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przegl¹dy
♦ przyjazna atmosfera ♦ najwy¿sza jakoœæ

♦ nowoczesna protetyka ♦ RTG ♦ nowoczesna protetyka
♦ bezboleœnie ♦ klimatyzacja ♦ konkurencyjne ceny

Parê dni temu by³ Pan w
Brukseli wraz z prezydent
Hann¹ Gronkiewicz Waltz i
przedstawicielami wydzia³ów
infrastruktury i pozyskiwania
œrodków z Unii Europejskiej.
Po co tam pojechaliœcie?

To by³a jednodniowa wizy-
ta, zwi¹zana m.in. z przedwy-
borczymi deklaracjami Pani
Prezydent, ¿e zbada, co mo¿-
na zmieniæ w unijnej umowie
dotycz¹cej rozbudowy Czajki.
By³ tam tak¿e z nami, co bar-
dzo istotne, Krzysztof Pelc,
radny naszej dzielnicy i jeden

Wokó³ Czajki: bez wyjœcia?
Rozmowa z Jackiem Kaznowskim, burmistrzem Bia³o³êki

ze wspó³twórców Stowarzy-
szenia „Nasza Choszczówka”,
m.in. protestuj¹cego przeciw-
ko budowie spalarni osadów
przy oczyszczalni Czajka i pla-
nowanemu sposobowi jej roz-
budowy.

Przypomnê, o czym zreszt¹
NGP stosunkowo niedawno
pisa³a ju¿, ¿e choæ o moder-
nizacji oczyszczalni mówi³o
siê niemal¿e od chwili jej po-
wstania w 1991 r., to  mia³a
ona m.in. doprowadziæ do
hermetyzacji instalacji tak, by
smród stamt¹d siê wydobywa-

j¹cy przesta³ byæ dokuczliwy
dla mieszkañców.

To chyba jednak niewy-
konalne, skoro zbudowa-
no domy niemal¿e obok
oczyszczalni…

Trudne i kosztowne, ale wy-
konalne. Nie chcê ju¿ wracaæ
do tego, ¿e z powodu nie opra-
cowania miejscowych planów
zagospodarowania na tamte
tereny, gdzie przedtem by³ tyl-
ko las i strefa ochronna, w ci¹-
gu kilkunastu lat wyros³y ca³e
osiedla, zarówno domów jed-
norodzinnych, jak i wielorodzin-
nych. Ich mieszkañcy nie mieli
pojêcia, ze otwarcie okna sta-
nie siê problemem, zw³aszcza,
gdy bêdzie wia³ wiatr od strony
Czajki. To znacznie zwiêkszy-
³o liczbê protestuj¹cych.

W „Informacjach i wnio-
skach” radni pytali o realiza-
cjê spraw z poprzedniej ka-
dencji (m.in. wyst¹pienia do
Zarz¹du Transportu Miejskie-
go, zmniejszenia op³at za par-
kingi spo³eczne, Przedszkole
nr 154, muszlê koncertow¹ w
Parku Bródnowskim), zg³osili
potrzebê remontu SP nr 114.

Przewodnicz¹cy rady, Zbi-
gniew Poczesny poinformo-
wa³ o posiedzeniu konwentu,
na którym postanowiono: zo-
bowi¹zaæ radnych, którzy nie
mog¹ przybyæ punktualnie na
sesjê lub uczestniczyæ w niej
do koñca – by powiadamiali o
tym prezydium rady; z 2 ko-
misji rady utworzyæ wspóln¹
komisjê bezpieczeñstwa, po-
rz¹dku publicznego i inicjatyw
samorz¹dowych; sprowadziæ
z Kazachstanu kolejn¹ rodzi-
nê polskich repatriantów.

Przewodnicz¹cy poinformo-
wa³ równie¿, ¿e 23 stycznia
powiadomi³ wojewodê mazo-
wieckiego, i¿ wszyscy radni
Targówka z³o¿yli oœwiadcze-
nia maj¹tkowe.

W imieniu Jerzego Raczyñ-
skiego, nieobecnego na sesji
z powodu choroby, Agniesz-
ka Kaczmarska przedstawi³a
wniosek o wyp³acenie temu
radnemu diety za styczeñ
2007 r. Pan Raczyñski poczu³
siê skrzywdzony, nie otrzy-
mawszy diety; chce j¹ prze-
znaczyæ na hospicjum. Pismo
z wnioskiem nie zosta³o w³¹-
czone do materia³ów sesji, ale
radni podeszli do proœby z ser-
cem. Radca prawny obieca³,
¿e urz¹d podejdzie do spra-
wy ze starannoœci¹. Na wnio-

III sesja Targówka

Z prawem i sercem
S³owa podziêkowania i bukiet kwiatów,  wrêczony El¿bie-

cie Sukiennik, naczelnikowi Biura Rady – od tego mi³ego
akcentu rozpoczê³a siê 16 lutego III sesja Rady Dzielnicy
Targówek. Porz¹dek obrad rozszerzono z 9 do 13 punktów.

sek przewodnicz¹cego rady,
za³atwienie wniosku od³o¿ono
na kilka dni.

Projekt pierwszej uchwa³y
przedstawi³a Kamila Kardas.
Jest to wniosek do Rady

Ju¿ przy g³osowaniu po-

rz¹dku obrad na bia³o³êck¹

sesjê zawita³a wielka polityka.

Do sporu dosz³o podczas

wprowadzania punktu doty-

cz¹cego podjêcia uchwa³y –

stanowiska w sprawie niewy-

gaszania mandatów radnych.

Wprowadzaj¹cy uchwa³ê Je-

rzy Piotr Smoczyñski (PO) by³

zdania, ¿e nale¿y ustosunko-

waæ siê do tej kwestii, ze

wzglêdu na ogromne koszty

kolejnej kampanii wyborczej i

V sesja Bia³o³êki

Polityka zesz³a
w dó³

niejednoznacznoœæ uregulo-
wañ prawnych, które spowo-
dowa³y zamieszanie z dekla-
racjami maj¹tkowymi radnych.
Dariusz Ostrowski (PiS) by³
zdania, ¿e uregulowania
prawne s¹ dostatecznie jasne,
zaœ praworz¹dnoœæ wymaga
zastosowania siê do nich.
Wed³ug Ostrowskiego ca³ej
sprawy by nie by³o, gdyby nie
casus prezydent Hanny Gron-
kiewicz – Waltz. Ostatecznie
uchwa³a zosta³a wprowadzo-
na do porz¹dku obrad g³osa-
mi PO i SLD+SDPL+PD+UP.
Jednog³oœnie wycofano z po-
rz¹dku obrad uchwa³ê powo-
³uj¹c¹ do ¿ycia M³odzie¿ow¹
Radê Dzielnicy Bia³o³êka, w
celu dopracowania i skonsul-
towania z mieszkañcami.

Przeg³osowano poprawki
do bud¿etu. Zwiêkszeniu
ulegn¹ œrodki m.in. na rozbu-
dowê i modernizacjê szko³y
podstawowej nr 154 przy Le-
œnej Polanki, SP 112 przy Be-
rensona, budowê ¿³obka przy
Ksi¹¿kowej, stworzenie parku
przy Strumykowej. Przy oka-
zji tej uchwa³y radni pytali o
komisariat policji na terenie
zielonej Bia³o³êki. Burmistrz
Krzysztof Nalbert zapewnia³,
¿e ta kwestia jest brana pod
uwagê i rewir na terenach zie-
lonych powstanie. Jednog³o-

Konkurs: Trzy role
Joanny Szczepkowskiej

Znany literat Jan Parandowski by³ jej dziadkiem, a œwiet-
ny aktor Andrzej Szczepkowski – ojcem. Nic wiêc dziwne-
go, ¿e maj¹c takich przodków, Joanna Szczepkowska jest
wszechstronnie uzdolniona: jako aktorka, autorka felieto-
nów i wierszy, a tak¿e jako graficzka. W tomie poezji „Lu-
dzie ulicy i inne owoce mi³oœci”, jaki ukaza³ siê niedawno
nak³adem Wydawnictwa Nowy Œwiat, autorka ilustruje
swoje wiersze grafikami o subtelnej kresce.

Trudna sytuacja ekono-
miczna kraju na prze³omie
XVIII i XIX w. zmusi³a rz¹d
Ksiêstwa Warszawskiego do
wydania kilku ustaw zachêca-
j¹cych przedsiêbiorczych cu-
dzoziemców do osiedlenia siê
w Polsce. Ustawy te przyzna-
wa³y przybyszom liczne ulgi i
przywileje, takie jak zwolnie-
nie z op³at czynszowych, gwa-
rantowa³y opiekê rz¹dow¹ i

Rodzina Spiessów
Historia praskich rodów

Ma³a, nadwiœlañska wioska, jak¹ by³ kiedyœ Tarchomin,
pozosta³aby nieznan¹ osad¹, gdyby nie pewna rodzina,
która przywêdrowa³a do nas z zachodu. Gdyby nie Spies-
sowie, bo o nich tu mowa, polski przemys³ farmaceutycz-
ny nie móg³by siê pochwaliæ blisko 200–letni¹ tradycj¹ i
wielkimi osi¹gniêciami w produkcji antybiotyków. Histo-
ria aptekarzy, zas³u¿onych dla prawobrze¿nej Warszawy
zaczyna siê tu¿ po trzecim rozbiorze.

policyjn¹ oraz wolnoœæ reli-
gijn¹. Nic wiêc dziwnego, ¿e
wkrótce po 1820 r., zachêco-
nych tak korzystnymi warun-
kami, przyby³o do Polski bli-
sko 10000 rodzin niemieckich.

Melchior Spiess przyby³ do
Warszawy ju¿ ok. 1796 r. ze
Szczecina jako „oficyalista ka-
mery królewsko prusskiej w
Warszawie”, a wiêc jako pruski
urzêdnik okupacyjny. Nie zna-
my dok³adnie dalszych losów
Melchiora. Wiemy tylko, ¿e ze
szwedzk¹ ¿on¹ Ann¹ Krystyn¹
z domu Eyzen mia³ troje dzie-
ci: Ludwika, Wilhelminê i Hen-
ryka Bogumira. I to w³aœnie ten
ostatni odegra w naszej opo-
wieœci znacz¹c¹ rolê.
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oferuje:
- 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

Firma

„GERDEX”

0504-544-775

BEZP£ATNE BADANIA S£UCHU

APARATY S£UCHOWE od 1998 r.

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

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

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

tel. 022 676 20 17

022 676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Rodzina Spiessów
Henryk Bogumir Spiess uro-

dzi³ siê w Szczecinie w 1785 r.
Jako jedenastoletni ch³opiec
przyby³ z rodzicami do Warsza-
wy. Studia odbywa³ pocz¹tkowo
w Niemczech, a od 1809 r. stu-
diowa³ farmacjê w Szkole Lekar-
skiej w Warszawie i otrzyma³ rok
póŸniej stopieñ farmaceuty.
Mówi³ poprawnie po polsku,
u¿ywa³ zawsze polskiego
brzmienia imion, Bogumir to
zreszt¹ imiê s³owiañskie. O¿e-
niony z Francuzk¹, Luiz¹ Mari¹
Marchand, mia³ siedmioro dzie-
ci. Po skoñczeniu studiów zosta³
wspó³w³aœcicielem istniej¹cej
przy ulicy Koziej apteki „Spiess
i Rakoczy”. Jak podaje Teodor
Kikta w wydawnictwie „Zapo-
mniane karty z przesz³oœci Tar-
chomina” w aptece wyrabiano
leki „nie tylko do sprzeda¿y na
miejscu, gdy¿ znajdowa³ siê w
niej olbrzymi kocio³ parowy war-
toœci 2000 z³otych polskich, czyli
360 rubli srebrem. By³a to war-
toœæ szeœciu dorodnych wo³ów.”

Oko³o roku 1823r., na tere-
nie wsi Tarchomin, tu¿ przy
po³udniowej granicy wsi Œwi-
dry Stare i wsi ¯erañ, w s¹-
siedztwie osady i folwarku
Utuczek, Henryk Bogumir uru-
chomi³ niewielk¹ fabrykê octu
winnego i estragonowego.
Octownia, licz¹ca 24m d³ugo-
œci i 10,5m szerokoœci, zbudo-
wana zosta³a z potê¿nych so-
snowych bali i s³u¿y³a bez
przeróbek prawie 130 lat.
Wkrótce po rozpoczêciu pro-
dukcji w „Kurierze Warszaw-
skim” zaczê³y siê pojawiaæ
og³oszenia zachwalaj¹ce wy-
sokie walory octu „co do mocy,
czystoœci i smaku francuskim
octom wyrównywaj¹cego”.

Henryk Bogumir Spiess nie
poprzesta³ na tej dzia³alnoœci.
W czerwcu 1824 r. wraz z war-
szawskimi aptekarzami Sa-
muelem Elsnerem, Janem
¯elazowskim, Ferdynandem
Ulbrychtem i Ignacym Lesiñ-
skim otworzy³ w Ogrodzie Kra-
siñskich pijalniê wód pod
nazw¹ Instytut Wód Mineral-
nych i Sztucznych. „Tygodnik
Ilustrowany” z 1 sierpnia 1868.
tak pisze o tym przedsiêwziêciu:

Zaraz po otwarciu instytutu
wód mineralnych w DreŸnie,
udali siê do doktora Struve’go

w r. 1823 tutejsi trzej apteka-
rze, a mianowicie Henryk
Spiess, Samuel Elsner i Jan
¯elazowski i nabywszy od nie-
go sposób robienia wód
sztucznych mineralnych, wy-
robili sobie w kraju patent swo-
body na wa¿ny ten wynalazek.

Przybrawszy do spó³ki Igna-
cego Lesiñskiego i Ferdynan-
da Ulbrichta, otworzyli w r. 1824
zak³ad, na którego pomiesz-
czenie w³asnym kosztem
wznieœli budowy stosowne w
zadzier¿awionym na d³u¿sze
lata ogrodzie przy tak zwanym
pa³acu Diickerta Nr 556, który
przytykaj¹c do ogrodu Krasiñ-
skich w owych czasach zeœrod-
kowywa³y w sobie ca³¹ prawie
powszechnoœæ warszawsk¹.

Henryk Bogumir Spiess by³
znanym obywatelem tej „war-
szawskiej powszechnoœci”.
Dzia³a³ w Kolegium Koœcielnym
Warszawskiej Parafii Ewange-
licko – Augsburskiej i by³ cz³on-
kiem lo¿y masoñskiej „Halle der
Beständigkeit”. Zmar³ w 1835
r. Pozostawi³ po sobie 32 tysi¹-
ce rubli srebrem. Maj¹tkiem
tym rozporz¹dza³a wdowa El¿-
bieta, rozdzielaj¹c go miêdzy
wszystkie dzieci. Najstarszy
syn Franciszek Henryk za³o¿y³
wraz z Rudolfem Fryderykiem
Friedleinem ksiêgarniê przy ul.
Senatorskiej. Prowadzi³ te¿
sk³ad nut, przyborów piœmien-
niczych i malarskich oraz dzia-
³alnoœæ wydawnicz¹. Opubliko-
wa³ kilkadziesi¹t ksi¹¿ek, w tym
seriê pt. „Biblioteka Kieszonko-
wa Romansów i Powieœci Za-
granicznych”. Przy jego ksiê-
garni dzia³a³a wypo¿yczalnia
ksi¹¿ek niemieckich, a poufnie
rozprowadza³ te¿ ksi¹¿ki i cza-
sopisma polskie, zakazane w
Królestwie Polskim.

Wiêkszoœæ maj¹tku otrzyma³
jednak trzeci w kolejnoœci syn,

Ludwik Henryk Spiess (1820 –
1896) i to on przeznaczony by³
na kontynuatora rodzinnych
tradycji. Ludwik Henryk sta³ siê
ju¿ kapitalist¹ w nowoczesnym
stylu. W chwili œmierci przed-
siêbiorczego ojca mia³ zaledwie
15 lat. Mo¿e ju¿ wówczas prak-
tykowa³ w rodzinnej aptece. W
ka¿dym razie oko³o 1840 r. uzy-
ska³ stopieñ pomocnika apte-
karskiego, który upowa¿nia³ go
do samodzielnego prowadze-
nia sk³adów materia³ów ap-
tecznych. Po sprzedaniu przez
matkê ojcowskiej apteki, Lu-
dwik Spiess poœwiêci³ siê ca-
³kowicie pracy w przemyœle. W
roku 1849 za³o¿y³ w Rudzie
Guzowskiej (dziœ przedmieœcie
¯yrardowa) fabrykê przemia³u

koœci, trzeci tego rodzaju za-
k³ad w Europie. Fabryka ta zo-
sta³a ok. 1860 r. przeniesiona
do Tarchomina, gdzie produk-
cja objê³a – poza octem – far-
by, lakiery, woski, artyku³y che-
miczne oraz nawozy sztuczne.
Roczna wartoœæ produkcji za-
k³adów w roku 1867 wynios³a
ponad 50 tys. rubli. Wyroby
swe, zw³aszcza nawozy
sztuczne, Ludwik Spiess eks-
portowa³ do Niemiec, Szwecji i
Rosji. Wyrabiane w Tarchomi-
nie kleje kostne mia³y opiniê
lepszych od niemieckich i rosyj-
skich. Ludwik wystawia³ swe
produkty na wielu zagranicz-
nych wystawach towarowych,
m.in. w Pary¿u, Wiedniu, Berli-
nie, Królewcu i Petersburgu, a
tak¿e na wszystkich wysta-
wach krajowych. Zdobywa³
wszêdzie z³ote medale i wyró¿-
nienia. Równoczeœnie prowa-
dzi³ kilka sk³adów aptecznych.
Oprócz sk³adu g³ównego przy
ul. Senatorskiej, uruchomi³ kil-
ka dodatkowych punktów
sprzeda¿y w Warszawie, a rów-
nie¿ przedstawicielstwa firmy
we wszystkich wiêkszych mia-
stach Królestwa Polskiego,
m.in. w P³ocku, Augustowie,
Radomiu, W³oc³awku i £odzi.

W roku 1875 zarz¹d sk³adów
aptecznych przekaza³ synowi
Stefanowi, absolwentowi Aka-

demii Handlowej w Antwerpii,
sam zaœ kierowa³ nadal fabryk¹
w Tarchominie, gdzie urucho-
mi³ oddzia³ wyrobów farmaceu-
tycznych. Na du¿¹ skalê pro-
dukowano tam preparaty gale-
nowe, czyli leki z surowców
pochodzenia roœlinnego i ró¿-
ne inne specyfiki, jak pasta do
zêbów, a z kosmetyków – pu-
der do twarzy. W roku 1884
Ludwik zmieni³ ówczesn¹ na-
zwê: Zak³ady Chemiczno -
Techniczne „Ludwik Spiesz”
na: Zak³ady Chemiczno –
Techniczne „Ludwik Spiess i
Syn”. Wartoœæ produkcji fabry-
ki w r.1885 przekracza³a 100
tys. rubli. W takim stanie Lu-
dwik Spiess w roku 1886 prze-
kaza³ synowi Stefanowi ca³oœæ
kierownictwa zak³adem.

Stefan Spiess (1847 – 1893)
mia³ 39 lat w chwili objêcia
schedy po ojcu i dziadku. Mimo
¿e by³ dobrze przygotowany do
zawodu (studia w Antwerpii),
zupe³nie nie mia³ zmys³u orga-
nizacyjnego i handlowego swo-
ich poprzedników. W wieku 23
lat o¿eni³ siê z 4 lata m³odsz¹
Jadwig¹ Simmlerówn¹, córk¹
znanego artysty – malarza Jó-
zefa Simmlera. Jadwiga,
uwieczniona przez ojca na ob-
razie „Przysiêga królowej Ja-
dwigi”, pianistka, uczennica
Józefa Wieniawskiego, wnios³a
do domu przemys³owców at-
mosferê uwielbienia muzyki i
upodobañ artystycznych. Ten
zwi¹zek interesu ze sztuk¹ nie
najlepiej wp³yn¹³ na prowadze-
nie Zak³adów Chemicznych. W
czasie kierownictwa Stefana
Spiessa firma prze¿ywa ostry
kryzys, kurczy sw¹ dzia³alnoœæ,
traci niektóre zagraniczne ryn-
ki zbytu. Stefan nie umia³ siê
obroniæ przed tymi trudnoœcia-
mi, prawdopodobnie mêczy³
siê, usi³uj¹c sprostaæ narzuco-
nej mu roli. Zmar³ m³odo, 18
wrzeœnia w 1893 roku.

Maj¹tek po nim odziedziczy-
³y cztery osoby: wdowa Jadwi-
ga oraz troje dzieci, córka Ja-
dwiga, zamê¿na z Janem Ko-
z³owskim oraz synowie Ludwik
i Stefan. Do 1944 roku, czyli
do momentu zniszczenia Tar-
chomina, interesy prowadzi³
starszy syn, Ludwik Spiess
(1872 – 1956), pocz¹tkowo z
pomoc¹ Jana Koz³owskiego.
Nie mamy wiadomoœci, gdzie
siê uczy³, uchodzi³ jednak w
opinii wspó³czesnych za cz³o-
wieka wysoce wykszta³cone-
go. W roku 1899, gdy firma
„Ludwik Spiess i Syn” po³¹czy-
³a siê z Zak³adem Zjednoczo-
nych Aptekarzy, tworz¹c spó-
³kê akcyjn¹ pod nazw¹ „War-
szawskie Towarzystwo Akcyj-
ne Handlu Towarami Aptecz-
nymi” zosta³ wybrany na pre-
zesa jej rady, pe³ni¹c równo-

czeœnie funkcjê dyrektora na-
czelnego spó³ki.

D¹¿y³ do rozbudowy dzia-
³ów farmaceutycznych przy
ograniczeniu produkcji nawo-
zów sztucznych. W roku 1907
sprzeda³ Zak³adom Chemicz-
nym „Strem S.A” tê czêœæ Tar-
chomina wraz z budynkami i
aparaturê, w której nawozy
by³y produkowane. Produkcja
farmaceutyków ros³a nato-
miast bardzo szybko. Powsta-
³o nawet specjalne laborato-
rium, w którym prowadzono
badania nad nowymi wyroba-
mi. W r. 1922 firma Spiessów
przyjê³a now¹ nazwê: „Prze-
mys³owo Handlowe Zak³ady
Chemiczne Ludwik Spiess
Syn S.A w Warszawie” i na-
wi¹za³a blisk¹ wspó³pracê z
francusk¹ firm¹ farmaceu-
tyczn¹ „Les Etablissements
Poulenc Freres”. W drugiej
po³owie lat 30. Zak³ady Spies-
sa sta³y siê najwiêksz¹ firm¹
farmaceutyczn¹ w Polsce. W
roku 1937 produkowano tam
220 specyfików, a wartoœæ
produkcji wynios³a ponad 7
mln z³. Ludwik Spiess przez
d³ugie lata pe³ni³ funkcje kon-
sula honorowego Norwegii w
Polsce. Wspó³pracowa³ z
W³adys³awem Grabskim i Ro-
manem Dmowskim.

Dziêki temu, ¿e Ludwik tak
œwietnie prowadzi³ rodzinne
interesy, jego brat Stefan móg³
oddaæ siê swojej wielkiej pasji
– muzyce. W osobie Stefana
Kazimierza Spiessa (1879 –
1968) skumulowa³y siê bo-
wiem „z³e sk³onnoœci”, które
ju¿ wczeœniej zak³óca³y jasno
wytyczony kierunek dzia³ania
rodziny warszawskich prze-
mys³owców. Oto ju¿ aptekarz
Henryk Bogumir Spiess napi-
sa³ tekst kantaty religijnej,
wykonanej z okazji poœwiêce-
nia kaplicy Halpertów przy uli-
cy M³ynarskiej. Jego syn Lu-
dwik zdradza³ jeszcze silniej-
sze zainteresowania literac-
kie: napisa³ trzytomowy „Rys
historyczno – statystyczny
szpitali i innych zak³adów do-
broczynnych w Królestwie
Polskim”. O¿enek jego syna
Stefana z Jadwig¹ Simmle-
równ¹ zachwia³ powa¿nie po-
zycj¹ rodzinnej firmy. Dopiero
jednak jego m³odszy syn Ste-
fan naruszy³ na dobre równo-
wagê w rodzinie.

Stefan Spiess od dziecka
ch³on¹³ artystyczn¹ atmosferê,
jak¹ wytworzy³a w domu mat-
ka Jadwiga z Simmlerów. Pro-
wadzi³a ona, najpierw przy ul.
Chmielnej, potem przy Foksal,
salon artystyczny, co mia³o
wielki wp³yw na wczesne zami-
³owania muzyczne i ogólnoar-
tystyczne Stefana. ZaprzyjaŸ-
ni³ siê ze œpiewakami braæmi
Edwardem i Janem Reszke,
którzy bywali w salonie matki.
Pozna³ te¿ w Karlsbadzie Jana
Matejkê. Choæ studiowa³ w
Ecole de Mines przy Uniwersy-
tecie w Liege i uzyska³ tytu³ in-
¿yniera chemika, nigdy nie spo-
¿ytkowa³ nabytej wiedzy i nie
zainteresowa³ siê rodzinnymi
zak³adami chemicznymi.

„By³em wspó³w³aœcicielem
firmy chemicznej, poniewa¿
jednak prowadzi³ j¹ mój brat,
mog³em swobodnie oddawaæ

dokoñczenie ze str. 1

siê ulubionym studiom nad hi-
stori¹ sztuki, uprawiaæ muzy-
kê, a tak¿e s³uchaæ jej w kraju
i za granic¹” – opowiada o
sobie w ksi¹¿ce pt. „Ze wspo-
mnieñ melomana”.

By³ prawdziwym znawc¹
muzyki i przyjacielem artystów.
Na pocz¹tku XX w. pozna³
Karola Szymanowskiego i
Grzegorza Fitelberga. Szybko
stali siê oni uprzywilejowany-
mi goœæmi w domu Spiessów,
niemal cz³onkami rodziny. Ist-
nia³y okresy, w których Stefan
wspomaga³ finansowo Szyma-
nowskiego, organizowa³ za
granic¹ koncerty poœwiêcone
jego twórczoœci. Zabiera³ kom-
pozytora w podró¿e zagranicz-
ne. Dwie wspólne wyprawy na
Sycyliê i jedna do Afryki Pó-
³nocnej sta³y siê Ÿród³em inspi-
racji wielu wspania³ych utwo-
rów Karola Szymanowskiego,
m. in. „Króla Rogera”, „Mitów”
czy „Metopów”.

Stefan Spiess nale¿a³ do
grupy fundatorów budowy w r.
1912 Teatru Polskiego przy ul.
Karasia w Warszawie. Mia³
wielkie zas³ugi w popularyza-
cji polskiej muzyki wspó³cze-
snej. Mo¿na wiêc go nazwaæ
prawdziwym mecenasem
sztuki. W czasie Powstania
Warszawskiego w r. 1944
utraci³ ca³y osobisty maj¹tek.
W 1945 r. zdewastowane za-
k³ady w Tarchominie przejê³o
pañstwo. Powsta³a tam fabry-
ka farmaceutyków „Polfa”.
Stefan Spiess zamieszka³ w
niewielkim pokoju na rogu ul.
Waryñskiego i Jaworzyñskiej.
Do r. 1957 pracowa³ w p³yto-
tece Dzia³u Muzycznego Pol-
skiego Radia. Zmar³ 20 listo-
pada 1968 r., pochowany zo-
sta³ na Cmentarzu Pow¹z-
kowskim. By³ ostatnim ze
Spiessów, i choæ ró¿ni³ siê od
pozosta³ych cz³onków rodziny
szacownych aptekarzy i prze-
mys³owców, odegra³ swoj¹
rolê w ¿yciu kulturalnym War-
szawy i ca³ej Polski.

Joanna Kiwilszo

Zdjêcia pochodz¹ z wydawnictw:
S. Spiess „Ze wspomnieñ melomana,
T. Kikta „Zapomniane karty z prze-
sz³oœci Tarchomina”

Historia praskich rodów

Kominy fabryczne Zak³adów „Spiessa” i „Strema” (ok. 1925 roku)

Stefan Spiess, Jadwiga Spiess, Grzegorz Fitelberg,

Karol Szymanowski (Rzym 1912 rok)
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STOMATOLOGIA

PROMOCJA

- wype³nienia 60-70 z³

- korony porcelanowe 350 z³

- zni¿ki na protezy
- wybielanie zêbów

ul. Jagielloñska 3
tel. 022 619-99-99

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

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim

gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce uchodzi

za technologiê now¹.

Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym

rozwi¹zaniem.

Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³ama-

nie lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿e-

nia proteza wygina siê.

Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego

przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku

takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej

elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne

szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu

protezy tradycyjnej.

Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w prote-

zach nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów me-

talowych. Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze,

nie powoduj¹ uczuleñ.

Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego ga-

binetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na moj¹

stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne
protezy nylonowe

BIURO
KSIÊGOWE
ALTRIS

 ksiêgi handlowe,

KPiR, rycza³t, karta,

kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 206

tel. 022 814-29-21

0501-719-046

Wokó³ Czajki: bez wyjœcia?
Wracaj¹c do tematu roz-

budowy i modernizacji
Czajki. Pamiêtam, ¿e parê
lat temu mia³ powstaæ Pan-
cerz – oczyszczalnia na
M³ocinach.

Ta inwestycja w tajemniczy
sposób z planów znik³a. W
2005 roku okaza³o siê, ¿e
oczyszczalnia na Bia³o³êce
ma byæ rozbudowana tak, by
przyjmowa³a wiêkszoœæ war-
szawskich œcieków, które
maj¹ byæ t³oczone kolektora-
mi pod dnem Wis³y i przesy-
³ane do rozbudowanej Czajki.
Niezbêdne tu bêd¹ komory
rozprê¿ne, które zaplanowano
na terenie starego Tarchomi-
na, w okolicy ulic Obrazkowej
i Œwiderskiej. Na dodatek w
planie znalaz³a siê tak¿e bu-
dowa spalarni osadów œcieko-
wych o rocznym przerobie 60
tys. ton. To bardzo du¿o!
Mieszkañcom wszystkie te
pomys³y nie spodoba³y siê.
Powsta³ komitet protestacyjny.
Nikt jednak z tym siê nie liczy³;
Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji, in-
westor ca³ego przedsiêwziê-
cia, a przy tym, co szalenie
wa¿ne, spó³ka miejska, ogra-
nicza³o siê do wyjaœnieñ, ¿e
wszystko bêdzie dobrze, nikt
na tym nie ucierpi i wraz z  w³a-
dzami miasta promowa³o wiel-
kim nak³adem si³ i œrodków
jedyny s³uszny pomys³ – w³a-
sny. Argumentowano, ¿e roz-
wi¹zuje siê problem ogólno-
warszawski. Zapomniano, ¿e
sprawa dotyka Bia³o³êki i jej
mieszkañców. O konsulta-
cjach spo³ecznych w normal-
nym rozumieniu tego s³owa,
gdy dyskutuje siê o wariantach
rozwi¹zania problemu, nawet
nie by³o mowy.

Skoro to problem, to dla-
czego wszystko teraz nagle
tak przyspieszy³o?

Bo wyczerpane zosta³y
wszystkie terminy z jednej
strony, a z drugiej – zmieni³y
siê w³adze miasta. Przypo-
mnê, ¿e zgodnie z dyrektywa-
mi Unii Europejskiej, ka¿de
miasto maj¹ce powy¿ej 15 tys.
mieszkañców do 2010 r. musi

dokoñczenie ze str. 1 mieæ rozwi¹zany problem
œcieków. Naliczanie kar zosta-
³o tylko zawieszone do 2010
roku. Trzeba przy tym dodaæ,
¿e te 260 mln euro, które zo-
sta³y nam przyznane na Czaj-
kê, to najwiêksza dotacja w
historii Unii Europejskiej na
jedno przedsiêwziêcie inwe-
stycyjne.

Podczas naszej rozmowy w
Brukseli, która by³a zaplano-
wana na dwie godziny, a – co
jest absolutnym ewenemen-
tem – trwa³a znacznie d³u¿ej -
prawie cztery, dowiedzieliœmy
siê, ¿e nawet Komisja Euro-
pejska mia³a w¹tpliwoœci, czy
uda siê tê inwestycjê zakoñ-
czyæ w 2010 roku…

Jak wyrazi³y siê w¹tpliwo-
œci Komisji Europejskiej, o
których Pan wspomnia³?

Dwojako. Powo³ano nieza-
le¿nego eksperta, który anali-
zowa³ ca³oœæ przedsiêwziêcia
(maj¹c jednak na wzglêdzie
uwarunkowania Unii Europej-
skiej) i stwierdzi³, ¿e przy za-
chowaniu wszystkich procedur
obowi¹zuj¹cych w UE realiza-
cja jest w zasadzie mo¿liwa.
Komisja Europejska jednak
sama chyba mia³a w¹tpliwoœci,
bo w paŸdzierniku ubieg³ego
roku zwróci³a siê do rz¹du pol-
skiego z pytaniem, czy strona
polska nie chce jednak wpro-
wadziæ ¿adnych korekt do pro-
jektu, czy nie uwa¿a za sto-
sowne np. podzielenia inwe-
stycji na etapy i finansowania
ka¿dego z nich oddzielnie, co
w przypadku opóŸnieñ da³oby
nam mo¿liwoœæ manewru. Zaj-
muj¹cy siê t¹ spraw¹ komi-
sarz, co oczywiste, nie intere-
sowa³ siê tym, ¿e Warszawa
nie ma Prezydenta, ani tym, ¿e
zapytanie zosta³o wys³ane tu¿
przed wyborami samorz¹do-
wymi.To nie jest jego rola.
Stron¹ w takich rozmowach
jest wy³¹cznie rz¹d RP.

 Co Polska odpowiedzia-
³a Komisji Europejskiej?

Rz¹d nie widzi ¿adnych za-
gro¿eñ dla realizacji tej inwe-
stycji, czyli – wszystko jest w
porz¹dku. Czas na ewentual-
ne zmiany min¹³. Poza tym
komisarz wyrazi³ zdziwienie
rzeczywistym  rozmiarem pro-
testu przeciwko tej inwestycji.
Komisja, owszem, by³a infor-
mowana o proteœcie, lecz stro-
na polska uspokaja³a, ¿e pro-
test ma charakter wybitnie lo-
kalny- protestuj¹ pojedyncze
osoby. Gdy Krzysztof Pelc
przekaza³ Komisarzowi listy
protestacyjne z 6 tysi¹cami
podpisów, Komisarz wyraŸnie
siê zdenerwowa³.

Czy to znaczy, ¿e nie ma
mowy o ¿adnych przesuniê-
ciach terminów?

Moim zdaniem, nie. W Ko-
misji Europejskiej obowi¹zuj¹
pewne zwyczaje. Wszystkich
traktuje siê jednakowo, bo ja-
kakolwiek zmiana procedury
oznacza³aby precedens. Na
dodatek to przecie¿ polski
rz¹d zrezygnowa³ z korekt.
Poinformowano nas tylko, ¿e
mo¿emy warunkowo przed³u-
¿yæ termin realizacji projektu
do 2011 roku, przy czym mu-
simy wykazaæ wtedy, ¿e zre-
alizowaliœmy minimum 80%
przedsiêwziêcia. W przeciw-
nym razie, jeœli nie wyka¿emy
takiego zaawansowania, gro-
zi nam odwieszenie kar za
zrzucanie œcieków do Wis³y.
Oczywiœcie, koszty tego po-
nios¹ mieszkañcy, którym zo-
stanie to doliczone do op³at za
media: wodê i kanalizacjê.

Skoro mamy czas do 2011
roku, to mo¿e nie jest tak Ÿle?

Jest bardzo Ÿle. Jeœli sko-
rzystamy z tej mo¿liwoœci, to
bêdziemy musieli od nowa
przyst¹piæ do negocjacji o
zgodê na wykonanie dalszej
czêœci inwestycji, ale ju¿ za
w³asne pieni¹dze. Jeœli tego
nie zrobimy, to Komisja Euro-
pejska za¿¹da zwrotu ca³ej
dotacji wraz z odsetkami, i,
oczywiœcie, odwiesi wszystkie
kary, jak ju¿ wspomnia³em.

A co z konsultacjami spo-
³ecznymi?

 Komisarz przypomnia³, ¿e
jeœli strona polska nie przed-
stawi szczegó³owych protoko-
³ów z konsultacji spo³ecznych
to pieniêdzy nie bêdzie. To

kompromitacja. Wydaje mi
siê, ¿e o pole manewru bêdzie
bardzo trudno.

Porozmawiajmy o przetar-
gach. MPWiK og³osi³o nie-
dawno kolejny, bo do pierw-
szego nikt siê nie zg³osi³.
Ponadto nast¹pi³y du¿e
zmiany w radzie nadzorczej
tej spó³ki. Czy ³¹czy Pan to
ze spraw¹ Czajki?

Oczywiœcie. Przypomnê, ¿e
szefem rady nadzorczej by³ m.in.
eks-komisarz Warszawy Miro-
s³aw Kochalski. Po³owa sk³adu
rady poda³a siê do dymisji, gdy
wiadomo ju¿ by³o, jakie wieœci
przywieziemy z Brukseli.

Dopiero trwaj¹ prace nad
koncepcj¹ przebiegu ruroci¹-
gów t³ocznych, a ju¿ miesz-
kañcy starego Tarchomina
samorzutnie zbieraj¹ podpisy
pod kolejnym protestem…

Nie wiem, jak z tego wy-
brnie miasto. Na pewno bê-
dziemy siê jeszcze konsulto-
waæ z Bruksel¹.

Z ostatniej chwili:
Przed oddaniem NGP do

druku, w kilka dni po rozmo-
wie z burmistrzem Kaznow-
skim, dowiedzia³am siê, ¿e
dwie oferty, z³o¿one w drugim
przetargu, znacznie przekra-
czaj¹ planowane kosztorysy.
Gdyby w³adze Warszawy zde-
cydowa³y siê na propozycje
którejœ z firm (Budimex-Dro-
mex lub Warbud z partnera-
mi) to musia³yby do³o¿yæ po-
nad 2 mld z³, których w bud¿e-
cie brak. Zobaczymy, co z
tego wyniknie. Bêdziemy in-
formowaæ w miarê rozwoju
sytuacji.
Rozmawia³a Ewa Tucholska

BIURO

PORAD PRAWNYCH

oferujemy atrakcyjne
ceny us³ug prawnych

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

tel. 022 407-84-27

kom. 0601-160-938

KOMUNIKAT
Wydzia³ Ochrony Œrodowiska dla Dzielnicy Targówek

zawiadamia, ¿e rozpoczêta zosta³a inwentaryzacja bu-
dynków oraz innych obiektów na terenie Dzielnicy, w
których wykorzystane zosta³y elementy konstrukcyjne
zawieraj¹ce azbest.

Przypominamy, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej w sprawie wymagañ w zakresie wykorzystywa-
nia i przemieszczania azbestu (Dz.U.03.192.1876) - azbest
uznany zosta³ za materia³ niebezpieczny dla zdrowia i pod-
lega obowi¹zkowej inwentaryzacji.

Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest spoczywa na
w³aœcicielach nieruchomoœci, wspólnotach i spó³dzielniach
mieszkaniowych w przypadku budynków komunalnych na
gminie/dzielnicy.

Istnieje mo¿liwoœæ sfinansowania powy¿szych dzia³añ ze
œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej po z³o¿eniu wniosku do Biura Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Miasta, Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa.

Informacjê w ww. sprawie prosimy przekazywaæ do Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Dzielnicy, ul. Kondratowicza 20
pok. 413, tel. 0-22 675 23 31, e-mail lolszak@targowek.waw.pl
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Promocja!
Przy monta¿u instalacji gazowej

pokrowce na ko³a + 2 przegl¹dy - gratis

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

Wydawa³oby siê, ¿e po kilku latach dzia³ania reformy s³u¿by zdrowia proble-
my, które zrodzi³y siê po jej wprowadzeniu, powinny stopniowo wygasaæ. Niestety,
daj¹ siê nam we znaki k³opoty z wyborem lub zmian¹ lekarza (limitowane raz na
pó³ roku), otrzymanie skierowania na specjalistyczne leczenie i dro¿sze badania.
Najbardziej jednak boli, ¿e s³u¿ba zdrowia przesta³a byæ w ogóle dostêpna nawet
dla tych którzy regularnie op³acaj¹ sk³adki zdrowotne.

Pewnego dnia odkry³aœ, ¿e gorzej widzisz. Nie wystarczy ju¿ wpatrywaæ siê
usilniej na przyk³ad w czytany tekst, czy te¿ przymkn¹æ oczy i daæ im odpocz¹æ.
Obraz sta³ siê zamglony i niewyraŸny. Có¿, trzeba wybraæ siê do okulisty, zbadaæ
wzrok, zastosowaæ siê do wskazówek lekarza i po k³opocie. Nic bardziej mylnego!
Okazuje siê, ¿e k³opot ze wzrokiem nie jest tym najwiêkszym problemem, ale
znalezienie odpowiedniego lekarza. Zadzwoni³aœ do poradni rejonowej, aby zapi-
saæ siê do okulisty. Jednak w recepcji uzyska³aœ informacjê, ¿e trzeba mieæ stosow-
ne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, czyli tego internisty, u którego
wed³ug deklaracji mo¿esz siê leczyæ.

Wstajesz rano, aby tu¿ po siódmej stan¹æ w ogonku przed rejestracj¹ w porad-
ni. Nie bez problemu, ale uda³o Ci siê jeszcze dostaæ numerek do internisty. Po
po³udniu przychodzisz do poradni drugi raz na wizytê u lekarza. Znowu czekasz w
kolejce, po czym Twój lekarz tylko wypisuje skierowanie do okulisty. Lekarz nie
bada Ciê, nie ma takiej potrzeby. Uff, pierwszy etap masz ju¿ za sob¹. Teraz
wystarczy umówiæ siê na wizytê u specjalisty i tu zaczynaj¹ siê schody.

Jeœli mieszkasz, tak jak ja, na Bródnie, gdzie jest blisko 10 poradni rejonowych
i du¿y, ciesz¹cy siê od lat renom¹ Szpital Bródnowski – niestety, przepad³aœ. W
mojej przychodni rejonowej badanie wzroku kosztuje 25 z³, ale mamy przecie¿
darmow¹ s³u¿bê zdrowia. Postanowi³am wiêc zbadaæ sytuacjê w innych placów-
kach. Najpierw zadzwoni³am do szpitala. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, gdy okaza-
³o siê, ¿e w szpitalu w ogóle nie ma poradni okulistycznej. Podobnie jest w dwóch
poradniach rejonowych, dodzwoni³am siê – nie mo¿na tam zbadaæ wzroku, gdy¿
nie zatrudniaj¹ lekarzy okulistów.

W nastêpnych dwóch przychodniach zapisy s¹ prowadzone, ale... na badanie
wzroku trzeba czekaæ a¿ pó³tora miesi¹ca. Tylko w jednej poradni na Bródnie
mog³am uzyskaæ poradê okulistyczn¹ w krótkim terminie – musia³bym czekaæ

jedynie 5 dni. Do trzech poradni wcale siê nie dodzwoni³am, chocia¿ próbowa-
³am przez kilka kolejnych dni, w ró¿nych godzinach pracy poradni.

Mieæ s³u¿bê zdrowia na oku
Maj¹c w perspektywie zap³acenie 25 z³otych lub odstanie w d³ugiej kolejce do

okulisty, a póŸniej czekanie na okulary u optyka, wybra³am ³atwiejsz¹ drogê.
Uda³am siê do salonu optycznego, pomimo tego, ¿e jestem uprawniona do darmo-
wej (?) s³u¿by zdrowia.

Wprawdzie badania wzroku nie mo¿na porównaæ z wizyt¹ u dentysty, ale jeœli siê
ju¿ na coœ decydujê, chcê mieæ to szybko z g³owy. S¹dzê, ¿e myœlisz podobnie. Zale¿a³o
mi na fachowym zbadaniu wzroku i szybkim wykonaniu okularów. Wybra³am Cen-
trum Optyki Okularowej „Optokan” przy ul. Kondratowicza 23, gdzie lekarze okuliœci
przyjmuj¹ w roboczy dzieñ non-stop w godzinach od 9.00 do 19.00. Informacja oka-
za³a siê prawdziwa. Lekarz wykona³ badanie okulistyczne, w tym tak¿e przy pomocy
urz¹dzenie komputerowego, zbada³ dno oka, po czym fachowo doradzi³ mi, jakie szk³a
mogê wybraæ, gdy¿ okaza³o siê muszê nosiæ okulary zarówno do czytania, jak i do
„dali”. Zamiast dwu par okularów mog³am zdecydowaæ siê na jedn¹ z odpowiednio
dobranymi szk³ami. To jest wygodne, pozwala tak¿e zaoszczêdziæ na drugiej oprawce.

Z gotow¹ recept¹ uda³am siê do drugiej sali, gdzie z mi³¹ pomoc¹ fachowca
dobra³am szybko oprawki. Gotowe ju¿ okulary odebra³am po 35 minutach (ogl¹-
da³am w tym czasie telewizjê). Muszê stwierdziæ, ¿e badanie wzroku i wybór opra-
wek, spoœród kilkudziesiêciu zadysponowanych mi do wyboru modeli w cenie ju¿
od 40 z³otych oraz oczekiwanie na odbiór okularów trwa³o krócej, ni¿ czas spê-
dzony w kolejce do lekarza pierwszego kontaktu. I tak szybko, rzetelnie i tanio
wykonano mi zarówno badanie wzroku, jak i okulary.

Sk³adki zdrowotne, podobnie jak wszyscy op³acam, ale ja ju¿ wyzby³am siê
z³udzeñ. Okazuje siê, ¿e nie mo¿na mieæ wszystkiego – darmowej wizyty u spe-
cjalisty, szybkiej porady lekarskiej, oszczêdnoœci czasu i pieniêdzy. A je¿eli ju¿
mam za us³ugê p³aciæ, to niech ona bêdzie w miarê tania i wykonana fachowo,
szybko i z mi³ym uœmiechem. Tak jest w „Optokanie” na Kondratowicza 23. Myœlê,
¿e nie jest to tylko moje zdanie.                      Jolanta £. z ul. Chodeckiej

CENTRUM OPTYKI OKULAROWEJ

ul. Kondratowicza 23

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

Zajêcia w Akademii Europejskiej
Rusza najwiêkszy w Polsce kurs edukacyjny o UE przy-

gotowuj¹cym maturzystów do egzaminu dojrza³oœci z wie-
dzy o spo³eczeñstwie.

Jesteœ tegorocznym maturzyst¹, chcesz zdawaæ egzamin
dojrza³oœci z wiedzy o spo³eczeñstwie lub interesuje Ciê ta te-
matyka? Zapisz siê do Akademii Europejskiej Dariusza Rosatie-
go na najwiêkszy BEZP£ATNY kurs przygotowawczy w Polsce!
24 lutego o godz. 10 w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie
odbêdzie siê uroczysta inauguracja oraz pierwsze zajêcia. Je¿e-
li chcesz zostaæ uczestnikiem Akademii, zg³oœ chêæ uczestnic-
twa w formularzu rejestracji na www.akademiaeuropejska.eu.

Akademia Europejska Dariusza Rosatiego stanowi cykl siedmiu
cotygodniowych zajêæ i warsztatów prowadzonych przez wybitnych
profesorów Szko³y G³ównej Handlowej oraz nauczycieli warszaw-
skich szkó³ œrednich. Zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w soboty w godzi-
nach od 10-13 w Szkole G³ównej Handlowej w Auli G³ównej (I piê-
tro) przy Al. Niepodleg³oœci 162. Iloœæ miejsc jest ograniczona.

Akademia Europejska jest jednym z projektów wpisuj¹cych siê w
Program Edukacyjny Dariusza Rosatiego, pos³a do Parlamentu Eu-
ropejskiego z okrêgu warszawskiego. Jak sam przyznaje: „Bezp³at-
ny kurs to nie tylko szansa uzyskania dobrego wyniku na egzaminie
dojrza³oœci z tego przedmiotu, ale równie¿ ogromna pomoc dla wszyst-
kich przysz³ych studentów kierunków zwi¹zanych z prawem, euro-
peistyk¹, dziennikarstwem, politologi¹ czy ekonomi¹. Mam nadziejê,
¿e sam pomys³ bezp³atnych kursów znajdzie wielu naœladowców.”

Wszystkim zainteresowanym proponujemy odwiedziæ
stronê Akademii: www.akademiaeuropejska.eu .

Z prawem i sercem
III sesja Targówka

Warszawy - o zwrócenie siê
do: prezydenta RP, marsza-
³ków Sejmu i Senatu RP, par-
lamentarzystów oraz prezesa
Rady Ministrów, o pozostawie-
nie decyzji w sprawie wyga-
szania mandatów samorz¹do-
wych organom uchwa³odaw-
czym poszczególnych jedno-
stek samorz¹du terytorialne-
go, a w przypadku sporów –
niezawis³ym s¹dom;

- o podjêcie dzia³añ legisla-
cyjnych, w celu wyeliminowa-
nia b³êdów i nieœcis³oœci praw-
nych w stosownych ustawach,
zawieraj¹cych przepisy, doty-
cz¹ce wygaszania mandatów.

Uchwa³ê popar³o 14 rad-
nych, 7 by³o przeciw.

Kolejna uchwa³a, skierowana
do rady miasta, dotyczy opinii
na temat projektu za³¹cznika
Dzielnicy Targówek do bud¿e-
tu m.st. Warszawy na rok 2007.
Negatywn¹ opiniê zarz¹du
dzielnicy o projekcie uzasadni³
burmistrz  Grzegorz Zawistow-
ski, komisji inwestycji –Witold
Harasim. Zarz¹d zaproponowa³
zmiany, uwzglêdniaj¹ce potrze-
by dzielnicy, zw³aszcza w za-
kresie inwestycji (m.in. budowy
ulic) oraz remontów w placów-
kach oœwiatowych i kultury
(m.in. w Bibliotece Publicznej
przy ul. Œw. Wincentego 85,
Domu Kultury „Zacisze”). Wnio-
sek korekty za³¹cznika przewi-
duje: zwiêkszenie dochodów o
kwotê 4 063 249 z³, zwiêksze-
nie wydatków o 5 914 249 z³
Szczegó³y zawarto w za³¹czni-
kach do projektu uchwa³y.

Witold Harasim podziêkowa³
burmistrzowi, jego zastêpcom
oraz naczelnikowi Waldemaro-
wi Mas³owskiemu za wk³ad w
wypracowanie opinii oraz troskê

o racjonalne wydawanie pieniê-
dzy. W autopoprawce zarz¹du
uwzglêdniona zosta³a wiêk-
szoœæ wniosków komisji oœwia-
ty – poinformowa³ jej przewod-
nicz¹cy Tomasz Cichocki.

Jan Mamaj wyst¹pi³ z
w³asn¹ propozycj¹, dotycz¹c¹
pilnego budowania na Targów-
ku przedszkoli oraz przeniesie-
nia kwoty 300 tys. z³ z inwesty-
cji „basen na Remiszewskiej”
na budowê przedszkola przy ul.
Syrokomli. Wniosek popar³o 5
radnych, 17 by³o przeciw, 3
wstrzyma³o siê od g³osu.

Uchwa³a ze zmianami w
projekcie za³¹cznika Dzielnicy
Targówek do bud¿etu m.st.
Warszawy przyjêta zosta³a 17
g³osami, przy 1 przeciwnym i
2 wstrzymuj¹cych siê.

Bez dyskusji przyjêto kolej-
ne uchwa³y, skierowane do
Rady Warszawy: o nadanie na-
zwy „Zielone Zacisze” – nowo
powsta³ej ulicy, na odcinku od
ul. Œw. Wincentego, do skrzy-
¿owania z ulic¹, oznaczon¹ na
miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego jako
„Przy wodzie 4 KUD” (17 g³o-
sów „za”, 1 – wstrz.); o nada-
nie Przedszkolu nr 157 przy ul.
Bazyliañskiej 10 – nazwy
„Przedszkole z serduszkiem”
(20 g³osów „za”, jednomyœlnie).

Pozytywna opinia komisji go-
spodarki komunalnej mieszka-
niowej oraz wyjaœnienia, udzie-
lone na sesji przez burmistrza,
przekona³y radnych do popar-
cia projektu uchwa³y o wszczê-
ciu procedury likwidacji spó³ki
„Goœciniec Mazowsze” Sp. z
o.o.(wczeœniej: Przedsiêbior-
stwo Us³ug Mieszkaniowo-So-
cjalnych z siedzib¹ w Warsza-
wie przy ul. Œw Wincentego 87).
Likwidacja spó³ki umo¿liwi w³¹-

czenie jej budynku do zasobu
mieszkaniowego dzielnicy. Za
uchwa³¹ g³osowa³o 19 radnych,
1 wstrzyma³ siê od g³osu.

W koñcowej czêœci sesji rad-
ni zajêli siê zmianami w sk³a-
dach osobowych komisji. W
zwi¹zku z rezygnacj¹ Sebastia-
na Koz³owskiego, do komisji re-
wizyjnej powo³ano Jacka Ducz-
mala (19 g³osów „za”, 1 –
wstrz.); tak¹ sam¹ liczb¹ g³osów
do komisji mieszkaniowej powo-
³ano Iwonê Wujastyk i Annê Ku-
czyñsk¹. Kamilê Kardas odwo-
³ano ze sk³adu komisji samorz¹-
du i inicjatyw lokalnych i powo-
³ano do komisji rozwoju, inwe-
stycji i ochrony œrodowiska;
Anetê Lisieck¹ odwo³ano z ko-
misji bud¿etu i finansów, powo-
³ano do komisji ochrony zdrowia
i pomocy spo³ecznej. Z komisji
oœwiaty odwo³ano Jana Mama-
ja i Janinê Paszkowsk¹, któr¹
powo³ano do komisji ochrony
zdrowia i pomocy spo³ecznej.

Dyskusjê wywo³a³a sprawa
powo³ania Jerzego Raczyñ-
skiego do 3 komisji: rozwoju, in-
westycji i ochrony œrodowiska;
bud¿etu i finansów oraz samo-
rz¹du i inicjatyw lokalnych. O
pozytywne zaopiniowanie tego
wniosku zaapelowa³ Zbigniew
Poczesny. Obawy o prawne
skutki powo³ania radnego do
komisji pod jego nieobecnoœæ,
wyrazi³ Sebastian Koz³owski.
Zdaniem radcy prawnego,
Grzegorza Romanowicza, nie
ma przeszkód prawnych, by
wyra¿ona na piœmie wola by³a
„lege artis”. Radni wype³nili
wolê Jerzego Raczyñskiego, z

wyj¹tkiem dwóch, którzy
wstrzymali siê od g³osu.

Z satysfakcj¹ odnotowujemy
wynik ostatniego g³osowania
na III sesji: wiêkszoœæ zaak-
ceptowa³a wniosek konwentu,
dotycz¹cy zmiany ustawienia
sto³ów podczas obrad. Dziêki
nowemu ustawieniu wszyscy
mog¹ sobie patrzeæ w oczy, a
nie na plecy, jak na pocz¹tku
tej kadencji. Napisaliœmy o tym
w relacji z I sesji.                  K.

dokoñczenie ze str. 1

Polityka zesz³a w dó³
V sesja Bia³o³êki

dokoñczenie ze str. 1

œnie przyjêto uchwa³ê w spra-
wie nadania imienia „Ma³ego
Europejczyka” przedszkolu z
oddzia³ami integracyjnymi
przy Strumykowej. Nazwa jest
decyzj¹ rady pedagogicznej i
rady rodziców placówki.
Przedszkole wychowuje dzie-
ci w atmosferze tolerancji i zro-
zumienia dla innych kultur,
rokrocznie organizuje Dzieñ
Europejczyka, zapoznaj¹c
najm³odszych bia³o³êczan z
ró¿nymi aspektami ¿ycia w
pañstwach Unii Europejskiej.

Podczas g³osowania nad
stanowiskiem rady w sprawie
sytuacji powsta³ej w zwi¹zku
ze sk³adaniem oœwiadczeñ
maj¹tkowych, ponownie do-
sz³o do politycznych s³ownych
przepychanek, zaœ uchwa³ê
przeg³osowano tak¹ sam¹

wiêkszoœci¹, jak¹ przesz³o jej
wprowadzenie do porz¹dku
obrad.

Po g³osowaniach przyszed³
czas na pytania. Problem nie-
odœnie¿onych ulic zasygnali-
zowa³ wiceprzewodnicz¹cy Je-
rzy Smoczyñski (Gospodar-
noœæ). Burmistrz Jacek Ka-
znowski odpowiada³, ¿e ulice
s¹ odœnie¿ane zgodnie z
umow¹ zawart¹ z firm¹, która
zosta³a wybrana jeszcze w
minionej kadencji. Burmistrz
sugerowa³, ¿e umowa zosta³a
sformu³owana wyj¹tkowo nie-
dbale, a wrêcz – jak powiedzia³
– skandalicznie. Wyjazdy nie
by³y ewidencjonowane, a od-
œnie¿anie ulic, które nie by³y
ujête w umowie, mog³o siê od-
bywaæ na telefon. Jacek Ka-
znowski zapowiedzia³, ¿e spra-
wa bêdzie dog³êbnie zbadana
i powstanie aneks do umowy.
Jerzy Smoczyñski, burmistrz
minionej kadencji, z trudnoœci¹
kry³ oburzenie. Anna WoŸnia-
kowska (PiS) prosi³a, by zasu-
gerowaæ miastu, ¿e przyda³o-
by siê wiêcej pracowników w
delegaturach, bowiem ma³o
sprawnie przebiega obs³uga
mieszkañców. Zbyt ma³o jest
lekarzy w przychodni przy Mi-
lenijnej. Burmistrz zapewni³, ¿e
obie sprawy s¹ mu znane. Bar-
t³omiej W³odkowski (Gospo-
darnoœæ) pyta³ o komunikacjê
autobusow¹, a œciœlej o zmia-
ny tras linii 126, 152 i 326. Ja-
cek Kaznowski poinformowa³,
¿e ju¿ wyst¹piono do ZTM
m.in. w tej sprawie. Kwestie
komunikacyjne napotykaj¹ jed-
nak na opór.

Jacek Kaznowski poinfor-
mowa³ o efektach wizyty de-
legacji w³adz miasta w Bruk-
seli. W Komisji Europejskiej
rozmawiano o mo¿liwoœciach
wprowadzenia poprawek do
planu finansowania rozbudo-
wy i modernizacji oczyszczal-
ni Czajka. Próbowano wyne-

gocjowaæ pozyskiwanie œrod-
ków podzielonych na transze,
a tak¿e wyd³u¿enie czasu in-
westycji do 2013 roku. Nie
uzyskano zgody ani na jedno
ani na drugie. Miasta powy¿ej
15 tys. mieszkañców musz¹
rozwi¹zaæ problemy oczysz-
czania œcieków do 2010 roku.
Jest to wymóg traktatu akce-
syjnego. Komisja Europejska
nie zosta³a poinformowana o
protestach mieszkañców, któ-
rzy nie godz¹ siê na spalarniê
osadów poœciekowych i
zwiêkszenie przepustowoœci
Czajki. Sytuacja jest niezwy-
kle trudna, bowiem niewyko-
nanie inwestycji w terminie
grozi nam odebraniem œrod-
ków na modernizacjê oczysz-
czalni, a tak¿e na³o¿eniem
wysokich kar. Warto przypo-
mnieæ, ¿e na tê inwestycjê
przewidziano 246 mln euro i
jest to najwiêksza dotacja (na
jedno przedsiêwziêcie) w
dziejach UE. Ze strony An-
drzeja Pó³rolniczaka, przed-
stawiciela lewicy, pad³ zarzut,
¿e to nieudolne rz¹dy PiS w
Warszawie spowodowa³y tê
sytuacjê. Dariusz Ostrowski
studzi³ emocje twierdz¹c, ¿e
do ca³ej kwestii nale¿y od-
nieœæ siê merytorycznie, nie
zaœ politycznie. A prawda jest
taka, ¿e Warszawa nie mo¿e
sobie poradziæ z problemem
Czajki od pocz¹tku lat 90.
ubieg³ego wieku i nigdy nie
mia³a kompleksowego planu
gospodarki œciekami, trudno
wiêc obarczaæ win¹ jedynie
rz¹dy PiS w Warszawie.
Ostrowski zauwa¿y³ równie¿,
i¿ trudno sobie wyobraziæ, by
Komisja Europejska by³a
grup¹ naiwniaków, którzy ni-
czego nieœwiadomi przyznali
Warszawie tak wielkie œrodki
na modernizacjê Czajki. Pi-
szemy o tym szerzej w od-
dzielnym materiale.

(egu)

KANCELARIA

PRAWNA WM&Z
PORADY   OBRONA   REPREZENTACJA

OBS£UGA PRAWNA FIRM

TEL. 022 652-38-70, 0-500-197-090

www.kancelariawmz.pl
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DOBRY KREDYT to:

KREDYT GOTÓWKOWY

• nawet do 50 000 z³

• ju¿ przy dochodzie 470 z³

• na okres do 72 miesiêcy

• z mo¿liwoœci¹ ubezpieczenia

• z mo¿liwoœci¹ otrzymania bezp³atnej karty kredytowej VISA

• kredyty równie¿ na oœwiadczenie w³asne

KREDYT KONSOLIDACYJNY

• nawet do 75 000 z³ netto

• ju¿ przy dochodzie 600 z³

• z dodatkow¹ gotówk¹ nawet do 50 000 z³ netto

• z mo¿liwoœci¹ otrzymania bezp³atnej karty kredytowej VISA

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

OTWARTE CENTRUM KREDYTOWE

Mamy dla Ciebie

rozwi¹zanie - proste, szybkie

i bez zbêdnych formalnoœci.

Topnieje Ci gotówka?

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 022 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

QUALITY
kursy jêzyków obcych

Bia³o³êka Dworska

ul. Zio³owa 40 lok. 6

022 614-36-93

0506-175-451

0606-528-738

www.qualityschool.pl

Nie bez przyczyny nazy-
wana jest Mamuœk¹. Chocia¿
wygl¹dem bardziej przypo-
mina czternastolatkê ni¿ stu-
dentkê IV roku pedagogiki:
nieraz patrole stra¿y miej-
skiej legitymowa³y j¹, podej-
rzewaj¹c, ¿e uciek³a z lekcji
w gimnazjum, znajduj¹cego
siê nieopodal jej domu...

Mowa o Agnieszce Nizio,
dwudziestodwuletniej wolonta-
riuszce Fundacji AVE, która przy
ka¿dym projekcie zawiaduje
sztabem kilkudziesiêciu, a na-
wet kilkuset osób. Organizacja
prac chórów AVE, logistyka edu-
kacyjnych wypraw kajakowych,
obs³uga ogólnopolskich festiwa-

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

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

raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
Transport i obmiar gratis!

PROMOCJA na okna 40%

• Drzwi antyw³amaniowe
   Gerda, Dorn
• Drzwi wewnêtrzne
   Porta, Dre
• Okna PCV i AL
• Parapety Wew. i Zew.
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8 lutego prof. Irena Huml
by³a goœciem Praskiego Cen-
trum Wystawowego, gdzie
otwarta zosta³a wystawa tka-
niny artystycznej Pracowni
Doœwiadczalnej Tkactwa Arty-
stycznego przy Okrêgu War-
szawskim ZPAP. Podczas wer-

PORADY PRAWNE

PISMA PROCESOWE

REPREZENTACJA

W S¥DACH I URZÊDACH

JU¯ OD 40 Z£OTYCH

KANCELARIA PRAWNA

TEL. (022) 747 12 47, 0506 117 148

Bia³o³eka, ul. Aluzyjna 23 F

SPRAWY:

- CYWILNE, KARNE, ZUS, US

- PRACOWNICZE,SPADKOWE

- ROZWODOWE, LIMENTACYJNE

- ADMINISTRACYJNE, EGZEKUCYJNE

- KSIEGI WIECZYSTE, HIPOTEKI

Tkanie jak malowanie
Tkano na ziemiach polskich od dawna. Przez wieki tkanina

by³a obecna w pañskim pa³acu, szlacheckim dworze, miesz-
czañskim domu i ch³opskiej  cha³upie, a i dziœ stanowi istot-
ny sk³adnik naszej sztuki i rzemios³a – ta historyczna reflek-
sja  otwiera wydan¹ w 1989 roku ksi¹¿kê Ireny Huml „Wspó-
³czesna tkanina polska”. Proces kszta³towania siê i rozwoju
polskiej szko³y tkaniny ilustruj¹ dzie³a i sylwetki 73 twórców.

nisa¿u „Sztuki w³ókna”  za³o-
¿ycielka pracowni przypomnia-
³a sukcesy miêdzynarodowe
polskich twórców w tej dziedzi-
nie w latach 1960-70 oraz
mniej korzystn¹ dekadê lat 80.,
a tak¿e nastêpne lata, gdy tka-
nina odsuwana by³a na dalszy

plan w ¿yciu artystycznym.
Teraz tkanina wraca do ³ask.

Wystawa w Domu Kultury
„Praga” rozpoczyna Rok Tkani-
ny, towarzysz¹cy 13. Miêdzyna-
rodowemu Triennale Tkaniny
„£ódŸ 2007”. Do 3 marca mo¿-
na ogl¹daæ prace 13 artystek z
Pracowni Doœwiadczalnej oraz
6 zaproszonych. Wiêkszoœæ z
nich zainteresowanie sztuk¹
w³ókna ³¹czy z malarstwem. W
prezentowanych pracach wyko-
rzystuj¹ ró¿norodne techniki,
struktury, kolorystykê i tematy-
kê. Najczêœciej inspiracj¹ jest
przyroda: „Weso³y deszcz”
(Barbara Micha³owska), „Barwy
jesieni” (Alicja Siod³owska-Wi-
œniewska), „Zadeptana ziemia”
(Anna Buczkowska), „Ogród
magiczny” (Maria Je³owicka),
„Wschód” (Krystyna Mieszkow-
ska-Dalecka), „Ptaki” (Barbara
Basiewicz), „Œwierk”  (Krystyna
Brodzka-Pi¹tkowska), „Wodo-
rosty” (Danuta Jaworska-Tho-
mas), „Staw” (Joanna Dobrzyñ-
ska). S¹ te¿ inne motywy: „Wi-
tra¿owe rozb³yski” (Anna Kaba-
ciñska-Banaszkiewicz), „Œlady”
(Krystyna Jatkiewicz), „Sploty”
(Maria Teresa Chojnacka),
„Kompozycja z owalami” (Joan-

na Lohn-Zaj¹c), „Tkanina witra-
¿owa” (Nina Rudziñska), „Pa-
siak jutowy” (Joanna Owidzka),
„Blade wspomnienie” (Malina
Najdek), ”Organy”(Danuta Pa-
prowicz-Michno), „Tarcza”
(Agnieszka Parkitna), „Pro-
mieñ” (Adela Szwaja), „¯ar”
(Zofia Matuszczyk-Cygañska),
„Czerwone miasto” (Anna Za-
niewicka-Goliszewska), „Tajem-
nica Poliszynela” (Bo¿ena Bie-
niowska-Ho³owacz).

„Wystawa jest naprawdê cie-
kawa. Wszystkie prace s¹ bar-
dzo ³adne, wykorzystano bardzo
pomys³owe techniki” – ocenia
Marzenna Kustra, by³a nauczy-
cielka wychowania plastyczne-
go, teraz prowadz¹ca warsztaty
tkactwa w filii Bielañskiego
Oœrodka Kultury. Najbardziej
spodoba³y siê jej „Postacie” Kry-
styny Mieszkowskiej-Daleckiej.
Na pytanie, ile trzeba czasu na
wykonanie prac w tak du¿ych
formatach, jak wiêkszoœæ pre-
zentowanych na wystawie, odpo-
wiada: „Nawet pó³ roku, jeœli rów-
nolegle uprawia siê malarstwo”.

Dlaczego wœród twórców tkanin
nie ma mê¿czyzn? „Widocznie nie
maj¹ tyle cierpliwoœci”. Pani Ma-
rzenna wspomina, ¿e przed laty
zna³a na Bielanach architekta, któ-
ry tworzy³ piêkne gobeliny.

Na kartach „Wspó³czesnej
tkaniny polskiej” znalaz³y siê 62
panie i 11 panów. Ich nastêpców
na razie nie widaæ. Mo¿e jednak
siê znajd¹, gdy wróci moda na
upiêkszanie mieszkañ artystycz-
nymi tkaninami. Panie te¿ mog¹
siê do tego przyczyniæ, np. wy-
ra¿aj¹c przed 8 marca ¿yczenie:
Gobelin zrób mi, luby.            K.

Mamuœka u prezydenta
li, podczas których do Warsza-
wy przyje¿d¿a nawet 2000 osób
z najró¿niejszych zak¹tków na-
szego kraju, dystrybucja mie-
siêcznika m³odych „Aveciarz”,
administracja i obs³uga biura,
koordynacja przedsiêwziêæ cha-
rytatywnych... – to tylko niektó-
re przestrzenie dzia³ania Funda-
cji AVE, w których udziela siê na
zasadzie wolontariatu kilkaset
osób. O efektywnoœci dzia³añ
decyduje skuteczna koordyna-
cja pracy, dobra atmosfera,
umiejêtnoœæ przekonywania,
szybkiego reagowania na pro-
blemy. Agnieszka nie tylko zna-
komicie zachêca do wspó³pra-
cy i wci¹ga we wspólne dzia³a-
nia coraz to nowe osoby, ale po-
trafi tak¿e skutecznie i efektyw-
nie nimi zarz¹dzaæ. Ola Boryc-
ka, wolontariuszka: - Ta drobna
osóbka, mog³aby byæ z powo-
dzeniem królow¹ - ³agodn¹, a
zarazem stanowcz¹ i dobrze
zorganizowan¹. Sprawdza siê w
ka¿dej roli, zarówno jako alt, jak
i kierowca na zwariowanych pol-
skich drogach czy kapitan kaja-
kowej za³ogi. Podziwiam z ca-
³ego serca jej zaanga¿owanie w
pracê na rzecz innych i cierpli-

woœæ do pokonywania trudnoœci
z tym zwi¹zanych. Agnieszka
nale¿y do ludzi, którzy potrafi¹
stworzyæ wokó³ siebie kawa³ek
dobrego œwiata

Zas³ugi Agnieszki zosta³y do-
cenione przez Kapitu³ê presti¿o-
wego ogólnopolskiego konkursu
dla wolontariuszy „Barwy Wolon-
tariatu”, organizowanego przez
Centrum Wolontariatu w Polsce.
Spoœród kilkuset zg³oszeñ, do
œcis³ego fina³u wybrano jedynie
trzynaœcie wyró¿niaj¹cych siê
osób. O ka¿dym finaliœcie TVP
2 nakrêci³a fotoreporta¿, ka¿dy
te¿ podczas uroczystej gali spo-
tka siê z Prezydentem Polski Le-
chem Kaczyñskim.

- Spotkanie odbêdzie siê 22
lutego o godz. 16. Dla Funda-
cji AVE to data nieprzypadko-
wa – wyjaœnia Bart³omiej W³od-
kowski, prezes organizacji. –
Wówczas przypadaj¹ kolejne
urodziny Fundacji! Agnieszka
zrobi³a nam wiêc prezent, o ja-
kim z pewnoœci¹ nikt nawet nie
marzy³. Dziêkujemy!

Sama finalistka mówi: - Moje
wyró¿nienie to nie tylko moja ra-
doœæ. Chcia³abym, aby w ten
sposób uhonorowani i dowarto-
œciowani zostali wszyscy ci, któ-
rzy spo³ecznie anga¿uj¹ siê w
niekomercyjne projekty Funda-
cji AVE. Bez nich nie by³oby tak
wiele dobra, które wspólnym
wysi³kiem udaje siê wprowadziæ
do spo³ecznej przestrzeni!

Dodajmy, ¿e najm³odszy wo-
lontariusz Fundacji AVE ma 10, a
najstarszy 70 lat. Transmisja spo-
tkania finalistów konkursu „Barwy
Wolontariatu” z prezydentem Le-
chem Kaczyñskim w TVP 2 w nie-
dzielê 25 lutego o godz. 19.  Wiê-
cej na www.avetki.alleluja.pl.

MEBLE KUCHENNE
„EMILKA”

- Fronty meblowe
- MDF-DREWNO-FORNIR
- szafy wnêkowe
- sprzêt AGD na zamówienie
- pomiary i transport gratis

Ceny konkurencyjne!

ul. Targowa 18 paw. 4
tel. 022 618-15-94, kom. 0506-699-919

www.meblekuchenne-emilka.pl

P R O T E Z Y

D E N T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 022 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

Poezja Szczepkowskiej jest
o nas samych, o normalnym
¿yciu. Autorka wnikliwie ob-
serwuje codzienne sytuacje,
próbuje odgadn¹æ myœli, któ-
re nami kieruj¹, zastanawia
siê nad sensem istnienia nie
tylko ludzi, ale tak¿e wszyst-
kiego co nas otacza. „Kilka
takich wydarzeñ sfotografo-
wa³o siê we mnie bezpowrot-
nie, a wiersze o tym traktujê
jak rodzaj terapii w obliczu
bezradnoœci” - mówi autorka.

Tomik podzielony jest na
cztery czêœci, zatytu³owane:
„Nie mogê zapomnieæ”, „Je-
den z nas”, „Teren prywatny” i
„Widokówki”. Oprócz opisów
¿ycia codziennego, Szczep-
kowska przekazuje w swoich
wierszach w³asne myœli, spo-
strze¿enia, a tak¿e emocje.

Emocjonalne by³o tak¿e jej
pamiêtne wyst¹pienie w tele-
wizji pañstwowej, kiedy to
og³osi³a, ¿e tego dnia upad³ w
Polsce komunizm.

Konkurs: Trzy role
Joanny Szczepkowskiej

dokoñczenie ze str. 1

A w³aœnie, w³aœnie, kiedy to
by³o? I to jest pytaniem w na-
szym konkursie. Wœród osób,
które podadz¹ prawid³ow¹ od-
powiedŸ na pytanie: kiedy Jo-
anna Szczepkowska og³osi³a
koniec komunizmu? rozlosuje-
my nagrodê w postaci jej ksi¹¿-
ki. Na odpowiedŸ czekamy pod
telefonem: 022 618-00-80,
pon. w godz. 14-18, wt.-pt. w
godz. 10-14.

Wydawnictwo Nowy Œwiat

Klub Wolontariatu w Warszawie ul. Stojanowska 12/14
poszukuje do Punktu Informacji Obywatelskiej wolontariu-
szy znaj¹cych prawo cywilne i rodzinne. Poszukujemy rów-
nie¿ chêtnych do pracy wolontarystycznej z dzieæmi potrze-
buj¹cymi pomocy w nauce (szko³a podstawowa, gimnazjum).
Bli¿szych informacji udzieli Koordynator Wolontariatu:

w œrody, godz. 11-16 lub w czwartki w godz. 14-18
pod nr tel. 678-70-65 lub codziennie 0-693-49-56-94

Kierownikowi Osiedla JAGIELLOÑSKA
Panu Tadeuszowi Kapelusiakowi

i Kierowniczce Klubu „RAZEM” Pani Annie ̄ ó³towskiej

za zorganizowanie w czasie ferii zimowego wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y po³¹czonego z atrakcyjnymi zajêciami:
na lodowisku pod Pa³acem Kultury, na basenie i w placówce

serdecznie dziêkuj¹ wdziêczni rodzice z dzieæmi.
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mini og³oszenia
NAUKA

AA nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 022
889-73-54,0606-724-885
ANGIELSKI: matura, nauka,
kursy, 0609-631-186
CHEMIA, matematyka
839-32-07, 0695-612-825
ROSYJSKI - ka¿dy po-
ziom, egzaminy, matura
40z³/60min. 0502-275-194

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

US£UGI
022 619-40-13, 0502-928-147,
pranie Karcherem dywanów,
wyk³adzin, apicerki. Dojazd
gratis.
0501-758-873 pranie
dywanów
„ALKO” - przeprowadzki,
meblowozy, us³ugi transpor-
towe 90gr/km 0694-977-485
ANTENY RTV, C+, P, N,
monta¿ tel. 0509-610-850
ARCHIWIZACJA - porz¹dko-
wanie na zlecenie dokumen-
tacji przedsiebiorstw, firm i
instytucji tel. 0509-629-213
DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642-96-16
ELEKTRYKA, elektromecha-
nika, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0698-916-118
KANCELARIA Prawna Pie-
truk - porady prawne na
ka¿d¹ kieszeñ! Pe³ny za-
kres 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, Gro-
chowska 243/245, tel. 022
353-73-93, 0661-999-913
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek, lodówek
Amica, Whirpoll, Polar, solidnie
022 679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA telewizorów,
by³y serwis fabryczny  Ele-
mis, tel. 818-82-67 ul. Na-
mys³owska 12
POPRAWKI krawieckie i dzie-
wiarskie, overlock, wszywanie
suwaków ul. Targowa 59/42 w
podwórzu,  0501-821-811
POPRAWKI krawieckie
„Teksana” Œwiatowida 49 pa-
wilon 33 tel. 022 466-77-20

PRALKI. Naprawy. Amica,
Whirlpool, Indesit, Polar, Ari-
ston, Candy, Elektrolux, Zero-
watt, Zanussi. 022 614-83-83
RACHUNKOWOŒÆ, informa-
tyka „TIVOLI” Anin - pe³ny za-
kres us³ug, solidnie, odbiór do-
kumentów - (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. Szczê-
œliwa 2 w godz. 12.00-15.30,
17.00-21.00 tel. 614-97-57
US£UGI krawieckie, sprzeda¿
detaliczna odzie¿y, wyroby z dzia-
niny, ul. Skoczylasa 10/12 lok. 82
ZAK£AD œlusarski wykonu-
je: kraty, balustrady, ogrodze-
nia, wiaty, zabudowy balko-
nów, drzwi dodatkowe, ciêcie
blachy. Ul. Radzymiñska 98,
tel. 679-60-81, 0604-460-142
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwa-
rancj¹, baterie do pilotów,
paski i bransolety. Tarchomin,
Szczêœliwa 2,  pon-pt. 10-19,
sobota 10-16, 0693-842-013

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

GASTRONOMIA
WESELA, komunie, chrzciny -
tanio, równie¿ u klienta w domu.
022 679-81-06, 0692-600-178

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odzna-
czenia antykwariat ul. Ander-
sa 18, 831-36-48

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

Poszukujê lokalu do wynajêcia
oko³o 60-80m2 pod sklep na
terenie Bia³o³eki 0697-856-049

WYNAJMÊ magazyn 40m2

(500 z³otych) 022 614-49-65,
0660-953-567, Bia³o³eka

KURSY

KURS na operatora wózka
wid³owego - szybko, tanio,
tel. 0501-610-723

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

Filipiñski uzdrowiciel
JAMES A. CABELAS

WINDYKACJA
FIRMY I OSOBY PRYWATNE
skutecznie, szybko
zgodnie z prawem

022 425 42 23
STER FS. al. St. Zjednoczonych 53/504, 04-028 Warszawa

bez op³at wstêpnych

9.00-15.00 w
w
w
.s
te
r
-f
c
.c
o
m

WESELA, KOMUNIE,
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
022 679-36-30

0603-956-654

Proszê Szanownych Pañ-
stwa, tekst ten pisany jest nie
pod k¹tem obrony ¿ycia poczê-
tego, ale w celu wykazania, ¿e
dobór rzetelnie wykszta³conych
ludzi na wyznaczonych stano-
wiskach ma podstawowe zna-
czenie. Klucz partyjny z czasem
bêdzie jedynie uœwiêca³ œrodki.

Obecnie mamy pocz¹tek
nowego sezonu rozrodczego.
Zaczê³y siê rujki u suk i kotek.
Za oko³o dwa miesi¹ce zaczn¹
rodziæ siê szczeniêta i kociê-
ta. Idea³em jest sytuacja, w
której potomstwo jest chciane
przez opiekunów. Zwierzêce
matki na temat ¿ycia poczête-
go nie dyskutuj¹. Wykszta³ce-
nie i odpowiedzialnoœæ w³aœci-
cieli sprawia, czy do domów
zawita szczêœcie czy k³opot.

To, ¿e ssaki, w tym ludzie,
rozmna¿aj¹ siê, wynika  tak¿e
z dzia³ania hormonów. Uprosz-
czone dzia³anie tego procesu
jest nastêpuj¹ce: testosteron,
czyli mêski hormon p³ciowy,
wyposa¿a samca w plemniki i
chêæ do zalotów. Estrogeny to
hormony ¿eñskie, powoduj¹ce
akceptacjê zalotów samca i pro-
dukcjê zdolnych do zap³odnie-
nia jajeczek wewn¹trz dróg rod-
nych samicy. Efektem aktu
p³ciowego w sprzyjaj¹cych wa-
runkach jest ci¹¿a. Odk¹d œwiat
œwiatem, wiêkszoœæ dzia³añ
ludzkich i zainteresowañ krêci
siê wokó³ pierwszego celu dzia-
³ania hormonów. Wiadomo:  w
tej fazie wszyscy maj¹ przyjem-
noœæ i satysfakcjê. Przypomina
to obietnice wyborcze, zreszt¹
sami Pañstwo wiecie… Ci¹¿a
natomiast jest faz¹ odpowie-
dzialnoœci i spe³niania obietnic.
Hormonalnie wygl¹da to tak: na
pocz¹tku, czyli w zalotach, do-
minuje poziom estrogenów, po-
tem nastêpuje faza progestero-
nowi, w której macica - sterowa-
na w³aœnie tym hormonem -
zmienia siê i przebudowuje tak,
¿e mikroskopijne zarodki wyra-
staj¹ na coraz bardziej dojrza³e
p³ody, znajduj¹ce idealne wa-
runki do rozwoju, koñcz¹cego

Samoobrona zarodków
siê porodem. Akt porodu pole-
ga na obni¿eniu siê poziomu
progesteronu, podwy¿szaniu
poziomu estrogenów i oksytocy-
ny. To, razem wziête, daje efekt
wyst¹pienia skurczów porodo-
wych i porodu si³ami natury.
Podkreœlê: poziom progestero-
nu odpowiedzialnego za utrzy-
manie ci¹¿y musi siê obni¿yæ,
aby macica sta³a siê wra¿liwa
na oksytocynê, hormon wywo-
³uj¹cy skurcze i wydzielanie
mleka. Fizjologowie nazywaj¹ to
zjawisko prze³amaniem „bloku
progesteronowego”.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e w pew-
nych krêgach politycznych ktoœ
usi³owa³ spowodowaæ poronie-
nie u kobiety w³aœnie oksyto-
cyn¹. Œwietne lekarstwo w rê-
kach nieuka nie mia³o najmniej-
szej szansy zadzia³aæ z defini-
cji. Natura wyposa¿y³a zwierzê-
ta - i nas ludzi - w pewne me-
chanizmy samoobrony, w tym

obrony p³odu. Dlatego, proszê
Szanownych Pañstwa, ¿ycie
mo¿e byæ piêkne, jak wie  cze-
go siê chce i jak to zrobiæ. Wy-
starczy przestaæ zachowywaæ
siê jak najgorsze zwierzê i nie-
uctwo maskowaæ wysokim sta-
nowiskiem. Wystarczy poprosiæ
fachowca o konsultacjê, je¿eli
takiego siê jeszcze  znajdzie, bo
albo zosta³ zwolniony za swoj¹
fachowoœæ i niezale¿n¹ posta-
wê, albo robi karierê za granic¹,
gdzie ceni siê cz³owieka za to,
co potrafi, a nie do jakiej partii
czy koalicji nale¿y. U nas nie-
stety nieucy na posadach do-
staj¹ ciê¿kie pieni¹dze z racji
powi¹zañ. To dopiero poronio-
ne pomys³y!

Absolwent Paramedycznego
I Technicznego Instytutu MERI-
DIAN w Baguio City oraz Azja-
tyckiego Instytutu Fundacji Pa-
ramedycznej w Pasay na Fili-
pinach. Pochodzi z d³ugowiecz-
nej rodziny, w której dar uzdra-
wiania przechodzi z pokolenia
na pokolenie, i jest uznawany
za jednego z najlepszych he-
alerów na Filipinach. Po raz

pierwszy odwiedza nasz kraj po
namowie i z rekomendacji swo-
jego ucznia i przyjaciela CON-
STANCIA MANGLANA. Po-
dobne te¿ ma metody leczenia.

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

tyczne. Dzia³a na
wszystkich pozio-
mach energii du-
chowej likwiduj¹c
ca³e spectrum cho-
roby. Poœwiêca
choremu ok. pó³ go-
dziny, ale zale¿y to
od stanu chorego.
Od tego te¿ uzale¿-
nia wybór techniki.
Raz s¹ to manual-
ne manipulacje, kie-
dy indziej uzdrawia-
nie duchowe, pra-
niczne b¹dŸ ma-
gnetyzacja tkanek.
Tak zwane bezkr-
wawe operacje, fili-
piñski uzdrowiciel
robi na ciele ete-
rycznym (rozwija³
swoje umiejêtnoœci

m.in. w Korei). Pacjenci s¹ zdu-
mieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdne-
go dotarcia do Ÿród³a choroby
oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po
pierwszej wizycie u niego ustê-
puj¹ wieloletnie schorzenia.

JAMES skutecznie pomaga
w leczeniu wielu chorób. Miê-
dzy innymi:
- nowotworowych, chorobach
organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hor-
monalnych
- zapaleniu stawów, problemach
i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowe-
go, udarze mózgu, migrenie
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwie-
nie r¹k i nóg

Przyjmuje w Warszawie na
Zaciszu w dniach:

1, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17,
18, 20, 21 i 23 marca

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

(022) 679-22-47,

0605 324 865, 0605 177 007

Niekonwencjonalne Metody
Leczenia „NATURA”

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18
soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 022 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

S³u¿ba zdrowia to nie tylko
instytucja borykaj¹ca siê z pro-
blemami finansowymi, ale to
tak¿e rzesze lekarzy, którzy
bez wzglêdu na warunki ma-
terialne wykonuj¹ ofiarnie
swoj¹ pracê zawodow¹ dla
dobra powierzonych sobie pa-
cjentów. Chorowa³am doœæ
d³ugo i nadal jeszcze jestem
chora, przebywa³am w kilku
szpitalach, mia³am wiêc mo¿-
liwoœæ poczynienia spostrze-
¿eñ i wysnucia stosownych
wniosków, które pozwoli³y mi
spojrzeæ na lekarzy i ich pracê
z wielkim uznaniem. Ostatni
mój pobyt w szpitalu to Szpital
Praski w Warszawie. Przeby-
wa³am tam na Oddziale Chi-
rurgicznym. Moim lekarzem
prowadz¹cym by³ Pan doktor
Andrzej Cendrowski. Pana
tego cechuje wysokie morale

Podziêkowanie
jako lekarza i jako cz³owieka.
Poza chorob¹, któr¹ trzeba
zwalczyæ, dostrzega on tak¿e
cierpi¹cego pacjenta i swoim
sposobem bycia sprawia mu
komfort psychiczny. Mia³am
szczêœcie, ¿e trafi³am na takie-
go lekarza. Pan doktor Andrzej
Cendrowski godzien jest naj-
wy¿szego uznania. Ja jednak
za jego ciep³em nacechowan¹
opiekê, za jego troskê i stara-
nia wokó³ mojego stanu zdro-
wia mogê mu tylko z³o¿yæ naj-
gorêtsze podziêkowania, co ni-
niejszym czyniê.

Wszystkim Pañstwu, którzy
bêd¹ to czytaæ, ¿yczê du¿o
zdrowia, ale gdyby zasz³a po-
trzeba, obyœcie Pañstwo trafili
na takiego jak ja lekarza.

Z powa¿aniem

Lucyna Brakoniecka-Brustman

Poszukujemy
osób do

plakatowania.

Zatrudnienie
na

umowê zlecenie.

Telefon:
0697-08-08-20

Do 26 lutego mo¿na ogl¹daæ wystawê „Spójrz w têczê”
- prace Moniki Althamer, Anny Wolf, Anny Wdzieñkowskiej,
Marzeny Szychu³dy. Prezentowane s¹ ró¿ne formy witra¿o-
we: od bi¿uterii do lampionów i lamp. Witra¿e wykonywane s¹
metod¹ Tiffany`ego, a tak¿e piaskowania (malowania) szk³a,
mozaiki, technikami ³¹czonymi: witra¿ + ceramika.

3-4 marca (sobota-niedziela) godz. 10-18 - 8. SPOTkania
Teatrów M³odych. Przegl¹d teatrów dzia³aj¹cych w placów-
kach kulturalnych oraz grup teatralnych realizuj¹cych projekty
wspierane przez Program M£ODZIE¯, panel dyskusyjny z
udzia³em krytyka teatralnego, warsztaty teatralne, wystawa
fotografii prezentuj¹ca projekty wspó³finansowane przez Pro-
gram M£ODZIE¯. Wstêp wolny.

3 marca (sobota) godz. 17 - „Gombrowicz w teatrze”. Wy-
stawa polskiego plakatu artystycznego w ujêciu teatralnym z
kolekcji Sylwestra Marzocha. Wstêp wolny.

7 marca (œroda) godz. 16 - „Opowieœæ cz³owieka, który ¿y³
w Kazachstanie”. Spotkanie otwarte. Wstêp wolny.

10 marca (sobota) godz. 15-17 - Rodzinne warsztaty wy-
robu palm wielkanocnych. Wstêp wolny.

10 marca (sobota) godz. 15-17 - KAZIUKI Wileñskie - Kier-
masz Kaziukowy – palmy wielkanocne, kraszanki, pierniki i
s³odycze wileñskie, pieczywo oraz tradycyjne wyroby wêdli-
niarskie – kindziuki i wêdzone uszy. Godz. 17 - Koncert Kapeli
Wileñskiej prowadzony przez Dominika Kuziniewicza – Win-
cuka z Wilna. Wstêp wolny.

14 marca (œroda) godz. 9 - Konkurs Recytatorski „Warszaw-
ska Syrenka” dla uczniów klas: IV-VI oraz  gimnazjalistów.

14 marca (œroda) godz. 16 - Wieczór z kabaretem. W progra-
mie wystêp Kabaretu „Retro” i „Uœmiech Ró¿y”. Wstêp wolny.

17 marca (sobota) - Gitarerra – przegl¹d Zespo³ów i Indy-
widualnej Gitary Klasycznej. Wstêp wolny.

18 marca (niedziela) - II Festiwal Piosenki „S£OWIKONA-
DA”. Przegl¹d piosenki amatorskiej adresowany do dzieci i
m³odzie¿y: solistów i zespo³ów. Wstêp wolny.

20 marca (wtorek) godz. 17 - Warsztaty poetyckie z udzia-
³em poety i  krytyka Micha³a Kasprzaka. Wstêp wolny.

21 marca (œroda) godz. 9 - Konkurs Recytatorski „Warszaw-
ska Syrenka” dla uczniów klas podstawowych: 0-III.

Dom Kultury „Zacisze” zaprasza

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

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

Lewa strona medalu

DOM WESELNY „M£ODA PARA”

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

Zacisze, ul. Woliñska 20A

tel. 022 678-67-32, 022 818-20-25

Wzrost wydatków miasta na
promocjê by³ej Pani Prezydent
o 14 mln z³ to jeden z niewielu
pomys³ów bud¿etowych ekipy
Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Mieszkañcy Ursynowa pod
rz¹dami czerwono – liberalnej
koalicji nie doczekaj¹ siê szpi-
tala. Do wiceprzewodnicz¹ce-
go Komisji Zdrowia, by³a Pani
Prezydent napisa³a, ¿e pacjen-
ci z tej dzielnicy powinni leczyæ
siê w czterech prywatnych,
ekskluzywnych lecznicach. I
wymieni³a ich nazwy. A kto nie
ma pieniêdzy, niech siê nie le-
czy. To w³aœnie liberalizm w
wykonaniu PO-SLD.

Najwiêksz¹ wœciek³oœæ rad-
nych koalicji budz¹ instytucje
kultury powo³ane przez Radê
Warszawy w poprzedniej kaden-
cji. Centrum Nauki Kopernik ma
byæ gnêbione z³oœliwymi kontro-
lami, których tendencyjnoœci ko-
alicjanci wcale nie ukrywaj¹.

Na Pradze powstaje Insty-
tut Kresowy. To placówka kul-
tury, która ma ocaliæ dla na-
stêpnych pokoleñ Polaków
dziedzictwo kulturowe utraco-
nej przez nasz¹ ojczyznê po-
nad po³owy terytorium. Ostat-
ni ¿yj¹cy Kresowianie chc¹
przekazaæ naukowcom z Insty-
tutu ocalone przed Sowietami
i hitlerowcami zbiory bezcen-
ne dla narodowej kultury. Za-
interesowanie powstaniem In-
stytutu jest na ca³ym œwiecie
ogromne. Mo¿na porównaæ je

Zamiast kultury - parkingi,
zamiast szpitali - apartamenty

tylko z Muzeum Powstania
Warszawskiego.

Docelow¹ lokalizacj¹ Instytu-
tu Kresowego mia³ byæ teren fa-
bryki wódek Koneser. Dzia³a tam
obecnie wiele galerii, teatry. Lo-
kalizuj¹c tam Instytut, w³adze
miasta stworzy³yby kolejne wa¿-
ne miejsce na kulturalnej mapie
Pragi. Niestety, HGW nakaza³a
swoim urzêdnikom wycofaæ z³o-
¿on¹ przed wyborami przez Ra-
tusz ofertê kupna tego terenu.
Umo¿liwi³a kupno Konesera
przyjacio³om z funduszu inwesty-
cyjnego, który mo¿e wybudowaæ
tam ekskluzywne apartamenty.

Tymczasowa siedziba Insty-
tutu znalaz³a siê dziêki przychyl-
noœci burmistrza Artura Mar-
czewskiego na Pl. Hallera. Nie-
stety, na czwartkowym posie-
dzeniu Komisji Kultury,  SLD-PO
postanowi³a zabraæ Instytutowi
œrodki finansowe na dzia³al-
noœæ. W ponad 400-milionowym
bud¿ecie kultury, utworzono 5-
milionow¹ rezerwê i przeniesio-
no do niej 200 tys. z³, które mia-
³y byæ przeznaczone na dzia³al-
noœæ tej placówki. To pe³zaj¹ca
likwidacja. Pieniêdzy nie star-
czy, a Instytut Kresowy bêdzie
musia³ zakoñczyæ dzia³alnoœæ.

Wtedy postkomuniœci i libera³o-
wie wezm¹ siê za Muzeum Po-
wstania Warszawskiego i Cen-
trum Myœli Jana Paw³a Drugie-
go, czym ju¿ gro¿¹ w kuluarach.

W obronie ods³oniêtych
przez archeologów piwnic Pa-
³acu Saskiego zawi¹za³ siê
spo³eczny komitet. Niestety,
lewicowy wiceprezydent Pa-
szyñski nie uwa¿a ich za cen-
ny zabytek, wbrew opinii na-
ukowców. Miasto chce ten
ocala³y kawa³ek prawdziwej
Warszawy zburzyæ i urz¹-
dziæ… podziemny parking.

Maciej Maciejowski

Radny Rady Warszawy (PiS)

www.maciejowski.pl

Na 22 lutego stratedzy PO
zaplanowali wielkie starcie z si-
³ami PiS. Atak ma siê rozpocz¹æ
na praskiej flance, a jego celem
bêdzie próba wyeliminowania z
dalszych kampanii samorz¹do-
wych sprzymierzonego z si³ami
PiS Jacka Wachowicza, repre-
zentuj¹cego barwy Praskiej
Wspólnoty Samorz¹dowej. On
ci, desygnowany przez po³¹czo-
ne si³y PiS i PWS, rozsiad³ siê
nieprawnie na stolcu przewod-
nicz¹cego praskich rajców. Na-
tarcie PO i LiD ma mieæ charak-
ter jawny i frontalny, a o zamie-
rzeniach si³y przeciwne zosta³y
poinformowane specdekretem
uchwalonym przez porozumie-
nie. Dekret wzywa wszystkich
obecnych na placu boju do re-
spektowania prawa i pozbawie-
nia Jacka Wachowicza nie tyl-
ko mo¿liwoœci zasiadania na
stolcu przewodnicz¹cego, ale
te¿ do wykluczenia go z grona
rajców praskich za istotne naru-
szenie samorz¹dowych kodek-
sów. Dla rajców PiS bêdzie to
zapewne traumatyczna decyzja,
wezwani bowiem zostaj¹ do po-
œwiecenia swojego sprzymie-
rzeñca w imiê honoru, prawa i
sprawiedliwoœci. Decyzjê o po-
œwiêceniu tego pionka na samo-
rz¹dowej szachownicy podjê³o

Wielkie starcie
ju¿ dawno naczelne dowództwo
PiS, a wiadomo: z rozkazami w
tej partii siê nie dyskutuje. Do-
kona to wy³omu w szeregach
PWS i os³abi morale sprzymie-
rzonych. Nie oznacza to jednak
pewnego zwyciêstwa porozu-
mienia LiD i PO. Si³y po obu
stronach zostan¹ wyrównane, a
decyduj¹ca batalia rozegra siê
na forum rajców miasta, tam bo-
wiem zwyciê¿y³a wreszcie kon-
cepcja, aby prezydent sto³ecz-
nego grodu skorzysta³a z przy-
s³uguj¹cych jej uprawnieñ i we-
zwa³a rajców miasta do uchyle-
nia wszelkich dekretów uchwa-
lonych na Pradze Pó³noc od
dnia 27 grudnia, uznaj¹c je za
podjête wbrew prawu rycerskie-
mu i statutowi Gminy Warsza-
wa Centrum. Olbrzymia przewa-
ga si³ porozumienia PO i LiD na
tym odcinku frontu gwarantuje
powodzenie tej operacji.

Czym odpowie przeciwnik?
Uruchomi zapewne odwody rz¹-
dowe tak, aby os³abiæ wydŸwiêk
pora¿ki. PiS dokona³ w swych
szeregach przegrupowañ i wy-
znaczy³ ju¿ kolejnego g³ówno-
dowodz¹cego na froncie mazo-
wieckim. Nowy wojewoda og³o-
si zapewne weto wobec decyzji
rajców miasta, a jego orzecze-
nie trafi niechybnie pod os¹d try-
buna³ów Rzeczypospolitej.

Jednoczeœnie na forum na-
szego grodu toczona bêdzie
inna batalia, maj¹ca na celu
wyeliminowanie g³ównodowo-
dz¹cej po stronie PO, Gronkie-
wicz –Waltz.

Pani Prezydent znalaz³a siê
bowiem w strefie bezpoœred-
niego zagro¿enia. Nie siêgnie
jej zapewne bezpoœredni
ostrza³ rajców PiS, dotkn¹æ
mo¿e jednak kanonada ciê¿-
kiej artylerii rz¹dowej i zmusiæ
do tymczasowego ust¹pienia z
pola. Zapewne w tej batalii

obie strony siêgn¹ po arbitrów
s¹dowych, byæ mo¿e koñco-
wym bêdzie suweren, czyli
ogó³ spo³ecznoœci Warszawy.

z pola bitwy warszawskiej

Wasz korespondent wojenny

Ireneusz Tondera

radny Dzielnicy Praga Pó³noc

Lewica i Demokraci

PS. Szanowni Pañstwo,
pragnê jednoczeœnie uspoko-
iæ i poinformowaæ, i¿ mimo
tego ca³ego zamieszania
urz¹d dzielnicy Praga Pó³noc
i radni próbuj¹ pracowaæ w
miarê normalnie.

Komisja Bezpieczeñstwa
podjê³a dzia³ania, które mog¹
doprowadziæ do poprawy bez-
pieczeñstwa w naszej dzielnicy
poprzez dodatkowe oœwietlenie
przestrzeni publicznej. Po³¹czo-
ne Komisje Edukacji i Inwesty-
cji skierowa³y do Komisji Rewi-
zyjnej wniosek o kontrolê prze-
biegu budowy hali sportowej
przy ulicy Kowieñskiej 12/20 (in-
westycja ta mia³a zostaæ ukoñ-
czona w roku ubieg³ym).

Komisje Sportu, Edukacji i
Inwestycji pozytywnie oceni³y
przebieg przygotowañ do roz-
poczêcia budowy kompleksu
sportowego przy ulicy Kawê-
czyñskiej 44. Bez przeszkód
pracuj¹ wszystkie wydzia³y i
jednostki organizacyjne urzê-
du. Pe³nomocnik Prezydenta
na bie¿¹co wydaje wszelkie
decyzje, wynikaj¹ce z kompe-
tencji przekazanych jej przez
Prezydenta Warszawy.

022 818-89-68

0602-616-877

www.osk.net.pl/pas

PRASKA AUTO SZKO£A
ul. Jagielloñska 38

Szkolimy profesjonalnie od 15 lat!

Filia: Tarchomin

Klub „Arkona”

022 811-15-43

♦ obs³ugê administracyjn¹   ♦ obs³ugê ksiêgow¹   ♦ obs³ugê techniczn¹

♦ bezp³atn¹ pomoc w przejmowaniu nieruchomoœci

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

ZARZ¥DZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŒCIAMI
„GOMI”

oferuje wspólnotom mieszkaniowym:

Jak wszyscy zapewne pamiê-
taj¹, budowa IV RP rozpoczê³a
siê w 2002 r. w Warszawie, po wy-
graniu wyborów prezydenckich
przez Lecha Kaczyñskiego. Pod
pozorem walki z uk³adem prze-
prowadzono wówczas polityczn¹
czystkê, wywalaj¹c na bruk kilku-
set urzêdników i kieruj¹c kilka-
dziesi¹t doniesieñ do prokuratu-
ry przeciwko poprzednim w³a-
dzom stolicy. Zamiast rozwojem
Warszawy, PiS przez cztery lata
zajmowa³ siê walk¹ z mitycznym
uk³adem, doprowadzaj¹c do za-
stoju inwestycyjnego i parali¿u
miasta. Jeœli tak ma wygl¹daæ IV
RP, to niech Opatrznoœæ ma nas
wszystkich w opiece.

Wraz z wyborem nowych
w³adz Warszawy, pojawi³a siê
szansa na powrót do III RP i
przywrócenie normalnego funk-
cjonowania miasta. St¹d te¿ w
porz¹dku obrad najbli¿szej se-
sji Rady Warszawy, sk³adaj¹-
cym siê ze 107 punktów, du¿a
czêœæ z nich dotyczy prostowa-
nia spraw po poprzednikach.

Na pocz¹tek przewidziane
jest rozpatrywane skarg miesz-
kañców na dzia³ania prezyden-
ta (jeszcze poprzedniego). Pra-
wie wszystkie s¹ zasadne i do-
tycz¹ nagminnego niedotrzy-
mywania terminów za³atwiania
spraw w mieœcie i nieudzielania
odpowiedzi zainteresowanym.

Dalej Rada Warszawy ma
podj¹æ decyzjê o likwidacji spó-
³ki Budowa i Zarz¹d Stadionu
Pi³karskiego Sp. z o.o., powo³a-
nej przez prezydenta Kaczyñ-
skiego, której celem mia³o byæ
zagospodarowanie i udostêpnia-
nie mieszkañcom terenów rekre-
acyjno - sportowych po³o¿onych
przy Legii. Oczywiœcie, do reali-
zacji pierwotnych zamiarów nie
dosz³o, bo po roku dzia³alnoœci
spó³ki, w 2004 r. w³adzom mia-
sta… zmieni³a siê koncepcja.
Spó³ka poch³onê³a tymczasem z
bud¿etu miasta prawie 2 miliony
z³otych, które mo¿na by³oby

Sprz¹tanie po IV RP
przeznaczyæ chocia¿by na do¿y-
wianie dzieci w szko³ach. Kulisy
dzia³ania spó³ki i nadzoru nad ni¹
ma wiêc zbadaæ na zlecenie
Rady Miasta komisja rewizyjna -
podobnie jak dzia³alnoœæ War-
szawskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji, gdzie pod kierownic-
twem obecnego ministra sportu
Tomasza Lipca dosz³o do wielu
nieprawid³owoœci i nadu¿yæ.

Kolejn¹ spraw¹, jak¹ zajmie
siê w czwartek Rada Warszawy
bêdzie odwo³anie kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego Józefa
Wierzbowskiego. Hanna Gron-
kiewicz Waltz poprosi³a go o odej-
œcie po tym, jak dowiedzia³a siê
z prasy, ¿e pracuje on w komisji
weryfikuj¹cej WSI. Minister Ma-
cierewicz nazwa³ decyzjê prezy-
dent „czynem bezprawia i zawziê-
toœci politycznej”, wiêc radnych,
którzy zag³osuj¹ za odwo³aniem
kierownika okrzyknie pewnie mia-
nem zdrajców narodu polskiego i
naœle na nich swe s³u¿by. Racja
jest jednak po naszej stronie, bo
jakim prawem warszawiacy maj¹
p³aciæ za szaleñstwa weryfikacyj-
ne ministra Macierewicza?

Rada Warszawy ma siê równie¿
zaj¹æ rozstrzygniêciem sporu na
Pradze Pó³noc. W opinii miejskich
prawników, uchwa³y podjête przez
Radê Dzielnicy Praga Pó³noc 27
grudnia 2006 r. i na póŸniejszych
sesjach by³y bezprawne, tote¿
Rada Warszawy powinna je unie-
wa¿niæ. Gdy tak siê stanie, Praga
straci burmistrza i jego zastêpców,
przestan¹ istnieæ komisje Rady
Dzielnicy, a fotel przewodnicz¹ce-
go straci Jacek Wachowicz. Za
chwilê utraci on zreszt¹ równie¿
mandat radnego, chyba, ¿e radni
PiS, którzy ¿¹daj¹ g³owy Hanny
Gronkiewicz - Waltz wyka¿¹ siê

wyj¹tkow¹ niekonsekwencj¹ i
ob³ud¹ i za takie samo przewinie-
nie nie bêd¹ chcieli karaæ Wacho-
wicza. Przekonamy siê o tym rów-
nie¿ w czwartek, bo najpóŸniej na
ten dzieñ musi zostaæ zwo³ana
nadzwyczajna sesja Rady Dziel-
nicy Praga Pó³noc.

Nie wiem, czy Rada Miasta
zd¹¿y na jednym posiedzeniu
zaj¹æ siê wszystkimi wspomnia-
nymi tu sprawami. Pewne jest
bowiem, ¿e radni PiS po raz ko-
lejny wykorzystaj¹ okazjê do po-
litycznej rozróby i zamiast mery-
torycznej pracy na sesji bêdzie-
my mieæ nastêpn¹ awanturê z ich
udzia³em w rolach g³ównych. Je-
stem równie¿ przekonany, ¿e na
jaw wyjdzie jeszcze wiele zaleg³o-
œci i nieprawid³owoœci, do jakich
dosz³o w poprzedniej kadencji sa-
morz¹du. Byæ mo¿e dlatego w³a-
œnie PiS tak bardzo chce wpro-
wadziæ komisarza do Warszawy,
aby wyczyœci³ on ewentualne
œlady i dowody okreœlonych dzia-
³añ, zanim doszuka siê ich Han-
na Gronkiewicz - Waltz po po-
nownym wygraniu wyborów.

Sebastian Wierzbicki
Radny Rady Warszawy

(Lewica i Demokraci)
www.sebastianwierzbicki.pl

Prosto z mostu

Gdy przygl¹da³em siê pi¹tko-
wej konferencji prasowej, na
której Prezydent RP zaprezen-
towa³ raport o dzia³aniach Woj-
skowych S³u¿b Informacyjnych,
przypomnia³a mi siê zupe³nie
inna konferencja, sprzed ponad
trzech lat. Prezydent Warszawy
Lech Kaczyñski przedstawi³ na
niej ogrom korupcji, jaki zasta³
w ratuszu, informuj¹c przy tym,
¿e dziêki niemu korupcji ju¿ nie
ma i ¿e przekaza³ do prokura-
tury dwieœcie zawiadomieñ o
przestêpstwach pope³nionych
przez poprzednie w³adze.

Wkrótce okaza³o siê, ¿e wiêk-
szoœæ zawiadomieñ do prokura-
tury dotyczy³a bzdurnych wykro-
czeñ, takich jak nielegalne prze-
bywanie bezdomnych na tere-
nach poprzemys³owych, okra-
dzenie pijaczka przewo¿onego
do izby wytrzeŸwieñ czy sfa³szo-
wanie bonów obiadowych o war-
toœci dwustu z³otych, a ¿aden
powa¿ny zarzut nie znalaz³ po-
twierdzenia w wyroku s¹dowym.

¯adnego uk³adu, czyli zorgani-
zowanej grupy skorumpowanych

Wszystko ju¿ by³o
urzêdników, po prostu w sto³ecz-
nym ratuszu nie by³o. Walka z mi-
tycznym uk³adem s³u¿y³a zama-
skowaniu zwyczajnej nieudolno-
œci w rz¹dzeniu. Dziêki tej walce
publika, której uda³o siê wmówiæ,
¿e warszawski samorz¹d przed
objêciem w³adzy przez PiS by³
przesi¹kniêty korupcj¹, przez d³u-
gi czas uwa¿a³a Kaczyñskiego za
œwietnego prezydenta miasta.

Tymczasem fakty s¹ takie, ¿e
jedynym warszawskim urzêdni-
kiem, któremu w ci¹gu ostatnich
szesnastu lat udowodniono wziê-
cie ³apówki, by³ niejaki Adam R.,
dyrektor Sto³ecznego Biura Infor-
macji i Promocji Turystycznej,
œci¹gniêty przez Kaczyñskiego do
sto³ecznego ratusza a¿ z Tczewa
z rekomendacji tamtejszych dzia-
³aczy Prawa i Sprawiedliwoœci.

Ów Adam R. zaproponowa³
w³aœcicielowi firmy teleinforma-
tycznej ubiegaj¹cej siê o zlecenie
³apówkê, tak po prostu - w koper-
cie. Przedsiêbiorca zdenerwowa³
siê i zawiadomi³ miejskie biuro
kontroli, sprawy wiêc nie da³o siê
ukryæ i Kaczyñski osobiœcie zaan-

ga¿owa³ siê w aresztowanie swo-
jego protegowanego. Przy okazji
œledztwa dowiedzieliœmy siê, ¿e
protegowany Kaczyñskiego za
s³u¿bowe pieni¹dze wyposa¿y³
sobie mieszkanie (przecie¿ by³ z
Tczewa) a po zakup mebli, dywa-
nu i sprzêtu elektronicznego wy-
sy³a³ do supermarketu pracowni-
ka ze s³u¿bowym samochodem.
Gdyby nie wpadka z ³apówk¹, nie
dowiedzielibyœmy siê tego nigdy...

Raport o WSI spe³ni³ swoj¹
rolê. Dziennikarze i politycy
dyskutuj¹ za¿arcie tylko o nim,
nikt nie zajmuje siê rzeczywi-
stymi k³opotami pañstwa, nie-
udolnie rz¹dzonego przez PiS.

Maciej Bia³ecki

Stowarzyszenie

„Obywatele dla Warszawy”

maciej@bialecki.net.pl

www.bialecki.net.pl
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www.fonem.waw.pl

APARATY S£UCHOWE

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

��masz problem ze s³uchem

Firma „Fonem”

RATY!
KUPON

RABATOWY

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

NFZ

APARATY S£UCHOWE

��jesteœ u¿ytkownikiem aparatu s³uchowego

ZAPROSZENIE
W zwi¹zku z zawiadomieniem o wszczêciu

postêpowania Prezydenta m.st. Warszawy
dotycz¹cego  wniosku o ustaleniu lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na:

- budowie skrzy¿owañ dwupoziomowych wiaduktów dro-
gowych w km 16, 955 w ci¹gu ul. Klasyków i ul. Bohate-
rów na dzia³kach nr ew. 1/6, 1/5, 1/4, 14/5, 14/4, 14/6, 15/
3, 15/2, 15/1, 16/2, 16/4, 17/1 w obrêbie 4-04-07, na dzia-
³kach nr ew. 1/1, 4/1, 10/1, 10/5, 9 w obrêbie 4-04-06 oraz
na dzia³kach nr ew. 3/4, 1/1, 2/2, 15 w obrêbie 4-04-12 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. z siedzib¹ w Warsza-
wie i dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Centralnego Biura Pro-
jektowo – Badawczego  Budownictwa Kolejowego „KOL-
PROJEKT” Sp. z o.o. z³o¿onego dnia 02.02.2007r.,

- budowie skrzy¿owañ dwupoziomowych wiaduktów dro-
gowych w km 18, 888 w ci¹gu ul. Mehoffera  na dzia³kach
nr ew. 28/1, 30/3, 34, 3/4 w obrêbie 4-02-11, na dzia³kach
nr ew. 2/3, 26/1, 26/2, 14, 25, 29, 30, 31, 27, 68, 69/3, 69/
2, 2/10 w obrêbie 4-02-12, na dzia³kach nr ew. 19, 14/27,
14/30, 14/28, 35, 14/29 w obrêbie 4-17-05, na dzia³kach
nr ew. 1, 10/2 w obrêbie 4-17-08, oraz na dzia³kach nr ew.
33, 59, 57/1, 58/4, 58/5, 10/3, 1, 9 w obrêbie 4-17-06 na
terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzib¹ w Warsza-
wie i dzia³aj¹cego z upowa¿nienia Centralnego Biura Pro-
jektowo – Badawczego  Budownictwa Kolejowego „KOL-
PROJEKT” Sp. z o.o. z³o¿onego dnia 02.02.2007r.

W zwi¹zku z w/w zamierzeniem inwestycyjnym Zarz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka zaprasza mieszkañców oraz strony po-
stêpowania na konsultacje spo³eczne, które odbêd¹ siê
w dniu 28 lutego 2007r. (œroda) o godzinie 19.00 w siedzi-
bie Urzêdu Miasta Sto³ecznego Warszawa Dzielnica Bia-
³o³êka ul. Modliñska 197 sala konferencyjna I piêtro.

Zarz¹d Dzielnicy

czynne:

pn-pt: 10-19
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

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

- wyroby regionalne
- zdrowa ¿ywnoœæ

- produkty eko
- przetwory owocowe i warzywne

- organizacja imprez, catering

SPI¯ARNIA U HELI

- PIEROGARNIA

Mowa tu o ulicy „20. Dywizji
Piechoty” powsta³ej niespe³na
dziesiêæ lat temu. Powsta³ej w
sposób specyficzny. Gdy roz-
budowywano skrzy¿owanie ul.
Kondratowicza z ul. œw. Win-
centego, fragment tej ostatniej
uregulowano, obciêto z jednej
strony i zmieniono nazwê.
Przez kilkadziesi¹t lat jeŸdzili
ni¹ niemal wszyscy mieszkañ-
cy Bródna - dziœ autobusy dys-
kretnie j¹ omijaj¹. Nie znaczy
to, ¿e omijaj¹ j¹ przechodnie:
po jej zachodniej stronie znaj-
duje siê bowiem Szpital Bród-
nowski, natomiast po stronie
wschodniej - Ratusz Targów-
ka. Tu te¿ zaczyna siê centrum
handlowe Bródna.

Nazwa tej krótkiej ulicy zwi¹-
zana jest z pewn¹ formacj¹
wojskow¹. Otó¿ w XX wieku
wojsko podzielone by³o na dy-
wizje, czyli po³¹czone wspól-
nym dowództwem oddzia³y pie-
choty i artylerii oraz s³u¿b
umo¿liwiaj¹cych walkê: ³¹czno-
œci, saperów, kwatermistrzo-
stwa... Polska dywizja sk³ada-
³a siê z trzech pu³ków piecho-
ty, jednego pu³ku artylerii i
mniejszych formacji. Liczy³a -
w czasie pokoju - oko³o piêciu
tysiêcy ¿o³nierzy, w razie woj-
ny - ponad szesnaœcie tysiêcy.
Przed 1939 rokiem w Polsce
by³o 30 dywizji piechoty. Trzy
pu³ki stacjonowa³y w Warsza-
wie: dwa - w Cytadeli, trzeci -
36 pu³k piechoty Legii Akade-
mickiej - na Pradze, w kosza-
rach na ulicy 11 Listopada.
Jako ¿e ulica „20. Dywizji Pie-

Patroni naszych ulic:

20. Dywizja Piechoty
Jest to doœæ paradoksalna ulica. Jest jedn¹ z najm³od-

szych na Pradze. Jednoczeœnie jest to ulica, któr¹ znaj¹ nie-
mal wszyscy. Znaj¹ j¹ dobrze, choæ pewnie nie wielu wie,
jak ta ulica siê nazywa. I nie ma tu nic do rzeczy, ¿e jest to
ulica bardzo krótka: wa¿ne s¹ instytucje, które dooko³a niej
funkcjonuj¹. Zreszt¹, choæ ulica jest krótka - nazwa jej jest
jedn¹ z d³u¿szych w Warszawie.

choty Wojska Polskiego” pe³na
jest paradoksów, tote¿ nie bê-
dzie zdziwienia, ¿e dywizja ta
nie stacjonowa³a ani na Pra-
dze, ani w Warszawie, ani na-
wet na Mazowszu.

20. Dywizja zosta³a zorga-
nizowana w dobie wojny 1920
roku pod nazw¹ 2. Dywizji Li-
tewsko-Bia³oruskiej, a jej pu-
³ki formowane by³y z obywa-
teli kresowych. Po zakoñcze-
niu wojny 20. Dywizja stacjo-
nowa³a na Polesiu: w S³oni-
mie, Baranowiczach, Pru¿anie
i broni³a wschodniej granicy
przed napaœci¹ Sowietów. W
okresie „pokoju” zdarza³o siê
oko³o 200 aktów agresji rocz-
nie (sowieckie bandy terrory-
styczne napada³y nawet na
polskie miasta powiatowe), tak
wiêc ¿o³nierze 20. DP mieli co
robiæ. Do otwartej walki przy-
sz³o im jednak stan¹æ przeciw-
ko Niemcom. Na wojnê wyru-
szyli bardzo wczeœnie - ju¿
wiosn¹ 1939 roku. Stanêli nad
granic¹ z Prusami Wschodni-
mi, nieopodal M³awy - raptem
100 kilometrów na pó³noc od
Warszawy. ̄ o³nierze szykowa-
li fortyfikacje, w których mieli
broniæ polskich granic.

Gdy 1 IX 1939 roku Niemcy
przekroczyli polskie granice,
nie byli w stanie przebiæ siê
przez pozycje 20. DP. Jak w
ka¿dym polsko-niemieckim
starciu tamtej wojny, niemiec-
kie czo³gi zosta³y zatrzymane,
odrzucone i zmuszone do od-
wrotu. Jednak trzeciego dnia
znalaz³y lukê w polskim ugru-

powaniu i znalaz³y siê na pol-
skich ty³ach. Oczywiœcie, Po-
lacy wykonali kontrnatarcie,
nie przynios³o ono jednak suk-
cesu i 20. DP musia³a siê wy-
cofaæ. W trakcie odwrotu dy-
wizja zosta³a rozproszona, jed-
nak po kilku dniach odpoczyn-
ku uda³o siê j¹ odbudowaæ. 13
wrzeœnia dywizja wkroczy³a na
Pragê jako zwarta i sprawna
formacja bojowa.

20. Dywizja stanowi³a zr¹b
si³ broni¹cych pó³nocnej czê-
œci Pragi. 79. pu³k piechoty
broni³ Pelcowizny, a w³aœciwie
jej po³udniowej czêœci (linia
frontu przebiega³a przez
cmentarz). 78.pp - broni³ Tar-
gówka, natomiast 80.pp. wal-
czy³ pomiêdzy Targówkiem a
ulic¹ Kawêczyñsk¹. W g³êbi
sta³y rezerwowe dwa pu³ki

„Obrony Pragi” oraz Warszaw-
ska Brygada Obrony Narodo-
wej. Ca³oœci¹ - z gmachu dy-
rekcji PKP - dowodzi³ dowód-
ca 20. DP pu³kownik Wilhelm
Andrzej Lawicz-Liszka.

Na przedpolu obrony zgin¹³
niemiecki genera³ pu³kownik
Werner von Fritsch. By³ on je-
dynym niemieckim genera³em,
który zosta³ uhonorowany w
Polsce. Doœæ przypadkowo
zreszt¹: ulicê, przy której zgin¹³
Fritsch, Niemcy nazwali Gene-
ralstrasse. Po wojnie urzêdni-
kami w Ratuszu Warszawskim
nie byli warszawiacy, tylko przy-
wiezieni ze wschodu komuni-
œci. Jeden z nich bezmyœlnie
przet³umaczy³ niemieck¹ na-
zwê i przez kilkadziesi¹t lat z
Warszawy wyje¿d¿a³o siê ulic¹
Generalsk¹...

Jak widaæ - nie tylko ulica 20.
Dywizji Piechoty Wojska Pol-
skiego to ulica paradoksów...

T. Paw³owski

E³k to stary gród handlowy z zam-
kiem zbudowanym przez Krzy¿aków.
Dziœ po XIV-wiecznej budowli, z której
rycerze naje¿d¿ali s¹siedni¹ Litwê, zo-
sta³y ruiny. Miasto dopiero w 1945 r.
znalaz³o siê w granicach pañstwa pol-
skiego. I tak Lyck zast¹pi³ E³k. Miesz-
kañcy najwidoczniej dumni s¹ z tej na-
zwy, bo mamy gminê i miasto E³k oraz
jezioro i lasy E³ckie. W malowniczych
lasach polowano niegdyœ na rysie, nie-
dŸwiedzie i tury. Obecnie bogactwem
puszczy jest miód sosnowy i dobre po-
wietrze. O to ostatnie dba E³ckie Sto-
warzyszenie Ekologiczne, które posta-
wi³o sobie za cel promocjê ¿ycia zgod-
nie z natur¹ i uwra¿liwienie ludzi na
potrzeby przyrody. St¹d wiele inicjatyw
proœrodowiskowych, zbiórki odpadów i
edukacja ekologiczna mieszkañców.

Jest tak¿e oczywiœcie rzeka E³k, któ-
ra przecina znan¹ pra¿anom ulicê Su-
walsk¹. Ul. Suwalska nazywa siê tak
z prostej przyczyny – prowadzi, przez
Augustów, do miasta Suwa³ki. Zaczy-

na siê zaraz za dworcem kolejowym i
zgodnie z logik¹ le¿y w dzielnicy Za-
torze, licz¹cej oko³o 5 tysiêcy miesz-
kañców. Warszawska Suwalska te¿
przecina tory, ale… tramwajowe. A
jedn¹ z jej wiêkszych atrakcji jest ogró-
dek jordanowski.

Ogródki takie powsta³y w Polsce po
raz pierwszy w XIX wieku na wzór ogro-
dów doktora Henryka Jordana (1842-
1907). Lekarz ów wpad³ na pomys³ urz¹-
dzenia terenów zabaw na œwie¿ym po-
wietrzu dla dzieci i m³odzie¿y. W „ogród-
kach” uprawiano pi³kê no¿n¹, æwiczenia
gimnastyczne, zim¹ œlizgano siê na ³y¿-
wach. Nowoœci¹ by³a opieka lekarska na
miejscu i do¿ywianie dla ubo¿szych dzie-
ci. Teraz na Suwalskiej, na Bródnie, nie
ma lekarza ani darmowych obiadów, po-
zosta³y jedynie gry i w miarê œwie¿e po-
wietrze. Ale mimo to „jordanek” jest jed-
nym z miejsc, gdzie chêtnie bawi¹ siê
kolejne pokolenia dzieci.

Tu¿ ko³o ogródka mieœci siê zdrój z
wod¹ oligoceñsk¹ (na zdjêciu). Warto
zwróciæ uwagê na jego kszta³t. Pirami-
dy ju¿ od dawna fascynowa³y ludzi; cze-
ski in¿ynier K. Drbal w 1949 r., umie-
œci³ we w³asnorêcznie wykonanej nie-
wielkiej piramidzie zu¿yt¹ ¿yletkê, któ-
ra po dobie by³a znów ostra. Goli³ siê
ni¹ przez 50 dni, co jakiœ czas „ostrz¹c”
j¹ w³aœnie we wnêtrzu 8 centymetrowej
piramidy. Erich van Daniken w ksi¹¿ce
„Oczy Sfinksa” opisuje swoje doœwiad-
czenie: jajko przechowywane w schow-
ku o kszta³cie sto¿ka by³o œwie¿e po 200
dniach, a wino mia³o lepszy smak. War-
to zatem spróbowaæ wody oligoceñskiej
z piramidy na Suwalskiej.

Ludmi³a Milc

NGP w podró¿y

ul. Suwalska (E³k)

1. Nak³ad wydawnictwa kontrolowany jest
przez Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy.

2. Stosunek powierzchni reklamowej do po-
wierzchni ca³kowitej gazety nie przekracza 45
proc. jej powierzchni.

3. Wydawca dba o sta³¹ sieæ dystrybucji gazety.

4. Daty publikacji odpowiadaj¹ terminom dys-
trybucji.

5. Cena og³oszeñ jest atrakcyjna.

6. Gazeta jest stabilna na rynku prasowym od
1995 roku.

7. Pe³ny tekst gazety umieszczany jest na stro-
nie internetowej www.ngp.pl

Klub
Gazet Markowych

powo³ali wydawcy trzech tytu³ów: Ewa Tu-
cholska - „Nowa Gazeta Praska”, Andrzej
Rogiñski - „Po³udnie” i Wies³aw Nowosiel-
ski - „Mieszkaniec” (na zdjêciu). Tylko te ty-
tu³y warszawskich gazet lokalnych spe³niaj¹
wszystkie warunki zamieszczonego ni¿ej

Certyfikatu Wiarygodnego
Wydawcy:


