹dku obrad, przewodnicz¹cy
klubu LiD Ireneusz Tondera z³o¿y³ wniosek o poszerzenie porz¹dku obrad o projekt uchwa³y stwierdzaj¹cej wygaœniêcie
mandatów radnych Jacka Wachowicza i
Ewy Elsner z powodu niez³o¿enia w terminie oœwiadczeñ maj¹tkowych. Maj¹ca
w tym momencie zdecydowan¹ przewagê koalicja PiS i PWS wniosek ten odrzuci³a. Dalej by³o ju¿ zdecydowanie spokojniej, lecz nie oby³o siê bez wpadek.
Powo³ano co prawda osiem komisji rady,
jednak w pierwotnym porz¹dku obrad
zapomniano o projektach uchwa³ wy³aniaj¹cych jej przewodnicz¹cych. Zaistnia³a wiêc znów koniecznoœæ rozszerzenia
porz¹dku obrad o kolejne osiem uchwa³
wyboru przewodnicz¹cych komisji i znów
poleg³ w g³osowaniu ponownie zg³oszony wniosek radnego Tondery o wygaszenie mandatów Jacka Wachowicza i Ewy
Elsner. Ostatecznie powo³ano komisje:
Bezpieczeñstwa i Samorz¹du – przewodnicz¹cy Mariusz Borowski - LiD
Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – przewodnicz¹ca Edyta
Sosnowska - PWS

Edukacji – przewodnicz¹ca Anna Jurczyñska – LiD
Kultury i Sportu – przewodnicz¹cy
Dariusz Wieczorek – PiS
Bud¿etu– przewodnicz¹cy Pawe³ Lisiecki - PiS
Rewizyjn¹– przewodnicz¹cy Sebastian Kêdzierski - PiS
Polityki Spo³ecznej– przewodnicz¹ca
– Ewa Elsner - PiS
Mieszkaniow¹– przewodnicz¹ca
Anna Jurczyñska – LiD
Przyjêto protokó³ z pierwszej sesji rady
dzielnicy, wys³uchano tak¿e oœwiadczenia klubów PiS i PWS apeluj¹cych o odwo³anie przez
Pani¹ Prezydent swojego pe³nomocnika.
W kuluarach wszyscy zastanawiali siê,
jakie bêd¹ konsekwencje dotychczasowych dzia³añ rady, które uchwa³y bêd¹
prawomocne, a które nie i czy radzie
przyjdzie jeszcze raz podejmowaæ decyzje w sprawach komisji. Z pewnoœci¹
wkrótce komisje zostan¹ uzupe³nione o
radnych PO, którzy na chwilê obecn¹ nie
s¹ w nich reprezentowani.
DCH

BIURO
PORAD PRAWNYCH
oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych
ul. Borzymowska 43
(Targówek), czynne 10 - 18

Tel. 407-84-27,
kom. 0601-160-938
PORADY PRAWNE
PISMA PROCESOWE
REPREZENTACJA
W S¥DACH I URZÊDACH
SPRAWY:
- CYWILNE, KARNE, ZUS, US
- PRACOWNICZE,SPADKOWE
- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE
- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE
- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI

JU¯ OD 40 Z£OTYCH
KANCELARIA PRAWNA
TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza
ul. Blokowa 1, www.zacisze.waw.pl
tel. (022) 679 84 69, 743 87 10
ZIMA W MIEŒCIE W DK ZACISZE
Poniedzia³ek 29 stycznia godz. 10-15 - Ping-pong, malowane koniki,
bi¿uteria – broszki, kolczyki, robótki rêczne, szachy, origami, gry planszowe
i zabawy, tkactwo, ART.
Wtorek 30 stycznia godz. 10-15 - Modelarstwo lotnicze, origami, gry
planszowe i zabawy, kalambury, zabawy integracyjne, ga³ganki, ping-pong,
mozaika na szkle, szachy, robótki rêczne.
Œroda 31 stycznia godz. 9.30-17 - WYCIECZKA - £ucznica: warsztaty
wikliniarskie, gry i zabawy integracyjne, ognisko z kie³baskami. Pozosta³e
dzieci zapraszamy na zajêcia do DK „Zacisze” godz. 10-15: Szachy, origami,
gry planszowe i zabawy, ping-pong, bibu³kowe szaleñstwa, robótki rêczne.
Czwartek 1 lutego godz. 10-15 - Modelarstwo lotnicze, tkactwo, pingpong, origami, gry planszowe i zabawy, ga³ganki, drzewko szczêœcia, szachy.
Pi¹tek 2 lutego godz. 9.30-17 - WYCIECZKA - Zaœcianek: „Czas anio³ów” –
klejenie i zdobienie drewnianych anio³ów, wykonanie anio³ów z ciasta, przeja¿d¿ka wozem, ognisko. Pozosta³e dzieci zapraszamy na zajêcia do DK „Zacisze” godz.
10-15: Szachy, origami, gry i zabawy, ping-pong, masa solna, robótki rêczne.
Poniedzia³ek 5 lutego godz. 10-15 - Modelarstwo lotnicze, ga³ganki,
szachy, tkactwo, origami, gry i zabawy, ping-pong, litografia, zajêcia taneczno-ruchowe, robótki rêczne.
Wtorek 6 lutego godz. 9.30-17 - WYCIECZKA - Park Kultury w Powsinie:
krêgle oraz warsztaty wykonania papieru czerpanego w Fabryce papieru w
Konstancinie. Nale¿y zabraæ kapcie na zmianê. Pozosta³e dzieci zapraszamy
na zajêcia do DK „Zacisze” godz. 10-15: Origami, gry planszowe i zabawy,
ping-pong, plastyka, szachy, robótki rêczne.
Œroda 7 lutego godz. 10-15 - S³omkowe pajace, szachy, ga³ganki, origami, gry
planszowe i zabawy, ping-pong, masa solna, zajêcia taneczno-ruchowe, robótki rêczne.
Czwartek 8 lutego godz. 9.30-17 - WYCIECZKA - Twierdza Modlin: zwiedzanie twierdzy, wejœcie na wie¿ê oraz spotkanie integracyjne w Klubie Garnizonowym – nauka tañca wspólnie z dzieæmi z Modlina. Zapewniamy posi³ek.
Nale¿y zabraæ kapcie na zmianê. Pozosta³e dzieci zapraszamy na zajêcia do
DK „Zacisze” godz. 10-15: Tkactwo, origami, gry planszowe i zabawy, pingpong, bibu³kowe szaleñstwa, robótki rêczne.
Pi¹tek 9 lutego godz. 10-15 - Modelarstwo lotnicze, szachy, maski, kotyliony, moda recycylingowa – projekty sukien, krawatów, torebek z niepotrzebnych surowców, makulatury, plastyka, ping-pong, ART. Kuchnia. Godz.
14 - Bal karnawa³owy – pokaz indywidualnych projektów kreacji karnawa³owych, pokaz tañca – polonez, degustacja s³odkoœci przygotowanych podczas zajêæ z ART. Kuchni. Godz. 15 Ilussion Show Khermayer – pokaz
iluzji. Zapraszamy równie¿ RODZICÓW!
5 - 9 lutego - intenywny kurs tañca towarzyskiego, rock`n`rolla
i boogie-woogie. Wiêcej informacji w sekretariacie DK Zacisze.
Ka¿dy zimowy dzieñ kosztuje 2 z³., istnieje mo¿liwoœæ zakupienia tygodniowego
karnetu za 10 z³., nie prowadzimy zapisów telefonicznych, zapraszamy dzieci i
m³odzie¿ w wieku 7-14 lat, zapewniamy posi³ek, w Domu Kultury obowi¹zuje zmiana
obuwia, nie zabraniamy dzieciom samodzielnego wychodzenia do domu. RODZICU! Jeœli chcesz odbieraæ dziecko osobiœcie – zg³oœ swoj¹ proœbê w sekretariacie.

ZIMA W MIEŒCIE 2007
29 STYCZNIA - 9 LUTEGO
MIASTO STO£ECZNE WARSZAWA
DZIELNICA BIA£O£ÊKA ZAJÊCIA SPECJALISTYCZNE
PÓ£KOLONIE
BOK
Bia³o³êcki Oœrodek Kultury
ul. Van Gogha 1
w programie:

• Projekcje filmowe i spektakle teatralne
• Warsztaty artystyczne: muzyczne, plastyczne,
taniec nowoczesny, studio piosenki
Koordynator p. Marcin Jasiñski, tel. 0 22 614-66-56

BOS
Bia³o³êcki Oœrodek Sportu
Hala i p³ywalnia ul. Œwiatowida 56,
Hala ul. Strumykowa 21
w programie:

• P³ywanie rekreacyjne, p³ywalnia ul. Œwiatowida 56 (8-16)
• Gry zespo³owe
• Pi³ka siatkowa, koszykowa, no¿na, korfbal, unihokej:
Hala ul. Œwiatowida 56
Hala ul. Strumykowa 21
Obiekty otwarte przez ca³e ferie w godz. 8-16 - wstêp wolny.
Koordynator p. Krzysztof Przygoda, tel. 0 22 676-50-72

BIBLIOTEKA
Czytelnia ul. Van Gogha 1, tel. 0 22 614-64-35
Warsztaty artystyczne dla dzieci i m³odzie¿y:
St¹d do Staro¿ytnoœci
Koordynator - p. Danuta Miltyk-Gêbusia, tel. 0 22 814-50-40

Biblioteka dla Dzieci i M³odzie¿y Nr 4
przy ul. Antalla 5
Kierownik akcji - p. Joanna B³a¿ejczyk, tel. 0 22 884-47-70

Czynne w dni powszednie w godz. 7-17
1. SP nr 110 ul. Bohaterów 41,
Koordynator - p. Gra¿yna Zaj¹c, tel. 0 22 811-29-62
2. SP Nr 112 ul. Berensona 31
Koordynator - p. Alicja Waœ, tel. 0 22 675-37-99
3. SP Nr 118 ul. Leszczynowa 5,
Koordynator - p. Edwarda Lisiak, tel. 0 22 811-15-34
4. SP Nr 314 ul. Porajów 3,
Koordynator - p. Gra¿yna Sobczak, tel. 0 22 811-40-07
5. SP Nr 31 ul. Kobia³ka 49,
Koordynator - p. Ewa Jêdrzejewska, tel. 0 22 793-32-43
6. SP Nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10,
Koordynator - p. Leonarda Staszewska, tel. 0 22 811-07-48
7. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A,
Koordynator - p. Ilona Kwiatuszyñska, tel. 0 22 676-53-80
8. SP Nr 344 ul. Erazma z Zakroczmia 15
Koordynator - p. Urszula Muszyñska, tel. 0 22 614-90-30
w programie:

• Wycieczki autokarowe
• Zajêcia rekreacyjne
• Zajêcia plastyczne
• Gry i zabawy
na œwie¿ym powietrzu
• Gry planszowe
• Zajêcia œwietlicowe
• konkursy, turnieje
• Wycieczki plenerowe
(ZOO, teatr, kina)

1. Gimnazjum Nr 122 ul. Van Gogha 1
(w godz. 8-16)
tel. 0 22 811-06-84
2. Gimnazjum Nr 125 ul. Kobia³ka 49
(w godz. 8-16)
tel. 0 22 811-88-67
w programie:
• Kawiarenka internetowa
• Zajêcia komputerowe
• Zajêcia specjalistyczne

ZAJÊCIA SPORTOWE
1. SP Nr 112 ul. Berensona 31
(w godz. 10-14), tel. 0 22 675-37-99
2. SP Nr 257 ul. Podró¿nicza 11
(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-24-40
3. SP Nr 314 ul. Porajów 3
(w godz. 9-17), tel. 0 22 811-40-07
4. SP Nr 342 ul. Strumykowa 21A
(w godz. 10-14), tel. 0 22 676-53-80
5. SP Nr 344 ul. Erazma z Zakroczmia 15
(w godz. 10-14), tel. 0 22 614-90-30
6. G Nr 121 ul. P³u¿nicka 4
(w godz. 10-14), tel. 0 22 811-26-08
7. G Nr 122 ul. Van Gogha 1
(w godz. 10-14), tel. 0 22 614-67-16
8. G Nr 123 ul. Strumykowa 21
(w godz. 10-14), tel. 0 22 676-53-67
9. G Nr 124 ul. Przytulna 3
(w godz. 10.30-14.30), tel. 0 22 811-06-84
10. ZS Nr 43 ul. Kobia³ka 49
(w godz. 9.30 - 13.30), tel. 0 22 811-88-67
w programie:
• Gry i zabawy
• Gry zespo³owe (koszykówka, siatkówka,
pi³ka no¿na, unihokej)
• Gry indywidualne (tenis sto³owy, szachy)
• Turnieje, zawody.
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OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

• DOBRY KREDYT GOTÓWKOWY
- od 1.000 do 50.000 z³
- max. okres kredytowania do 72 miesiêcy
- min. dochód 470 z³ netto
- bez zaœwiadczeñ o zarobkach

Gdy boli krêgos³up
Jest prawdziwym profesjonalist¹. Wspó³pracuje z kilkoma warszawskimi
szpitalami. Dyplomowany masa¿ysta i rehabilitant z ponad dziesiêcioletnim
sta¿em. Z Jackiem Twarowskim rozmawiamy dziœ o bólach krêgos³upa.
niego æwiczeñ. Na podstawie
zdjêcia rentgenowskiego i manualnego badania okreœlê równie¿ stan krêgos³upa pacjenta
i zastosujê masa¿, który jest
jedn¹ z najistotniejszych form
terapii wad postawy, dyskopatii i zwyrodnieñ krêgos³upa z
odczynami bólowymi.
A oto kilka opinii pacjentów
Jacka Twarowskiego. – Muszê
powiedzieæ, ¿e dla mnie pan
Jacek jest cudotwórc¹. Ca³ymi dniami œlêczê przy komputerze – tak¹ mam pracê. Cierpia³am na nawracaj¹c¹ uporczywie rwê barkow¹, to by³o
- Zaczynamy dbaæ o krê- czasu, a to znacz¹co obci¹¿a nie do zniesienia. Zdecydowagos³up dopiero gdy zaczy- krêgos³up. Wed³ug obliczeñ w ³am siê na masa¿. Pan Jacek
na boleæ. Co mo¿na zrobiæ pozycji z plecami opartymi o dobra³ mi dodatkowo zestaw
by ustrzec siê schorzeñ i krzes³o, na trzeci kr¹¿ek miê- æwiczeñ. Od dwóch lat nie
dolegliwoœci bólowych?
dzykrêgowy, znajduj¹cy siê mam ¿adnych dolegliwoœci,
- Przede wszystkim trzeba miêdzy trzecim a czwartym krê- ale profilaktycznie poddajê siê
wiedzieæ jak krêgos³up funk- giem lêdŸwiowym, wywierany seriom masa¿u kilka razy w
cjonuje. Rzeczywiœcie jest tak, jest nacisk o sile 140 kg. Przy roku. Mogê z pe³n¹ odpowie¿e doceniamy jego rolê dopie- lekkim pochyleniu do przodu dzialnoœci¹ poleciæ Jacka Twaro gdy zaczyna boleæ. Z pew- nacisk ten zwiêksza siê do oko- rowskiego – mówi Anna Wilnoœci¹ mo¿na zapobiec przy- ³o 175 kg. Przy wiêkszym pokrym dolegliwoœciom. Krêgo- chyleniu si³a nacisku wzrasta
s³up sk³ada siê z 33, podob- do 250 - 275 kg. I w³aœnie wtenie zbudowanych krêgów, od- dy dochodzi najczêœciej do tzw.
dzielonych od siebie kr¹¿ka- wypadniêcia dysku. Dla porówmi miêdzykrêgowymi, których nania w pozycji stoj¹cej si³a
Ci z nas, którzy maj¹ czwozewnêtrzna czêœæ jest zbudo- nacisku na ten sam kr¹¿ek wywana z elastycznej i bardzo nosi 100 kg, w pozycji stoj¹cej rono¿nych przyjació³, wiedz¹,
wytrzyma³ej tkanki w³óknistej z pochyleniem do przodu ok. jak chêtnie wracaj¹ oni z zimotzw. pierœcienia w³óknistego. 150 - 200 kg. Kiedy le¿ymy na wych spacerów do ciep³ych doŒrodek kr¹¿ka – j¹dro boku si³a nacisku to 75 kg. Naj- mów, gdzie czeka suche pos³amia¿d¿yste – jest wype³niony bardziej komfortowa jest pozy- nie i ciep³a miseczka. Mi³y g³os
tkank¹ miêkk¹. Kr¹¿ki miêdzy- cja le¿¹ca na wznak. Wówczas i czu³e d³onie pana lub pani
krêgowe umo¿liwiaj¹ zgiêcie, si³a nacisku na trzeci kr¹¿ek uzupe³niaj¹ poczucie bezpiewyprost i ruchy boczne tu³o- miêdzykrêgowy wynosi zaled- czeñstwa i pe³ni szczêœcia –
mówi pani Renata Markowska
wia, a tak¿e amortyzuj¹ i wie 25 kg.
³agodz¹ wstrz¹sy, na które
- Jak mo¿na zadbaæ o z Fundacji Azylu pod Psim
Anio³em. Ale przecie¿ ¿yje
krêgos³up jest nara¿ony. Sta- swój krêgos³up?
ogromna rzesza naszych brabilnoœæ i si³a krêgos³upa po- Brak aktywnoœci ruchowej ci mniejszych – psów i kotów,
zostaj¹ w œcis³ej zale¿noœci od jest zabójczy dla krêgos³upa.
miêœni i wiêzade³ stanowi¹- Najlepszymi sposobami utrzycych anatomiczn¹ konstruk- mania go w dobrej kondycji s¹
cjê, która go utrzymuje w od- gimnastyka i aktywny wypopowiedniej pozycji. Os³abienie czynek. Zbawienne dla krêgosi³y miêœni powoduje, ¿e do- s³upa s¹ sporty rekreacyjne chodzi do przeci¹¿enia wiêza- p³ywanie i jazda na rowerze.
de³, nierównomiernego obci¹- Te formy ruchu w stosunkowo
¿enia kr¹¿ków miêdzykrêgo- najmniejszym stopniu obci¹wych, zmniejszenia stabilno- ¿aj¹ krêgos³up. Siedz¹cy i leœci krêgos³upa. I to jest w³a- ¿¹cy tryb ¿ycia powoduje
œnie przyczyna zmian prowa- zmniejszenie ruchomoœci krêdz¹cych do wad postawy, roz- gos³upa, os³abienie si³y miêœni
woju dyskopatii i choroby zwy- grzbietu, brzucha i poœladków.
rodnieniowej krêgos³upa.
Wszystkie te miêœnie s¹ nie- Jakie czynniki sprzyjaj¹ s³ychanie pomocne w utrzymapowstawaniu wad postawy, niu pionowej postawy cia³a.
dyskopatii i zwyrodnieñ krê- Dlatego zachowanie ich w dogos³upa?
brej kondycji ma kolosalne
- G³ównie czynniki cywiliza- znaczenie. A mo¿na to osi¹- które nie maj¹ swoich domów i
kochaj¹cych opiekunów.
cyjne. Ograniczyliœmy aktyw- gn¹æ przez systematyczne wyCzêœæ z nich b³¹ka siê wœród
noœæ fizyczn¹. W pozycji sie- konywanie æwiczeñ wzmacniaobojêtnych przechodniów po
dz¹cej – w samochodzie, przed j¹cych ich si³ê. Ka¿dy z pacjenruchliwych, niebezpiecznych
tów,
który
zg³osi
siê
do
mnie
telewizorem, pracuj¹c za biurulicach przeszukuj¹c œmietnikiem - spêdzamy najwiêcej otrzyma zestaw dobranych dla

czyñska. – Jestem d³ugoletnim
kierowc¹ i z bólami krzy¿a
musia³em siê po prostu z¿yæ.
Tak mi siê wydawa³o. ¯ona
namówi³a mnie na wizytê u
Jacka Twarowskiego. Bóle minê³y ca³kowicie po jego masa¿ach. Od lat jestem jego pacjentem i polecam wszystkim
– mówi Tadeusz Witkowski. –
Myœla³am, ¿e rwa kulszowa to
przypad³oœæ, na któr¹ nie ma
sposobu. Myli³am siê. Od kilku lat odwiedzam regularnie
gabinet Jacka Twarowskiego,
poddajê siê jego masa¿om i
stosujê do jego rad. Dolegliwoœæ minê³a. Polecam – mówi
Katarzyna Jaworska.
Rozmawia³a El¿bieta Gutowska
Masa¿e i æwiczenia rehabilitacyjne Jacka Twarowskiego
to znakomite wsparcie dla
leczenia farmakologicznego,
niezawodna profilaktyka
chorób - m.in. bólów krêgos³upa. Ze szczegó³ami terapii
mo¿na siê zapoznaæ na stronie
www.gabinet.strona.pl
Zapisy do Gabinetu „Zdrowie”
Jacka Twarowskiego
przy ul. Garwoliñskiej 7 lok. 79
pod nr telefonu – 022 610 06 73

Anio³y dla psów

SKLEP MEBLOWY
ul. Antalla 5 Ip.
tel. 022 614-87-09
zapraszamy 11-19, sobota 10-14

Naszym klientom oferujemy:

♦meble kuchenne - pojedynczo i w komplecie
♦meble pokojowe ♦sypialnie ♦wypoczynki

ki w poszukiwaniu resztek jedzenia, bez szansy na schronienie i ogrzanie siê choæ na
krótki czas. Wiêkszoœæ zamkniêta jest w schroniskach
dla bezdomnych zwierz¹t, które mimo wysi³ków ich pracow-

ników w niczym nie przypominaj¹ prawdziwych domów.
Przebywaj¹ce tu psy i koty
cierpi¹ z powodu samotnoœci i
têsknoty. Mieszkaj¹ zwykle w
betonowych boksach i klatkach,
a czêsto nie ocieplone budy nie
daj¹ dobrego schronienia w
deszczowe lub mroŸne dni i
noce. Zmarzniête zwierzêta nie
grymasz¹ przy jedzeniu, jak
domowi pupile, zjad³yby wszystko i w ka¿dej iloœci, ale zdarza
siê, ¿e po¿ywienia nie starcza.

W³aœnie dla nich piêæ lat
temu powsta³a Fundacja Azylu pod Psim Anio³em, prowadz¹ca w Falenicy schronisko
dla bezdomnych zwierz¹t. Jej
logo to anio³, który opiekuñczo
obejmuje du¿ego sznaucera.
Bo fundacja chce wzi¹æ pod
swoje skrzyd³a w³aœnie te bezbronne, poranione przez ¿ycie
zwierzaki. Przekonaæ je, ¿e
gdzieœ czuwa nad nimi dobry
anio³ek.

ZARZ¥DZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŒCIAMI

„GOMI”
oferuje wspólnotom mieszkaniowym:

U NAS RÓWNIE¯ SPRZEDA¯ RATALNA

♦obs³ugê administracyjn¹ ♦obs³ugê ksiêgow¹ ♦obs³ugê techniczn¹
♦bezp³atn¹ pomoc w przejmowaniu nieruchomoœci

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

tel. (022) 635-30-33 lub 0502-031-283, e-mail: gomi@gomi.com.pl

• DOBRY KREDYT KONSOLIDACYJNY
- kredyt na sp³atê innych zobowi¹zañ
- jedna rata zamiast wielu
- ju¿ przy dochodzie 600 z³ netto,
- do 75.000 z³ brutto
- dodatkowa gotówka nawet do 50.000 z³
- okres kredytowania - nawet do 72 miesiêcy
- bez zabezpieczenia hipotecznego

• TANIE KREDYTY MIESZKANIOWE

ul. Z¹bkowska 38a lok. 2
tel. 022 670-15-88, 022 818-09-52

Jednym z takich anio³ków dla
psów jest pani Ma³gorzata Gorzelak, nauczycielka z Targówka. W grudniu zesz³ego roku po
raz siódmy zorganizowa³a
zbiórkê dla psów i kotów z falenickiego azylu. Z jej inicjatywy
uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 114 z ul. Remiszewskiej
zbierali karmê i inne œwi¹teczne prezenty dla czworonogów.
Ca³e szczêœcie, ¿e s¹ organizacje skupiaj¹ce ludzi, którzy
staraj¹ siê w miarê mo¿liwoœci
poprawiæ z³y los zwierz¹t. Zbieraj¹ pieni¹dze na ¿ywnoœæ i leczenie zwierz¹t w schroniskach
oraz staraj¹ siê o ich adopcje.
Nie mog³yby jednak wiele
zdzia³aæ bez wsparcia ludzi dobrej woli, którzy poœwiêcaj¹
swój czas i energiê na pomaganie potrzebuj¹cym. Cieszy,
¿e wœród nich s¹ dzieci, które
swoim postêpowaniem mog¹
s³u¿yæ za wzór doros³ym – daj¹c przyk³ad spo³ecznej wra¿liwoœci i odpowiedzialnoœci –
dodaje Renata Markowska.
Pani Ma³gorzata z Targówka nie uwa¿a swojej wieloletniej dzia³alnoœci za coœ niezwyk³ego ani siê ni¹ nie chwali.
S¹dzi po prostu, ¿e tak trzeba.
Nale¿y wspieraæ bezradne,
opuszczone zwierzaki, pomagaæ im i to nie jednorazowo w
œwietle reflektorów. Ale sumiennie, rok po roku. I to przekazuje swoim uczniom.
Tak jak mówi Renata Markowska, fundacja – choæby najlepsza – nie poradzi³aby sobie

bez wolontariuszy. Ludzi, którzy
swój wolny czas ofiaruj¹ innym,
s³abszym, oczekuj¹cym pomocy, którzy s¹ w³aœnie jak opiekuñcze anio³ki. Ludzi takich jak
pani Ma³gorzata Gorzelak.
Ludmi³a Milc
Wiêcej o Fundacji pod Psim
Anio³em na www.psianiol.org.pl
Numer konta
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528

FERIE W GROCIE! DZIECI I M£ODZIE¯ TANIEJ!

GROTA SOLNO-JODOWA
• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli
• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy
• nerwice, przemêczenie, brak odpornoœci na stres
CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa
Rezerwacja pod nr tel.

33

022 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15
SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH
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mini og³oszenia
NAUKA
AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI: matura, kursy
29.01-9.02, 0609-631-186 zapisy:
sunriselanguages@interia.eu
ANGIELSKI - okazja dla
osób które pragn¹ nauczyæ
siê mówiæ po angielsku praktyczn¹, skuteczn¹ metod¹
konwersacji u rutynowanego
lektora 022 676-73-65
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
MATEMATYKA, chemia,
nauczycielka 0669-367-550
MATEMATYKA ka¿dy poziom 0669-367-550
NIEMIECKI 0501-215-687
NIEMIECKI 0669-367-550
ROSYJSKI - ka¿dy poziom, egzaminy, matura
40z³/60min. 0502-275-194
ZDROWIE I URODA
CHIRURG - wizyty domowe,
esperal 022 329-67-94,
0608-514-789
MASA¯, terapia manualna
krêgos³upa 0696-085-381
MEDICA - USG, narkoza, stomatolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, chirurg, ortopeda,
dermatolog - wenerolog (krioterapia), dermatoskopia, badanie znamion barwnikowych,
profilaktyczne badanie znamion, laryngolog, psychiatra,
akupunktura laserem, internista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe. Panieñska 4,
tel. 022 619-52-31
US£UGI
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transportowe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy skutecznie - 642-96-16
ELEKTRYKA, elektromechanika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
FILTRY wodne - monta¿
serwis 0502-778-365
KANCELARIA Prawna Pietruk - porady prawne na
ka¿d¹ kieszeñ! Pe³ny zakres us³ug. Grochowska
306/310, pok. 261, tel. 022
879-92-29; 0502-275-194;
0513-160-599. Godziny i
cennik na www.pietruk.eu
KOMIS meblowy - skup,
sprzeda¿, transport, Modliñska 83, tel. 0661-999-913,
022 676-60-69
MALOWANIE, solidnie, szybko
0887-838-060
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA, pralki, lodówki,
gwarancja 022 670-39-34,
0502-253-670
NAPRAWA pralek, lodówek
Amica, Whirpoll, Polar, solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny Elemis, tel. 818-82-67 ul. Namys³owska 12

ZABAWA
KARNAWA£OWA
3 lutego - TANIO!
022 679-36-30
0603-956-654

POPRAWKI krawieckie i dziewiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu, 0501-821-811
POPRAWKI krawieckie
„Teksana” Œwiatowida 49 pawilon 33 tel. 022 466-77-20
PRALKI, lodówki Amica,
Whirlpool, Polar itp. solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ariston, Candy, Elektrolux, Zerowatt, Zanussi. 022 614-83-83
RACHUNKOWOŒÆ, informatyka „TIVOLI” Anin - pe³ny zakres us³ug, solidnie, odbiór dokumentów - (022) 815-83-65,
0604-531-130
STUDNIE 022 789-33-89
TANIE, ekspresowe naprawy
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
US£UGI krawieckie, sprzeda¿
detaliczna odzie¿y, wyroby z dzianiny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonuje: kraty, balustrady, ogrodzenia, wiaty, zabudowy balkonów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2, pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013
GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

INNE
KREDYTY: gotówkowe, hipoteczne, ubezpieczenia: OC,
OC2, bezpieczne op³aty. Domy
z bali ul. Miñska 69 pokój 41,
tel. 870-27-83, 0501-550-975
KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia antykwariat ul. Andersa 18, 831-36-48
SPRZEDAM
OWCZARKI niemieckie szczeniêta sprzedam, hodowla tel. 0606-344-485
NIERUCHOMOŒCI
ABY mieszkanie z Bródna,
Targówka, Tarchomina kupiæ, sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ 8118070, 8110491 (919), 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
SPRZEDAM dzia³kê w
Grodzisku Mazowieckim
1880m2, wszystkie media.
Telefon: 0692-102-172
WYNAJMÊ magazyn 40m 2
(500 z³otych) 022 614-49-65,
0660-953-567, Bia³o³eka
KURSY
KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

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

PRALNIA CHEMICZNA
plac Hallera 9

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

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

Napalona toksoplazmoza
W naszej polityce ostatnio
gor¹co od seksu. Niby pora
roku nijaka, ale jednak. Mikroorganizmy te¿ s¹ mocno nastawione na prokreacjê. Potrafi¹ swoim seksistowskim zachowaniem spowodowaæ burzê medialn¹. Proszê Szanownych Pañstwa: przedstawiam
toksoplazmozê.
Toksoplazma gondi jest pierwotniakiem odkrytym w 1908
roku. Odkryto te¿, ¿e popularnym nosicielem toksoplazmozy
jest trzoda chlewna, w której
populacja sztuk zara¿onych w
zale¿noœci od regionu siêga od
8 do 95%.Wed³ug danych piœmiennictwa weterynaryjnego
surowe miêso wieprzowe, a tak¿e innych gatunków - byd³a,
koni, drobiu mo¿e stanowiæ Ÿród³o zara¿enia cz³owieka. W tej
du¿ej liczbie zwierz¹t przewijaj¹
siê psy i koty. Zagro¿enie z ich
strony owiane jest mitem,
szczególne obawy maj¹ przysz³e mamy, obawiaj¹ce siê o
prawid³owoœæ przebiegu ci¹¿y.
Toksoplazmy osiedlaj¹ siê u
¿ywicieli ostatecznych w jelitach
cienkich, sk¹d produkuj¹ formy
zaraŸliwe. U ¿ywicieli poœrednich bytuj¹ w organach we-

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS
ksiêgi handlowe,
KPiR, rycza³t, karta,
kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

tel. 022 814-29-21
0501-719-046

wnêtrznych i wêz³ach ch³onnych uk³adu pokarmowego.
Poprzez kontakt bezpoœredni
lub zjedzenie surowego miêsa
nastêpuje zara¿enie. Na obydwa sposoby cz³owiek mo¿e
zaraziæ siê toksoplazmoz¹. W
ludzkich organach wewnêtrznych powstaj¹ cysty toksoplazmowe. Potencjalnie zaatakowany mo¿e byæ ka¿dy narz¹d i
uk³ad - mózg, serce, narz¹d
wzroku, w¹troba, nerki. Naj³agodniejsz¹ form¹ toksoplazmozy u noworodków jest zez. Wg
danych epidemiologicznych
najczêstsz¹ drog¹ zara¿enia
jest spo¿ywanie surowego miêsa, czyli popularnego tatara. W
drugiej kolejnoœci zara¿aæ

Po XV finale
Ju¿ po raz piêtnasty na Pradze Pó³noc, Bródnie i Targówku zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Hufiec ZHP Warszawa Praga Pó³noc przy
wsparciu Domu Kultury „Œwit”, jak co
roku, zorganizowa³ Praski Sztab WOŒP.
Tegoroczny cel fina³u, to zbiórka pieniêdzy na pomoc dzieciom – ofiarom
wypadków oraz na naukê udzielania
pierwszej pomocy. W pó³nocnopraskim
sztabie datki zbiera³o siedemdziesiêciu
wolontariuszy.
W wiêkszoœci byli to harcerze z Hufca
Warszawa Praga Pó³noc, jak równie¿
uczniowie praskich szkó³.
Zwieñczeniem ca³odniowego kwestowania na rzecz Fundacji by³ koncert fina³owy w DK „Œwit”. Na scenie goœciliœmy wiele zespo³ów, miêdzy innymi pochodz¹cy a¿ z Helu punkrockowy zespó³ „Plebania”, „Jedyny Sensowny Wybór”, „Fugu Fish” oraz „Hipocritical
Face”. Hitem koncertu by³ pokaz tañców karaibskich w wykonaniu zespo³u

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ
ul. Kondratowicza 23
tel. (022) 674 29 29, 675 44 33

OPTOKAN NAJLEPSZY
O optycznym zak³adzie us³ugowym OPTOKAN us³ysza³am po raz pierwszy
dwa lata temu. Wtedy by³o g³oœno o wyró¿nieniach przyznanych przez w³adze Warszawy dla najlepszychzak³adów us³ugowych - w postacistatuetek sto³ecznych „Oskarów”. Potem w prasie odby³a siê dyskusja o promowaniu polskiej przedsiêbiorczoœci. Przewija³a siê w niej czêsto nazwa warszawskiego
OPTOKANU jako przyk³adu dzia³alnoœci krajowej firmy us³ugowej, która z powodzeniem daje sobie radê na rynku zdominowanym przez firmy zagraniczne z ej bran¿y. I wreszcie, kiedy poczu³em, ¿e z moim wzrokiem – powodu
zbyt d³ugiej pracy przy komputerze – jest coraz gorzej oraz gdy zauwa¿y³em, ¿e moja 10-letnia córka zbyt nisko pochyla siê nad zeszytami, zdecydowa³em siê na rodzinn¹ wizytê w OPTOKANIE. Trochê zaniedbana klatka schodowa na piêtro, gdzie mieœci siê Zak³ad w pawilonie przy skrzy¿owaniu ulic
Kondratowicza i ³abiszyñskiej, sprawi³a raczej niemi³e wra¿enie – w porównaniu z okaza³ymi przedsionkami salonów firm zagranicznych. Ale kiedy przekroczyliœmy z córk¹ próg OPTOKANU, ró¿nicy ju¿ nie by³o. Tak samo elegancko, a tak¿e bardzo przytulnie i swojsko. O dziwo – mimo przedpo³udniowej
pory – sporo klientów. Jednak stosunkowo krótki czas oczekiwania nie d³u¿y³
siê nam, bo mo¿na by³a w licznych gablotach przyjrzeæ siê ogromnej iloœci
oprawek okularowych (potem dowiedzieliœmy siê, ¿e jest ich tutaj kilka tysiêcy). Panie obs³uguj¹ce klientów wykonywa³y swoj¹ pracê szybko i zarazem
spokojnie. Widaæ by³o wyraŸnie, ze cechuje je doœwiadczenie i profesjonalizm.
Ani siê nie obejrzeliœmy, a ju¿ zostaliœmy skierowani do okulistycznego
gabinetu lekarskiego. Starsza pani doktor wnikliwie zbada³a nasze oczy, ustali³a
u córki wadê wzroku, która na szczêœcie okaza³a siê niegroŸna i której –
dziêki wczeœniejszemu rozpoznaniu – mo¿na jeszcze zapobiec. U mnie stwierdzi³a typow¹ nadwzrocznoœæ i wra¿liwoœæ oczu na promieniowanie jonizuj¹ce
z monitora komputerowego. Sprawdzi³a te¿ dno oka, dziêki czemu mog³a
zbadaæ, czy mam nadciœnienie, stany cukrzycowe, jaskrê, zaæmê lub wylewy
wewn¹trzga³kowe. Jak – sama stwierdzi³a – nierzadko pacjenci w³aœnie w
rezultacie kompleksowego badaniu okulisty po raz pierwszy dowiaduj¹ siê o
lekkich chorobach swojego organizmu.
W badaniach, które przebiega³y w bardzo sympatycznej atmosferze,
pos³ugiwa³a siê nie tylko tradycyjnymi metodami, lecz przede wszystkim

mog¹ koty dostaj¹ce surowe
miêso lub poluj¹ce na ptaki i
gryzonie. Zara¿ony kot wydala
wraz z ka³em oocyty, a te s¹
czynnikiem zakaŸnym. Jakie s¹
wnioski dla nas? Toksoplazmoza jest groŸn¹ chorob¹ zakaŸn¹, powoduj¹c¹ niep³odnoœæ i uszkodzenia praktycznie
ka¿dego organu. Najczêœciej
zara¿amy siê zjadaj¹c surowe
miêso. Zara¿enia od kotów s¹
rzadkie, ale mo¿liwe. Dlatego
miêso podawane kotom powinno byæ mro¿one lub gotowane.
W stosunku do kotów ciesz¹cych siê mo¿liwoœci¹ wychodzenia i polowania, dobrze jest
zachowaæ podstawowe zasady
higieny. Psy nie zara¿aj¹.

skomputeryzowanym sprzêtem diagnostycznym. Na koniec przepisa³a nam
receptê na okulary, pouczaj¹c jednoczeœnie o sposobach sta³ej dba³oœci o najwa¿niejszy zmys³ w ¿yciu cz³owieka – wzrok.
Z wielka przyjemnoœci¹ w chwilê póŸniej siedzieliœmy przed paniami, które
nas poprzednio przyjmowa³y, a teraz roz³o¿y³y na ladzie po oko³o 30 oprawek okularowych dla ka¿dego z nas. Jak powiedzia³y – mog³yby wy³o¿yæ o
wiele wiêcej, ale same od razu dokona³y wstêpnego wyboru. Bazuj¹c na swoim du¿ym doœwiadczeniu w kontaktach z klientem, uwzglêdnia³y jego wyraz
twarzy, fryzury oraz kolor oczu. Córka oczywiœcie wybra³a modne ciemne
oprawki metalowe, a ja od razu zdecydowa³em siê na – proponowane oprawki – równie¿ metalowe z pojedynczym mostkiem.
Moje obawy o zbyt wysoka cenê oferowanych oprawek rozwia³y siê, kiedy
obs³uguj¹ce panie zaproponowa³y oprawki o tym samym wygl¹dzie ale ró¿nych firm, zarówno dro¿sze jak i bardzo tanie. Naprawdê by³o z czego wybieraæ. Przy tym ceny markowych oprawek by³y zdecydowanie ni¿sze od tych,
jakie wczeœniej widzia³em w zak³adach optycznych firm zagranicznych. W koñcu
– decyzja o tym, czy szk³a do okularów maja byæ z utwardzonego plastiku
czy szklane. Wybieramy plastikowe jako bardziej zalecane, bo l¿ejsze i równie trwa³e jak szklane. Pó³ godziny póŸniej patrzyliœmy ju¿ na siebie i w lustro
w nowych okularach. Efekt bardzo nam siê podoba³. Córka by³e dumna z
nowego wyrazu twarzy a ja zadowolony z po³yskuj¹cych zielonkawo-fioletowym filtrem UV szkie³ i …jakby bardziej przystojny.
Wychodz¹c z OPTOKANU, pomyœla³em o tym, ¿e dobrze zrobiliœmy, odwiedzaj¹c
w³aœnie ten zak³ad. Przede wszystkim zadbaliœmy o w³asne zdrowie i samopoczucie, a przy tym kupiliœmy okulary w umiarkowanej cenie i jednoczeœnie u krajowego us³ugodawcy. Postanowiliœmy, ¿e bêdziemy tutaj sta³ymi klientami.

ZAPRASZAMY do CENTRUM
OPTYKI OKULAROWEJ „OPTOKAN”
ul. Kondratowicza 23, tel. 674 29 29, 675 44 33
w tygodniu od 9.00 - 19.00 w sobotê 9.00 - 14.00

tanecznego ze Szko³y Tañca SHO. Wielu mieszkañców prawobrze¿nej czêœci
Warszawy przyby³o do „Œwitu” na koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w
bardzo ciekawej aran¿acji m³odych warszawskich muzyków.
Fina³ nie odby³by siê bez tradycyjnej licytacji orkiestrowych gad¿etów. W
tym roku mo¿na by³o nabyæ m.in.
wspania³e zdjêcie z tancerkami w strojach rodem z Rio de Janeiro, kalendarz
i koszulkê WOŒP, kalendarz kieszonkowy, zegar i wiele innych.
Podczas trwania fina³u za symboliczn¹
op³at¹ na rzecz Fundacji ka¿dy móg³
przejechaæ siê na motycklu – Harley’u
Davidsonie, dziêki wizycie cz³onków Klubu Mi³oœników Jednoœladów Warsaw
Eagles. Najm³odsi mogli spróbowaæ swoich si³ w wyœcigach zdalnie sterowanych
modeli samochodów, na torze zaaran¿owanym w jednej z sal Domu Kultury.
£¹cznie podczas ca³ego fina³u uda³o
nam siê uzbieraæ kwotê 34 199 z³, któr¹
chwilê po 20.30 przewieŸliœmy pod
eskort¹ Stra¿y Miejskiej na ul. Woronicza, do studia TVP i wp³aciliœmy do kasy
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
W imieniu Praskiego Sztabu WOŒP
bardzo serdecznie dziêkujemy sojusznikom, bez których XV Fina³ na Pradze
nie odby³by siê w takiej formie. Gor¹ce
s³owa uznania kierujemy do Domu Kultury „Œwit”, firmy „HAKO” – za ufundowanie haftowanych serduszek na licytacjê, do agencji artystycznej Ziarek
Art Group, oraz szczególnie do Stra¿y
Miejskiej i Policji za ochronê wolontariuszy i uczestników koncertu.
Na pewno nie by³ to ostatni Fina³
WOŒP organizowany na Pradze Pó³noc.
Wszak orkiestra bêdzie gra³a do koñca
œwiata i o jeszcze jeden dzieñ d³u¿ej.
Wszystkim ludziom dobrej woli dziêkujemy za pomoc i wrzucone pieni¹dze do
naszych puszek!
pwd. Adrian Brzeziñski
rzecznik prasowy
Praski Sztab WOŒP
Drzwi antyw³amaniowe
Okna PCV i AL
Drzwi wewnêtrzne
PROMOCJA
Parapety
okna 25%
drzwi 5%
CENY PRODUCENTA

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

MAR-MET

Radzymiñska 116
tel./fax 022 679-23-41
0600-925-147

nowa gazeta praska

STREFA ZDROWIA I RELAKSU
- JASKINIA SOLNA WZMACNIA I OCZYSZCZA ORGANIZM
- MASA¯E POLINEZYJSKIE (m.in. Ma-uri)
- MASA¯E KLASYCZNE I LECZNICZE (m.in. limfatyczny)
- RELAKS Z JOG¥
Jaskinia Solna „Almonis”
ul. Œwiatowida 47 lok. 16
Tarchomin (w pasa¿u obok Dental Club)

tel. (022) 424 99 99, 497 78 84
www.almonis.pl
Szczypta zdrowia dla Ma³ych i Du¿ych
Lewa strona medalu

„Raz zdobytej w³adzy
nie oddamy nigdy”
Tak powiedzia³ kiedyœ W³adys³aw Gomu³ka, choæ nie móg³
wówczas spodziewaæ siê, ¿e jego
s³owa stan¹ siê kilkadziesi¹t lat
póŸniej mottem dzia³ania prawicowej partii pod nazw¹ Prawo i Sprawiedliwoœæ. To kolejny paradoks
historii, których w ostatnim czasie
mamy coraz wiêcej. Patrz¹c na to
wszystko, co siê dzieje, trudno nie
zauwa¿yæ bowiem analogii pomiêdzy dzia³aniami obecnie rz¹dz¹cych, a potêpianym przez nich
g³oœno systemem rz¹dów PRL.
Bezsprzecznie najwiêkszym podobieñstwem jest totalne zaw³aszczenie pañstwa na ka¿dym
szczeblu, zarówno centralnym jak
i lokalnym. Sposób obsadzania
przez PiS i jego koalicjantów
wszystkich stanowisk w urzêdach
i instytucjach rz¹dowych, mediach
publicznych oraz spó³kach Skarbu Pañstwa jest ju¿ nawet nie tyle

niesmaczny, ile przera¿aj¹cy.
Obowi¹zuje zasada: bierny, mierny, ale wierny, a forsowani kandydaci s¹ zazwyczaj nie przygotowani do pe³nienia danej funkcji.
Potwierdza to wybór prezesa
NBP, zmiana na stanowisku prezesa Orlenu i obawiam siê, ¿e tak
te¿ bêdzie przy wyborze nowego
prezesa banku PKO BP.
Na szczêœcie, nie wszêdzie
idzie im tak ³atwo – jest wiele
miejsc, gdzie po wyborach samorz¹dowych PiS znalaz³ siê w
opozycji. Tak jest na przyk³ad w
Warszawie, gdzie partia braci
Kaczyñskich ponios³a sromotn¹
klêskê, bo inaczej nie mo¿na
okreœliæ przegranej faworyta
wyborów prezydenckich Kazimierza Marcinkiewicza. Jakby
tego by³o ma³o, Platforma Obywatelska wybiera w Radzie Miasta luŸn¹, nieoficjaln¹ wspó-

Prosto z mostu

Nazwy i pomniki
Trwa w Warszawie uliczna
wojna o politykê historyczn¹.
Epicentrum tej wojny stanowi
dyskusja o wpisie do rejestru zabytków Pa³acu Kultury i Nauki,
ale s¹ i inne pola bitew. Obiektami, budz¹cymi nadzwyczaj
wojenne instynkty, s¹ pomniki.
Jesieni¹ lewacy zaatakowali
œwie¿o ods³oniêty pomnik Romana Dmowskiego, a niedawno antykomuniœci postanowili
doprowadziæ do likwidacji pomnika „czterech œpi¹cych” przy
Dworcu Wileñskim, zwanego
oficjalnie Pomnikiem PolskoRadzieckiego Braterstwa Broni.
Tej ostatniej nazwy nikt oczywiœcie nie u¿ywa i ¿eby j¹ poprawnie przytoczyæ, musia³em zajrzeæ do starego planu miasta.
Przez ostatnie szesnaœcie lat
Warszawa niemal pozby³a siê
komunistycznych symboli ze
swoich ulic. Politycznych mo¿liwoœci by³o sporo. Z wyj¹tkiem
prezydenta Marcina Œwiêcickiego (1994-1998) i burmistrza
gminy Warszawa-Centrum Jana
Wieteski (2000-2002) prezydentami i burmistrzami gmin by³y
bowiem wy³¹cznie osoby wywodz¹ce siê z Solidarnoœci. Pamiêtam, jak w 1990 roku jeden
z burmistrzów dzielnic-gmin zrobi³ publiczn¹ licytacjê œwie¿o zerwanych, nieaktualnych ju¿ tabliczek z nazwami ulic. Wtedy
by³ czas na rewolucjê i rzeczywiœcie pozbyliœmy siê wiêkszoœci nazw ulic kojarz¹cych siê z
PRL, w szczególnoœci tych
zwi¹zanych z ludŸmi maj¹cymi
krew Polaków na rêkach.
Ca³kiem ró¿nie bywa³o w innych polskich miastach, gdzie
w wyniku wyborów samorz¹dowych drugiej czy trzeciej kadencji w³adzê po Komitecie
Obywatelskim „Solidarnoœæ”
zdobywa³a postkomunistyczna

lewica i przywraca³a nazwy
b¹dŸ pomniki z czasów PRL.
W stolicy tego uniknêliœmy.
Zosta³o tylko kilka œladów historii najnowszej, dziœ bardziej kojarz¹cych siê z Warszaw¹ ni¿ z
komunizmem. Ju¿ tylko nawiedzeni chc¹ zmieniaæ nazwê Placu Konstytucji wytykaj¹c, ¿e pochodzi ona od bierutowskiej konstytucji z 1952 roku. W lustratorskim zapêdzie jeden z radnych
PiS poprzedniej kadencji chcia³
zmieniaæ nazwê pó³nocnego odcinka ulicy Marsza³kowskiej z
tego tylko powodu, ¿e ów odcinek przebito dopiero po wojnie...
Ju¿ tylko tacy ¿o³nierze bior¹
udzia³ w tej wojnie. Sonda¿ wykaza³, ¿e 79 procent ludzi nie
chce likwidacji pomnika „czterech œpi¹cych”, który je¿eli kojarzy im siê z histori¹, to co najwy¿ej z histori¹ pierwszej randki. Malkontentom, którzy boj¹
siê wyjœæ z dzieæmi na spacer
w obawie, ¿e nie bêd¹ umieli im
wyt³umaczyæ, czemu warszawskie ulice nie wyzwoli³y siê dot¹d z okowów komunizmu, proponujê, by pomnik przy Dworcu Wileñskim nazywali aluzyjnie Pomnikiem Obserwatorów
Powstania Warszawskiego.
Maciej Bia³ecki
Stowarzyszenie
„Obywatele dla Warszawy”
maciej@bialecki.net.pl
www.bialecki.net.pl

³pracê z Lewic¹ i Demokratami,
a nie oficjaln¹ koalicjê z klubem
radnych Prawa i Sprawiedliwoœci. Ci ostatni do dziœ nie potrafi¹ siê z tym pogodziæ – no bo
jak? Jak ktoœ œmia³ ich odrzuciæ na rzecz postkomuchów?
Zniewaga ogromna.
Ale PiS siê nie poddaje. Jego
warszawscy liderzy wymachuj¹
szabelk¹ i gro¿¹, ¿e zrobi¹
wszystko, aby porozumienie POLiD w Warszawie rozbiæ. Zw³aszcza, ¿e sukcesów brakuje. Po
ambicjonalnej pora¿ce na ¯oliborzu – mateczniku warszawskiego PiS, gdzie zarz¹d powo³any
przez Hannê Gronkiewicz - Waltz
dzia³a i ma siê dobrze, ostatnim
bastionem pozostaje Praga Pó³noc. ¯eby nie przegraæ i tej bitwy, Prawo i Sprawiedliwoœæ
przegrupowuje si³y. Nowym wojewod¹ mazowieckim zostaje
szef warszawskiego PiS Wojciech D¹browski. Jego poprzednik musia³ odejœæ, bo za s³abo
nêka³ przeciwników politycznych. Co innego D¹browski – to
prawdziwy janczar Kaczyñskich,
którym nie przeszkadza nawet
to, ¿e zosta³ skazany za jazdê po
pijanemu – ¿eby by³o œmieszniej
- na rowerze. Przes³anie tej nominacji jest jasne: zamiast skupiæ siê na rozwoju Mazowsza,
PiS postanawia zaostrzyæ walkê
z prezydentem Warszawy i porozumieniem PO - LiD.
Pierwszy sukces ju¿ jest.
Pani Prezydent pod³o¿y³a im
siê sama, sk³adaj¹c z opóŸnieniem oœwiadczenie o dzia³alnoœci mê¿a, podobnie jak kilkuset
innych samorz¹dowców w kraju. Czy PiS to wykorzysta? Z
pewnoœci¹. Wed³ug nich cel
uœwiêca œrodki. Nawet jakby
musieli poœwiêciæ kilkudziesiêciu swoich radnych, w tym równie¿ na Pradze Pó³noc, którzy
równie¿ nie z³o¿yli stosownych
oœwiadczeñ i zgodnie z prawem
trac¹ mandat. Czym to siê
wszystko skoñczy? Byæ mo¿e,
nowymi wyborami prezydenta
Warszawy. Nie wiem, kto w nich
wówczas wystartuje, ale wiem
jedno: po tym wszystkim na
pewno nie wygra kandydat PiS.
Sebastian Wierzbicki
Radny Rady Warszawy
(Lewica i Demokraci))
www.sebastianwierzbicki.pl
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Rada wielu

Ignoratia iuris nocet
Sta³a siê rzecz nies³ychana.
Ponad dwa lata temu, Sejm zastawi³ pu³apkê ustawodawcz¹
na Pani¹ Hannê Gronkiewicz Waltz przebywaj¹c¹ wówczas w
Londynie. Ten zdradziecki spisek mia³ na celu podwa¿enie
wyniku demokratycznych wyborów, gdyby kiedyœ HGW przysz³o do g³owy kandydowaæ na
prezydenta Warszawy. Uczestnicz¹ca w tym spisku wiêkszoœæ
pos³ów posunê³a siê do tego, ¿e
w sprawie z³o¿enia dwóch ró¿nych oœwiadczeñ, wyznaczy³a
dwa ró¿ne terminy.
Tak mniej wiecej przedstawia
siê argumentacja pos³ów SLD i
PO, którzy broni¹ wiceprzewodnicz¹cej Platformy, Hanny Gronkiewicz - Waltz przed utrat¹
mandatu prezydenta miasta.
Kiedy piszê te s³owa, sprawa nie jest jeszcze rozstrzygniêta. Wiadomo jedynie, ¿e
oœwiadczenie, o którym mowa
w art.24j ust.3 ustawy o samorz¹dzie gminnym, dotycz¹ce
wspó³ma³¿onka, nie zosta³o
z³o¿one w terminie. Przynajmniej 33 wójtów i burmistrzów
w ca³ej Polsce po¿egna³o siê ze
swoimi stanowiskami z tego
samego powodu. Tak samo
oko³o 200 radnych ró¿nych
szczebli. Teraz oka¿e siê, czy
prawo jest takie samo dla
wszystkich. Czy te¿ mo¿e dotyczy prawie 40 milionów Polaków, a dla jednej Gronkiewicz Waltz s¹ specjalne zasady.
Urzêdnicy Biura Rady m.st.
Warszawy podlegli HGW przypo-

minali wszystkim radnym o terminach sk³adania oœwiadczeñ. Niestety, najbli¿si wspó³pracownicy
Pani Prezydent nie uczynili tego.
A wielokrotnie ostrzegaliœmy, ¿e
s¹ to osoby niekompetentne. Nieznajomoœæ prawa nie zwalnia od
odpowiedzialnoœci, jak g³osi maksyma prawa rzymskiego.
Podkreœlam, ¿e jako radny
PiS wola³bym, ¿eby HGW nie
koñczy³a swojej kariery w taki
sposób. Wola³bym, ¿eby pani
doktor prawa kanonicznego zna³a podstawowe przepisy samorz¹dowe. Chcia³bym, aby przyczyn¹ jej odejœcia sta³a siê kompromitacja rz¹dz¹cego uk³adu
SLD - PO. ¯eby dla wszystkich
by³o jasne, ¿e w ci¹gu ponad 60
dni rz¹dów doprowadzi³a nie tylko do chaosu organizacyjnego w
strukturach miasta, ale przede
wszystkim do zagro¿enia najwa¿niejszych inwestycji.
Tak zwana PO-lewka bêdzie
próbowa³a zrobiæ z HGW mêczennicê. Ofiarê wszechsejmowego spisku ustawodawczego.

Bêd¹ próbowali udowodniæ, ¿e
musia³a siê po¿egnaæ z prezydenckim sto³kiem wskutek zastosowania „prawnych kruczków”, a nie z³amania jasnego i
prostego zapisu ustawowego.
Mam tylko nadziejê, ¿e pañstwo
polskie nie ugnie siê przed politycznym naciskiem. Zastosuje wobec niej te same zasady,
które obowi¹zuj¹ innych samorz¹dowców.
Maciej Maciejowski
Radny Rady Warszawy (PiS)
www.maciejowski.pl
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Zespó³ Szkó³ nr 34 im. Mieszka I
ul. Mieszka I nr 7 Warszawa - Targówek
Ukoñczy³eœ Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹, chcesz dalej
kontynuowaæ naukê, aby zdobyæ maturê.
Proponujemy Ci:
- 2-letnie Liceum Uzupe³niaj¹ce w formie wieczorowej (3 razy
w tygodniu) dla doros³ych

Przyjmowanie dokumentów do 9 lutego 2007 r.
tel. 022 679-16-69, 022 679-54-39
Dojazd autobusami: 170, 307, 140

Ba³agan trwa
Ani przez chwilê nie ³udzi³em
i nadal siê nie ³udzê, ¿e konflikt
w radzie dzielnicy Praga Pó³noc
zostanie szybko za¿egnany.
Sprawy bowiem zasz³y tak daleko, ¿e ¿adna ze stron sporu nie
zdradza chêci do jego rozwi¹zania. Radni PO i LiD, w tym tak¿e
ja, uwa¿amy, i¿ wybór Jacka
Wachowicza na przewodnicz¹cego rady po og³oszeniu przerwy przez przewodnicz¹c¹ D¹browsk¹ by³ bezprawny, a tym
samym wszystkie podjête po tej
chwili decyzje s¹ tak¿e bezprawne. W moim przekonaniu utwierdzaj¹ mnie wnioski z nie tak
dawno przecie¿ rozgrywaj¹cych
siê wydarzeñ w polskim parlamencie, gdzie pod nieobecnoœæ
marsza³ka Sejmu Marka Jurka
obrady prowadzi³ wicemarsza³ek Kotlinowski i parlament g³osami LPR, PO, SLD i PSL, maj¹c w tym momencie wiêkszoœæ,
podj¹³ decyzje nie po myœli PiS.
Jaka wtedy wybuch³a awantura,
mowa by³a nawet o zamachu
stanu. Podjête wtedy decyzje
uznano oczywiœcie za niewa¿ne.
Nie zawsze bowiem wiêkszoœæ
mo¿e decydowaæ wbrew procedurom. PiS i PWS wspierane
przez radnego Baranowskiego,
maj¹ w chwili obecnej wiêkszoœæ
na Pradze. Fakt ten jest bezdyskusyjny, lecz sposób wytworzenia tej wiêkszoœci obarczony jest
b³êdem prawnym, a to dyskwalifikuje podejmowane od tej pory
decyzje. Gdyby nie zapalczywoœæ kolegów radnych, mogli
oni z³o¿yæ 28 grudnia wniosek o
nadzwyczajn¹ sesjê, która mu-
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sia³aby siê odbyæ tydzieñ póŸniej i wtedy dysponuj¹c wiêkszoœci¹ dokonaæ wszelkich zmian i
wyborów. Robi¹c to po og³oszeniu przerwy postawili wybranych
przez siebie przewodnicz¹cego
i zarz¹d w bardzo trudnej sytuacji. Dziœ musz¹ dalej brn¹æ,
tworz¹c fakty dokonane i licz¹c,
¿e podjête decyzje zostan¹
uznane za prawne. Licz¹ przy
tym na przychylnoœæ swojego
PiS-owskiego wojewody i mog¹
siê na tym g³êboko oszukaæ. Z
mojej bowiem wiedzy, popartej
rozstrzygniêciem Regionalnej
Izby Obrachunkowej wydanej w
2003 roku na podstawie analizy
statutu dzielnicy wynika, i¿ nadzór nad uchwa³ami dzielnicy ma
Rada Miasta Warszawy, a tam
PiS jest w opozycji. Z kolei nikt
nie kwestionuje nadzoru wojewody nad uchwa³ami Rady Warszawy. Decyzje wojewody te¿
podlegaj¹ zaskar¿eniu do s¹dów administracyjnych, wiêc byæ
mo¿e bêdziemy mieli rozprawy
w sprawie praskiej na poziomie
WSA i NSA, a to procedura mog¹ca na d³ugo sparali¿owaæ praski samorz¹d. Na szczêœcie
Pani Prezydent powo³a³a pe³nomocnika, który wyposa¿ony we
wszystkie kompetencje mo¿e
sprawnie zarz¹dzaæ powierzon¹
mu dzielnic¹ w taki sposób, ¿e
mieszkañcy nie odczuj¹ z tego
powodu ¿adnych komplikacji.
Procedury takie ju¿ w ubieg³ej
kadencji przeæwiczy³ na przyk³adzie Wilanowa i Wawra prezydent Kaczyñski, w tej ostatniej
dzielnicy rz¹dy pe³nomocnika
trwa³y ponad trzy lata. Czy na
Pradze mo¿na by³o nie dopuœciæ
do takiej sytuacji? Owszem, by³o
to mo¿liwe tylko w jednym wypadku, lecz wtedy radni PiS i
PWS musieliby uznaæ swój b³¹d
z 27 grudnia, wyst¹piæ do przewodnicz¹cej D¹browskiej o zwo³anie sesji, na której dysponuj¹c
wiêkszoœci¹ mogli zrobiæ

wszystko. Dlaczego piszê o tym
tak otwarcie? Wiem bowiem, i¿
tego nie uczyni¹ ze wzglêdów
ambicjonalnych. Jest coœ takiego w mentalnoœci prawicy, ¿e
uznaj¹ swoje racje za s³uszne,
nawet jeœli tak nie jest.
Sprawy na Pradze dodatkowo komplikuje fakt, i¿ w ocenie
przewodnicz¹cej D¹browskiej,
któr¹ podzielam, radni Wachowicz i Elsner nie z³o¿yli w terminie do 27 grudnia oœwiadczeñ
maj¹tkowych, a to powoduje, i¿
ich mandaty wygasaj¹ z mocy
prawa. Tak wiêc osoba nie bêd¹ca radnym nie mo¿e przewodniczyæ obradom rady i
wszystkie decyzje podjête w tym
okresie s¹ niewa¿ne. Na stwierdzenie wygaszenia mandatu
radnego rada ma trzy miesi¹ce,
na ostatniej sesji mój wniosek
w tej sprawie zosta³ odrzucony
przez PiS i PWS i tak zapewne
pozostanie, dopóki wojewoda (o
ile uzna jego zasadnoœæ) nie naka¿e tego radzie. Rada, oczywiœcie, mo¿e siê temu nie podporz¹dkowaæ i tak siê staæ
mo¿e. Wtedy wojewoda ma do
dyspozycji tryb ostateczny, czyli rozstrzygniêcie nadzorcze wygaszaj¹ce mandaty, przy czym
mamy kolejn¹ dziurê w prawie,
wojewoda nie ma bowiem terminu wydania rozstrzygniêcia
nadzorczego. S¹, oczywiœcie,
inne rozwi¹zania prawne. Byæ
mo¿e wtedy uda siê przerwaæ
pog³êbiaj¹cy siê ba³agan.
Ireneusz Tondera
Radny Dzielnicy Praga Pó³noc
(Lewica i Demokraci)
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mo, ¿e ta doœæ zamo¿na rodzina przenios³a siê w XVIII w. do Warszawy. Nie
bêdziemy jednak siêgaæ do a¿ tak odleg³ej przesz³oœci. Skupimy nasz¹ uwagê
na koñcu XIX stulecia i opowiemy dzieje
dwóch braci, których burzliwe losy przywiod³y na praw¹ stronê Wis³y.
Kazimierz Kotuliñski mia³ dwóch synów,
Erazma i Leona. Starszy, Erazm Jan Kotuliñski urodzi³ siê w 1886 r. Nied³ugo po
skoñczeniu 20 lat zosta³ powo³any do armii rosyjskiej. Taki los czeka³ wiêkszoœæ m³odych Polaków z zaboru rosyjskiego. Erazm
mia³ o tyle szczêœcie, ¿e by³ wysokim, przystojnym mê¿czyzn¹, dosta³ siê wiêc do reprezentacyjnej jednostki, Gwardii Carskiej.
Mimo to myœla³ o ucieczce. Zachowa³ siê list
Erazma z 14 kwietnia 1909 r. nadany w
Moskwie, w którym pisze o obiecanym urlopie i planowanym spotkaniu z rodzin¹.
M³odszy brat, Leon urodzi³ siê w 1888
r. Mia³ 17 lat, kiedy fala protestów Rewolucji 1905 r. ogarnê³a kraj. Leon bra³
udzia³ w strajku szkolnym, za co zosta³
wyrzucony z gimnazjum z tzw. wilczym
biletem. Nie móg³ ju¿ uczêszczaæ do
szko³y, poszed³ wiêc do pracy na kolei.
Jednoczeœnie za³o¿y³ ko³o naukowe, które skupia³o m³odzie¿ w podobnej sytuacji, a mia³o na celu samokszta³cenie. W

stêpowa³y Niemcy (od 6
sierpnia równie¿ Austria),
po drugiej zaœ Rosja. Centralne rejony sta³y siê
aren¹ walk na przesuwaj¹cych siê liniach frontu.
Pod naporem Niemców
Rosjanie musieli ust¹piæ
na wschód. Wojska rosyjskie, wycofuj¹c siê z Warszawy i Królestwa ewakuowa³y wszystko, co mia³o
jakiekolwiek znaczenie
gospodarcze i da³o siê wywieŸæ, równie¿ tabor kolejowy. Rz¹d carski przeprowadzi³ militaryzacjê
kolei. Wielotysiêczna rzesza kolejarzy potrzebna
by³a do przewozów wojsk,
transportów broni, amunicji i innego sprzêtu bojowego.
Nag³a, pospieszna mobilizacja zaskoczy³a Leona Kotuliñskiego. Wraz ze sprzêtem i innymi pracownikami kolei musia³
wyjechaæ do Rosji. Wszystko dzia³o siê tak
szybko, ¿e nie zd¹¿y³ siê nawet po¿egnaæ
z bliskimi. Zachowa³ siê list Leona do
matki i siostry, wys³any z Siedlec, w którym ogromnie niepokoi siê o los rodziny
i o to, czy siê jeszcze zobacz¹.

Oddzia³ Gwardii Carskiej. Pierwszy z prawej stoi Erazm Kotuliñski
lutym 1914 r. o¿eni³ siê z Ann¹ Eulali¹ z
Wasiñskich. Nied³ugo jednak cieszy³ siê
szczêœciem m³odego ma³¿onka.
Strza³y oddane 28 czerwca 1914 r. w
Sarajewie przez boœniackiego studenta
Gawri³a Principa do austriackiego nastêpcy tronu, arcyksiêcia Franciszka Ferdynanda spowodowa³y wybuch I wojny
œwiatowej. Na ziemiach polskich rozpoczê³a siê ona 1 sierpnia 1914 r. dzia³aniami, w których po jednej stronie wy-

„Kochana Matko i Siostro!
Spieszê donieœæ, ¿e jestem zdrów i
szczêœliwie wydosta³em siê z Warszawy.
S¹dzi³em, ¿e siê jeszcze z Wami przed odjazdem bêdê widzia³, ale sta³o siê inaczej.
By³em i jestem ci¹gle niespokojny, co siê z
wami dzieje, lecz przypuszczam, ¿e nic siê
Wam z³ego nie sta³o, co daj Bo¿e.[…]
¯egnaj droga Matko na krótki czas, bo
mam nadziejê, ¿e zobaczymy siê nied³u-
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Anna i Leon Kotuliñscy 1914 r.
go. I Ty, siostro ¿egnaj, choæ listownie, bo
nie przypuszcza³em, ¿e nie po¿egnam siê.
Tak szybko to wszystko nast¹pi³o[…].”
Na szczêœcie nied³ugo po tej ewakuacji ¿ona Anna pojecha³a w œlad za nim.
Spêdzili w Rosji 4 lata. Szczêœliwie prze¿yli straszny czas Rewolucji PaŸdziernikowej, choæ zdarza³y siê te¿ dramatyczne momenty. Pewnego razu Leon pos¹dzony zosta³ o zabicie miejscowego komisarza, którego faktycznie ktoœ zastrzeli³ w jakiejœ sprzeczce. Ju¿ chciano
„Polaczka” bez s¹du rozstrzelaæ. W
ostatniej chwili ktoœ zaœwiadczy³, ¿e nie
jest winien. Kotuliñscy uciekli na po³udnie. Przez Charków przedostali siê na
Krym. Przez jakiœ czas przebywali w
Odessie, a nastêpnie przez Kijów wrócili
do Polski. Wiedzieli, ¿e w kraju wyniszczonym wojn¹ panuje straszna bieda.
Podró¿uj¹c w towarowym wagonie wieŸli
m¹kê, kaszê, s³oninê a nawet kury. Przyjechali 25 sierpnia1918 roku. Zamieszkali w domu Wasiñskich na Nowym Mieœcie. Leon Kotuliñski znów zacz¹³ pracowaæ na kolei, teraz ju¿ w dyrekcji PKP w
niepodleg³ej Polsce.
Tymczasem bratu rzeczywiœcie uda³o
siê uciec z armii carskiej, kiedy korzystaj¹c z urlopu przyjecha³ do domu w 1910
r. Przedosta³ siê do Pragi czeskiej, gdzie
mieszka³a ciotka, przyrodnia siostra matki. Wraz z ciotecznym bratem wyjecha³
do Stanów Zjednoczonych, do rodziny,
która wyemigrowa³a do USA w 1896 r. i
mieszka³a w stanie New Jersey. Pozna³
tam swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Mariê Sabinê z
Daneckich. Œlub wziêli w 1911 r.
Erazm by³ niespokojnym duchem. Postanowi³ wyjechaæ do Kalifornii szukaæ z³ota. Zakupi³ tam tereny z³otodajne. Niestety, nic nie znalaz³, a tylko straci³
oszczêdnoœci. Wróci³ wiêc do New Jersey.
Za po¿yczone pieni¹dze wydzier¿awi³ farmê rolniczo – hodowlan¹ w miejscowoœci
Beskin Ridge. Uprawia³ kukurydzê i ziemniaki. Mia³ te¿ sad brzoskwiniowy. Na farmie by³o kilkanaœcie krów i œwinie.
W 1915 r. Marii i Erazmowi Kotuliñskim urodzi³a siê córka El¿bieta. To ona
w³aœnie wspomina szczêœliwe lata swojego dzieciñstwa, spêdzonego w Beskin Ridge. Podkreœla wysok¹ kulturê rolnicz¹ i
œwietn¹ organizacjê na farmie. Powszechnie u¿ywano tam maszyn rolniczych, takich jak kosiarka czy maszyna do sadzenia ziemniaków. Kukurydzê kiszono w
specjalnych silosach. El¿bieta pamiêta, jak
codziennie rano przyje¿d¿a³ samochód po
odbiór mleka. Inwentarz otoczony by³
sta³¹ opiek¹ weterynaryjn¹. Raz w miesi¹cu przyje¿d¿a³ lekarz i bada³ krowy.
Mimo tak dobrze prosperuj¹cego gospodarstwa i szczêœliwego ¿ycia rodzinnego Erazm têskni³ za Polsk¹. Wbrew
ostrze¿eniom i mimo obaw ¿ony, sprzeda³ wszystko, co mia³ i w styczniu 1922
r. Kotuliñscy wrócili do Polski. Sytuacja,
któr¹ zastali, nie napawa³a optymizmem. W porównaniu z Ameryk¹, zniszczona wojn¹ i dzia³aniami zaborców Polska by³a zacofana i biedna. Panowa³a
straszna dewaluacja i bezrobocie. ¯ona
Erazma chcia³a wracaæ do Stanów, coraz
bardziej zapada³a na zdrowiu. Latem
wyjecha³a z córk¹ El¿biet¹ do Zakopanego. Jej stan zdrowia siê pogorszy³,
odda³a wiêc córkê na wychowanie Annie
i Leonowi. W grudniu 1922 r. zmar³a na
gruŸlicê. Erazm za pieni¹dze zarobione
w Ameryce kupi³ niewielki folwark w
Koniku pod Warszaw¹. Nie zd¹¿y³ jednak d³ugo na nim gospodarowaæ, bo w
styczniu 1925 r. zmar³.

Dziesiêcioletnia wówczas El¿bieta zamieszka³a z wujkiem i cioci¹ na Nowym
Mieœcie. Leon Kotuliñski nadal pracowa³
w dyrekcji kolei. Odznacza³ siê sumiennoœci¹ w pracy zawodowej i anga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, np. dawa³
dodatkowe sk³ady poci¹gów ojcom franciszkanom z Zakroczymskiej na pielgrzymki do Czêstochowy. W 1926 r. w
czasie przewrotu majowego przys³u¿y³ siê
marsza³kowi Pi³sudskiemu. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e Dywizja Poznañska jedzie
na pomoc prezydentowi Wojciechowskiemu, zarz¹dzi³ ustawienie na torach dwóch
parowozów i w ten sposób zablokowa³ liniê, uniemo¿liwiaj¹c przejazd wojska.
W 1928 r. zaczêto budowê nowego
gmachu dyrekcji warszawskiej PKP, przy
ul. Wileñskiej. W tym czasie PKP by³y
jednym z najwiêkszych i najlepiej zarz¹dzanych przedsiêbiorstw pañstwowych:
zatrudnia³y ponad 214 tys. pracowników, eksploatowa³y 17 tys. km linii normalnotorowych 5 tysiêcy parowozów, 10
tysiêcy wagonów osobowych i 140 tysiêcy wagonów towarowych. Nadwy¿ka
dochodów nad wydatkami siêga³a stu
milionów z³otych. Te wyniki gospodarcze
zmniejszy³y siê w dobie kryzysu, ale w³aœnie w 1930 r. zdo³ano ukoñczyæ budowê reprezentacyjnego, monumentalnego gmachu. Autorem projektu w stylu
modernistycznym, nawi¹zuj¹cym do
form klasycystycznych, by³ architekt
Marian Lalewicz. Pozosta³y po nim w
Warszawie jeszcze inne budowle, m. n.
gmach Banku Rolnego przy ul. Nowogrodzkiej czy Instytutu Geologicznego
przy Rakowieckiej.
Dyrekcja kolei ulokowa³a siê w nowej
siedzibie. W zwi¹zku ze zmian¹ miejsca
pracy Kotuliñscy wraz z bratanic¹ przenieœli siê na Pragê. Kupili mieszkanie na
Stalowej. By³o to ³adne dwupokojowe
mieszkanie z kuchni¹ i balkonem oraz

Erazm Kotuliñski na farmie w Beskin Ridge w New Jersey
WC, urz¹dzonym oddzielnie w przedpokoju. W tym miejscu rodzina mieszka³a
prawie do wybuchu II wojny œwiatowej.
El¿bieta Kotuliñska doje¿d¿a³a do szko³y
pani Che³moñskiej na ulicê Czackiego, a
póŸniej do Gimnazjum im. Konopnickiej
przy ul. œw. Barbary. 17 wrzeœnia 1938
r. w koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Loretañskiej przy ul. Ratuszowej
odby³ siê jej œlub z prawnikiem Janem
Bartczykiem. M³odzi zamieszkali w Koniku, folwarku kupionym przez Erazma
Kotuliñskiego po powrocie ze Stanów
Zjednoczonych. Tam te¿ w nastêpnym
roku urodzi³a siê ich córka Anna.
Wkrótce po wybuchu wojny w 1939 r.
do Konika przenieœli siê te¿ Leon i Anna
Kotuliñscy i tam ca³a rodzina bezpiecznie prze¿y³a okupacjê niemieck¹ oraz
Powstanie Warszawskie. W paŸdzierniku
1944 r. Leon Kotuliñski wróci³ na Pragê,
zajêt¹ przez wojska radzieckie. Gmach
Dyrekcji Okrêgowej KP ocala³, choæ ci¹gle by³ pod ostrza³em artyleryjskim zza
Wis³y. W 1945 r. gmach sta³ siê siedzib¹
ówczesnego rz¹du i w³adz miejskich. Z
czasem ministerstwa przenios³y siê na

lewy brzeg, a budynek Lalewicza powróci³ do swojego dawnego w³aœciciela.
Leon Kotuliñski przepracowa³ w Polskich Kolejach Pañstwowych 50 lat. Przeszed³ na emeryturê w 1957 roku. Zmar³
w 1966 r. i pochowany zosta³ na Pow¹zkach. Jesieni¹ 1945 r. El¿bieta i Jan Bartczykowie zamieszkali w Sulejówku. Pani
El¿bieta mieszka tam do dzisiaj przechowuj¹c pami¹tki rodzinne. To dziêki niej
mogliœmy poznaæ burzliwe dzieje rodu
Kotuliñskich. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, po przyjeŸdzie do Polski,
musia³a przywykn¹æ do panuj¹cych tu
warunków. Wczeœnie straci³a rodziców,
ale nigdy nie podda³a siê z³emu losowi.
Pokocha³a Warszawê, by³a œwiadkiem
wielu interesuj¹cych zdarzeñ. Jest skarbnic¹ wiedzy nie tylko o losach swojej rodziny, ale i o nie³atwych czasach, w której przysz³o jej ¿yæ.
Joanna Kiwilszo
Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów rodzinnych pani El¿biety Bartczyk.
Skanowanie i obróbka komputerowa zdjêæ – Roman Barczyk.

ul. Modliñska 190 (budynek STENDA)
tel. 022 510-36-66

SKLEP MEBLOWY
przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby






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!

Na tropach kultury
Dziedzictwo kulturalne Pragi by³o w grudniu 2005 roku tematem konferencji naukowej.
Jej dorobek utrwalony zosta³ w ksi¹¿ce „Na prawym brzegu”, wydanej staraniem Fundacji „Na
Starej Pradze”, przy finansowym wsparciu Urzêdu m.st. Warszawy i firmy „Juvenes”. Jako publikacjê wa¿n¹ dla historyków, historyków sztuki
i konserwatorów, ale tak¿e ciekaw¹ dla zwyk³ych mieszkañców Warszawy, a zw³aszcza Pragi
– rekomenduje j¹ dr Marian So³tysik, prezes
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
Autorzy referatów rozwijaj¹ ró¿norodne
w¹tki historii kultury materialnej Pragi. Bogato ilustrowan¹ historiê barokowego zespo³u architektonicznego bernardynów, którego
budowê rozpoczêto w1620 roku, przedstawia
Karol Guttmejer; koœcio³y katolickie prawobrze¿nej Warszawy okresu miêdzywojennego – Filip Burno. Zdjêcia najciekawszych kamienic ilustruj¹ dzieje ulicy Stefana Okrzei,
opisane przez Jaros³awa Zieliñskiego. „Od
rudery do zabytku” – tak¹ drogê, na przyk³adzie jednej z najstarszych murowanych budowli Pragi – kamienicy Juliusza Mintera, przy
ul. Sierakowskiego, róg ul. Okrzei – opisuje
Janusz Sujecki. Zbigniew Michalski przybli¿a

czytelnikom szkice krakowskiego malarza
Micha³a Stachowicza (1768 – 1825), których
tematem jest tragiczny dla Pragi rok 1794.
Nie tylko mi³oœników malarstwa zainteresuje
publikacja Wojciecha Przybyszewskiego o
akwarelach Juliusza Kossaka, przedstawiaj¹cych jarmarki na Pradze, „pe³nych ¿ycia, ujêtych z reportersk¹ pasj¹, ale i fantazj¹”. Na
uwagê zas³uguj¹ te¿ losy samych dzie³, ich wêdrówki po muzealnych zbiorach.
Przyczynkiem do debat o wielkich sto³ecznych inwestycjach mo¿e byæ szkic Hanny Faryny-Paszkiewicz, która przeœledzi³a dzieje
projektu sprzed stu lat. Z pocz¹tkiem 1904
roku powsta³ pomys³ stworzenia na pograniczu Pragi i Saskiej Kêpy sta³ych terenów ekspozycyjnych dla celów Wielkiej Wystawy Krajowej lub wrêcz Wystawy Œwiatowej. Projekt
nie zosta³ zrealizowany, a jedyn¹ pami¹tk¹
po tamtych zamiarach jest Kana³ Wystawowy,
³¹cz¹cy jeziora Goc³awskie i Kamionkowskie.
Zbiór zamyka bogato ilustrowana praca
Petera Martyna „Wyj¹tkowe cechy praskiego
krajobrazu architektonicznego w porównaniu
z lewobrze¿nym œródmieœciem Warszawy”.
Zdaniem autora, warto podkreœlaæ walory daw-

nych dzielnic na prawym brzegu Wis³y nie jako
„praskiego centrum stolicy”, ale przede wszystkim jako odrêbnej, niepowtarzalnej enklawy
lub mikrokosmosu miejskiego (a nawet wyspy
miejskoœci) w obecnej, dwumilionowej aglomeracji. Czy na Pradze istniej¹ jeszcze mo¿liwoœci
zachowania, a przede wszystkim wykreowania nowej kultury i to¿samoœci w pe³nym tego
s³owa znaczeniu – miejskim? To pytanie do czytelników ksi¹¿ki, a mo¿e tak¿e do organizatorów nastêpnej konferencji.
Ksi¹¿kê mo¿na nabyæ w Fundacji „Na starej Pradze”, ul. Z¹bkowska 27/31.
K.

