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GABINET  STOMATOLOGICZNY
Szwedzka 37, tel. 818-07-91

czynne 9-20
sobota 9-14

UWAGA!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³

♦♦♦♦♦  aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny  - 1000 z³
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
www.nowagazetapraska.zigzag.pl
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RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34

GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-17, sobota 9-13

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI
- pe³ny zakres
MEDYCYNA  PRACY
LEKARZE SPECJALIŒCI
ANALIZY, USG, EKG,

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

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

IMPLANTY cena promocyjna       USG piersi  cena promocyjna
10% zni¿ki na wype³nienia stomatologiczne dla WSZYSTKICH

PACJENTÓW i 20% dla PACJENTÓW LECZNICY

LISTOPAD  - 12 URODZINY LECZNICY

zapraszamy do nowo otwartej

tu znajdziesz atrakcyjny prezent dla ka¿dego

ogromny wybór artyku³ów dekoracyjnych

i u¿ytkowych

bardzo niskie ceny

oferujemy równie¿ fachowe doradztwo

w aran¿acji wnêtrz
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Plac Hallera 5, tel. 818-51-07

Chyba do dziœ nie doceniamy
znaczenia zabiegów profilak-
tycznych w stomatologii dzieciê-
cej.

Niewielka plamka na mlecza-
ku- na fotelu okazuje siê olbrzy-

mi¹ dziur¹, a co potem-wiado-
mo leczenie i stres.

Próchnica u dzieci zapobiegaæ, czy leczyæ?

wymiana
 butli str.  5

Kolejny numer

Nowej Gazety Praskiej
uka¿e siê wyj¹tkowo

w czwartek

13 listopada

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny

Ale co robiæ, aby do tego nie
dopuœciæ?

W naszym gabinecie stosuje-
my szerok¹ gamê zabiegów pro-
filaktycznych dla najm³odszych.

Posiadamy specjalne smako-
we preparaty do lakierowania
pierwszych mleczaków, stosuje-

my fluoryzacje indywidualn¹,
starszym dzieciom lakujemy
zêby.

dokoñczenie na str. 5

Z pewnymi zastrze¿eniami za-
rz¹d zwróci³ siê do radnych o po-
zytywne zaopiniowanie bia³o³êc-
kiego za³¹cznika do bud¿etu sto-
licy na rok 2004. W³adze Bia³o³êki
kwestionuj¹ wysokoœæ dochodów
z podatku od nieruchomoœci - 33,2
mln z³. Realna kwota dochodów
wyniesie w 2004 29,1 mln z³. Ró¿-
nicê powinny pokryæ œrodki wyrów-
nawcze. 450 tys. z³ zawarte we
wstêpnym projekcie i przeznaczo-
ne na bie¿¹ce wydatki wystarczy
zaledwie na diety radnych. Za-
braknie œrodków na utrzymanie
gminnych przedszkoli - blisko 297
tys. z³ i na dotacje dla przedszkoli
niepublicznych - oko³o 968 tys. z³.
Zima 2004 roku mo¿e byæ trudna
dla mieszkañców - zabraknie 180
tys. z³ na odœnie¿anie ulic. 1 mln
z³ to za ma³o dla bia³o³êckich in-
stytucji kultury, wypada³oby zwiêk-
szyæ tê kwotê o 400 tys. z³, Bia³o-
³êcki Oœrodek Sportu bêdzie mia³
o 300 tys. z³ mniej œrodków na bie-
¿¹c¹ dzia³alnoœæ.  Brakuje 600 tys.
z³  na projekt przedszkoli przy Od-

krytej i Ostródzkiej i 300 tys. z³ na
rozbudowê i modernizacjê szko³y
podstawowej nr 154. Na podsta-
wowe wyposa¿enie przychodni
przy Majolikowej miasto nie prze-
znaczy³o ani grosza. Zarz¹d wnio-
skowa³ o kwotê 500 tys. z³, radna
Ewa Ko³aczyk (Gospodarnoœæ)
apelowa³a o zwiêkszenie tej kwo-
ty do 1 mln z³. Radni jednog³oœnie
j¹ poparli. Zarz¹d - po raz wtóry -
wnioskowa³ o dodanie budowy uli-
cy Sprawnej do tytu³u inwestycyj-
nego „Budowa ulicy Nowodwor-
skiej, Odkrytej”, co umo¿liwi³oby
uruchomienie komunikacji miej-
skiej do nowo budowanych osie-
dli. Z drobniejszych rzeczy klub
SLD zwróci³ uwagê na fakt, i¿ w
za³¹czniku do bud¿etu (sprawa
konkursu na us³ugi zdrowotne dla
maluchów) znalaz³ siê konkretny
¿³obek - Puchatek. Burmistrz Li-
lianna Zientecka przyzna³a, ¿e jest
to b³¹d. Sprawa by³a istotna przez
wzgl¹d na póŸniejsze wyst¹pienie
w punkcie interpelacje. Radni SLD

XIV sesja Bia³o³êki

Krótka ko³derka

dokoñczenie na str. 2

STUDIO FOTOGRAFII

CYFROWEJ
• œluby, chrzty, komunie

• portrety dzieci, sesje zdjêciowe

• reprodukcje, zdjêcia techniczne
• zdjêcia do dokumentów w 3 minuty

• mo¿liwoœæ wynajmu studia

Warszawa, ul. Jagielloñska 3, tel. 818 99 50

ZAK£AD

 TRANSPORTU

SAMOCHODOWEGO

 w Warszawie

ul. Ratuszowa 7/9

zaprasza do

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godz. pon.-

pt. 6-19, sobota 6-14.  Naprawiamy samochody osobowe,
dostawcze, ciê¿arowe ró¿nych marek.
Telefon do Biura Obs³ugi Klienta 619-40-18

SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy
Stacji Obs³ugi Samochodów.

STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,
niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr 3 grosze taniej).
Oferujemy: ON, U 95, PB 95

STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.-pt.
7-20, sobota 8-14.  Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne sa-

mochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹
gazow¹ oraz z hakami holowniczymi. Telefon 670-18-61
Oferujemy ponadto podmiotom gospodarczym wynajem d³u-
go i krótko terminowy samochodów do 3,5 t z kierowc¹ lub
bez kierowcy. Telefon 619-34-19

Zapraszamy Szanownych Pañstwa
do korzystania z naszych us³ug.
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• profesjonalny monta¿
• serwis
• wszystkie typy  aut
• wtrysk z komputerem
• atrakcyjne ceny - RATY
• 2 lata gwarancji
ul. Codzienna 59

679-81-06

AUTO GAZ

www.centrumzacisze.prv.pl

PRZYJÊCIA
BANKIETY

� wesela � jubileusze

� imieniny � chrzciny

 do 50 osób

bogate menu
atrakcyjne ceny

przyjmujemy zamówienia na

potrawy wigilijno-œwi¹teczne

tel. 678-96-24 w g. 8-16
0692-600-178

www.centrumzacisze.prv.pl

jednog³oœnie optowali za  odrzu-
ceniem za³¹cznika do bud¿etu, a
przynajmniej za negatywnym jego
ocenieniem.

Burmistrz Jerzy Smoczyñski - z
pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e nie jest to
bud¿et marzeñ - namawia³ do jego
uchwalenia uzasadniaj¹c, ¿e na
szczeblu miasta musi on byæ szyb-
ko przyjêty, by ju¿ w styczniu mo¿-
na by³o ruszyæ z inwestycjami.
Poparli ten g³os radni PO stwier-
dzaj¹c, ¿e bêdzie to wybór pew-
nej strategii, a jednoczeœnie mniej-
szego z³a. Radni SLD pytali, kto
decydowa³ o konkretnych zapi-
sach w bia³o³êckim za³¹czniku do
bud¿etu. OdpowiedŸ mog³a byæ
jedna - Selekcji dokona³o miasto -
informowa³ burmistrz Tadeusz Se-
metkowski. - Proszê pamiêtaæ, ¿e
nasza rola jest dziœ taka, jaka w
minionej kadencji by³a rola rad
osiedli i rad so³eckich w stosunku
do nas (wówczas gminy, przyp.
aut.). Mo¿emy tylko przedk³adaæ
propozycje - co z tego zostanie w
za³¹czniku do bud¿etu zale¿y od
miasta - doda³ burmistrz Smoczyñ-
ski.

Nie mo¿na wykluczyæ sytuacji,
¿e w trakcie roku bud¿etowego po-
jawi¹ siê mo¿liwoœci przesuniêæ
œrodków z niesprawnie realizowa-
nych inwestycji w innych czê-
œciach miasta na rzecz tych prze-
biegaj¹cych sprawnie np. w Bia-
³o³êce. Radni SLD zwracali uwa-
gê na fakt, i¿ na dobr¹ sprawê nie
wiadomo, jakie inwestycje ogólno-
miejskie bêd¹ realizowane w
2004.

Burmistrz Semetkowski po-
twierdzi³ - Nie wiadomo, jaki pro-
jekt bud¿etu z³o¿y prezydent Ka-
czyñski do 15 listopada. Dociera-
j¹ jednak do zarz¹du pewne sy-
gna³y m.in. o planach realizacji
Mostu Pó³nocnego, Czajki, byæ
mo¿e modernizacji Trasy Armii
Krajowej. Ostatecznie projekt za-
³¹cznika do bud¿etu dla Bia³o³êki
zosta³ przyjêty. Przyjêto równie¿
zmiany w za³¹czniku do bud¿etu
na rok 2003 i kolejn¹ ju¿ uchwa³ê
popieraj¹c¹ prace nad statutem
stolicy, apeluj¹c¹ o znacz¹ce zin-
tensyfikowanie prac nad tym jak-
¿e potrzebnym dokumentem.

Projekt uchwa³ w sprawie nada-
nia nazw nowym ulicom nie wzbu-
dzi³ wiêkszych kontrowersji - S³od-
ka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Z ulic¹ Dêbinki by³o nieco inaczej.
Lidia Polit - jako polonistka z wy-
kszta³cenia - wyrazi³a obawê czy
nazwa zostanie przyjêta, sugeru-
j¹c, ¿e jest nieprawid³owa pod
wzglêdem jêzykowym. Chyba nie
ma obaw, nazwa jest jak najbar-
dziej prawid³owa (S³ownik Jêzyka
Polskiego PWN, has³o dêbina: 1.
„las dêbowy, d¹browa” 2. „drewno
dêbowe, d¹b” 3. „œwie¿e ga³êzie
dêbowe”. Dêbinka - zdrobnienie
od dêbiny. Przyp. aut.).

Odpowiadaj¹c na interpelacjê
radnych SLD w sprawie sprawoz-
dañ z prac zarz¹du pomiêdzy se-
sjami burmistrz Jerzy Smoczyñski
wyrazi³ radoœæ z faktu, i¿ radni
odst¹pili od koniecznoœci sk³ada-
nia relacji na piœmie zadowalaj¹c
siê ustnym sprawozdaniem, co
zwyczajowo od lat ma miejsce na
sesjach.

Burmistrz Lilianna Zientecka
poinformowa³a w odpowiedzi na
interpelacjê, ¿e w poprzednim kon-
kursie na us³ugi zdrowotne dla
publicznego ¿³obka (Puchatek) nie
by³a podana cena. Obecny kon-
kurs na te us³ugi rozpisuje siê na
dwa lata, by zapewniæ dzieciom
bezpieczeñstwo zdrowotne. W tej
sprawie chwilê póŸniej wyst¹pi³a
z interpelacj¹ Gra¿yna Taranek,
mieszkanka Bia³o³êki, planuj¹ca
od 1 stycznia 2004 za³o¿enie ¿³ob-

Krótka ko³derka
ka. Pani Taranek wyrazi³a obawê,
¿e ¿³obek Puchatek - do niedaw-
na by³a jego wspó³w³aœcicielk¹ -
jest preferowany przez w³adze
dzielnicy, a fakt i¿ placówka jest
obecnie w³asnoœci¹ ¿ony Dariusza
Ostrowskiego, przewodnicz¹cego
rady dzielnicy œwiadczy o narusze-
niu ustawy o samorz¹dzie.

Burmistrz Lilianna Zientecka
odpowiedzia³a, ¿e nie ma mowy o
naruszeniu ustawy - ani Dariusz
Ostrowski ani jego ¿ona nie czer-
pi¹ korzyœci z mienia gminy. - Kon-
kurs na us³ugi zdrowotne bêdzie
jawny, wszystkie ¿³obki maj¹ pra-
wo do niego stan¹æ - pani ¿³obek
równie¿ - konkludowa³a Lilianna
Zientecka. Na pytanie Anny WoŸ-
niakowskiej (PO) o losy innych
przetargów i konkursów zarz¹d
odpowie na nastêpnej sesji.

(egu)

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• przygotowanie samochodu do
   sprzeda¿y

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel. 670-39-67
Zapraszamy: pon.-sob. 8-20

Faktury VAT

dokoñczenie ze str. 1

Szko³a przy Strumykowej jest
piêkna - przestronne jasne hole,
utrzymane w pastelowych kolo-
rach, oksydowana winda dla nie-
pe³nosprawnych dzieci, sto³ów-
ka z lad¹ zamiast okienka, chrom
i stal na zapleczu s³u¿¹cym do
przygotowywania potraw bar-
dziej przypomina laboratorium
ni¿ tradycyjn¹ kuchniê. Dyplomy
dla uczniów i dla szko³y na œcia-
nie holu nie pozostawiaj¹ w¹tpli-
woœci - mimo nowoczesnoœci
szko³a ma swoj¹ tradycjê. Dy-
plom ogólnopolskiej akcji „Góra
grosza”, zbiórka na rzecz domów
dziecka, dyplomy za udzia³
uczniów w konkursach recytator-
skich, dyplom za dar serca na
rzecz dzieci zagro¿onych sieroc-
twem, dyplom udzia³u w akcji
„Bezpieczna Szko³a”, „Ulica In-
tegracyjna”, dyplomy dla „Kan-
gurów Matematycznych”. Na in-
nej œcianie historia szko³y
uwieczniona na zdjêciach. Pla-
cówka funkcjonuje od wrzeœnia
tego roku jako szko³a masowa z
klasami integracyjnymi. Na 38
klas w 15 ucz¹ siê dzieci niepe-
³nosprawne. - Do tego roku
szkolnego sprawa by³a dla nas
du¿o prostsza. Wszystkie klasy
w szkole by³y integracyjne, dzieci
by³o znacznie mniej. W tym roku
mamy 828 uczniów, pojawi³y siê
nowe obowi¹zki i problemy ze
wzglêdu na podzia³ szko³y na
klasy masowe i integracyjne.
Zmiana zosta³a wymuszona
przez koniecznoœæ powo³ania
szko³y rejonowej - powstaj¹
nowe osiedla, przybywa dzieci.
W ka¿dej z 15 klas integracyj-
nych liczba dzieci jest mniejsza
- do 20 uczniów - ni¿ w klasach
masowych - od 24 do 30
uczniów. We wszystkich klasach
realizowany jest ten sam pro-
gram nauczania, lekko zmodyfi-
kowany w klasach integracyj-
nych ze wzglêdu na specyfikê
pracy z dzieæmi niepe³nospraw-
nymi. W klasach integracyjnych
na lekcjach obecni s¹ dwaj na-
uczyciele. Najczêstsze rodzaje
niepe³nosprawnoœci to ADHD
(zespó³ nadpobudliwoœci psy-
choruchowej), mózgowe pora¿e-

Nowa szko³a - nowe wyzwania

MAR-MET

Drzwi
antyw³amaniowe
Dierre, Gerda, Stalmet

Okna PCV i AL
Foris,  Rehau,

3 i 5-komorowe

Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor

Parapety  wewnêtrzne
i zewnêtrzne

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

CENY PRODUCENTA

�  raty �  rabaty
� sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

�

�

�

�

Ju¿ ponad miesi¹c min¹³ od uroczystej inauguracji roku

szkolnego, z udzia³em przedstawicieli bia³o³êckich i sto³ecz-
nych w³adz, w nowej siedzibie Szko³y Podstawowej nr 342 z

oddzia³ami integracyjnymi. Trudno by³o umówiæ siê na spo-
tkanie z Mari¹ Marciniak, dyrektor placówki. Nowa szko³a,

wiele satysfakcji, ale i wiele obowi¹zków - st¹d mnóstwo pra-

cy i ma³o czasu na nadprogramowe spotkania.

nie dzieciêce, zanik miêœni, roz-
szczep krêgos³upa, zaburzenia
emocjonalne, cukrzyca, wady
serca, upoœledzenie umys³owe w
stopniu lekkim - mówi Maria Mar-
ciniak, dyrektor placówki.

 Nie da siê polemizowaæ ze
stwierdzeniem, ¿e integracja nie
jest dzie³em ³atwym i wymaga
szczególnego podejœcia ca³ego
grona pedagogicznego, wszyst-
kich uczniów i rodziców. - Dziœ
w œwietlicy mamy 340 uczniów -
zdrowych i niepe³nosprawnych.
To stwarza pewne problemy, po-
mimo i¿ dzieæmi zajmuje siê 14
osób. Staramy siê jednak tak
zorganizowaæ pracê œwietlicy, by
pobyt w niej zarówno dla dzieci
zdrowych, jak i niepe³nospraw-
nych by³ bezpieczny i przyjem-
ny - dodaje Maria Marciniak. Dla
dzieci niepe³nosprawnych wygo-
spodarowano salkê terapeutycz-
n¹, sanitariusz pomaga uczniom
poruszaj¹cym siê na wózkach, w
szkole pracuje rehabilitant, logo-
peda, dwóch reedukatorów,
dzieci niepe³nosprawne s¹ do-
wo¿one do szko³y przystosowa-
nym do ich potrzeb busem. Pro-
blemów nie brakuje. Nie wszyst-
kie dzieci z klas masowych do-
brze reaguj¹ na obecnoœæ dzie-
ci niepe³nosprawnych, z kolei
dzieci niepe³nosprawne Ÿle re-
aguj¹ na ha³as towarzysz¹cy tak
du¿ej placówce. Rodzice dzieci

zdrowych obawiaj¹ siê o bezpie-
czeñstwo swoich pociech - ze-
spó³ nadpobudliwoœci psychoru-
chowej czêsto ³¹czy siê ze
wzmo¿on¹ agresj¹. - Staramy
siê niwelowaæ te ró¿nice organi-
zuj¹c spotkania warsztatowe.
Dzieci zdrowe i niepe³nospraw-
ne z rodzinami, nauczyciele, pe-
dagodzy szkolni - wszyscy spo-
tykaj¹ siê w plenerze: w Chosz-
czówce, albo na terenie szko³y.
Pedagodzy i wychowawcy orga-
nizuj¹ warsztaty pod has³em
„Porozmawiajmy o dzieciach”,
prowadzimy treningi zastêpowa-
nia agresji - informuje dyrektor
Maria Marciniak.

 S¹ i zwyk³e problemy charak-
terystyczne dla szkó³ masowych
- brakuje œrodków na op³acenie
basenu dla drugoklasistów. Do
zmiany ustroju Warszawy pieni¹-
dze na ten cel wp³ywa³y z bud¿e-
tu gminy Bia³o³êka - uzyskanie
ich od miasta na razie jest pro-
blemem. Miejmy nadziejê, ¿e
dzieci bêd¹ mog³y skorzystaæ z
basenu w drugim semestrze.
Szko³a dysponuje piêknym bo-
iskiem z tartanow¹ nawierzch-
ni¹, ale brakuje placu zabaw i -
na dobr¹ sprawê - nie ma miej-
sca na jego zorganizowanie. A
w szkole jest a¿ szeœæ klas ze-
rowych. Wypada tylko mieæ na-
dziejê, ¿e te wszystkie bol¹czki
pomo¿e za³atwiæ pozytywnie -
pukaj¹c do bram najbardziej
zwierzchnich w³adz. Przysz³ym
patronem  szko³y  ma byæ Jan
Marcin Szancer. Któ¿ z nas nie
pamiêta jego przepiêknych ilu-
stracji, choæby do bajki o Krasno-
ludkch i Sierotce Marysi  czy do
opowieœci o Ma³ej Ksiê¿niczce ...

El¿bieta Gutowska

5 paŸdziernika na terenie
Twierdzy Modlin odby³a siê
coroczna Zbiórka Polowa
Hufca ZHP Warszawa Praga
Pó³noc. Goœcinne progi mo-
dliñskich fortyfikacji i obiek-
tów historycznych blisko 500
harcerzy i harcerek praskiego
hufca przekroczy³o na zapro-
szenie Agencji Mienia Woj-
skowego w Warszawie, która
udostêpni³a je na potrzeby
zorganizowania zbiórki.

 Ca³e przedsiêwziêcie sk³a-
da³o siê z trzech czêœci: trasy
turystyczno – historycznej, gry
miejskiej na terenie samego
miasta oraz konkurencji spraw-
dzaj¹cych wiedzê,  umiejêtno-
œci i sprawnoœæ dru¿yn, zlokali-
zowanych bezpoœrednio na
obiektach fortecznych. Zbiórka
tematycznie nawi¹zywa³a do hi-
storii i tradycji wojskowych. Dru-
¿yny i gromady otrzyma³y tak-
¿e zadania do wykonania jesz-
cze przed zbiórk¹: zapoznanie
siê z histori¹ Modlina i przygo-
towanie strojów wojskowych z
epoki, któr¹ wylosowa³y.

  Mimo niepewnej pogody
Modlin ju¿ od wczesnych go-
dzin porannych by³ celem pod-
ró¿y kilkudziesiêciu dru¿yn har-
cerskich i gromad zuchowych.
Po osi¹gniêciu punktów starto-
wych,  o godzinie 10.30 wszy-
scy ruszyli na trasy. Zuchy, re-
alizuj¹ce odrêbny program, do-
stosowany do wieku, mia³y oka-
zjê zapoznaæ siê z histori¹ Mo-
dlina, zwiedziæ historyczne
obiekty oraz wykazaæ siê umie-
jêtnoœciami na punktach przy-
gotowanych dla nich na trasie
zwiedzania. Patrole harcerskie
zaœ zosta³y podzielone: czêœæ
realizowa³a zadania w ramach
gry miejskiej, reszta uda³a siê
bezpoœrednio na obiekty for-
teczne, by stan¹æ do rywaliza-

cji. W ramach gry miejskiej har-
cerze odwiedzili wiêc Cmentarz
Wojenny, Bramê Ostro³êck¹,
Schron p³k. Pi¹tki, z³o¿yli ho³d
pod Pomnikiem Obroñców Mo-
dlina. Rywalizuj¹cy na terenie
fortów zaœ mogli wykazaæ siê
wiedz¹ i umiejêtnoœciami z za-
kresu ratownictwa medyczne-
go, ³¹cznoœci, terenoznawstwa,
pionierki oraz sprawdziæ siê na
torze sprawnoœciowym lub w
roli kuchcika frontowego. Du¿o
radoœci uczestnikom sprawi³
fakt, i¿ sztab zbiórki zosta³ ulo-
kowany w historycznej Dzia³o-
bitni Napoleona, do której nie
by³o bezpoœredniego dostêpu.
Aby dostaæ siê do œrodka i móc
otrzymaæ instrukcje dotycz¹ce
wykonywania zadañ patrole
musia³y korzystaæ ze specjalnej
drabinki.   Najwiêksz¹ jednak
atrakcj¹ by³ punkt zjazdów na
linie, który mieœci³ siê tak¿e w
sztabie. Zadania realizowane
by³y na czas, co wywo³ywa³o
dodatkowo spore emocje.
Wszyscy uczestnicy mieli  te¿
mo¿liwoœæ zwiedzenia Wie¿y
Tatarskiej i podziwiania piêknej
panoramy. Nale¿y w tym miej-
scu nadmieniæ, i¿ zwiedzanie
Modlina odby³o siê dziêki po-
mocy i ¿yczliwoœci Ko³a PTTK i
Towarzystwa Przyjació³ Twier-
dzy Modlin.  O 13 mia³a miej-
sce przerwa na grochówkê, któ-
r¹ sponsorowa³a Agencja Mie-
nia Wojskowego oraz piekarnia
“Szwedka” z Bródna. Po posi-
³ku nast¹pi³a zmiana na trasach
harcerskich. Po ukoñczeniu
wspó³zawodnictwa  wszyscy
uczestnicy spotkali siê pod szta-
bem, gdzie odby³ siê konkurs
strojów wojskowych przygoto-
wanych wczeœniej przez dru¿y-
ny i gromady. Ta wspania³a za-
bawa wywo³a³a wiele emocji i
uœmiech na twarzy niejednego
uczestnika, a zakoñczy³a siê
wspóln¹ zabaw¹. Na zakoñcze-
nie zbiórki odby³ siê uroczysty
apel. W jego przeprowadzeniu
nie przeszkodzi³a nawet ulewa,
któr¹ – jak na harcerzy przysta-
³o – wszyscy znieœli z podnie-
sion¹ g³ow¹. Po po¿egnalnym
“Czuwaj”, pe³ni wra¿eñ (i nieco
zmokniêci) uczestnicy udali siê
dru¿ynami w powrotn¹ drogê do
Warszawy. Z ¿alem opuszcza-
j¹c Modlin myœleli ju¿ o kolejnej
zbiórce….

pwd Kamil Melcer

• zmniejszanie - zwiêkszanie
• KOLOR
• SKANOWANIE

• oprawa
• sk³ad tekstu

• pisanie komputerowe

• foliowanie

ul. Bohuszewiczówny 13

(wjazd od Kondratowicza)

tel./fax 679-73-13

XERO
A5-A0

studenci

20% taniej

Czuwaj
w Modlinie

P R O T E Z Y
D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

Pracownia

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek  w

godz. 16-20 tel. 614-80-68

szybko-tanio-solidnie
S¹ sytuacje wymagaj¹ce wspólnego dzia³ania. S¹ wyzwania, które

ka¿dego czyni¹ bardzo potrzebnymi. S¹ ludzie, którzy nie boj¹ siê
tych wyzwañ - to s³owa prof. Aldony Kameli-Sowiñskiej,  przewod-
nicz¹cej partii Inicjatywa dla Polski (IDP), które poruszy³y miesz-
kañców Pragi.

Chêtnych do zapoznania siê bli¿ej z programem Inicjatywy dla
Polski zapraszamy na strony internetowe www.idp.org.pl

Informujemy, ¿e biuro IDP dla Regionu Mazowsze mieœci siê przy
Alei 3 Maja 2, lok. 38,  00-391 Warszawa, tel./fax  622 90 20. Dzia³a
od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach 14-17.

Jednoczeœnie informujemy, ¿e na Pradze Pó³noc, Bia³o³êce i Tar-
gówku s¹ ju¿ liczni chêtni do dzia³ania wraz z Inicjatyw¹ dla Polski.

 Zainteresowanych prosimy o kontakt  pod numery telefo-
nów: Praga Pó³noc  0603-917-412, Targówek  0607-675-284, Bia-
³o³êka 0502-20-84-83.

PRACOWNIA JUBILERSKA
Marek Winiarek

ul. Jagielloñska 1, tel. 818-00-83
Oferujemy
��sprzeda¿ bi¿uterii
��us³ugi jubilerskie z materia³ów powierzonych
   i w³asnych
��naprawa bi¿uterii z³otej
��wyrób i sprzeda¿ obr¹czek œlubnych

Zapraszamy 10-18, soboty 10-13

Apel o aktywnoœæ spo³eczn¹

MAGIEL
PRASUJ¥CY I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul
tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

O G £ O S Z E N I E
WYDZIA£ SPRAW SPO£ECZNYCH I ZDROWIA

DLA DZIELNICY BIA£O£ÊKA

 informuje, ¿e Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla
mieszkañców Bia³o³êki  mieszcz¹cy siê przy ul. Van Gogha 7

tel. 614-69-45*

udziela specjalistycznych porad dla osób z problemem

alkoholowym i ich rodzin w:

• poniedzia³ki, prawnik  godz. 16 - 20

• wtorki, pedagog godz. 16 - 20

• œrody, psychiatra  godz. 13 - 16

• czwartki, pracownik socjalny godz. 16 - 20

• pi¹tki, terapeuta uzale¿nieñ  godz. 15 - 19.

* podany nr telefonu mo¿e ulec zmianie.
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OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

negocjacje zaleg³ych p³atnoœci
udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022 435 42 23
9.00-15.00

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³, wynagrodzenie
 potr¹cone z odzyskiwanych kwot

STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa

Przychodnia

specjalistyczna „MEDICA”

przy ul. Z¹bkowskiej 44

w Warszawie ZATRUDNI

♦ lekarzy radiologów

   i ginekologów

   z uprawnieniami do

   wykonywania badañ USG

♦ lekarzy medycyny pracy

tel. 619-40-23,  619-40-24

619-01-60,  619-09-46

Jedenasta sesja Rady Dzielni-
cy Praga Pó³noc ró¿ni³a siê od
wszystkich dotychczasowych.
Ju¿ na jej pocz¹tku radny Jaku-
bowski zaprotestowa³ przeciwko
zmianie porz¹dku obrad, o którym
radni dowiedzieli siê od przewod-
nicz¹cej rady na pocz¹tku sesji
nie otrzymuj¹c przy tym wymaga-
nych materia³ów, czyli projektów
uchwa³. Pojawia³y siê one dopie-
ro w trakcie omawiania kolejnych
punktów porz¹dku obrad, choæ
nie wszystkie.

Rada wyst¹pi³a do miasta o
pozostawienie w jej bud¿ecie nie
wykorzystanych œrodków na do-
¿ywianie z akcji “Lato w mieœcie”,
a tak¿e o przyznanie dodatko-
wych œrodków na wynagrodzenia
nauczycieli, czynsze w przed-
szkolach i zakupy energii. Po raz
pierwszy zarz¹d dzielnicy, aczkol-
wiek niechêtnie przyzna³, ¿e w
oœwiacie nie doszacowano œrod-
ków.

Wyst¹piono tak¿e do miasta o
wyra¿enie zgody na zaci¹gniêcie
wieloletnich zobowi¹zañ na utrzy-
manie dróg, porz¹dku i czystoœci
oraz zieleni.

Zarz¹d dzielnicy zaprezento-
wa³ projekt dzielnicowego za³¹cz-
nika do bud¿etu na 2004 rok.
Wywi¹za³a siê burzliwa dyskusja
wokó³ zagadnieñ czy jest to
wstêpny projekt bud¿etu czy osta-
teczny. Mieszane uczucie wobec

Gor¹ca sesja
projektu otrzymanego z  urzêdu
miasta mia³ równie¿ sam zarz¹d
dzielnicy, który przedstawi³ mate-
ria³ porównawczy, o jakie œrodki
wystêpowano, a jakie Prezydent
Warszawy proponuje do wydatko-
wania. Teoretycznie wydatki s¹ na
poziomie oczekiwanym przez za-
rz¹d, to jest oko³o 130 mln, lecz
Prezydent przekaza³ dzielnicy
nowe zadania, jak finansowanie
dotychczasowych szkó³ powiato-
wych, ogródka jordanowskiego i
poradni psychologiczno - pedago-
gicznej, które poch³aniaj¹ oko³o
16 mln z³otych. Realne wiêc wy-
datki w roku przysz³ym (bez za-
dañ dodatkowych) bêd¹ oscylo-
wa³y na poziomie ni¿szym od te-
gorocznego i wynios¹ ok. 115 mln
z³otych.

Najwiêkszych ciêæ Prezydent
dokona³ w gospodarce mieszka-
niowej (kolejny rok nie s¹ przewi-
dziane œrodki na likwidacjê zagro-
¿eñ budowlanych), administracji
(ciêcie pozorne, poniewa¿ czêœæ
pracowników tzw. delegatury bê-
dzie finansowanych z poziomu
miasta), oœwiacie i opiece spo-
³ecznej. Wzburzy³o to nawet rad-
nych rz¹dz¹cej koalicji, którzy wy-
st¹pili do Prezydenta o przywró-
cenie finansowania zadañ z za-
kresu gospodarki komunalnej na
zaproponowanym przez zarz¹d
poziomie. Uwzglêdniono te¿ ini-
cjatywê radnego Warszawy Je-

Na ostatniej sesji rady dziel-
nicy z³o¿y³a Pani rezygnacjê z
funkcji wiceprzewodnicz¹cej
pó³nocnopraskiej rady. Co
sk³oni³o Pani¹ do takiej decy-
zji?

- Moja decyzja jest pochodn¹
wydarzeñ, które nast¹pi³y na tej
sesji rady. Zwi¹zane jest to z od-
wo³aniem z funkcji przewodnicz¹-
cej komisji edukacji mojej kole-
¿anki klubowej Anny Jurczyñskiej.

Czym spowodowany by³
wniosek o odwo³anie A. Jur-
czyñskiej?

- Od paru miesiêcy jako cz³on-
kowie komisji edukacji otrzymy-
waliœmy sygna³y od zarz¹du, ¿e
nie bêdzie ju¿ pieniêdzy na utrzy-
manie i dzia³alnoœæ gabinetów
stomatologicznych w szko³ach. Z
takim kierunkiem polityki zarz¹du
nie zgadzaliœmy siê i nie zgadza-
my siê nadal. Rozumiemy, ¿e nie
jest to zadanie, które winno byæ
finansowane ze œrodków oœwia-
towych, ale dobro naszych dzieci
jest nadrzêdne. Za poprzedniej
kadencji te¿ nie by³o to zadanie
dzielnicy, a mimo to dziêki dobrej
woli poprzednich zarz¹dów œrod-
ki na bezp³atn¹ opiekê stomato-
logiczn¹ w szko³ach znajdowa³y
siê. Ponadto pod koniec ubieg³e-
go roku szkolnego dowiedzieli-
œmy siê, ¿e zostan¹ ograniczone
w du¿ej mierze œrodki na zajêcia
pozalekcyjne i dodatkowe godzi-
ny nauczania. Troska o dobro
publiczne spowodowa³a, ¿e na
jednej z posiedzeñ komisji edu-
kacji jej przewodnicz¹ca Anna
Jurczyñska zaproponowa³a przy-
jêcie stanowiska komisji w tej
sprawie, zbie¿nego z naszym
póŸniejszym apelem. Komisja
edukacji, w której wiêkszoœæ maj¹
przedstawiciele rz¹dz¹cej na Pra-
dze koalicji PO i PiS to stanowi-
sko odrzuci³a. Nie zosta³o nam
wiêc nic innego,  jak odwo³anie
siê do opinii publicznej. Na bazie

Nie te metodyNie te metodyNie te metodyNie te metodyNie te metody
Na gor¹co rozmawiamy z Mari¹ Tonder¹ by³¹ ju¿ wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

3.11 (poniedzia³ek), g. 18 „Bar-
dowie na Pradze” - Jerzy Mam-
carz
13.11 (czwartek), g. 18 „Promo-
cja m³odych talentów” - Koncert
uczniów klasy wiolonczeli p. Ma-
rii Walasek (OSM I st. im. St.
Moniuszki)
14.11 (pi¹tek), g. 18 „Bardowie
na Pradze” - Ryszard Gawrysiuk
17.11 (poniedzia³ek), g. 17.30
„Imprezy krasnoludkowe” - Bal dla
krasnoludków
18.11 (wtorek), g. 18 „Praskie
spotkania z Gwiazd¹” - Anna Se-
niuk - gospodarz wieczoru Jerzy
WoŸniak
20.11 (czwartek), g. 18 „Promo-
cja m³odych talentów” - Koncert
uczniów klasy fortepianu p.
Agnieszki Korbeckiej (PSM I st.
im. Fr. Chopina)
21.11 (pi¹tek), g. 18 „Wieczory z
kulturami œwiata” - pieœni z Czar-
nej Góry - koncert romskiego ze-
spo³u „KA£E BA£A”
27.11 (czwartek), g. 18 „Praskie
Recitale” - ¯anna Gierasimowa
28.11 (pi¹tek), g. 18  „Staropol-
skie Andrzejki  dla m³odzie¿y

Wstêp wolny

zaprasza

spó³ka z o.o.

nowy
skup z³omu
stalowego

atrakcyjne
ceny

tel./fax 679 09 19

0694 483 422

Zabraniecka 4

pon.-pt. 7-15

�

PRYWATNY GABINET TERAPEUTYCZNY

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej zaprasza
do gabinetu  dzieci z:

♦ trudnoœciami w uczeniu siê
♦ nadpobudliwoœci¹ psychoruchow¹

♦ mózgowym pora¿eniem dzieciêcym

♦ autyzmem
♦ zespo³em Downa

ul. Tarchomiñska 4, tel. 0691-858-303

11 listopada (wtorek), godz. 16
katedra œw. Floriana (ul. Floriañska 3)

uroczysty Koncert Praski
z okazji

Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
Wyst¹pi¹:  Sinfonia Varsovia

Gra¿yna Barszczewska i Jerzy WoŸniak

Strasznie szybko minê³o pó³
roku - mówi Ryszard Makowski o
okresie pe³nienia funkcji dyrekto-
ra Domu Kultury „Praga” przy ul.
D¹browszczaków. - Pracujê w
Domu Kultury. Dyrektorem jestem
na zasadach partnerskich. Moje
zadanie to synchronizowanie pra-
cy. Nie przyszed³em tu z zamia-
rem robienia porz¹dków. Jako
cz³owiek od lat zwi¹zany z kultu-
r¹ mam zamiar uaktywniæ ludzi,
którzy maj¹ zdolnoœci twórcze i
chc¹ coœ robiæ. W pierwszym pó-
³roczu pewne formy uda³o mi siê
uruchomiæ, inne - rusz¹  w naj-
bli¿szym czasie, po pozyskaniu
œrodków spoza bud¿etu Domu
Kultury. Jestem zadowolony, ¿e z
Lata w mieœcie w DK korzysta³o
codziennie ponad 100 dzieci, nie-
które po 40 dni. Za udan¹ pozy-
cjê  programu DK „Praga”  uwa-
¿am kontynuowanie cyklu „Spo-
tkañ z gwiazd¹”. Cieszy mnie ak-
tywna praca klubu tañca hip-ho-
powego, który niezbêdnej prze-
strzeni musia³ szukaæ w s¹sied-
niej szkole. Moim najwiêkszym
marzeniem jest zorganizowanie
festiwalu hip-hopowego. Nie dys-
ponujemy odpowiedni¹ sal¹, wiêc
bêdziemy musieli   poczekaæ do
maja, gdy ruszy Muszla Praska.
W 2004 roku chcê zapewniæ bar-
dziej zró¿nicowan¹ ofertê progra-
mow¹. Za swój najwiêkszy suk-
ces uwa¿am to, ¿e Dom Kultury
„Praga”  jest otwarty dla wszyst-
kich. Op³aty pobieramy tylko za
lekcje jêzyków obcych i naukê gry
na instrumentach. Jednym z mo-
ich pierwszych dzia³añ  by³o zwol-
nienie z op³at dzieci, które przy-
chodz¹ tu rozwijaæ    swe zdolno-
œci. Dajemy im tak¹ szansê na
zajêciach plastyki (Oddzielne za-
jêcia dla maluchów), grafiki, tkac-
twa, teatru, pantomimy, foto, hip-
hopu. W naszym Domu Kultury
dzia³a Klub Praskich Twórców
oraz Centrum VEGA - warsztaty

Ryszard Makowski

 ul. D¹browszczaków 2

tel.  618 41 51,  618 51 80

- nie tylko dyrektor

♦  obiady niedzielne za 9,90 z³

♦  przyjêcia okolicznoœciowe

   i weselne

♦  przyjêcia biurowe

♦  bankiety

♦  obs³uga wycieczek

♦  posi³ki regeneracyjne

   dla przedsiêbiorstw

♦  garma¿erka na wynos

ul. œw. Wincentego 85
tel. 811-18-05

Restauracja

KACPEREK
organizuje

www.restauracja.kacperek.ta.pl

³ó¿ka
stela¿e
podg³ówki
poduszki
ko³dry

MATERACE

now
y

salo
n

Kondratowicza 45

tel./fax 332-00-85

pon.-pt. 10-19, sob. 10-14
TRANSPORT GRATIS

na  terenie W-wy przy zakupie
powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)

�

�

�

�

�

�

Dwie m³odzie¿ówki: Stowa-
rzyszenie M³odej Lewicy Demo-
kratycznej (SMLD) i Sojusz M³o-
dej Lewicy (SML) zaczê³y pro-
ces ³¹czenia siê w jednolite sto-
warzyszenie Federacja M³odych
Socjaldemokratów (FMS), po-
niewa¿ m³odzie¿ nie chce byæ
podzielona w ramach jednej par-
tii. Bêdziemy teraz du¿y nacisk
k³aœæ na szkolenie m³odzie¿y,
aby w przysz³oœci mogli godnie
sprawowaæ stanowiska pañ-
stwowe czy samorz¹dowe, du¿o
czasu zajmowaæ nam bêdzie
Unia Europejska, która jest wiel-
k¹ przysz³oœci¹ dla m³odych wy-
kszta³conych ludzi – powiedzia³
Rafa³ Pu³ka – m³ody cz³onek
zarz¹du SLD Warszawa-Targó-
wek.

Wszystkich chêtnych m³odych
ludzi w wieku 16 – 28 lat, którzy
chc¹ przy³¹czyæ siê do m³odzie-
¿y, której nie jest obojêtne co siê
dzieje wokó³ zapraszamy na
spotkanie FMS 30 paŸdzierni-
ka o godz. 19.30 w Domu Kul-
tury Lira przy ulicy £ojewskiej na
Bródnie.  Szczegó³ów mo¿na siê
dowiedzieæ pod numerem tel.
0609-148-036.

M³oda

lewica razem

stanowiska sformu³owaliœmy wiêc
apel o poparcie, w którym zwró-
ciliœmy siê do rodziców uczniów
jako g³ównych zainteresowanych.

Z jakim odzewem spotka³a
siê wasza inicjatywa?

- W krótkim czasie apel podpi-
sa³o oko³o tysi¹ca mieszkañców
Pragi. Uzbrojona w takie argu-
menty kole¿anka Jurczyñska od-
czyta³a go i wrêczy³a wraz podpi-
sami na sesji rady burmistrzowi
Sosnowskiemu.

Jaka by³a reakcja na apel?

Brutalna. Piêciu radnych PiS i
PO (cz³onkowie komisji edukacji),
którzy poprzednio nie chcieli po-
przeæ tego stanowiska, z³o¿y³o
wniosek o odwo³anie z funkcji
przewodnicz¹cej komisji kole¿an-
ki Jurczyñskiej.

Kuriozalne jest to, ¿e wœród
osób, którzy poparli wniosek na
sesji by³a trójka lekarzy.

Pani zdaniem wniosek ten
by³ nieuzasadniony?

Oczywiœcie. Niewa¿ne czy je-
den radny, czy grupa radnych ma
prawo do odwo³ania siê do opinii
publicznej. Wszak jesteœmy man-
datariuszami spo³ecznymi, zobo-
wi¹zanymi do obrony interesów
naszych wyborców. Nikt nie ma
prawa ingerowaæ w wykonywanie
mandatu radnego, nawet, je¿eli ta
inicjatywa nie podoba siê rz¹dz¹-
cym. Do opinii publicznej odwo-
³ywaliœmy siê równie¿ niedawno
w obronie oddzia³u ginekologii i
po³o¿nictwa w Szpitalu Praskim.
Tamta inicjatywa zyska³a jedno-
g³oœne poparcie rady dzielnicy. W
obydwu przypadkach chodzi
przecie¿ oto samo, niedopusz-
czenie do ograniczenia dostêpno-
œci do bezp³atnych us³ug medycz-
nych.

Po Pani rezygnacji klub rad-
nych SLD opuœci³ posiedzenie
Rady.

- Reakcja klubu by³a naturalna,

moja rezygnacja tak¿e, tym bar-
dziej, ¿e ja równie¿ i to na pierw-
szym miejscu apel ten sygnowa-
³am. Je¿eli rz¹dz¹ca koalicja PiS
- PO i Prawica Razem uwa¿a, ¿e
bêdzie mog³a zabroniæ radnym
SLD dbania o interesy mieszkañ-
ców tej dzielnicy to siê grubo myli.

Czy wed³ug Pani radni rz¹-
dz¹cej koalicji Ÿle dbaj¹ o inte-
resy mieszkañców Pragi?

- Moim zdaniem tak. Dam przy-
k³ad: je¿eli dwoje lekarzy - cz³on-
ków komisji zdrowia bezkrytycz-
nie popiera projekt bud¿etu na
2004 rok, w którym nie ma z³o-
tówki na wsparcie publicznej s³u¿-
by zdrowia to coœ jest nie tak. W
poprzednich latach takie œrodki
by³y. To samo dotyczy bezpie-
czeñstwa.

Co Pani zamierza dalej?

- Zamierzam nadal wype³niaæ
mandat radnego na rzecz miesz-
kañców Pragi bez wzglêdu na to
czy bêdzie siê to podoba³o aktu-
alnej w³adzy, czy nie i ¿adne tego
typu reperkusje jak na tej sesji
mnie nie zastrasz¹. Bo tak na-
prawdê, co udowodni³am swoj¹
rezygnacj¹, nie chodzi mi o pia-
stowanie funkcji, lecz dzia³anie na

rzecz Pragi i jej mieszkañców, któ-
rzy obdarzyli mnie swoim zaufa-
niem wierz¹c, ¿e bêdê zawsze
mia³a na uwadze ich dobro.

Po Pani rezygnacji i wyjœciu
klubu radnych SLD burmistrz
Sosnowski stwierdzi³, ¿e Ÿle siê
sta³o.

- Byæ mo¿e, nie by³am tego
œwiadkiem. Nie wiemy tak¿e, co
burmistrz Sosnowski mia³ na my-
œli. S¹dzê jednak, ¿e nie przewi-
dziano naszej reakcji. Rz¹dz¹ca
koalicja myœla³a, ¿e jeœli ukarze
jednego z naszych radnych za
dzia³alnoœæ na rzecz mieszkañ-
ców, niezgodn¹ z wol¹ obecnego
zarz¹du, to nas zastraszy i za-
mknie usta. Burmistrz Sipiera wie-
lokrotnie mia³ “problemy” z radny-
mi SLD na posiedzeniach komisji
edukacji. Znaleziono wiêc proste
rozwi¹zanie: odwo³aæ przewodni-
cz¹c¹ komisji z SLD za zadawa-
nie trudnych pytañ i umo¿liwianie
swobodnych wypowiedzi wszyst-
kim radnym, co nie zawsze by³o
wygodne dla zarz¹du. Pretekst
lepszy lub gorszy zawsze mo¿na
znaleŸæ.

rozmawia³a

Danuta Chmielewska

rzego Œwitalskiego, który zapro-
ponowa³ warunkowanie opinii o
pozytywnej ocenie za³¹cznika
uwzglêdnieniem zg³oszonych po-
prawek.

Rada jednog³oœnie przyjê³a
wniosek o poddaniu kontroli przez
komisjê rewizyjn¹ wykonania re-
montu kamienicy przy Z¹bkow-
skiej 13.

Dalej sesja potoczy³a siê jesz-
cze burzliwiej. Grupa radnych rz¹-
dz¹cej koalicji wyst¹pi³a z wnio-
skiem o odwo³anie z funkcji prze-
wodnicz¹cej komisji edukacji
Anny Jurczyñskiej za sygnowanie
apelu przeciwko likwidacji gabine-
tów stomatologicznych. Dopiero
w trakcie dyskusji wysz³o na jaw,
i¿ zarz¹d twierdz¹c, ¿e gabinety
nie zosta³y zlikwidowane nie do
koñca mówi³ prawdê. Gabinety
faktycznie funkcjonuj¹, ale po
godzinach pracy szkó³ i odp³atnie.
Nie realizuj¹ wiêc darmowego le-
czenia uczniów, czyli celu, dla któ-
rego zosta³y stworzone. Mimo to
radn¹ Annê Jurczyñsk¹ z funkcji
odwo³ano Uznaj¹c to za próbê
ograniczania dzia³alnoœci radnych
opozycji, na znak protestu prze-
ciwko takim metodom, zrezygno-
wa³a z funkcji wiceprzewodnicz¹-
cej rady Maria Tondera, po czym
ca³y klub radnych SLD opuœci³
obrady. Wkrótce po tym sesja
zakoñczy³a siê.

                                            T

dla doros³ych, którzy chc¹ budo-
waæ sw¹ osobowoœæ przez twór-
cze dzia³ania.

P.S. Ryszarda Makowskiego,
b. Cz³onka Kabaretu OT.TO, mo¿-
na ogl¹daæ na estradzie w cyklicz-
nym programie „Ot, kabaret” w
Dzielnicowym Centrum Promocji
Kultury Pragi Po³udnie, ul. Gro-
chowska 274. Co tydzieñ pisze
felietony œpiewane do radiowego
magazynu satyrycznego Marcina
Wolskiego ZSYP oraz wierszyki
o tematyce sportowej do „Mówni-
cy Kibica” w poniedzia³kowym
wydaniu  „¯ycia Warszawy”.

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13.
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kredyt 1.000-20.000 z³
do 5.000 bez porêczyciela

i zgody wspó³ma³¿onka
oraz osoby samotne,

emeryci i renciœci

do 12.000 bez porêczycieli
dla ma³¿eñstw

KREDYTYKREDYTYKREDYTYKREDYTYKREDYTY

BANKOWEBANKOWEBANKOWEBANKOWEBANKOWE

�

�

ul. Z¹bkowska 38A lok. 2

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

ul. Kondratowicza 37 lok. 209

tel. 614-15-70, tel/fax 614-15-58

- kredyty hipoteczne

- po¿yczki hipoteczne

- kredyty samochodowe
- kredyty gospodarcze

  (obrotowe, inwestycyjne)
- kredyty konsolidacyjne

- leasingi

w ofecie ró¿ne banki

�

Rezerwacja tel. 70 24 14

Czynne: pon.-pt. 8-20, sob. 8-15

• przewlek³e nie¿yty nosa,

   gard³a, krtani, oskrzeli

• astmê oskrzelow¹

• niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice, stany przemêczenia,

    spadek odpornoœci na stres

odwiedŸ nas

ul.Targowa 33/35

JE¯ELI  SKAR¯YSZ  SIÊ NA

najnowsza
GROTA

SOLNO-JODOWA
zaprasza do

morskiego mikroklimatu

Kiedy mija lato i spod s³o-
necznej opalenizny wygl¹daj¹

wszystkie niedoskona³oœci skó-

ry czêsto zastanawiamy siê od
czego zacz¹æ pielêgnacjê aby

jak najszybciej, najskuteczniej
i jednoczeœnie najtaniej  dopro-

wadziæ cerê do porz¹dku.  Z

myœl¹ o swoich klientach w ga-
binecie MIDERM zaczynamy

nowej generacji zabieg kosme-
tyczno- dermatologiczny.

Zabieg ten nazywa siê  Gly-
Kopeel  i mo¿na go przeprowa-

dzaæ tylko w gabinecie wspó-

³pracuj¹cym z lekarzem derma-
tologiem. Jest to piling twarzy

przy pomocy kwasu glikolowe-
go, którego stê¿enie okreœla le-

karz.  Zabieg ten jest jedyny,

który oprócz z³uszczaj¹cego
kwasu glikolowego, zawiera

czynniki depigmentuj¹ce, ³ago-
dz¹ce podra¿nienia ekstrakt z

morwy bia³ej oraz witaminy A,

C i E.

Wskazania do zabiegu:

• starzenie siê skóry

• zaburzenia pigmentacji,
przebarwienia

• blizny, œlady potr¹dzikowe,
zmarszczki

• zaskórniki, rozszerzone
pory.

 Po przeprowadzeniu takiego
zabiegu zmniejsza siê przero-

œniêta warstwa rogowa naskór-

ka, znajduj¹ce siê pod spodem
komórki s¹ pobudzone do rege-

neracji. Wp³ywa równie¿ na
g³êbsze struktury skóry, wzmac-

nia œcianki naczyñ krwiono-

œnych, stymuluje mikrokr¹¿enie
skórne.

Zawarte w preparatach wita-
miny odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w

ochronie, przebudowie i rege-
neracji skóry.

Nowoczesna forma zabiegu
pozwala przeprowadzaæ  kura-

cjê przez ca³y rok, tak¿e pod-

czas mrozów.

Mo¿na kontynuowaæ efekty

pilingu w domu przy pomocy
preparatu DERMA C w postaci

czystej wit C.  i specjalnego kre-
mu zawieraj¹cego kwas kojowy.

 Po dodatkowe
informacje zapraszamy

do naszego gabinetu

D¹browszczaków 5a

budynek przychodni

tel. 0601-748-238

MIDERM
radzi

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

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

=+

Po raz pierwszy udzia³
wziê³o a¿ 84 uczestników; po
raz drugi spotkanie laureatów
odby³o siê w DK “Praga” przy
ul. D¹browszczaków; po raz
pierwszy placówka ta w³¹czy-
³a siê czynnie do konkursu, or-
ganizowanego przez Towa-
rzystwo Przyjació³ Pragi
wspólnie z Zarz¹dem Nieru-
chomoœci Komunalnych i
RSM “Praga” – tak ósm¹ edy-
cjê konkursu “Praga w kwia-
tach” scharakteryzowa³ pre-
zes TPP Mieczys³aw Wojdy-
ga.

Za udzia³ podziêkowa³
wszystkim uczestnikom, a
ZNK za inwencjê i tworzenie
klimatu dobrej wspó³pracy. O
podobne dzia³ania prezes
porosi³ Urz¹d Dzielnicy Praga
Pó³noc, który na spotkaniu re-
prezentowa³ burmistrz Robert
Sosnowski.

“Z tak licznej grupy trudno
by³o wy³oniæ najlepszych’ –
powiedzia³a Agata Rymkie-
wicz, honorowy prezes TPP.
Wielu z nich bierze udzia³ w
konkursie od lat i “kosi” nagro-
dy. Postanowiono uhonoro-
waæ wszystkich. 40 uczestni-
kom jury przyzna³o I miejsce,
23 – II miejsce, 21 – II miej-
sce.

Na czele pierwszej listy zna-
laz³y siê 3 balkony z kamieni-
cy przy ul. Z¹bkowskiej 22/24/
26, nale¿¹ce do: Doroty Go-
dlewskiej, Bo¿eny Góralczyk
i Doroty Witkowskiej. Oprócz
piêknie ukwieconych balko-

W ubieg³ym tygodniu setne
urodziny obchodzi³a pani Jani-
na Englert, mieszkanka Pragi.
Urodzi³a siê w 1903 roku na
Wo³yniu. W Poznaniu i Warsza-
wie studiowa³a historiê. Pracê
rozpoczê³a w bibliotece przy ul.
Koszykowej. W 1934 roku za-
k³ada³a czytelniê naukow¹  przy
ul. Wileñskiej By³a ¿o³nierzem
AK. Do Jej najwa¿niejszych
pasji nale¿a³y ksi¹¿ki i góry. Po
wojnie kierowa³a sieci¹ biblio-
tek na Pradze Pó³noc. Od 1939
roku mieszka przy ul. Floriañ-
skiej.

Jubilatka dobrze znios³a
trwaj¹ce ca³y tydzieñ obchody,
podczas których odwiedzi³o J¹
ponad sto osób. Wyrecytowa³a
nam z pamiêci wiersz o piêknie
gór i zaœpiewa³a ¿artobliw¹ pio-

Piêkny
jubileusz

senkê o szafareczce lej¹cej
miód. Zapytana o ulubiony ko-
lor wymieni³a wszystkie odcie-
nie niebieskiego, a¿ po granat.
Za najpiêkniejsze kwiaty uwa-
¿a goŸdziki, ró¿e i fio³ki (hodow-
lê ma w domu). Jako przysmak
wskazuje mleczn¹ czekoladê,
jako ulubione miejsce w War-
szawie – Grób Nieznanego ̄ o-
³nierza, a na Pradze pomnik
zwany przez warszawiaków
“Czterech Œpi¹cych”.

Ukwiecona Praga

Dom Kultury Œwit
zaprasza

6 listopada o godz. 18
na kabaret

Stowarzyszenie Osób Mówi¹cych
Nie Na Temat

13 listopada o godz. 18.30
na kabaret   Jana Pietrzaka
„Uœmiechnij siê Polsko”.

Informacje i przedsprzeda¿
biletów Dom Kultury Œwit

ul. Wysockiego 11 w godz. 15-20
tel. 811-01-05, 811-11-09.

nów i loggii mieszkañ prywat-
nych jury doceni³o ogródki i
kwietniki osiedlowe, o które
dbaj¹ wspólnoty mieszkanio-
we (Szanajcy 18, Stalowa
16A) oraz DPS Sióstr Alber-
tynek przy Kawêczyñskiej 4B.

Wœród laureatów II nagród
tak¿e znalaz³a siê wspólnota
mieszkaniowa (za podwórko
przy Wileñskiej  67) i Spó-
³dzielnia Budowlano-Mieszka-
niowa Jawczyce (za ogródek
przy budynku i skrzynki w
oknach na parterze). II nagro-
dy przypad³y 18 w³aœcicielom
balkonów i loggii oraz 3 wspól-
notom mieszkaniowym.

Nagrody specjalne prezy-
denta Warszawy otrzymali:
Hanna Sapiecha z ul. £o-
chowskiej 34, doceniana rów-
nie¿ w poprzednich konkur-
sach oraz Krystyna i Stani-
s³aw Hajduczenia z ul. £o-
chowskiej 33/35.Oprócz dy-
plomów wszyscy otrzymali
statuetki i ...kwiaty.

Tegoroczna, ósma ju¿ edy-
cja, zaowocowa³a m.in pomy-
s³em na balkonow¹ zieleñ w
2 wersjach: wiosenno-letniej i
jesienno-zimowej. W przy-
sz³ym roku do rywalizacji kon-
kursowej stanie równie¿ Dom
Kultury “Praga”- zapowiedzia³
dyrektor Tadeusz Makowski.
Nadziejê na ciekawe pomys³y
i nowoœci daje powstanie w
SP nr 73 licz¹cego ponad 50
cz³onków, Ko³a M³odych To-
warzystwa Przyjació³ Pragi.
Przedstawiciele ko³a bacznie
przygl¹dali siê tegorocznym
laureatom.

K

Bywa i tak, ¿e za ciê¿k¹ pra-
cê nie ma ¿adnej nagrody. Ko-

nie s³u¿¹ce cz³owiekowi  przez

swoje niemal ca³e ¿ycie, kiedy

siê zestarzej¹ - spisywane s¹ na

straty. Poniewa¿ nie s¹ ju¿ przy-
datne w gospodarstwie ich w³a-

œciciele skazuj¹ je na rzeŸ. W³a-

œnie takimi starymi „rumakami”

PA TA TAJ

SKLEP

ZOOLOGICZNY

-  ryby akwariowe  -  gady -  gryzonie -  ptaki
 równie¿ indywidualne zamówienia

-  karmy i akcesoria dla psa i kota -  ¿ywe pokarmy
 -  przynêty,   zanêty dla wêdkarzy

-  karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)

ul. Bazyliañska 20 tel. 675-32-14, 0601-203-160

zajmuj¹ siê Scarlett  i Piotr Szy-
³ogalis. Stworzyli oni ko³o Wro-

c³awia schronisko pod nazwa

Tara. Tu  konie spokojnie i oto-
czone opiek¹ do¿ywaj¹ swoich

dni.

Niestety nie ka¿dy kopytny

mo¿e tam trafiæ. Ale los
uœmiechn¹³ siê do dwóch koni-

ków - klaczy i jej Ÿrebaka. Los w

osobie, czy raczej w osobach
uczniów ze szko³y S.T.O. z ulicy

Toruñskiej. W czerwcu zebrali
oni pieni¹dze, za które wykupili

skazan¹ na œmieræ klaczkê i jej

syna. Dziœ ta dwuosobowa koñ-
ska rodzinka (na zdjêciu) miesz-

ka w Tarze i ma siê doskonale.
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 Zapraszamy do nowo otwartej
PRACOWNI BADAÑ

ULTRASONOGRAFICZNYCH

w przychodni przy
ul.  Z¹bkowskiej 44

Wykonujemy pe³en zakres badañ
(kolorowy dopler).

tel. 619-40-23, 619-40-24

 OG£OSZENIA
DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
* redakcja ul. ks I. K³opotowskiego 15 lok. 2,
tel. 618-00-80, 618-24-38  pon. w godz. 14-18 od

wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14
* „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla  tel./fax 670-

33-33
* nasi przedstawiciele:  Piotr - 0504-008-424,
Jerzy - 0603-910-246,   Maciej - 0605-037-515

GLAZURA   TERAKOTA
gresy, fugi, listwy

Zielonka ul. Wyszyñskiego 24A
(przy trasie W-wa - Wo³omin)

�����

transport  gratis761-01-13
�����

du¿y wybór

niskie ceny

T-PLAND
TOMASZ ABRAMCZYK

✔  Plandeki

✔  Stela¿e samochodowe

✔  Namioty

✔  Bannery P³ochociñska 29

wyrób
naprawa
reklama

e-mail: t-pland1@wp.pl
www.t-pland.w.pl

tel./fax 811-60-83
            0602-307-058

Du¿a ró¿norodnoœæ rzeczy i
ich przeznaczenia. Od ceramicz-
nego wieszaczka w stylu portu-

galskich „azulejos”, poprzez wiel-
kie wazy œwietnie tworz¹ce et-

niczny klimat, po tañcz¹ce na
wietrze wa¿ki i motyle. Szk³o, ce-
ramika, porcelana, lustra w prze-

ró¿nych ramach, lampy, meble
(kute, rêcznie malowane, tapice-

rowane) - konsole, fotele, toalet-
ki, parawany, XIX - wieczne ma-
nekiny, obrazy i reprodukcje, po-

duchy, obrusy, serwety itp.

Czterdziestometrowa  po-
wierzchnia ³¹czy stylow¹ czêœæ z

aktualnymi trendami, pastelow¹
Prowansjê z rozkwiecon¹ an-

gielszczyzn¹, motyw ze starego
parawanu  japoñskiego w z³otej
ramie ze wspó³czesn¹ wersj¹ Ko-

nia Trojañskiego. Eklektyzm, czyli
najbardziej „ludzki” styl.

w dobrym stylu
Z sympatii do ³adnych przedmiotów i dekoracji, z pasji aran¿owania

przestrzeni, z sentymentu do Starej Pragi  - powsta³a DECORADA. Sklep
nie-sklep, galeria, miejsce porad czyli DECO-RADA.

Artyku³y dekoracyjne do salo-
nu, kuchni, sypialni, ³azienki,
ogrodu.

Wszystkie - te bardziej i mniej
praktyczne - maj¹ zdobiæ, cieszyæ
oczy, pachnieæ czyli dawaæ przy-

jemnoœæ obcowania.

DECORADA dzia³a od pó³
roku i ma ju¿ swoich sta³ych klien-

tów i fanów. W³aœcicielki - projek-
tantki wnêtrz i dekoratorki poma-

gaj¹ dobraæ kolorystykê i stwo-
rzyæ styl wnêtrza.

Mo¿na uzyskaæ poradê lub za-

mówiæ projekt aran¿acji dowolne-
go wnêtrza.

DECORADA  to równie¿ us³u-

gi zwi¹zane z urz¹dzaniem
wnêtrz.

W oparciu o wystawione wzo-

ry mo¿na zamówiæ meble, para-
wany metalowe lub drewniane
„pod wymiar”, skorzystaæ z us³ug

tapicerskich. Mo¿na dobraæ tka-
ninê i rodzaj dekoracji i zleciæ

uszycie obrusa, poduchy, po-
krowca na kanapê, fotel lub ....
gorsetu na krzes³o.

Tkaniny obiciowe, lny i bawe-
³ny mo¿na równie¿ kupiæ „na me-
try”.

chirurgia, interna, prowadzenie rozwoju
m³odych psów,  wizyty domowe

LECZNICA DLA ZWIERZ¥T czynne 14-18
sob. 9-11Goœcieradowska 1

specjaloœæ rottweilery
tel. 678-28-69

W ofercie sklepu - wiele pro-
pozycji  upominkowych i dekora-
torskich dodatków. Przyjmowane

s¹ zamówienia na gustowne dro-
biazgi dla firm (z dowolnym na-

drukiem lub grawerem).

Ceny nieco ni¿sze ni¿ w cen-
trum Warszawy.

Najbli¿sze plany - stworzenie

miniprzestrzeni „Stara Praga” -
przedmioty z przesz³oœci w po³¹-

czeniu z fotografi¹. Oczywiœcie
do kupienia.

Zapraszamy do odwiedzenia

naszego sklepu na ul. Targow¹
39A, tel. 618-59-74.

Cennik wybranych us³ug

• porady doraŸne, udzielane
przy okazji zakupów s¹ bezp³at-
ne

•  porada konkretna, udzielana
najczêœciej w domu klienta, trwa-
j¹ca godzinê - kosztuje 100 z³

• aran¿acja mieszkania 40 m2

od 1 500  z³

• uszycie jednej zas³ony, fira-

ny, obrusa - 19 z³ (z tkanin do-
stêpnych w naszym sklepie)

Oferujemy pomoc dekorato-

rom i stylistom.

Julia

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51
propan-butan

dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o.

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc

ul. Szanajcy 17/19 tel. 670-20-61, 619-11-20
oferuje Pañstwu

halê sportow¹, si³owniê, saunê, szko³ê bilardu bezp³atn¹,
 koszykówkê dla dziewcz¹t i ch³opców

oraz treningi Klubu „Oyama Karate”

Do Pañstwa dyspozycji
� basen o wymiarach 25x12,5 m � basen rekreacyjny z liczny-
mi atrakcjami � zje¿d¿alnia wodna � si³ownia � hala sporto-
wa � zespó³ odnowy biologicznej:  sauny fiñskie - suche, sauna
parowa, solaria, gabinety masa¿u � barek � sklepik p³ywacki
� krêgle � bilard � zajêcia Klubu „Oyama Karate” � nauka
p³ywania dla dzieci i doros³ych

Codziennie ju¿ od godz. 6.30.
Informacje: tel. 619-81-38, 619-76-98

Parking dozorowany (bezp³atny) od ul. Wrzesiñskiej

Kompleks basenowo-sportowy

ul. Jagielloñska 7

za pasek chipowy - kaucja zwrotna 20 z³

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze
gorsety
body

zaprasza sklep MALWA
ul. Jagielloñska 1

tel. 619-31-07
pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ZAK£AD

SZKLARSKO

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

ul. Brechta 9
(przy pl. Hallera)

tel./fax 619-72-08
pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13

faktury VAT

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27
0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³
trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM  - od 83 gr/min

AKRYL /¯EL
na tipsie
uzupe³nienie - 55 z³
malowanie gratis
manicure, pedicure
zabiegi parafinowe
masa¿ leczniczy - od 30 z³
masa¿ dzieci

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell
Wella,  Alfa-Parf,

gratis
strzy¿enie

i modelowanie
strzy¿enie dziec i

80 z³>

Zabiegi te chroni¹ zêby przed
próchnic¹.

Wszystkim udzielamy instruk-
ta¿u higieny jamy ustnej, uczy-

my jak myæ zêby i jak o nie dbaæ.

Nastêpnie spotykamy siê z

naszymi pacjentami za kilka mie-
siêcy na kontroli.

Tym sposobem oszczêdzamy
dzieciom stresów zwi¹zanych z
leczeniem, a doros³ym wydat-
ków z tym zwi¹zanych.

Próchnica u dzieci
Je¿eli maj¹ Pañstwo w¹tpli-

woœci, czy Wasza Pociecha nie
jest za ma³a i czy w ogóle da
sobie obejrzeæ zêby zapewnia-
my, ¿e to niepotrzebne. Im szyb-
ciej skontrolujecie i zabezpieczy-

cie zêby dziecku - tym lepiej.

Zapraszamy
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 9-21,
w soboty 9-15

Tarchomin, ul. Odkryta 44
(wejœcie od ul. Œwiatowida

naprzeciw pêtli
autobusowej

NOWODWORY)
www.perfektdent.pl

Przyjmujemy zapisy
telefoniczne

dokoñczenie ze str. 1

 889-70-80

 889-70-81

zapobiegaæ, czy leczyæ?

Sukcesy m³odych biegaczy
  W  paŸdziernikowych biegach prze³ajowych na terenie ze-

spo³u basenowego przy ul. Namys³owskiej i palmê zwyciêstwa i
tytu³ mistrza dzielnicy Pragi Pó³noc walczy³y dziewczêta i ch³op-
cy z praskich szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich.
W ró¿nych kategoriach wiekowych, na dystansach od 800 do 3000
metrów wziê³o udzia³ ponad 490 uczniów. Pierwsza dwunastka -
z ka¿dej kategorii wiekowej- obligatoryjnie awansowa³a do za-
wodów fina³owych XXXVII edycji Warszawskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y.

 Biegi fina³owe odby³y siê w obiektach sportowych Wojskowej
Akademii Technicznej na Bemowie. W gronie blisko trzech tysiê-
cy sportowców niema³a, bo 150-osobowa by³a reprezentacja
naszej dzielnicy. Nasi uczniowie znakomicie przygotowani przez
trenerów, ale i maj¹cy dobr¹ passê zdobyli dwa z³ote i dwa srebr-
ne medale.

Najm³odszy z pó³nocnopraskiej grupy: 11-letni Rafa³ Je¿, 
uczeñ czwartej klasy szko³y podstawowej nr 127 (trenowany przez
Ma³gorzatê Kozick¹ i S³awomira Szatana) zdoby³ srebrny medal
za bieg na dystansie 1000 metrów. Drugie srebro na dystansie
3000 metrów wywalczy³ Tomasz Bêbenek z Zespo³u Szkó³ Elek-
trycznych im.Gen.Grota-Roweckiego  (prowadzony przez Tade-
usza KoŸbiela).

Prawdziwym bohaterem fina³ów XXXVII edycji Warszawskiej
Olimpiady M³odzie¿y zosta³ £ukasz Parszczyñski. Uczeñ Ze-
spo³u Szkó³ Zawodowych Daewoo-FSO (trenowany przez Andrze-
ja Materskiego) zdoby³ dwa z³ote medale i kaza³ siê najlepszym
biegaczem na dystansach 1500 i 3000 metrów.                (as/ab)
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NAUKA
ANGIELSKI - nauka matury 0609-
631-186
ANGIELSKI - doœwiadczony lek-
tor (35 lat praktyki) skutecznie
uczy w³asn¹ metod¹ konwersacji
w zakresie jêz. literackiego i po-
tocznego. Egzaminy, matury FCE
676-73-65
ANGIELSKI nauczyciel Tarcho-
min solidnie 670-39-78
FRANCUSKI od podstaw, wszyst-
kie poziomy studentka romanisty-
ki 0604-99-84-66
JÊZYK polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32
JÊZ. polski moi uczniowie dobrze
zdaj¹ egzaminy 332-60-22, 0691-
082-071
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 614-
28-11
LEKCJE gry na fortepianie na-
uczycielka szko³y muzycznej 670-
31-89, 0509-935-459
KOREPETYCJE matematyka,
chemia 675-42-66
MATEMATYKA nauczyciel -
0609-419-274
MATEMATYKA, chemia podsta-
wowa, gimnazjum  675-45-66
MATEMATYKA, chemia nauczy-
cielka z dojazdem, tanio 888-15-
42, 0603-545-518
MATEMATYKA, fizyka student
PW 614-54-02, 0604-198-938
MATEMATYKA, fizyka mgr in¿.
0501-752-111
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
MATEMATYKA, ka¿dy poziom
student UW 679-39-11, 0503-
018-742
MATEMATYKA podstawowa,
gimnazjum, tanio, doje¿d¿am
679-82-53
MATEMATYKA student PW 614-
54-02, 0604-198-938
MATEMATYKA absolwentka UW
szko³a podstawowa i gimnazjum,
doœwiadczenie w trudnych przy-
padkach kontakt Agnieszka 0601-
323-468

mini og³oszenia

Z A W I A D O M I E N I E
Prezydent m. st. Warszawy dzia³aj¹c na podstawie art. 35

ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielni-
cy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 wywieszone zosta³y w
dniach 15.10.2003 r. - 4.11.2003 r. wykazy zawieraj¹ce infor-
macje o nieruchomoœciach przeznaczonych do dzier¿awy w
trybie bezprzetargowym, po³o¿onych w Warszawie przy:

Bli¿szych informacji na temat w/w nieruchomoœci udziela
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i
Katastru Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka pok.
206, tel. 676-76-70 wew. 174.

Z A W I A D O M I E N I E
Prezydent m. st. Warszawy dzia³aj¹c na podstawie art. 35

ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielni-
cy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 wywieszone zosta³y w
dniach 14.10.2003 r. - 3.11.2003 r. wykazy zawieraj¹ce infor-
macje o nieruchomoœciach przeznaczonych do dzier¿awy w
trybie bezprzetargowym, po³o¿onych w Warszawie przy:

Bli¿szych informacji na temat w/w nieruchomoœci udziela
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i
Katastru Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka pok.
206, tel. 676-76-70 wew. 174.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Na podstawie art.  61 § 1 i 4 Kodeksu Postêpowania Admi-
nistracyjnego oraz  stosownie do  art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawo Ochrony Œrodowiska (Dz.
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWA
Zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e
w dniu 07.10.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 528/B/2003  o warun-

kach  zabudowy  i zagospodarowania terenu  dla inwe-

stycji  tymczasowej polegaj¹cej  na budowie stacji auto-
gaz z pawilonem obs³ugi w strefie rezerwy terenu  pod

projektowan¹  ul. Marywilsk¹ i w strefie uci¹¿liwoœci  linii
kolejowej  na dzia³ce ew. nr 9/1 przy ul. Piwoniowej    na

terenie obr. 4-17-05  w Warszawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji  uwa¿a siê za doko-
nanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej  inwestycji  s³u¿y odwo³anie  od decyzji
do Samorz¹dowego Kolegium  Odwo³awczego  za poœred-
nictwem Urzêdu  Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego  War-
szawy w terminie  14 dni  od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³  od ka¿dego za³¹czni-
ka (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86 poz. 960)

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapo-
znaæ siê  z treœci¹  w/w Decyzji w Delegaturze Biura Na-

czelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w
Dzielnicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Mo-

dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198,

p. 307.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyj-
nego

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWA
Zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e
w dniu 17.10.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 839/B/2003  o wa-

runkach  zabudowy  i zagospodarowania terenu  dla in-
westycji polegaj¹cej  na budowie osiedla budynków

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
z gara¿ami o wysokoœci  do dwóch  i pó³ kondygnacji,

parkingami oraz niezbêdn¹  infrastruktur¹ techniczn¹

wraz z przy³¹czami  do sieci ulicznej  z elementami  zago-
spodarowania terenu, ogrodzeniem i portierni¹ o po-

wierzchni  zabudowy ok. 2500 m2 na dzia³ce o nr ew. 19/2
i 19/3 przy ul. Odkrytej   na terenie  obrêbu 4-04-04 w

Warszawie

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nanie po up³ywie siedmiu dni od publicznego og³oszenia w
prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-
³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej  inwestycji  s³u¿y odwo³anie  od decyzji
do Samorz¹dowego Kolegium  Odwo³awczego  za poœred-
nictwem Urzêdu  Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego
Warszawy w terminie  14 dni  od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata skarbowa
w wysokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³  od ka¿dego za-
³¹cznika (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86 poz.
960)

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapo-

znaæ siê  z treœci¹  ww. Decyzji w Delegaturze Biura Na-
czelnego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w

Dzielnicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Mo-

dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198,
p. 307.

MATEMATYKA - pe³ny zakres tel.
612-13-49, 0507-780-592
NAUKA gry na fortepianie na-
uczycielka szko³y muzycznej
670-31-89, 0502-935-459
NAUCZYCIEL jêz. niemieckiego
udziela lekcji, korepetycji 0606-
278-971
NIEMIECKI nauczyciel 676-75-40
NIEMIECKI m³oda lektorka 889-
09-08, 0604-843-877
POLSKI mgr tanio solidnie dojazd
0504-969-353

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MASA¯E odchudzaj¹ce, klasycz-
ne, sauna, solarium £ojewska
12A, 674-12-52
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, ginekolog, laryngolog, chi-
rurg, ortopeda, dermatolog - we-
nerolog (krioterapia), urolog (stu-
lejki, wêdzide³ka) psychiatra -
akupunktura, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe,
bioenergoterapeuta. Panieñska
4,  619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252
TATUA¯E, kolczykowanie £ojew-
ska 12A, 674-12-52
ZDROWO wyszczupleæ, niskoka-
loryczna od¿ywka Cambridge
619-74-93
ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.
BAWE£NIANE biustonosze, gor-
sety, kostiumy pla¿owe - na mia-
rê Grochowska 173/175 tel. 810-
61-63
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
œrodki atestowane, skuteczna,
bezwonna, nieplami¹ca 679-79-
49
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756-52-83 i  0607- 598- 527.
ELEKTROINSTALACJE 0502-
148-467
ELEKTRYK - solidny,  616-09-71
KRAWIECKIE, kuœnierskie 679-
30-64
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci tel.
619-65-55
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pi-
lotów - wszystkie typy. Gwaran-
cja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2
w godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y ser-
wis fabryczny  Elemis, tel. 818-
82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 761-21-95, 0604-972-969
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
Naprawa pralek, lodówek gwa-
rancja 670-39-34, 857-38-97
NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,
Ardo, Candy. Gwarancja roczna
614-83-83.
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy - w
Bia³o³êce  676-52-25

Lp. poło żenie powierzchnia okres dzier żawy
1. ul. Łąkowa 300 m2 3 lata
2. ul. Łąkowa 200 m2 3 lata
3. ul. Łąkowa 800 m2 3 lata
4. ul. Sprawna 502 m2 3 lata
5. ul. Piechocka 309 m2 3 lata
6. ul. Piechocka 332 m2 3 lata
7. ul. Sadkowska 734 m2 3 lata

Lp. poło żenie powierzchnia okres dzier żawy
1. ul. Myśliborskiej 150 m2 3 lata
2. ul. Ciechanowska 12 m2 3 lata
3. ul. Modlińska 15 m2 3 lata
4. ul. Światowida 800 m2 3 miesiące

NAPRAWA pralek, zmywarek
szybko tanio, 670-31-87, 0502-
383-213
Naprawa pralek lodówek tanio
solidnie 679-00-57
PRANIE dywanów i tapicerki
0501-75-88-73
REMONT A-Z glazurnik, murarz,
hydraulik, malarz, elektryk faktu-
ry VAT, tel. 0506-091-379 lub 614-
49-34
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin, ul. Pance-
ra 12, czynne 11-19 tel. 0600-793-
375
TAPICERSTWO  811-59-46,
0609-806-695
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki,
przewozy dostawczymi 676-60-69
TRZEPANIE maszynowe i pranie
dywanów u Klienta technologi¹
USA 679-79-49
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i branso-
lety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe z
gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski tel.
0507-181-700
WYNAJMÊ budynek gospodarczy
o pow. 85 m2 811-41-15

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48
KREDYTY gotówkowe i gospo-
darcze, leasing, windykacja d³u-
gów z dzia³alnoœci gospodarczej,
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-
27-83, 810-10-01 do 9 wew. 433
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
SKRADZIONO legitymacjê s³u¿-
bow¹ na nazwisko Barbara Ko-
z³owska-KasperskaZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

PREZYDENT   MIASTA  STO£ECZNEGO  WARSZAWY

zawiadamia, ¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na  wniosek  Teleko-
munikacji  Polskiej  S. A.  w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydania pozwolenia na budowê  kanalizacji
teletechnicznej  w   ulicy  G³êbockiej  wraz z przy³¹czem

energetycznym  do  szaf  ONU  -  etap  III  w  Warszawie.

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-

tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Dele-
gaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. War-
szawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/ nr tel. 676 76 70 ,
fax: +22 / nr faxu  811-66-00.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
   Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r. kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.). W zwi¹z-
ku z art. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999r. z póŸn. zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
ZAWIADAMIA
W³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci usy-

tuowanych w s¹siedztwie planowanej inwestycji, ¿e zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek DOM DE-
VELOPMNET S.A. z siedzib¹ przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodaro-
wania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na budowie:

· Sieci elektroenergetycznej dla zasilenia osiedla do-

mów jednorodzinnych na dzia³kach ew. 19/2 i 19/3 prze-

biegaj¹cej po trasie istniej¹cego kabla SN na dzia³kach
ew. nr 18/9 i 18/10 oraz w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy

Odkrytej na terenie obrêbu 4-01-18.

pouczenie
zainteresowanym stronom maj¹ prawo zg³aszania wniosków

i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia, w  Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d
Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.
676 76 70 wew. 198.

 Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-

nane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w
prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-

³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od
daty ostatniego og³oszenia).

Strony www - promocje
Któ¿ z nas nie lubi kupowaæ wymarzonych towarów jak najtaniej? Promocje w

wielkich sieciach handlowych i w ma³ych sklepach zawsze przyci¹gaj¹. I choæ jesteœmy
permanentnie przed nimi przestrzegani - mog¹ siê zdarzaæ promocje, które w istocie
nimi nie s¹ - zawsze czujemy lekki dreszczyk emocji kupuj¹c taniej. Witryna www.pro-
mocjusz.pl oferuje przewodnik po tanim kupowaniu. Ponad tysi¹c artyku³ów, szesna-
œcie sieci handlowych, terminy promocji, inteligentne przeszukiwanie. Co prawda bra-
kuje najwiêkszych sieci handlowych - byæ mo¿e twórcy witryny rozszerz¹ ofertê - ale
i tak sporo atrakcji czeka na oszczêdnych. Powodzenia.                                                (egu)
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Z A W I A D O M I E N I E
Prezydent m. st. Warszawy dzia³aj¹c na podstawie art. 35

ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
informuje, ¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu m.st.
Warszawy Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 wy-
wieszony zosta³ w dniach 24.10.2003 r. - 13.11.2003 r. wykaz
zawieraj¹cy informacje o nieruchomoœciach przeznaczonych
do dzier¿awy w trybie bezprzetargowym, po³o¿onych w War-
szawie przy:

Bli¿szych informacji  na temat ww. nieruchomoœci  udziela
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i
Katastru m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, pok. 206,
tel. 676-76-70 wew. 174.

Lp. po łożenie powierzchnia okres
dzierżawy

1. ul. Kowalczyka 30 m
2

         3 lata

2. ul. Marywilska ca 400 m
2

3 lata

3. ul. Szynowa 700 m2 2 lata

4. ul. Sprawna 623 m2 3 lata

XI sesja Rady Dzielnicy Targó-
wek, 15 paŸdziernika, rozpoczê-
³a siê od zmian proponowanego
porz¹dku dziennego: zarz¹d do-
da³ projekt uchwa³y w sprawie
zasad najmu lokali u¿ytkowych,
na dalszy plan przesunê³a siê
sprawa basenu przy ul. £abiszyñ-
skiej 20. Najpierw zajêto siê Miê-
dzyszkolnym Oœrodkiem Sportu
przy ul. Balkonowej 2/4. Z uwagi
na stan techniczny basen mo¿e
byæ eksploatowany do 30 czerw-
ca 2004  roku. Na 6 miesiêcy
przed terminem likwidacji placów-
ki nale¿y powiadomiæ kuratora
oœwiaty. Zgodnie z pozytywn¹
opini¹ komisji oœwiaty i kultury,
wniosek o likwidacjê MOS zna-
laz³ siê w podjêtej uchwale.

Pozytywna opinia komisji bu-
d¿etu i finansów poprzedzi³a pod-
jêcie uchwa³y opiniuj¹cej zmianê
za³¹cznika dzielnicowego do pro-
jektu uchwa³y w sprawie zmian
w bud¿ecie m.st. Warszawy.
Uwzglêdniono autopoprawkê za-
rz¹du, z propozycj¹ Biura Eduka-
cji  Urzêdu m.st. Warszawy w
sprawie zmian dotycz¹cych
oœwiaty: zwiêkszenie planu wy-
datków, m.in. na do¿ywianie naj-
ubo¿szych dzieci w trakcie roku
szkolnego oraz zakup sprzêtu
komputerowego dla SP nr 114
przy ul. Remiszewskiej, z okazji
80-lecia istnienia placówki.

Po wyjaœnieniach skarbnika
dzielnicy i d³ugiej dyskusji radni
podjêli uchwa³ê w sprawie opinii
na temat za³¹cznika Dzielnicy
Targówek do projektu uchwa³y
bud¿etowej na rok 2004.Wcze-
œniej Alicja ̄ ebrowska, przewod-
nicz¹ca komisji bud¿etu i finan-
sów, przekaza³a opiniê komisji  o
projekcie – pozytywn¹, z suge-
sti¹, by zarz¹d dopilnowa³ reali-
zacji przez MPWiK budowy zlew-
ni Elsnerów (etapy II, III, IV). By³y
propozycje u¿ycia okreœleñ: “¿¹-
damy”, “bezwzglêdnie”.

Zgodnie z autopoprawk¹ za-
rz¹du dzielnicy, o 12400 z³ zwiêk-
szono wydatki bie¿¹ce na festyn
w Parku Bródnowskim, remont
DK „Zacisze” i odprawy emery-
talne dla pracowników bibliotek.
Za uchwa³¹ g³osowa³o 23 rad-
nych, 1 by³ przeciw.

Witold Harasim przypomnia³,
¿e prezydent Lech Kaczyñski
obiecywa³ radnym Targówka
zwiêkszenie wydatków na inwe-
stycje w 2004 roku; projekt bu-
d¿etu proponuje na ten cel o 7%
mniej ni¿ w 2003 roku.

Przy nastêpnej omawianej
sprawie nie brakowa³o barwnych
okreœleñ: “dla jednych balanga,
dla innych odbiór”, “przera¿aj¹-
ce, ¿e testowano na dzieciach”,
“niech ktoœ nie wciska mi kitu, ¿e
to problem techniczny”, “niech
dziennikarze robi¹ swoje, my
swoje”, “dopiero po wypowie-
dziach wykonawcy wydamy wy-
rok”.

Wyjaœnieñ udziela³ Waldemar
Holanowski, dyr. techniczny fir-
my Holman - wykonawcy base-
nu: koszty testów ponosi firma
Kolman; kontrakt zawarto na
cenê zrycza³towan¹; wszelkie
próby wykonywane s¹ na ¿ywym
organizmie, z udzia³em naszych
pracowników, którzy testuj¹c
obiekt wykonuj¹ pracê; alkoholu
nie by³o; prawo nie zosta³o z³a-
mane.

Radnych interesowa³ tak¿e
termin otwarcia basenu. Nowy
(od 2 dni) dyrektor OSiR, Pawe³
Szostak poinformowa³, ¿e mo¿e
to nast¹piæ po 23 paŸdziernika,
gdy Rada Warszawy podejmie
decyzje o w³¹czeniu p³ywalni w
struktury OSiR i po zatwierdze-
niu cennika. Potrzeba jeszcze
ok. 7 dni na wykonanie popra-
wek wskazanych przez komisjê
odbioru. Na otwarcie najlepszym
dniem jest pi¹tek – bêdzie nim 7
listopada. Z basenu mo¿na bê-
dzie wtedy korzystaæ za przys³o-
wiow¹ z³otówkê.

Szczegó³ow¹, z kwotami, in-
formacjê o kosztach ponoszo-
nych przez dzielnicê na organi-
zacjê imprez kulturalno-oœwiato-
wych od pocz¹tku obecnej ka-
dencji i planach na lata nastêp-
ne, przedstawi³ wiceburmistrz
Maciej Danko. Plan imprez, wraz
z przypisanymi im kwotami, po-
wstanie, gdy Rada Warszawy
zatwierdzi bud¿et. Zgodnie z ¿y-
czeniem, radni otrzymaj¹ te in-
formacje na piœmie.

W wyniku zmiany tzw. ustawy war-
szawskiej z 15 marca 2002 r. ca³ko-
wicie zmieni³a siê sytuacja: stolica zy-
ska³a status gminy na prawach mia-
sta, a dotychczasowe gminy warszaw-
skie sta³y siê dzielnicami – jednost-
kami pomocniczymi tej jednolitej gmi-
ny.  Tym samym zosta³ zniesiony po-
wiat warszawski i zwi¹zek komunal-
ny m.st. Warszawy.

Statut dzielnicy zostanie nadany
przez Radê Warszawy (na razie trwa
nad tym dyskusja). Ustawa natomiast
okreœli³a zakres dzia³ania dzielnicy. Do
jej obowi¹zków nale¿y:

- utrzymanie i eksploatacja gmin-
nych zasobów lokalowych,

- utrzymanie placówek oœwiaty i
wychowania, kultury, pomocy spo³ecz-
nej, rekreacji, sportu i turystyki,

- ochrona zdrowia,
- utrzymanie zieleni i dróg o cha-

rakterze lokalnym,
- utrzymanie i eksploatacja dziel-

nicowych obiektów administracyjnych,
- sprawowanie nadzoru nad jed-

nostkami ni¿szego rzêdu utworzony-
mi na jej obszarze,

- podejmowanie we w³asnym zakre-
sie dzia³añ na rzecz zaspokajania
zbiorowych potrzeb mieszkañców
dzielnicy.

W kilku najbli¿szych wydaniach NGP bêdziemy przybli¿aæ

Czytelnikom mechanizm tworzenia bud¿etu w dzielnicach.

Pisaæ o tym bêdzie – na przyk³adzie Targówka, ale analogicz-
nie jest gdzie indziej – Magdalena Kloss-Kowalska, G³ówny

Ksiegowy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Jak powstaje bud¿et?
W  celu wype³niania ustawowych za-

dañ  dzielnica otrzymuje okreœlone
œrodki finansowe z bud¿etu miasta.

W tym w³aœnie zakresie nast¹pi³y
najwiêksze zmiany. Poprzednio gmina
jako samodzielna jednostka samorz¹-
du terytorialnego by³a dysponentem do-
chodów, które jej przypada³y. Do wy-
pe³nienia zadañ w³asnych, zleconych i
powierzonych  gromadzi³a:

- udzia³y w podatku dochodowym od
osób prawnych i fizycznych,

- subwencje i dotacje z bud¿etu pañ-
stwa,

- podatki i op³aty lokalne,
- dochody z maj¹tku gminnego.
Ponadto gmina mog³a zaci¹gaæ po-

¿yczki i kredyty w celu realizacji zadañ,
przede wszystkim inwestycyjnych.

Dzielnica jest obecnie w strukturze
m.st. Warszawy jednostk¹ pomocnicz¹.
Gospodarka finansowa prowadzona jest
na podstawie za³¹cznika dzielnicowego
do uchwa³y bud¿etowej m.st. Warsza-
wy.

Okreœla on œrodki przeznaczone dla
dzielnicy na realizacjê jej zadañ. Rada
dzielnicy przedstawia Radzie m.st. War-
szawy opiniê na temat za³¹cznika dziel-
nicowego do projektu uchwa³y bud¿e-
towej.

Œrodki finansowe, którymi dysponuje
dzielnica to:

1. 100% wp³ywów z obszaru dziel-
nicy z tytu³u

- podatku od nieruchomoœci
- podatku od œrodków transporto-

wych
- podatku od posiadania psów
- podatku rolnego i leœnego
- op³at lokalnych
2. 70% wp³ywów z maj¹tku m.st.

Warszawy znajduj¹cego siê na terenie
dzielnicy.

3. 100% wp³ywów z innych docho-
dów m.st. Warszawy, (dochody z daro-
wizn, nadwy¿ki œrodków obrotowych
zak³adów bud¿etowych, dochody z
us³ug).

4. Udzia³ w dotacjach i subwencji
oœwiatowej przekazywanej z bud¿etu
pañstwa proporcjonalnie do wykonywa-
nych zadañ.

5. Œrodki wyrównawcze ustalane co-
rocznie przez Radê m.st. Warszawy,
które stanowi¹ o pokryciu niedoboru
pomiêdzy zatwierdzonymi wydatkami
a dochodami dzielnicy.

Prace nad ca³oœciowym bud¿etem
m.st. Warszawy rozpoczêto w czerwcu,
sformu³owano za³o¿enia i materia³ do
projektu bud¿etu, który do 31 lipca prze-
kazano dzielnicom. Do 31 sierpnia za-
rz¹dy dzielnic sporz¹dzi³y wstêpne pro-
jekty za³¹czników do bud¿etu miasta.

 Po dokonaniu analizy i weryfikacji
projektów z³o¿onych przez dzielnice,
opracowany zosta³ wstêpny projekt bu-
d¿etu m.st. Warszawy. Projekt za³¹cz-
ników dzielnicowych przekazano do rad
dzielnic do zaopiniowania.

Komisje rady dzielnicy oraz zarz¹d
przeprowadzi³y analizê projektu bud¿e-
tu. 15 paŸdziernika Rada Dzielnicy Tar-
gówek zaopiniowa³a projekt bud¿etu,
wnosz¹c jednoczeœnie o korektê w
zwi¹zku z potrzebami dzielnicy, które
nie w pe³ni zasta³y uwzglêdnione we
wstêpnym projekcie.

Prezydent m. st. Warszawy przed-
stawia Radzie m. st. Warszawy do 15
listopada projekt bud¿etu wraz z opi-
niami rad dzielnic oraz przesy³a do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w celu
zaopiniowania.

Zgodnie z Uchwa³¹ Rady m. st. War-
szawy w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwa³y bud¿etowej, do 31
grudnia powinien  byæ uchwalony bu-
d¿et stolicy.

Nie przebywajcie samotnie za
zamkniêtymi drzwiami, wst¹pcie
do naszego zwi¹zku i b¹dŸcie z
nami – pod takim has³em pracuje Od-
dzia³ Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów na Targów-
ku, który ma sw¹ siedzibê przy ul. Tur-
monckiej 10. Tu we wtorki i
czwartki w godz. 11–14 mog¹ siê
zg³aszaæ osoby zainteresowane udzia³em
w ró¿nych formach aktywnoœci, a tak¿e
rozmow¹ z cz³onkami zarz¹du: preze-
sem Remigiuszem Sikor¹, jego zastêp-
cami: Edwardem Duczmanem i Leoka-
di¹ ¯elechowsk¹ oraz sekretarzem-
skarbnikiem El¿biet¹ Pstrokoñsk¹.

“Ten rok mo¿emy zaliczyæ do uda-
nych – mówi prezes Sikora.- 11 czerw-
ca odby³ siê I Zjazd Delegatów naszego
oddzia³u. Odby³o siê forum zdrowia, wy-
cieczki, spotkania, imprezy w ko³ach i w
oddziale. W kuligu wziê³o udzia³ 60 osób.
Z okazji powitania wiosny spotkaliœmy
siê w 100-osobowym gronie. By³o po-
¿egnanie lata. 22 paŸdziernika w Domu
Kultury “Œwit” uroczyœcie obchodziliœmy
Dzieñ Seniora. Bardzo mocno aktywizu-
jemy ko³a. Chcemy uruchomiæ ko³o na
Targówku Przemys³owym, drugie ko³o
na Zaciszu, czwarte w Bia³o³êce. Zamie-
rzamy powo³aæ przy oddziale zespó³ ar-
tystyczny”

W prowadzonej przez Andrzeja Ro-
guskiego, bogato ilustrowanej kronice
oraz w gazetce “Nasz G³os”, redagowa-
nej g³ównie przez Walentynê Harasim-
czuk, cz³onkowie zwi¹zku utrwalaj¹ swo-
j¹ historiê. W 1998 r. przewodnicz¹cy
Grupy Inicjatywnej Remigiusz Sikora

Jesienne troski Targówka
Pisemne informacje o pracach

zarz¹du od 16 do 30 wrzeœnia
zadowoli³y radnych na tyle, ¿e
pytañ by³o bardzo niewiele. Wiê-
cej emocji wywo³a³a sprawa pod-
niesiona w interpelacjach: pod-
wy¿ki p³ac w oœwiacie, dla na-
uczycieli i s³u¿b edukacyjnych.
Wiceburmistrz Danko zapewni³,
¿e dodatki dla nauczycieli, z wy-
równaniem od marca, oraz pod-
wy¿ki od wrzeœnia s¹ wyp³aca-
ne; z rewaloryzacj¹ mo¿e byæ
gorzej ni¿ jest. Pe³na odpowiedŸ
zostanie udzielona na piœmie.

Sprawdzona zostanie infor-
macja o nauczycielu jêzyka an-
gielskiego, który jednoczeœnie
udziela p³atnych lekcji w prywat-
nej szkole. Radni upomnieli siê
tak¿e o porz¹dek na œcie¿kach
rowerowych, drzewo gro¿¹ce
upadkiem, zaproszenie rodziny
repatriantów z Kazachstanu. Do-
magali siê wyjaœnieñ w sprawie
dzia³ki sprzedanej za 1,1 mln z³
i proponowanej dzielnicy do od-
kupienia za 3 mln z³. Tê sprawê
zbada zarz¹d dzielnicy i delega-
tura Urzêdu Miasta.

Do przys³anego z ratusza pro-
jektu uchwa³y Rady Warszawy i
projektu zarz¹dzenia prezyden-
ta stolicy w sprawie szczegó³o-
wych zasad najmu lokali u¿ytko-
wych (z wy³¹czeniem gara¿y i
targowisk) Rada Dzielnicy Targó-
wek zaproponowa³a 2 zapisy:
“przewodnicz¹cego komisji wy-
bieraj¹ cz³onkowie komisji ze
swojego grona” oraz “je¿eli (...)
w pracach komisji mo¿e braæ
udzia³ mniej ni¿ 3 jej cz³onków,
przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy
powo³uje komisjê do przeprowa-
dzenia konkursu ofert”. Oprócz
tych zapisów, w uchwale rady
znalaz³ siê za³¹cznik: strefy sta-
wek czynszu na Targówku. Stre-
fa IV obejmuje ulice: Bazyliañ-
sk¹, Boles³awick¹, Julianowsk¹,
£ojewsk¹, Majow¹, Nieszawsk¹,
Poborzañsk¹, Radzymiñsk¹,
Rembieliñsk¹, Syrokomli, Suwal-
sk¹,  Œw. Wincentego, Toruñsk¹,
Wysockiego-nowa zabudowa;
strefa V – ulice: Barkociñsk¹,
Biruty, Dalanowsk¹, Drapiñsk¹,
Dziewanny, Gilarsk¹, Goœciera-

dowsk¹, Handlow¹, Lusiñsk¹,
Mieszka I, Naczelnikowsk¹, Po-
lesk¹, Piotra Skargi, Rajgrodzk¹,
Rybieñsk¹, Siarczan¹, Smoleñ-
sk¹, Œwiêciañsk¹, Tykociñsk¹,
Wysockiego-stara zabudowa,
Zabranieck¹, Ziemowita, Z³oto-
polsk¹.

Przed g³osowaniem nad ostat-
ni¹ uchwa³¹   przewodnicz¹cy
rady zmuszony by³ zapytaæ czy
radni mogliby przyjœæ na chwilê,
bo mo¿e nie byæ kworum?. Apel
okaza³ siê skuteczny. Rada zde-
cydowa³a o odwo³aniu radnego
Andrzeja Kobla ze sk³adu komi-
sji bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego oraz o powo³aniu go
do sk³adu komisji samorz¹du i
inicjatyw lokalnych.

Projekt stanowiska w sprawie
utrzymania oddzia³u ginekolo-
giczno-po³o¿niczego w Szpitalu
Praskim nie by³ omawiany ze
wzglêdu na nieobecnoœæ prze-
wodnicz¹cej komisji.                K.

reaktywuje na Bródnie dzia³alnoœæ Ko³a
nr 11, w rok póŸniej ko³o zostaje prze-
kszta³cone w oddzia³ gminny Warszawa
Targówek. Przygotowuje siê organizowa-
nie kó³ terenowych w osiedlach. W 2001
roku liczba cz³onków wzrasta o 30%: z
390 na pocz¹tku roku do 501 na koñ-
cu. Na prze³omie 2002/2003 rozpoczy-
naj¹ dzia³anie ko³a: nr 6 na Targówku
Mieszkaniowym, nr 1  na Podgrodziu;
w³¹czone zostaje do oddzia³u ko³o nr 15,
dotychczas w gestii b. oddzia³u rejono-
wego Praga Pó³noc. W czerwcu 2002 r.
w wyniku reorganizacji, do³¹czone zo-
staj¹ ko³a nr 13 i 14 z Bia³o³êki. Do dziœ
zorganizowano 6 nowych kó³ w osie-
dlach: Podgrodzie, Wysockiego, Toruñ-
ska, Kondratowicza, Targówek Mieszka-
niowy i Tarchomin. Oddzia³ liczy 11 kó³
z 1220 cz³onkami.

Prezes Sikora podkreœla, ¿e ten roz-
wój jest efektem wspó³pracy  i pomocy
rad nadzorczych, zarz¹dów, rad i admi-
nistracji osiedli spó³dzielni mieszkanio-
wych SM “Bródno” i RSM “Praga”. Po-
mog³o wsparcie finansowe i organizacyj-
ne zarz¹dów i rad gmin, dyrektorów
Domu Kultury “Œwit” i OSiR. Bez tego,
przy sk³adce cz³onkowskiej 15 z³ rocz-
nie, nie by³oby mo¿liwe np. wyp³acanie
zapomóg, nawet osobom najbardziej
potrzebuj¹cym

Zarz¹d Gminy Targówek, do chwili
wyborów nowych w³adz dzielnicy, zaopa-
trywa³ oddzia³ w materia³y biurowe oraz
realizowa³ nak³ad gazetki “Nasz G³os”.
Od paŸdziernika 2002 ukaza³o siê 7 nu-
merów. Oprócz informacji z ¿ycia kó³ i
oddzia³u mo¿na by³o przeczytaæ o pro-

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyjne-

go PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWA

zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e
w dniu 23.10.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 554/B/2003  o warun-

kach  zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej  na budowie

sieci gazowej o d³ugoœci 900 m wraz z przy³¹czami do
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w liniach roz-

graniczaj¹cych ulic: Brzeziñskiej, £uczywo, Dwusiecznej,

Jab³oni, Szamotulskiej, Henrykowskiej, Mehoffera oraz
drogi bez nazwy stanowi¹cej dzia³kê ew. nr 43/7 w War-

szawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-

nanie po up³ywie siedmiu dni od publicznego og³oszenia w
prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia-

³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw windy (licz¹c od

daty ostatniego og³oszenia).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom  nieruchomoœci

wzd³u¿ planowanej  inwestycji  s³u¿y odwo³anie  od decyzji
do Samorz¹dowego Kolegium  Odwo³awczego  za poœred-

nictwem Urzêdu  Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego
Warszawy w terminie  14 dni  od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata skarbowa w
wysokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³  od ka¿dego za³¹czni-

ka (ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86 poz. 960)

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ

siê  z treœci¹  ww. Decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego

Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa, tel. 67-67-670 wew. 198, p. 307.

Aktywny jak emeryt
teœcie skierowanym do w³adz pañstwa
w sprawie podwy¿ki waloryzacyjnej dla
grupy emerycko-inwalidzkiej.

Zapobieganiu poczucia osamotnienia
i frustracji, czêsto dotykaj¹cym osoby w
podesz³ym wieku, s³u¿¹ takie dzia³ania
zarz¹du oddzia³u rejonowego, jak wigi-
lie dla osób samotnych, wspólne œniada-
nia wielkanocne, udzia³ w imprezach
kulturalnych i wycieczkach. Na tej niwie
rozwija siê wspó³praca z SM “Bródno”,
zarz¹dami dzielnic Targówek i Bia³o³ê-
ka, Centrum Pomocy Spo³ecznej, kierow-
nictwami domów kultury i klubów:
“Œwit”, “Junona”, “Lira”, “Podgrodzie”,
“Ko³atka”, “Nasz Klub” oraz szko³y nr
110 i Zak³adu Pollena Aroma. Klub Se-
niora “Podgrodzie” przyj¹³ pod swój
dach ko³o nr 1, w klubie “Relax” ma sie-
dzibê ko³o nr 4, w klubie “Jowisz” – ko³o
nr 2. W œwietlicy OSiR odbywaj¹ siê ze-
brania zarz¹du i komisji, ponadto 2 razy
w tygodniu 20-osobowe grupy maj¹ za-
jêcia gimnastyki rehabilitacyjno-relakso-
wej.

Oprócz kontynuacji tych dzia³añ, pro-
gram na lata 2003-2007 przewiduje
nowe formy, m.in. porady prawne, pra-
cê samopomocow¹ “Oddam bezp³atnie
– potrzebujê”, za³atwianie tañszych
miejsc w sanatoriach. Zbadane zostan¹
mo¿liwoœci prowadzenia przez oddzia³
samodzielnej dzia³alnoœci gospodarczej.

Wszystkich, którzy chcieliby siê w³¹-
czyæ w zasygnalizowane tu kierunki
dzia³añ, zarz¹d oddzia³u zaprasza na
dy¿ury w podanych terminach. Kontakt
telefoniczny 811 49 48.            K.

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

03-246 Warszawa

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393
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W Dzieñ Wszystkich Œwiêtych
i w Dzieñ Zaduszny szczególnie
pamiêtamy o tych, którzy odeszli,
odwiedzamy groby bliskich. Na
tysi¹cach polskich cmentarzy
p³on¹ znicze – znak pamiêci.
Jednak¿e s¹ nekropolie ca³kowi-
cie zapomniane, skrywaj¹ce swe
tajemnice w gêstwinie dziko roz-
wijaj¹cej siê roœlinnoœci. S¹ to
miejsca gdzie nikt nie modli siê
w ciszy za duszê tu spoczywaj¹-
cych, nie zapali symbolicznego
œwiate³ka. Takich cmentarzy nie
musimy szukaæ bardzo daleko,
wystarczy spacer po terenie Bia-
³o³êki.

W ró¿nych punktach tego re-
jonu miasta napotkamy pozosta-
³oœci dawnych cmentarzy ewan-
gelickich, na których chowani byli
koloniœci pochodzenia niemiec-
kiego. Koloniœci ci przybyli za-
pewne na tereny Bia³o³êki w XIX
wieku. Z drugiej po³owy owego
stulecia pochodz¹ najstarsze za-
chowane do dzisiaj nagrobki.
Najwiêksz¹ spoœród wspomnia-
nych nekropolii odnajdziemy na
obszarze Brzezin, na po³udnie od
ulicy Juranda ze Spychowa. Na
niektórych wspó³czesnych pla-
nach miasta teren cmentarza
nadal oznaczony jest skrótem
“Cm.”. Kolejna  nekropolia usy-
tuowana jest u zbiegu ulic Mañ-
kowskiej i Ruskowy Bród, a¿ na
wysuniêtym daleko na pó³noc
dzielnicy Augustówku. Najmniej-
sz¹ z bia³o³êckich poewangelic-
kich nekropolii jest cmentarzyk
po³o¿ony nieopodal wiœlanego
brzegu na Kêpie Tarchomiñskiej.
Jednak gdy przyjrzymy siê uwa¿-
nie okolicom s¹siaduj¹cym z Bia-
³o³êk¹ od pó³nocy, to oka¿e siê,
i¿ podobnych œwiadków historii,
w postaci zapomnianych ewan-
gelickich cmentarzy, napotkamy
wiêcej (jeden z nich zlokalizowa-
ny jest tu¿ za pó³nocn¹ granic¹
dzisiejszej Warszawy na terenie
osady Micha³owo-Grabina, która
po³o¿ona jest na przy trasie ³¹-
cz¹cej stolicê z Nieporêtem).

Zapewne wielu naszych Czy-
telników zadaje sobie pytanie:
sk¹d wziêli siê wspomniani osad-
nicy, po co tu przybyli? Aby od-
powiedzieæ na to musimy przy-

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR OPOCZNO S.A.

GALERIA P£YTEK
Jagielloñska 2Jagielloñska 2

tel. 619-48-89

czynne pon.-pt. 10-18, sob. 9-15

glazura

terakota
gresy

p³ytki elewacyjne

Oferujemy Pañstwu

szeroki asortyment wyposa¿enia:

fugi

zaprawy klejowe
chemia budowlana

wanny
armatura

ceramika sanitarna
kabiny prysznicowe

ju¿ od 10 z³/m
2

KO£Oz tym

og³oszeniem

5% rabatu

Zapomniane cmentarze (cz. 1)
bli¿yæ sobie ciekawe, choæ ma³o
znane zagadnienie tak zwanego
osadnictwa olêderskiego na tery-
torium dawnej Rzeczypospolitej.

Ju¿ przed wiekami Polska by³a
jednym z najbardziej tolerancyj-
nych pañstw, dlatego to do na-
szego kraju przybywali nie tylko
pojedynczy ludzie, ale i ca³e spo-
³ecznoœci, przeœladowane w swo-
ich stronach ze wzglêdu na wy-
znawan¹ wiarê czy g³oszone po-
gl¹dy. Jedn¹ z takich grup byli
mennonici. Byli oni cz³onkami
jednego z religijnych ruchów pro-
testanckich, które w okresie re-
formacji ( XVI w.) zaczê³y powsta-

waæ w Europie. Mennonityzm na-
rodzi³ siê w Niderlandach (obszar
dzisiejszej Holandii), a sw¹ na-
zwê wywodzi³ od imienia swego
duchowego przywódcy Menno
Simonsa (1498 - 1559). Skupie-
ni przy nim wyznawcy odrzucali
w swej doktrynie religijnej m.in.
chrzest dzieci, s³u¿bê wojskow¹,
czy obejmowanie jakichkolwiek
urzêdów i stanowisk pañstwo-
wych.

Jednak¿e mennonici d³ugo nie
cieszyli siê swobod¹ w swojej oj-
czyŸnie. Narastaj¹ce w drugiej
po³owie XVI w. przeœladowania
sk³oni³y ich do emigracji. Czêœæ
z nich przyby³a do Rzeczpospo-
litej i osiedli³a siê w pierwszym
rzêdzie u ujœcia Wis³y, na obsza-
rze ¯u³aw Wiœlanych. Wybór ich
lokacji nie by³ przypadkowy. Jak
wiemy, Holendrzy s¹ narodem
zaprawionym w walce z ¿ywio-
³em wody, wiêksz¹ czêœæ teryto-
rium swego kraju wydarli przecie¿
morzu. Ich doœwiadczenie i pra-
cowitoœæ przydatne by³y i u nas.
Osadzano ich na terenach zale-
wowych, podmok³ych, aby dziê-
ki kolektywnej pracy zagospoda-
rowywali dotychczasowe nieu¿yt-
ki, na których nie umia³ efektyw-
nie pracowaæ  polski ch³op. Przy-
nosi³o to korzyœci  zarówno spo-
³ecznoœci mennonickiej (m.in.
swoboda wyznawania religii,
nowy dom, zwolnienia z czêœci
podatków ze wzglêdu na gospo-
darowanie w trudnych warun-
kach), jak i lokalnym w³aœcicielom
obszarów lokacyjnych, którzy
czerpali zyski z upraw zorganizo-

wanych na niedawnych nieu¿yt-
kach.

Z biegiem lat osadnictwo men-
nonickie rozprzestrzeni³o siê
poza ̄ u³awy Wiœlane. Osady po-
wstawa³y w Wielkopolsce, tak¿e
wzd³u¿ doliny Wis³y. Holendrzy
dotarli te¿ do samej Warszawy.
W 1629 roku osiedlili siê na tere-
nie nadwiœlañskiej kêpy, która od
tego czasu zaczê³a byæ nazywa-
na Kêp¹ Holendersk¹. Osadnicy
zawarli umowê z ówczesnymi
w³adzami Warszawy, na mocy
której zamieszkali na przekaza-
nych przez miasto podmok³ych
terenach. Po stu latach Kêpa Ho-
lenderska sta³a siê ulubionym
miejscem bliskich wypadów poza
miasto królów Sasów, Augusta II
i Augusta III, i od tej pory przy-
lgnê³a do niej nowa nazwa, która
utrzyma³a siê do dziœ – Saska
Kêpa. Co ciekawe, potomkowie
dawnych holenderskich osadni-
ków ¿yj¹ tu do chwili obecnej.

Przybywaj¹cych z dalekiej Ho-
landii osadników zaczêto w daw-
nej Polsce popularnie nazywaæ
Olêdrami, a ich osadnictwo –
osadnictwem olêderskim. Okre-
œlenia te u¿ywane s¹ tak¿e obec-
nie dla okreœlenia tego rodzaju
ruchu osadniczego. Z biegiem lat
w gronie przybywaj¹cych do na-
szego kraju osadników coraz wiê-
cej by³o nie Holendrów, ale Niem-
ców. Znacznie mniej by³o te¿
osób wyznania mennonickiego,
choæ nadal osadnicy byli ewan-
gelikami. Olêdrzy, nazwa ta siê
utrzyma³a, mieszkali we w³a-
snych, samowystarczalnych osa-
dach, w których znajdowa³y siê
ich niewielkie domy modlitwy, a
przy nich szko³y. Na co dzieñ zaj-
mowali siê ciê¿k¹ prac¹. Oprócz
melioracji i umacniania zabezpie-
czeñ przeciwpowodziowych na
zajmowanych przez siebie tere-
nach prowadzili gospodarkê rol-
no-hodowlan¹. Wykszta³cili te¿
w³asny styl budownictwa. Stawia-
ne przez nich domy by³y usado-
wione na zazwyczaj sztucznie
sypanych pagórkach, które nie
by³y zalewane nawet przez wiêk-
sze powodzie. Same domy by³y

parterowe, wyd³u¿one i bardzo
obszerne, gdy¿ pod jednym da-
chem znajdowa³a siê czêœæ
mieszkalna dla domowników, jak
i zagroda dla zwierz¹t gospodar-
skich. Bardzo charakterystyczne
dla domostw olêderskich by³y
gêsto plecione z wikliny p³otki.
Tak przez wieki p³ynê³o ich ¿ycie
dzielone miêdzy pracê i modlitwê.

Na Mazowszu najwiêksze na-
tê¿enie osadnictwa olêderskiego
mia³o miejsce w XVIII wieku. Sze-
reg dawnych wsi olêderskich usy-
tuowanych jest na pograniczu
Puszczy Kampinoskiej w s¹-
siedztwie koryta Wis³y. Do dziœ
przetrwa³y w zasadzie tylko nie-
liczne domostwa, i zaroœniête
cmentarzyki. Jednak¿e w nadwi-
œlañskiej miejscowoœci Secymin
zachowa³ siê drewniany dom
modlitwy z 1923 r.

Kiedy Olêdrzy przybyli na te-
ren Bia³o³êki? Trudno jest to jed-
noznacznie stwierdziæ. Najstar-
sze z zachowanych nagrobków
pochodz¹ z 2 po³owy XIX wieku,
wiêc owe stulecie mo¿emy przy-
j¹æ jako czas osiedlenia. Dlacze-
go osiedlili siê w³aœnie tu? Odpo-
wiedŸ jest stosunkowo prosta.
By³y to tereny w du¿ej mierze
podmok³e, poprzecinane niewiel-
kimi strugami wodnymi. Przyk³a-
dowo, dawny gród sprzed tysi¹-
ca lat za³o¿ony zosta³ poœród
bagien i rozlewisk. Dziœ tutejszy
krajobraz jest ju¿ inny. Po czêœci
zawdziêczamy to w³aœnie olêder-
skim melioracjom. Wedle lokali-
zacji zachowanych do chwili
obecnej zdewastowanych cmen-
tarzy mo¿emy stwierdziæ, i¿ inte-
resuj¹ce nas osady olêderskie
znajdowa³y siê wzd³u¿ dwóch
pasów terenu – jeden to linia po-
miêdzy obecnym Bródnem i Nie-
porêtem nad Zalewem Zegrzyñ-
skim, a drugi  to linia od Tarcho-
mina w kierunku pó³nocno-za-
chodnim, wzd³u¿ wiœlanego brze-
gu.

O tym, jak wygl¹daj¹ dziœ daw-
ne ewangelickie cmentarze na
Bia³o³êce, a tak¿e o tym co sta³o
siê z samymi osadnikami opowie-
my w drugiej czêœci artyku³u.

Micha³ Pilich

Ci, którzy nie mogli byæ
na wernisa¿u prac sekcji

tkactwa artystycznego
mog¹ do 15 listopada od-

wiedziæ Galeriê Domu

Kultury i obejrzeæ ekspo-
zycjê gobelinów, które po-

wstaj¹ pod okiem Teresy
Szczepañskiej. Jeszcze

bardziej zdecydowani

mog¹ do³¹czyæ do
uczestniczek zajêæ i w

niedalekiej przysz³oœci
zawiesiæ na œcianach ga-

lerii swoje gobeliny.

Zapraszamy wszyst-

kich maj¹cych cierpliwoœæ

i duszê artysty do  Domu
Kultury “Zacisze” przy uli-

cy Blokowej 1.

Zacisze zaprasza

9 listopada godz. 19.45
koœció³ pw. Matki Boskiej Ró¿añcowej, ul. Wysockiego 8

Koncert pt. „My, Pierwsza Brygada”
w wykonaniu Filharmonii im. Romualda Traugutta.

W programie urywki  przemówieñ  Józefa Pi³sudskiego
i Ignacego Paderewskiego, wiersze, hymny

i pieœni patriotyczne.

11 listopada o godz. 10
odbêdzie siê Msza Œwiêta

w koœciele p.w. Matki Boskiej Ró¿añcowej
przy ul. Wysockiego 8

 o godz. 10.45 przemarsz pod pomnik Cudu nad Wis³¹
ul. Wysockiego

godz. 11.00 uroczystoœæ przy pomniku - z³o¿enie kwiatów

16 listopada godz. 13
Koœció³ pw. Œw. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6

Koncert w wykonaniu Chóru „Lutnia”.
W programie poezja, hymny i pieœni partiotyczne.

Z okazji rocznicy

ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI
Burmistrz i Zarz¹d Dzielnicy Targówek

m.st. Warszawy

zaprasza na uroczyste koncerty


