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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
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Metropolitan College
uczy mówiæ tylko... po angielsku

- czytaj strona 2

APTEKA

CA£ODOBOWA
tel. 466-14-05

ul. Œwiatowida 47
vis a vis Leader Price

równie¿w œwiêta

7 dni

w tygodniu

gwintowniki, narzynki, oprawki

i wiele innych

W-wa,  Radzymiñska 129

tel. 678-72-05, 0600-916-505

Nowo otwarty punkt

Bezpoœredni przedstawiciel
renomowanych firm krajowych

HURT - DETAL

www.wardak.pl

NARZÊDZIA
OKUCIA BUDOWLANE
ARTYKU£Y ŒCIERNE

pace, szpachelki, kielnie
i inne narzêdzia budowlane

pi³y tarczowe, wiet³a, frezy
brzeszczoty, no¿e do strug

tarcze œcierne

papiery, p³ótna, tarcze œcierne

elektrody, wiert³a do metalu

wk³adki bêbenkowe, klamki, zamki, k³ódki

zamki

klamki

zawiasy

pilniki, tarniki,
skrobaki, rade³ka

frezy trzpieniowe
poziomice, ³aty

przecinaki, klucze, szczypce

siekiery, ³opaty, ³omy, no¿yce

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)

tel. 678-19-29, 678-29-34
GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

Zapraszamy codziennie 9-17, 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 niemieckiej firmy TIOLOX - cena promocyjna
� szczepienia przeciw grypie
� 50% zni¿ki na  usuwanie kamienia

PROMOCJA PA•DZIERNIKOWA

965-metrow¹ dzia³kê s¹sia-

duj¹c¹ z nieruchomoœci¹ Ste-
fana Sosnowskiego zamiesz-

kuje osiemnaœcie osób. W³aœci-
cielem gruntu by³ zmar³y w

1969 roku Jan D¹browski, od

ponad 35 lat osobami w³adaj¹-
cymi dzia³k¹ s¹ Wanda Dzimid-

ko i Piotr Papaczek. – Moja

Kargul, podejdŸ no ...
 To nie jest w sensie dos³ownym spór o miedzê. Sprawa

jest du¿o bardziej bulwersuj¹ca. Bia³o³êcki radny PiS, Stefan
Sosnowski pozbawi³ drogi dojazdowej swoich s¹siadów, a

œciœlej pozostawi³ im dojazd gliniast¹ œcie¿k¹ skrêcaj¹c¹ pod

k¹tem 90 st. Powo³uj¹c siê na prawo w³asnoœci gruntu zane-
gowa³ prawo s¹siadów bêd¹cych posiadaczami samoistny-

mi gruntu przy K¹tach Grodziskich 97a do ³¹cznoœci ich dzia-
³ki z drog¹ publiczn¹. 2,5-metrow¹ œcie¿k¹ nie dotrze na po-

sesjê ani samochód wywo¿¹cy œmieci ani samochód wywo-

¿¹cy szambo, nie wjedzie tu stra¿ po¿arna ani ambulans.

matka i wuj s¹ posiadaczami

samoistnymi. Wnosimy wszel-
kie op³aty, œwiadczenia publicz-

ne i podatek od nieruchomoœci.
Pan Sosnowski nie uznaje ¿ad-

nej w³asnoœci poza swoj¹. Po-

ziom wiedzy pana radnego nie
pozwala na zrozumienie pojêæ

takich jak droga konieczna czy

posiadacz samoistny. S¹dz¹c

po reakcji na wyrok s¹du, który
zakaza³ Stefanowi Sosnowskie-

mu dalszej budowy, a ten nie

zastosowa³ siê do nakazu, ja-
sno wynika, ¿e jego znajomoœæ

kodeksu cywilnego ogranicza
siê do pojêcia: jestem w³aœcicie-

lem – mówi Irena D¹browska,

jedna z mieszkanek nierucho-
moœci przy K¹tach Grodziskich

97a. 31 maja tego roku s³owo
sta³o siê cia³em – wczesnym

rankiem Stefan Sosnowski  za-

wali³ gruzem drogê ³¹cz¹c¹ nie-
ruchomoœæ s¹siadów z drog¹

publiczn¹ uzasadniaj¹c, ¿e nie
maj¹ tytu³u prawnego do nieru-

chomoœci i nie nale¿y siê im w

zwi¹zku z tym droga dojazdo-
wa. – A tak siê cieszyliœmy kie-

dy Stefan Sosnowski zacz¹³ bu-
dowaæ dom w naszym s¹siedz-

twie. Myœleliœmy, ¿e bêdziemy

mieli porz¹dnego s¹siada – rad-
nego, cz³onka solidnej partii. Nic

bardziej myl¹cego. Pan So-
snowski nie bierze pod uwagê,

¿e przepisy nakazuj¹ pozosta-

wienie drogi dojazdowej szero-
kiej na szeœæ metrów. Z punktu

widzenia czysto ludzkiej etyki
to, co zgotowa³ nam pan radny

jest niegodziwoœci¹. Mój ojciec

jest bardzo chory, konieczne s¹
pobyty w szpitalu – nie wyobra-

¿am sobie jak dwie kobiety

bêd¹ go nios³y do samochodu.

Ponad dziewiêæ  miesiêcy
temu, na pierwszej sesji nowo
wybranej rady dzielnicy, po-
wiedzia³ Pan, ¿e Targówek ko-
jarzy siê Panu z Cmentarzem
Bródnowskim. Wywo³a³o to
du¿¹ konsternacjê. Czy teraz
kojarzy siê Panu inaczej?

Zawsze mieszka³em w lewo-
brze¿nej czêœci Warszawy.  W

latach 50. i 60. praktycznie tylko
z nim  kojarzy³o siê Bródno czy
Targówek. Potem dodatkowo z
blokowiskami i sypialni¹. Mam
nadziejê, ¿e trochê mnie to

usprawiedliwia.

Teraz, gdy znacznie lepiej po-
zna³em tê dzielnicê, przede
wszystkim uwa¿am, ¿e jest tu
bardzo ³adnie – du¿o ³adniej, ni¿
sobie wyobra¿a³em. Podoba mi

siê tu.

Co ma Pan zamiar zrobiæ dla
Targówka, czy pozna³ Pan ju¿
jego problemy?

Wa¿ny jest ca³y rozwój
Rozmowa z burmistrzem Targówka, Romualdem Gronkiewiczem

Na pewno nie wszystkie, ale
przez te 9 miesiêcy, a nawet tro-

chê wiêcej, zorientowa³em siê,
¿e jednym z istotnych proble-
mów jest to, co wszêdzie wi¹¿e
siê z blokowiskami, g³ównie spó-
³dzielczymi. Przecie¿ 2/3 miesz-

kañców Targówka ¿yje w³aœnie
w takich domach.

Ma Pan na myœli  brak inte-
gracji mieszkañców czy bez-
pieczeñstwo?

Jedno i drugie. Uwa¿am, ¿e
wci¹¿ brak programu dla ludzi

m³odych. Nasze dwa domy kul-
tury nie wystarczaj¹, by tych

mieszkañców zaj¹æ tak, by nie
szukali ryzykownych sposobów

wype³nienia czasu wolnego.

Oba domy kultury, czyli
“Œwit” i “Zacisze” borykaj¹ siê
z du¿ymi problemami finanso-
wymi. Staraj¹ siê prowadziæ
dzia³alnoœæ dla ró¿nych grup
spo³ecznych, ale zajêæ bez-
p³atnych mog³oby na pewno
byæ wiêcej, gdyby dzielnica
da³a wiêcej pieniêdzy....

Mam wra¿enie, ¿e wszystkie
domy kultury, nie tylko zreszt¹ w

dokoñczenie  na str. 9

dokoñczenie  na str. 2
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Artyku³ ten polecam szcze-
gólnej uwadze Komisji Bud¿e-

tu Rady Dzielnicy, dedykujê go
przewodnicz¹cemu Januszowi
Kazimierzowi Baranowskiemu

oraz wszystkim radnym Pragi
Pó³noc.

Pierwotnie ten felietonik mia³

dotyczyæ wy³¹cznie analizy wy-
datków dokonanych przez za-

rz¹dców Pragi Pó³noc w I pó³ro-

Przychodnia Rehabilitacyjna
dla Dzieci i M³odzie¿y przy ul.

Balkonowej 2/4 na Targówku

ma pod opiek¹ ok. 13 tysiêcy
pacjentów, nie tylko z Warsza-

wy; codziennie przyjmuje ok.
400 osób. Rocznie wykonuje

siê tu ponad 100 tysiêcy us³ug

medycznych. Dziesiêæ lat
temu, na pocz¹tku dzia³alno-

œci, Przychodnia obejmowa³a
opiek¹    ok. 2800 pacjentów.

Powo³ano j¹ uchwa³¹ Rady

Dzielnicy-Gminy Praga Pó³noc
z 26 czerwca 1992 roku. Pre-

Perspektywy
dla Balkonowej

wymiana
 butli str. 2

kursork¹ powstania placówki,
autork¹ programu jej dzia³ania,

by³a dr Joanna Cholewicka -

Kadlèik, kieruj¹ca przychodni¹
od momentu jej powstania do

2001 roku.

Fakty te przypomnia³a obec-

na kierowniczka przychodni dr
Ewa Fibiger-Bielska na uro-

czystym spotkaniu 25 wrze-

œnia.

W przychodni na Balkono-

wej realizowane s¹ programy:
rehabilitacji dla dzieci z grupy

dokoñczenie  na str. 2

Rzecz o bud¿ecie, czyli
o naszej praskiej kasie

czu 2003 roku. Przy okazji po-
stanowi³em przyjrzeæ siê kolej-

nej korekcie bud¿etu dzielnicy
Praga Pó³noc na br. Tak siê aku-
rat z³o¿y³o, ¿e do moich r¹k za

poœrednictwem ¿ony dotar³y
jednoczeœnie oba materia³y.

Sprawozdanie z wykonania bu-
d¿etu za I pó³rocze 2003 oraz

dokoñczenie  na str. 3

Mieszkaj¹c w Warszawie
XXI wieku, najczêœciej nie
mamy ¿adnej œwiadomoœci,
¿e wœród nas mieszkaj¹
prawdziwi bohaterowie wo-
jenni, dla których przygody
prze¿ywane przez Hansa
Klossa, czy Jamesa Bonda
to chleb powszedni. Jed-
nym z takich mieszkañców
Pragi jest pan Lucjan Ber-
naciak. S¹siedzi znaj¹ go
jako emeryta bran¿y spo-
¿ywczej, pana w szacownym
wieku, niektórzy byæ mo¿e
skojarzyli jego nazwisko ze
Spo³ecznym Komitetem Bu-
dowy na Cmentarzu Bród-
nowskim Pomnika WiêŸ-
niów Politycznych Straco-
nych w latach 1944 – 1956.

Bohater naszego artyku-
³u urodzi³ siê na Lubelsz-
czyŸnie – w Zalesiu ko³o
Ryk – w rodzinie rymarza.
Kilka lat wczeœniej – w 1917
roku na œwiat przyszed³
drugi z bohaterów niniej-

Pamiêæ
musi
przetrwaæ

szego artyku³u – brat Lucja-
na – Marian.

O nim, o Marianie, na pew-
no Czytelnicy s³yszeli. Je¿eli
nie kojarz¹ Pañstwo jego na-
zwiska, to na pewno wszyst-
ko stanie siê oczywiste, gdy
przypomnê, jaki nosi³ pseu-
donim w czasie wojny – “Or-
lik”.  Marian Bernaciak ps.

“Orlik” by³ wspania³ym
partyzantem, zagoñczykiem,
bohaterem na miarê Andrze-
ja Kmicica, pu³kownika
“Lisa”, czy te¿ “Ognia”. Je-
¿eli nadal nazwiska te i kryp-
tonimy nie s¹ Pañstwu zna-
ne nie dowodzi do Waszej
ignorancji, a jedynie winy lu-
dzi rz¹dz¹cych tym krajem w
latach 1944 – 1989. Nie
doœæ, ¿e mordowali patrio-
tów, bohaterów walk o wol-
noœæ Polski, to po ich œmier-

ci¹g dalszy na str. 5

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
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Je¿eli chcesz p³ynnie mówiæ
po angielsku oraz uczyæ siê w
mi³ej i bezstresowej atmosfe-
rze, zapisz  koniecznie Siebie
lub Swoje dziecko na kurs an-
gielskiego, gdzie ucz¹ najlepsi
zagraniczni wyk³adowcy ze
szko³y METROPOLITAN
COLLEGE.  Szko³a przygoto-
wa³a specjaln¹ ofertê kursów
angielskiego z myœl¹ o m³o-
dych i dojrza³ych mieszkañ-
cach Bia³o³êki.

Metropolitan College, ju¿ od
10 lat dzia³a z wielkim powo-
dzeniem na rynku warszaw-
skim.  Szko³a ze wzglêdu na
specyficzn¹ atmosferê, jaka w
niej panuje, cieszy siê ogrom-
nym zainteresowaniem szcze-
gólnie wœród m³odszej czêœci
Warszawiaków.

Szko³a zatrudnia najlep-
szych lektorów, zarówno pod
wzglêdem wykszta³cenia jak i
osobowoœci. Zespó³ Metropo-
litan College, to m³odzi, pe³ni
entuzjazmu i zapa³u do pracy
ludzie, którzy daj¹ z siebie
wszystko, aby utrzymaæ firmê
w czo³ówce tych najlepszych.
Jak do tej pory wychodzi im to
fantastycznie. Potwierdzeniem
tego jest rekomendacja szko³y
wydana przez PASE – Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie
na rzecz Jakoœci w Naucza-
niu  Jêzyka Angielskiego.

Angielskie klimaty w dzielnicy Bia³o³êka

Metropolitan College uczy mówiæ...
  tylko po angielsku

Wszystkie zajêcia angielskie-
go prowadzone s¹ na najwy¿-
szym profesjonalnym poziomie.
Ju¿ od pierwszej lekcji, trzeba
zapomnieæ o istnieniu jêzyka pol-
skiego i nawet w grupach pocz¹t-
kuj¹cych mówi siê tylko i wy³¹cz-
nie po angielsku.  Jak to mo¿li-
we?  O tym musz¹ Pañstwo prze-
konaæ siê sami.

Oprócz najlepszych wyk³a-
dowców i najwy¿szej jakoœci na-
uczania, ka¿dy uczestnik kursu
otrzymuje za darmo:

• Analizê potrzeb jêzykowych

• Test kwalifikuj¹cy do grupy
na odpowiednim poziomie,

• Opracowanie odpowiednie-
go programu nauczania,

• Naukê w ma³ych przyjaznych
grupach,

• Dodatkowe materia³y wyko-
rzystywane podczas kursu,

• Dodatkowe konsultacje z lek-
torem,

• Testy sprawdzaj¹ce opano-
wana wiedzê,

• Semestralny raport z prze-
biegu nauki, jak równie¿ dokona-
nych postêpów,

• Mo¿liwoœæ korzystania z
biblioteki METROPOLITAN
COLLEGE,

• Dostêp do kawiarenki in-
ternetowej w g³ównej siedzibie
szko³y,

• Popo³udniowe spotkania
konwersacyjne w siedzibie
szko³y,

• Pami¹tkowe zdjêcie grupy.

Kursy prowadzone bêd¹ w
szkole w dzielnicy  Bia³o³ê-
ka, przy ul. Podró¿niczej 11.
Zajêcia rozpoczn¹ siê 2 paŸ-
dziernika i bêd¹ odbywa³y siê
w systemie wtorek i czwartek
po 1,5 godziny jedno spotkanie.
Koszt semestralnego kursu
prowadzonego przez wykwali-
fikowanego i doœwiadczonego
lektora wynosi tylko 1220 z³.

Aby zapisaæ siê na zajêcia,
nale¿y skontaktowaæ siê tele-
fonicznie lub osobiœcie z g³ów-
n¹ siedzib¹ szko³y METROPO-
LITAN COLLEGE – Aleja Nie-
podleg³oœci 177 (róg Batorego)
w celu umówienia siê na test
kwalifikacyjny.

Nie zmarnuj szansy – Za-
dzwoñ i umów siê na test!

METROPOLITAN  COLLEGE  Sp. z o.o.
Aleja Niepodleg³oœci 177

02-555  Warszawa

tel. 825-50-10, 825-20-21
www.metropolitan-college.pl

URZ¥D DZIELNICY WARSZAWA TARGÓWEK
DZIELNICOWE CENTRUM KRYZYSOWE

udziela bezp³atnej

 specjalistycznej pomocy dla osób
 z problemem alkoholowym, narkotykowym

i ich rodzin
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Chodecka 2, tel. 675 33 89 w godz. 16-19 pon.-pt.

Punkt konsultacyjny dla osób

uzale¿nionych od narkotyków i ich rodzin

Echa Leœne 2 (parafia Œw. Marii Magdaleny)
pon. wt. œr. w godz. 15-18, czw.-pt.  w godz. 9-12

Zespó³ ds. przemocy w rodzinie

Stojanowska 12/14, tel. 678-73-83, pon.-pt. w godz. 16-19
(dy¿ur prawnika)

Grupa wsparcia dla  osób wspó³uzale¿nionych

od alkoholu i ofiar przemocy

Rejon Bródna - Chodecka 2  œroda w godz. 16-19
 konsultacje indywidualne czwartek 16-19

Rejon Targówka i Zacisza ul. Stojanowska 12/14
 œroda 16-19

konsultacje indywidualne czwartek w godz. 16-19

Grupa wsparcia dla sprawców przemocy

Chodecka 3/5 (œwietlica Komisariatu Policji),
œroda godz. 17.30-20.00

konsultacje indywidualne œroda godz. 16.30-17.30

 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

Warszawie, niemal programowo
narzekaj¹ na brak pieniêdzy. Nie
ma takiej kwoty, któr¹ by uzna³y
za wystarczaj¹c¹, bo ambicj¹
ka¿dego dyrektora jest przygo-
towanie jak najszerszej oferty.
By³oby najzupe³niej niezrozu-
mia³e, gdyby tych pieniêdzy by³o
wiêcej ni¿ mogliby wydaæ. W
miarê mo¿liwoœci  bêdziemy po-
wiêkszaæ œrodki dla tych placó-
wek.

Przyznam, ¿e sprawy do-
mów kultury czy zajêæ dla m³o-

dzie¿y s¹ niew¹tpliwie wa¿ne,
ale chyba nie pierwszoplano-
we w sprawach pilnych do roz-
wi¹zania na Targówku. Co
uwa¿a Pan za pierwszoplano-

we?

Mam na ten temat inne zda-
nie. Nie mo¿na mówiæ o zrów-
nowa¿onym rozwoju dzielnicy,
jeœli bêdzie siê dzieli³o tak kate-
gorycznie sprawy na wa¿ne i
niewa¿ne. To tak, jak z rozwo-
jem dziecka. Jeœli bêdzie siê tyl-
ko dba³o o jego zdrowie, pomi-
jaj¹c np. naukê, to mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e czas na naukê jest ju¿
nie do odrobienia....Dlatego
wa¿ne jest wszystko: kultura,
oœwiata, bezpieczeñstwo. W tym
ostatnim jednak Targówek pozy-
tywnie wyró¿nia siê na tle ca³ej
Warszawy. Myœlê, ¿e w d³ugofa-
lowej polityce wa¿niejszy jest na-
cisk na kulturê i oœwiatê ni¿ na
ganianie z³odziei, bo ich raczej
ju¿ nie zmienimy, mo¿emy tylko
ich eliminowaæ.

Inne problemy, które uwa¿am
za niezwykle pilne do rozwi¹za-
nia: znaczna czêœæ Targówka
nie ma kanalizacji. Budownictwo
komunalne praktycznie nie ist-
nieje, podobnie zreszt¹ jak w
ca³ej Warszawie. Trudno za suk-
ces uznaæ TBS – to tylko pewna

proteza, dla bardziej zasobnych
kieszeni. Na budownictwo ko-
munalne s¹ jednak potrzebne
pieni¹dze i to du¿e.

Sk¹d je wzi¹æ?

Chcemy zwiêkszyæ atrakcyj-
noœæ inwestycyjn¹ Targówka. Je-
œli przyjd¹ inwestorzy, przyjd¹
tak¿e pieni¹dze.

Które tereny maj¹ staæ siê
atrakcyjniejsze?

Targówek Fabryczny, a
zw³aszcza Elsnerów.

Czy s¹ ju¿ jakieœ konkretne

plany?

Tak. Jesteœmy po rozmowach
z Zarz¹dem Dróg Miejskich i
w³adzami dzielnicy Praga Po³ud-
nie. Chodzi o przerzucenie dro-
gi nad torami kolejowymi przez
ul. Ksiê¿nej Anny do ul. Wia-
tracznej i w³¹czenie Wiatracznej
poprzez rondo Wiatraczna do
Trasy £azienkowskiej. Dziêki
temu ca³y teren Targówka Fa-
brycznego zosta³by uwolniony
od ruchu ciê¿kich pojazdów i
uzyska³by bezpoœrednie, szyb-
kie po³¹czenie z lewobrze¿n¹
Warszaw¹. Skorzysta³aby na
tym tak¿e Radzymiñska.

Wydaje mi siê, ¿e podobne
plany by³y zwi¹zane z umow¹
w sprawie budowy ZUSOK?

Byæ mo¿e, ale po drodze
gdzieœ siê zapl¹ta³y. Teraz jeste-
œmy ju¿ po rozmowach i s¹dzê,
¿e w tej kadencji powinno siê to
rozpocz¹æ. Obecnie ZDM przy-
gotowuje za³o¿enia dla Rady
Warszawy.

Jak tamte tereny maj¹ byæ
atrakcyjne, jeœli s¹ s³abo

uzbrojone technicznie?

O ich atrakcyjnoœci œwiadczy
nie tylko, ¿e tam w³aœnie powsta-
³y ogromne zak³ady Procte-
r&Gamble czy fabryka STO, ale
Procter naciska na nas o przy-
spieszenie decyzji geodezyj-

nych, gdy¿ chce w s¹siedztwie
zbudowaæ centrum logistyczne
zapasów magazynowych dla
ca³ej Europy....

Tajemnic¹a poliszynela jest,
¿e Pana pasj¹ jest ochrona

œrodowiska....

Jestem chemikiem z zawodu,
a to wi¹¿e siê tak¿e ze œrodowi-
skiem...

... bo chemia truje?

Niekoniecznie. Mo¿na próbo-
waæ pracowaæ tak, by tru³a jak
najmniej. Samo ¿ycie jest szko-
dliwe, a zw³aszcza ludzie, bo
rozwój du¿ych aglomeracji miej-
skich, przemys³ i intensyfikacja
produkcji rolnej s¹ Ÿród³em za-
nieczyszczeñ na wielk¹ skalê..
Nie ma mo¿liwoœci, by ¿yæ i nie
szkodziæ œrodowisku. Mo¿na to
jednak minimalizowaæ, w³aœnie
przez budowê kanalizacji, czy
te¿ takich dróg, na których ruch
bêdzie siê odbywa³ p³ynnie, by
samochody nie sta³y w korkach
i nie tru³y bardziej, ni¿ jest to nie-
uniknione. Od paru lat na Tar-
gówku dzia³a skutecznie pro-
gram zbiórki zu¿ytych baterii i
przeterminowanych leków, bê-
dziemy te¿ staraæ siê zachêcaæ
mieszkañców do segregacji od-
padów. To jednak proces na lata.

Podsumowuj¹c, bo w tej

pierwszej rozmowie przewinê-
³o siê wiele tematów: co na
dziœ jest najwa¿niejsze?

Zdecydowanie budownictwo
komunalne. Lista oczekuj¹cych
na mieszkania i osób, mieszka-
j¹cych w niewyobra¿alnie trud-
nych  warunkach  jest u nas nad
wyraz d³uga.

Taka sytuacja jest jednak od
lat, i to nie tylko na Targówku.
Dotychczas wszystko koñczy-

³o siê na s³owach. Co mo¿na
zrobiæ faktycznie?

Niezbêdna jest jednolita kon-
cepcja budownictwa komunalne-
go dla ca³ej Warszawy. Nie tak,
¿e Œródmieœcie jest bogate, to
postawi wie¿owce, a Targówek
biedny, to powstan¹ baraki.
Obiecujê, ¿e bêdê inicjowaæ i
wymuszaæ dzia³ania. Na dziœ
nasze wydzia³y infrastruktury i
nieruchomoœci  maj¹  wskazaæ
tereny, na których mo¿na by³o-
by takie budownictwo podj¹æ.
Zostanie powo³any interdyscypli-
narny zespó³ fachowców, który
opracuje koncepcje budownic-
twa taniego, a jednoczeœnie za-
pewniaj¹cego okreœlony stan-
dard ¿ycia. Bêdê d¹¿y³ do tego,
by prace zacz¹æ jeszcze w tej
kadencji.

Przy tegorocznym bud¿ecie
to chyba raczej w¹tpliwe?

Na przysz³y rok bud¿et bêdzie
lepszy.

Trzymamy za s³owo.

rozmawia³a Ewa Tucholska

Wa¿ny jest ca³y rozwój
dokoñczenie ze str. 1

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

KREDYTY

BANKOWE

�

�

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

�

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

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)

�

�

�

�

�

�

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o.

ryzyka oko³oporodowego, re-
habilitacji neurologicznej oraz

rehabilitacji narz¹dów ruchu.
Pacjentami zajmuje siê 30-

osobowy personel - specjaliœci

rehabilitacji, neurologii dzieciê-
cej, medycyny fizykalnej, reu-

matologii, psychologii, logope-
dii.

„Marzeniem pracowników i
rodziców naszych dzieci jest

rozbudowa przychodni, utwo-

rzenie ¿³obka, przedszkola in-
tegracyjnego, warsztatów tera-

pii zajêciowej, stworzenie wio-
d¹cego oœrodka komplekso-

wej, wieloprofilowej rehabilita-

cji medycznej dla dzieci i m³o-
dzie¿y” - powiedzia³a Ewa Fi-

biger-Bielska

Nadziejê na realizacjê tych

marzeñ da³ na jubileuszowym
spotkaniu burmistrz Gronkie-

wicz. Placówka na Balkonowej

ma szansê staæ siê pierwszym
w Warszawie kompleksem, w

sk³ad którego wejd¹: przy-
chodnia, szko³a integracyjna i

basen równie¿ dla dzieci nie-

pe³nosprawnych do nauki cho-
dzenia i rehabilitacji. Wizuali-

zacje projektu przedstawi³ jego
autor, Piotr P³askowicki. Reali-

zacja zale¿y od tego, czy Rada

Warszawy uchwali na ten cel
odpowiednie œrodki w bud¿e-

cie.

„Nie ¿a³ujcie pieniêdzy, bo to

inwestycja na przysz³oœæ” -
apelowa³a do w³adz samorz¹-

dowych jedna z pracownic, za-

trudniona w placówce od jej
powstania. Przypomnia³a ona,

¿e przychodnia sprawuje nie
tylko opiekê zdrowotn¹; daje

tak¿e wsparcie rodzicom dzie-

ci niepe³nosprawnych, w trud-
nych dla nich chwilach.

Dziennikarce NGP mówi³y o
tym matki dzieci odbywaj¹cych

tego dnia terapiê. Spotkana w
sali ma³ych dzieci mama nie-

mowlêcia wyra¿a³a wdziêcz-

noœæ za serce okazywane
przez rehabilitantki najm³od-

szym pacjentom i cierpliwe na-
uczanie æwiczeñ do wykony-

wania w domu.Z komplekso-

wej opieki bardzo zadowolona

jest mama 4-letniego Paw³a,

pacjenta Przychodni od 5. mie-
si¹ca ¿ycia. Opiekuj¹ siê nim

psycholog i logopeda, wkrótce

chlopiec znajdzie siê w grupie
terapii zajêciowej. Mama ma

nadziejê, ¿e po przebudowie
pomieszczenia przychodni

bêd¹ wiêksze i z dobr¹ wenty-

lacj¹.                                  K.

Perspektywy dla Balkonowej
dokoñczenie ze str. 1

Rozmowa z burmistrzem Targówka, Romualdem Gronkiewiczem
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spó³ka z o.o.

nowy
skup z³omu
stalowego

atrakcyjne
ceny

tel./fax 679 09 19
0694 483 422

Zabraniecka 4

pon.-pt. 7-15

�

propozycje korekty bud¿etu w
roku bie¿¹cym.

Materia³y te s¹ bardzo dobrze
opracowane od strony technicz-
nej i to jest jedyna dobra wia-
domoœæ.

Niestety inne wieœci s¹ z³e.
Potwierdzaj¹ siê moje najczar-
niejsze przeczucia BUD¯ET
IDZIE W DÓ£. Zgodnie ze sta-
nem na 20 sierpnia bud¿et opie-
wa³ na kwotê 116 500 000.
Obecnie planuje siê jego
zmniejszenie o 3 000 000 ( trzy
miliony nowych z³otych, czyli
trzydzieœci miliardów starych
z³otych) s¹ to œrodki, wobec któ-
rych nie mo¿na przejœæ obojêt-
nie.

Co na Pradze Pó³noc w tym
roku stracimy bezpowrotnie?

√ 330 000 z³ na budowê
studni oligoceñskich – od po-
cz¹tku by³o bowiem wiadomo,
¿e wydatki te zostan¹ pokryte z
Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej; mo¿na by³o wiêc kontynu-
owaæ temat inwestycyjny w
oparciu o posiadane zapisy bu-
d¿etowe i doprowadziæ do bu-
dowy ca³ej infrastruktury na-
ziemnej. A tak na marginesie,
kto przygotowywa³ kosztorysy
tych inwestycji, skoro wy³onio-
no wykonawców, którzy  chcieli
zrealizowaæ te inwestycje za
po³owê zaplanowanej sumy.

√ 2 400 000 na remont uli-
cy Kawêczyñskiej- ca³y szum
skoñczy³ siê na wy³onieniu wy-
konawcy dokumentacji. Z tego,
co pamiêtam, dokumentacja
by³a ju¿ gotowa. Chyba, ¿e
zmieniono odcinek Kawêczyñ-

skiej, który ma byæ przebudo-
wywany. Pierwotne plany doty-
czy³y odcinka od Z¹bkowskiej
do Otwockiej.

√ 16 600 - to kwota
zmniejszenia p³ac i pochodnych
w przedszkolach przy szko³ach
podstawowych – czy nauczy-
cielom wolno jeszcze cokolwiek
odbieraæ?

√ 77 800 zdjêto œrodki na
finansowanie œwietlic szkolnych
– mo¿na by za to chocia¿ kupiæ
sznurki do wieszania kluczy na
szyi dla dzieci pozbawionych
opieki w czasie, gdy ich rodzi-
ce pracuj¹.

√ 100 000 zdjêto z dzia³u
kultura fizyczna i sport – biedni
sportowcy to dobrzy sportowcy
oto nowa idea zastêpcy burmi-
strza Dzielnicy Praga Pó³noc -
magistra Akademii Wychowa-
nia Fizycznego Zdzis³awa Si-
piery.

 Omawiana korekta przewi-
duje te¿ zwiêkszenia wydat-
ków:

• 87 000 szko³y podstawowe,
gdzie minimalne potrzeby sza-
cuje siê na ponad 2 000 000

• 15 000 gimnazja, przy po-
trzebach tak¿e ok. 2 000 000

• 180 000 administracja
oœwiatowa – najwiêksza, ale
czy potrzebna pozycja?

• 133 000 licea na potrzeby
remontowe – dotychczasowe
wykonanie bud¿etu w tym pa-
ragrafie wynosi 20%

Informacje te nie zostawiaj¹
¿adnych z³udzeñ. Bud¿et dziel-
nicy od samego pocz¹tku by³
Ÿle zaplanowany i jest Ÿle reali-
zowany.

 Nie wiem czy zarz¹d dziel-
nicy wnikliwie przestudiowa³
oba dokumenty, bo jeden nijak
nie ma siê do drugiego. Korek-
ta bud¿etu ma zwykle poprawiæ
to, co nie idzie najlepiej, a nie
byæ oderwana od rzeczywisto-
œci. A rzeczywistoœæ jest taka.

Wykonanie inwestycji na

30 czerwca.

• Studnie oligoceñskie - 1
203 600–zaawansowanie
0,01%

• Kawêczyñska - 2 530 000-
zaawansowanie 0% (wypada z
bud¿etu w wyniku korekty)

• Z¹bkowska 11 - 1 000 000
zawansowanie 0% (przetarg
uniewa¿niono)

• Hala sportowa Kawêczyñ-
ska – 4 550 000 zawansowa-
nie 32,3% (kolejny termin chy-
ba szlag trafi i otwarcia hali w
tym roku nie ujrzymy)

Lecz s¹ pozycje, gdzie ju¿ w
po³owie roku wydatkowano
znacz¹c¹ czêœæ bud¿etu. Nie
bêdê czepia³ siê wydatków ad-
ministracyjnych. Najwy¿ej za-
rz¹d z w³asnej kieszeni pokry-
je koszty energii w urzêdzie lub
wy³¹cz¹ pr¹d. Bardziej niepo-
koi mnie to, ¿e w gimnazjach
wykonanie planu osi¹gnê³o
prawie 70% ,co oznacza brak
prawie 2000 000 z³ na pokry-
cie bie¿¹cych potrzeb, w tym
tak¿e pensji nauczycieli (tu wy-
konanie jest ponad 72% -
œwiadczy to o Ÿle zaplanowa-
nym bud¿ecie, od dawna mó-
wili o tym radni SLD).

Niepokoj¹co wygl¹daj¹ rów-
nie¿ pozycje: zakup energii w
szko³ach podstawowych, lice-
ach i ¿³obkach –wydatki na po-
ziomie 62-82%. Grozi to samo,
co w urzêdzie. Lecz gdy do
tego dojdzie s³owo oœwiata sta-
nie siê kpin¹ ( a idzie zima).

Przera¿a mnie jeszcze jed-
no, mianowicie celowe

wstrzymywanie wydatków w
niektórych pozycjach:

♦ Zakupy leków i materia³ów
medycznych – poziom wydat-
ków do 0 do 5%

♦ Zakupy dydaktycznych po-
mocy naukowych i ksi¹¿ek - po-
ziom wydatków  od 12 do 20%.

♦ Z³otówki nie wydano na
pomoc materialn¹ dla uczniów.

♦ Z³otówki nie wydano na

Rzecz o bud¿ecie, czyli o naszej praskiej kasie

Dział Rozdział Paragraf Plan
pierwotny

Wykonanie
 na

30.06.2003
Kwota

do zdjęcia
Uzasadnienie

700
Gospodarka

mieszkaniowa

70005 4300 280 000 58 491 160 000 Obrót
nieruchomościami

zamarł

70095 4300 54 000 1 708 50 000 Zbliża się okres
ochronny i nikt już
żadnej eksmisji nie

wykona
710

Opracowania
geodezyjne

71014 4300 90 000 20 834 50 000 Plany miejscowe
stoją
i tak

750
Administracja

75011 4010 139 679 44 617 50 000 Koszty ewidencji
w II półroczu nie
powinny rosnąć

4011 24 975 6 244 12 000 j.w

4120 3 422 856 2 000 j.w

75022 3030 532 000 237 392 50 000 Diety radnych
chyba nie wzrosną

75 023 4410 80 000 22 797 40 000 Trochę mniej podróży
służbowych

4430 60 000 9 139 40 000 Opłaty i składki
na poziomie

I półrocza

75 054 4300 8 360 0 8 360 W II półroczu nie
będzie żadnego

referendum
751

Urzędy
7510 3030 86 000 80 136 5 000 Referendum

Unijne zostało
zakończone

4210 8 550 5 576 2 974 j.w.

4300 24 476 15 177 9 399 j.w.

801
Oświata

80114 6060 181000 Proponuję
pozostawić
w korekcie

51 000

130 000 Nie potrzeba wymieniać
całego sprzętu

komputerowego

sprawy bezpieczeñstwa.
♦ Z³otówki nie wydano na do-

¿ywianie dzieci.
♦ Z³otówki nie wydano na po-

moc materialn¹ dla uczniów.

♦ Z³otówki nie wydano na po-
moc socjaln¹ dla emerytowa-
nych pracowników oœwiaty

♦ Tylko 9% œrodków wydat-
kowano na przeciwdzia³anie al-
koholizmowi.

 A nie s¹ to du¿e pieni¹dze.
 Generalnie sytuacja w

dzielnicy wygl¹da na I pó³ro-
cze tak:

• Na wynagrodzenia i po-
chodne wydano ponad 57%
œrodków - 34 073197 z³

• Na inwestycje zaledwie
15,96% œrodków- 1 483 349 z³

• Na dotacje dla jednostek or-
ganizacyjnych (biblioteki, Dom
Kultury, DOSiR, œwietlice szkol-
ne itp.) przeznaczono zaledwie
26,28% œrodków -2 020 600 z³

• Wydatki rzeczowe (admini-
stracyjne) 46,58% œrodków - to
jest 16 854 396 z³

£atwo jest krytykowaæ, lecz z
rozs¹dnej krytyki ktoœ powinien
wyci¹gaæ wnioski. Co ja bym
zrobi³ w obecnej sytuacji? Na
pewno nie pcha³bym siê w do-
datkowe wydatki administracyj-
ne

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

• 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

warto wiedzieæ

Kompakt
 P³yta kompaktowa ma ju¿

20 lat. Prace nad ni¹ rozpoczê-
to w latach 70. w firmie Philips.
Ale na rynku pojawi³a siê do-
piero w 1982 r. Ta niedu¿a p³y-
ta o œrednicy 12 cm i gruboœci
1,2 mm odtwarza dŸwiêk z
ogromn¹ precyzj¹. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e nagrania zacho-
wane s¹ w postaci cyfrowej, a
odczyt odbywa siê za pomoc¹
g³owicy laserowej, która emitu-
je strumieñ w kierunku p³yty.
Nie tak doskona³¹ poprzednicz-
k¹ kompaktu by³a p³yta winylo-
wa, któr¹ zaczêto produkowaæ
w 1948 roku.

Kasztany
Okr¹g³e, br¹zowe, g³adkie -

niew¹tpliwie to kasztany s¹
symbolem jesieni. Niewiele jed-
nak brakuje, ¿eby wkrótce ich
nie by³o. Drzewa kasztanow-
ców, niepoprawnie nazywane
kasztanami, atakuje bowiem
szrotówek kasztanowcowia-
czek. Naukowcy ze wszystkich
si³ walcz¹ z tym szkodnikiem.
Jednak na razie nie ma na nie-
go sposobu. Specjaliœci zajmu-
j¹cy siê ochron¹ kasztanow-
ców radz¹ paliæ ich opad³e li-
œcie. W ten sposób mo¿na
przynajmniej ograniczyæ liczeb-
noœæ szrotówka na nastêpny
rok. W Skierniewicach w Insty-
tucie Sadownictwa i Kwiaciar-
stwa opracowano szczepionkê
dla drzew. Wstrzykiwana pod
korê, dociera do liœci i niszczy
larwy szkodnika. Niestety sku-
tecznoœæ tej metody nie po-
twierdza siê ca³kowicie.

Szkoda, bo kasztanowce to
piêkne drzewa! Ich ³aciñsk¹
nazwê aesculus t³umaczy siê
jako „d¹b o jadalnych owo-
cach”, co jest o tyle ciekawe,
¿e kasztanów siê nie je. W
kuchni u¿ywa siê owszem owo-
ce kasztana jadalnego, lecz on
w³aœciwie w Polsce nie roœnie.
Spotykane s¹ u nas dwa gatun-
ki: kasztanowiec bia³y i  czer-
wony. Pierwszy z nich to wyso-
kie, czasem do 25 metrów
drzewo, które przywêdrowa³o
do naszego kraju z Ba³kanów.
Odmiana czerwona jest ni¿sza
i pochodzi z Ameryki Pó³noc-
nej.

Te drzewa o liœciach podob-
nych do ludzkich d³oni nie tyl-
ko œlicznie kwitn¹, ale s¹ tak¿e
cennym lekarstwem. Dawniej
wierzono, ¿e noszone w kie-
szeni kasztany lecz¹ zapalenia
stawów. Sok z m³odych owo-
ców u¿ywano jako olejek do
opalania. Dziœ wyci¹gi z tych
roœlin stosuje w chorobach ¿y³.

Ludmi³a Milc

Certyfikat dla szpitala
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy

Sierakowskiego 13 - jako jedyna tego typu placówka w kraju

- otrzyma³ certyfikat systemu jakoœci ISO 9001:2001.  Uro-
czystoœæ odby³a siê 27 wrzeœnia.

Œmia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e SPKSO, któremu szefuje prof.
Jerzy Szaflik jest najnowoczeœniejszym szpitalem okulistycznym
w Polsce. Szpital dzia³a nieca³e cztery lata, a ju¿ zdoby³ presti¿o-
we nagrody - dwukrotnie zaj¹³ pierwsze miejsce w rankingu szpi-
tali okulistycznych organizowanym przez tygodnik Newsweek
Polska i Towarzystwo Promocji Jakoœci Opieki Zdrowotnej (2002,
2003), w tym roku zas³u¿y³ na Tytu³ Promocyjny „Placówka Me-
dyczna Przyjazna Pacjentowi” nadany przez Œwiatow¹ Fundacjê
Zdrowie - Rozum - Serce. Szpital specjalizuje siê w przeszcze-
pach rogówki. Wysoko wykwalifikowani lekarze i œredni personel
medyczny pracuj¹ na sprzêcie œwiatowej klasy. O SPKSO pisali-
œmy obszernie w jednym z wiosennych wydañ NGP. Serdecznie
gratulujemy ca³emu zespo³owi.                                               (egu)

dokoñczenie ze str. 1

SZTUKA JUBILERSKA I ZDOBNICZA
• NAPRAWY • RENOWACJE • ZAMÓWIENIA

sklep firmowy GALERIA S
ul. Francuska 26
tel.fax 617 12 24
info@stopinski.com

Olga Stopiñska
tel. 0608 164 690

olga@stopinski.com
www.stopinski.com

 OKNA     DRZWI
• okna drewniane Sokó³ka
• okna PCV Aluplast, Thyssen
• okna aluminiowe
• parapety wewnêtrzne

zewnêtrzne<

ocynkowane i powlekane>

dowolne wymiary
KONKURENCYJNE CENY

zapewniamy monta¿

• siatki ogrodzeniowe

„OKROL” Modliñska 342

tel./fax 614-92-14

pon.-pt. 9-17

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ skanowanie do pliku
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kolor od A4 do A0
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk 5 kolorów
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

pon.-pt. 8-17, sob. 9-13.

Zdj¹³bym œrodki - tu patrz ta-

bela.

W ten sposób mo¿na uwol-
niæ 606 750 z³. Na co bym prze-

znaczy³ te œrodki? Z pewnoœci¹

na sfery wydatków, gdzie za-

wansowanie bud¿etu przekra-
cza 60% i grozi niebezpieczeñ-
stwo zatorów p³atniczych. Lecz

za to p³acimy zarz¹dowi dziel-
nicy, ¿eby myœla³ i nie zamie-

rzam go w tej czynnoœci wyrê-
czaæ.

PS 1. Panowie burmistrzo-

wie, obserwujê dramat w wyko-
naniu dochodów w³asnych za I
pó³rocze.

Moim zdaniem, zabraknie
wam na koniec roku oko³o 7
000 000 z³, pomimo zdjêcia z

bud¿etu 3.000.000 z³ w korek-
cie. A braki œrodków nie maj¹-

cych pokrycia bud¿etowego
szacujê na dodatkowe
5.000.000 z³.

PS 2. Nadal proszê myœleæ
nad przywróceniem siedziby
dzielnicowego oddzia³u stra¿y

miejskiej na Pradze Pó³noc.

PS 3. Za festynik dziêkujê w
imieniu mieszkañców Pragi -

by³o mi³o.

Ireneusz Tondera

radny

Województwa Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyjne-

go
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa

zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e w
dniu 15.09.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 462/B/2003 o warun-

kach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji

polegaj¹cej  na rozbudowie  istniej¹cego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego po³o¿onego na dzia³ce ew. nr

44/88 na terenie  obrêbu 4-17-01 przy ul. Brzeziñskiej 15H
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 poœrednictwem
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 za³¹cznika

(ustawa z dn. 9 wrzeœnia 2000r. – 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 wewn. 198, p. 307.
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Na basenie przy ul. £abi-
szyñskiej rozpoczê³a w³aœnie
pracê komisja odbioru koñco-
wego - dowiedzieli siê radni
Targówka na X sesji, 15 wrze-
œnia. Otwarcie obiektu zapo-
wiedziano na pierwsz¹ po³owê
paŸdziernika; mo¿e nast¹pi to
wczeœniej, po uzyskaniu nie-
zbêdnych pozwoleñ. Ile bêdzie
kosztowaæ wstêp, czy bêd¹ bi-
lety ulgowe, grupowe, zni¿ki dla
szkó³, karnety? Na te pytania
nie by³o odpowiedzi, wiêc pad³
wniosek o odrzucenie informa-
cji zarz¹du. Nie uzyska³ jednak
wiêkszoœci w g³osowaniu.

Kolejna „informacja zarz¹du”
nawi¹zywa³a do uchwa³y z 10
czerwca i dotyczy³a zasiedlania
lokali w TBS „Targówek”. Pre-
zes TBS, Jacek Mêcina po-
twierdzi³, ¿e czêœæ mieszkañ
zostanie oddana do dyspozy-
cji zarz¹du dzielnicy. Wyrazi³
nadziejê na przekazanie grun-
tu pod dalsze inwestycje na
200 mieszkañ, z których tak¿e
skorzystaj¹ mieszkañcy Tar-
gówka (na tym terenie s¹ bu-
dynki do rozbiórki, z których
trzeba wykwaterowaæ lokato-
rów).

Odpowiedzialny od niedaw-
na za kontakt z TBS zastêpca
burmistrza Jacek Wojciecho-
wicz uzgodni³ z prezesem TBS,
¿e powo³ana zostanie wspólna
komisja ds przydzia³u lokali.
Czynione bêd¹ starania o wy-
kwaterowanie lokatorów domu
przy ul. Korzona.

Przypomniano jednak, ¿e o
przekazaniu gruntu mo¿e zade-
cydowaæ uchwa³a Rady War-
szawy. TBS jest samodzieln¹
jednostk¹, której dzielnica nic
nie mo¿e narzuciæ. „Same plu-
sy” - podsumowa³ dyskusjê
przewodnicz¹cy rady Maciej
Œwiderski: prezes TBS chêtny
do porozumienia, jest pe³no-
mocnik zarz¹du dzielnicy ds
TBS.

Burmistrz Romuald Gronkie-
wicz przedstawi³ radnym na-
czelników wydzia³ów oraz de-
legatur Urzêdu Dzielnicy Targó-
wek. W 20-osobowym gronie
jest 13 kobiet i 7 mê¿czyzn.
Radni nie mieli do nich ¿adnych
pytañ.

Personalnym sprawom po-
œwiêcona by³a kolejna uchwa-
³a. Do ostatniej chwili niektórzy
radni wahali siê, sk¹d wyjœæ,
gdzie wejœæ. Nie wszyscy pa-
miêtali pe³n¹ nazwê komisji. Po
zmianach, komisje rady praco-
waæ bêd¹ w nastêpuj¹cych
sk³adach:

Komisja Samorz¹du i Ini-
cjatyw Lokalnych: Agnieszka
Kaczmarska, Sebastian Ko-
z³owski, Jerzy Raczyñski, Ma-
ciej Œwiderski, Krzysztof Zalew-
ski.

Komisja Sportu i Rekre-
acji: Tomasz Cichocki, Bohdan
Go³aszewski, Agnieszka Kacz-
marska, Jacek Pu¿uk, Celina
Sierpiñska, Maciej Œwiderski,
Henryk Wiel¹dek.

Komisja Gospodarki Ko-
munalnej: Andrzej Gapys, Syl-
wia Góralska, Hanna Mochec-
ka, Agnieszka Kaczmarska,
Celina Sierpiñska, Urszula
Suzdalcew, Maciej Œwiat³ow-
ski, Henryk Wiel¹dek.

Komisja Oœwiaty, Wycho-
wania i Kultury: Tomasz Ci-
chocki, Bogdan Go³aszewski,

Prawo i Samorz¹dnoœæ (2)

Sebastian Koz³owski, Ewa Maj-
stat, Edyta Sosnowska, Alicja
¯ebrowska.

Komisja Bezpieczeñstwa i
Porz¹dku Publicznego: An-
drzej Kobel, Zbigniew Pocze-
sny, Krzysztof Sirko, Celina
Sierpiñska, Urszula Suzdal-
cew, Maciej Œwiat³owski.

Komisja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Spo³ecznej: Sylwia
Góralska, Witold Harasim, Ewa
Majstat, Hanna Mochecka, Ja-
nina Paszkowska, Piotr Wa-
niek.

Komisja Rozwoju, Inwe-
stycji i Ochrony Œrodowiska:
Tomasz Cichocki, Andrzej Ga-
pys, Bohdan Go³aszewski, Syl-
wia Góralska, Witold Harasim,
Andrzej Kobel, Sebastian Ko-
z³owski, Jan Mamaj, Ewa Maj-
stat,Hanna Mochecka, Janina
Paszkowska, Zbigniew Pocze-
sny, Jerzy Raczyñski, Krzysz-
tof Sirko, Edyta Sosnowska,
Maciej Œwiat³owski, Piotr Wa-
niek, Henryk Wiel¹dek, Krzysz-
tof Zalewski, Alicja ̄ ebrowska.

Do projektu nastêpnej
uchwa³y zarz¹d wniós³ na se-
sji autopoprawkê, a potem au-
tokorektê do autopoprawki.
Rada Dzielnicy pozytywnie za-
opiniowa³a, przedstawion¹
przez skarbnika m.st. Warsza-
wy oraz Biuro Polityki Lokalnej
Urzêdu Miasta, zmianê sposo-
bu finansowania: dochody bu-
d¿etowe z tytu³u czynszu za

najem lokali komunalnych
przez ADK „Bródno” i ADK „Tar-
gówek” zostaj¹ zakwalifikowa-
ne do przychodów w³asnych
ADK. Zmiany wprowadzone
bêd¹ 1 paŸdziernika.

Po wyjaœnieniach skarbnika
urzêdu dzielnicy Targówek i
wczeœniejszych pozytywnych
opiniach komisji bud¿etu i fi-
nansów - rada przyjê³a dwie
uchwa³y, pozytywnie opiniuj¹-
ce zmiany za³¹cznika dzielnico-
wego do bud¿etu miasta War-
szawy na 2003 rok.

K.

Konkurs Wokalny

Euro - Talent
Je¿eli lubisz œpiewaæ i chcesz pokazaæ na co Ciê staæ to:

WeŸ udzia³ w ogólnopolskim konkursie wokalnym i zaœpiewaj.
Wokalistów oceniaæ bêd¹: Krystyna Proñko, Patrycja Markowska, K.A.S.A., Jerzy Grun-

wald, Halina Fr¹ckowiak, Izabela Trojanowska,Tomasz Ga³kowski -kompozytor i aran-
¿er, Katarzyna Szczo³ek-dyrektor agencji artystycznej”Artist Promotion”Tomasz Gra-
bowski-Prezes Polskich Nagrañ”Edition”,Marek Wiernik-Dziennikarz radiowy i telewi-
zyjny, Artur Orzech- Dziennikarz radiowy i telewizyjny.

Nagroda g³ówna - NAGRANIE SINGLA
Zapraszamy profesjonalistów i amatorów.
Uczestnictwo w kategoriach: 12-15 lat, 16-30 lat,  powy¿ej 30 roku ¿ycia.

Zg³oszenia i informacje pod nr.tel.  669-41-79
Organizator: Agencja Artystyczna „Artist Promotion”, patronat  - Firma Fonograficz-

na Polskie Nagrania „Edition”

Prezes oraz Zarz¹d nowo powsta³ego
Stowarzyszenia Dzia³aj¹cego
na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
„HELP”
organizuje

3 paŸdziernika o godz. 18
pierwsze spotkanie, na którym odbêdzie

siê nabór osób niepe³nosprawnych
spotkanie odbêdzie siê

w sali konferencyjnej ratusza
dzielnicy Targówek

ul. Ludwika Kondratowicza 20

W przeprowadzonych wiele
lat temu badaniach pytano lu-
dzi, co zabraliby z p³on¹cego
domu. Wiadomo, ¿e oczywiœcie
na pierwszym miejscu by³y pie-
ni¹dze i bi¿uteria, ale zaraz po-
tem plasowa³ siê sprzêt gospo-
darstwa domowego. A czworo-
no¿ni ulubieñcy rodziny byli
gdzieœ na szarym koñcu, czyli
w istocie nie zostaliby uratowa-
ni z ognia. Czasy siê zmieni³y,
agd nie s¹ ju¿ takim skarbem
jak dwadzieœcia lat temu, ale
czy zmieni³a siê te¿ œwiado-
moœæ ludzi?

Przeprowadzone w 2001
roku badanie na losowo wybra-
nej grupie osób tego nie wyka-
zuje. Otó¿ 20% pytanych trak-
tuje zwierzêta jako domowni-
ków, ale drugie tyle ankietowa-
nych nie ma w tej sprawie ¿ad-
nego zdania. Dla co 10 bada-
nego zwierzê jest tylko pomoc-
nikiem w gospodarstwie. 1/4 re-
spondentów traktuje je jak

Zwierzê nie jest
rzecz¹?

Sesja w³aœciwie rozpoczê³a
siê od 15-minutowej przerwy.
Ten czas potrzebny by³ radcy
prawnemu na ustalenie czy
Anna Dziewulska mog³a g³oso-
waæ podczas X sesji w sprawie
utrzymania w³asnego mandatu
radnej. Radni SLD wnioskowali
w tej kwestii zwracaj¹c uwagê
na fakt, i¿ g³os Anny Dziewul-
skiej we w³asnej sprawie zde-
cydowa³ o utrzymaniu przez ni¹
mandatu. Radca prawny orze-
k³a, ¿e podczas g³osowania nie
dosz³o do naruszenia prawa.

Odpowiedni¹ uchwa³¹ zwró-
cono siê do rady miasta o za-

XIII sesja Bia³o³êki

Interpelacje, interpelacje...
rz¹dzenie wyborów do rad
osiedli i rad so³eckich w zwi¹z-
ku z up³ywaj¹c¹ kadencj¹ czê-
œci z nich. W Bia³o³êce dzia³a
26 tego typu jednostek. Tê
uchwa³ê wymusi³a niejasna
sytuacja, jeœli chodzi o kompe-
tencje rad dzielnic po zmianie
ustroju stolicy. Do rady miasta
wnioskowano równie¿ o wyra-
¿enie zgody na zakup us³ug
zdrowotnych dla dzieci ze ¿³ob-
ka na lata 2004-2005. W Bia-
³o³êce nie ma publicznej przy-
chodni, która mog³aby zapew-
niæ opiekê lekarsk¹ dla dzieci
w wieku do 3 lat, w zwi¹zku z
tym nale¿y ponownie rozpisaæ
konkurs i zawrzeæ now¹ umo-
wê na zakup tego typu œwiad-
czeñ. Przy okazji prezentacji tej
uchwa³y przez burmistrz Lilian-
nê Zienteck¹ rozgorza³a dysku-
sja czy trzydzieœci miejsc w
publicznym ¿³obku jest wystar-
czaj¹ce. Lilianna Zientecka
przypomnia³a, ¿e w publicznym
¿³obku preferuje siê dzieci z
rodzin nisko uposa¿onych, do-
piero w nastêpnej kolejnoœci -
jeœli s¹ miejsca - mog¹ zeñ sko-
rzystaæ maluchy z rodzin za-
sobniejszych. Prezentuj¹c
uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ stanowi-
sko dzielnicy w kwestii prac nad
statutem Warszawy burmistrz
Tadeusz Semetkowski stwier-
dzi³, ¿e nie pojawi³y siê w nim
(stanowisku) ¿adne nowe ele-
menty. W dalszym ci¹gu wyra-
¿a siê zadowolenie z prac nad
statutem, oczekuje siê regula-
cji decentralizuj¹cych w³adzê w
stolicy i rych³ego zakoñczenia
prac kodyfikacyjnych. Przy oka-
zji tej uchwa³y zauwa¿ono, ¿e
w projekcie statutu brakuje jed-
nej dzielnicy ... Bia³o³êki i pod-
pisu radnego Warszawy An-
drzeja Pó³rolniczaka (reprezen-
tuj¹cego w radzie stolicy Bia-
³o³êkê). Obecny na sali radny
zapewni³, ¿e jeœli chodzi o brak
Bia³o³êki to jest to b³¹d w dru-
ku - zostanie poprawiony - a
jeœli chodzi o brak podpisu rad-
nego - by³ na urlopie kiedy two-
rzono kolejny projekt. Kolejna
niezwykle istotna uchwa³a do-
tyczy³a zapewnienia przez mia-
sto œrodków finansowych na
kontynuacjê inwestycji realizo-
wanych przez dzielnicê - wodo-
ci¹g w ulicach Boreckiej i P³o-
chociñskiej, w Marcelinie i Bia-
³o³êce Dworskiej, w ulicy Mo-
dliñskiej i w P³udach oraz bu-
dowa gimnazjum nr 6 przy
Ostródzkiej. Prezentuj¹c
uchwa³ê burmistrz Semetkow-
ski podziêkowa³ radnemu Pó-
³rolniczakowi za wielkie zaan-

ga¿owanie w lobbowaniu na
rzecz tych inwestycji, a ten od-
wzajemni³ siê burmistrzowi
uznaniem za niezwykle profe-
sjonaln¹ prezentacjê inwesty-
cji przed w³adzami stolicy.

Na d³ugiej liœcie odpowiedzi
na interpelacje radnych z po-
przednich sesji znalaz³a siê
m.in. kwestia kosztów zaskar-
¿enia przez Bia³o³êkê ustawy o
nowym ustroju stolicy. Tadeusz
Semetkowski poinformowa³, ¿e
ca³kowity koszt wyniós³ 3,5 tys.
z³, która to kwota stanowi³a wy-
nagrodzenie dla Micha³a Kule-
szy, który reprezentowa³ gminy
przed Trybuna³em Konstytucyj-
nym, a wniosek zosta³ wycofa-
ny ze wzglêdu na orzeczenie
TK o zgodnoœci ustawy war-
szawskiej z konstytucj¹ RP i z
likwidacj¹ samodzielnych gmin
na rzecz powstania sto³ecz-
nych dzielnic. Lilianna Zientec-
ka odpowiada³a na interpelacjê
dotycz¹c¹ reorganizacji klas
trzecich w szkole 118 przy
Leszczynowej. Jak siê okazu-
je, klasy by³y zbyt ma³e liczeb-
nie i trzeba by³o zmniejszyæ ich
iloœæ. I rodzice, i uczniowie
oswoili siê ju¿ z now¹ sytuacj¹,
zaakceptowano decyzjê dyrek-
tora. Radni wys³uchali raportu
o remontach w placówkach
oœwiatowych - nie wiadomo czy
zaoszczêdzone œrodki bêdzie
mo¿na wykorzystaæ, decyduje
miasto. Przetarg na gimnazjum
przy Van Gogha zosta³ roz-
strzygniêty - wybrano najtañ-
szego oferenta, który wykona
inwestycjê za 21 mln z³. Rada
Warszawy nie przyzna³a œrod-
ków na wykonanie siêgaczy
przy ulicy Brzeziny - szkoda, bo
mieszkañcy z³o¿yli siê na wy-
konanie projektu za 20 tys. z³.
Lidia Polit w imieniu grupy rad-
nych z ró¿nych opcji politycz-
nych poprosi³a o relacje ustne
lub pisemne z prac zarz¹du
miêdzy sesjami. Burmistrz Ta-
deusz Semetkowski wyrazi³
zdziwienie t¹ proœb¹ - Informa-

cje s¹ na bie¿¹co przekazywa-
ne, nie mamy ¿adnych tajem-

nic, wydaje mi siê, i¿ rzetelnie

rozliczyliœmy siê z wykonania
bud¿etu za pierwsze pó³rocze

2003. Oczywiœcie za czêœæ za-
dañ to nie my merytorycznie

odpowiadamy. Lidia Polit trwa-
³a przy stanowisku, ¿e raport z
wykonania bud¿etu jest niepe-
³ny i apelowa³a o dyskusjê w tej
kwestii na najbli¿szej sesji.
Przedstawiciele mieszkañców
nowego osiedla w D¹brówce
Wiœlanej zwrócili uwagê rad-
nych na fakt, i¿ 3 tys. miesz-

rzecz, czyli nadal wœród nas s¹
ludzie, którzy z po¿aru uratowa-
liby telewizor a nie psa. Na
szczêœcie czworonogi maj¹ te¿
swoich przyjació³ - to oko³o 30%
odpowiadaj¹cych na ankietê.
Za tysi¹clecia wiernej s³u¿by,
umilania nam czasu, pilnowania
naszego dobytku przed z³odzie-
jami i myszami. Za nieskoñczo-
n¹, czasem wrêcz niezrozumia-
³¹ mi³oœæ docenia je zaledwie
60% ankietowanych!

W staro¿ytnym Egipcie koty
czczono jako œwiête, za ich za-
bicie grozi³a kara œmierci. A je-
œli ulubieniec umiera³ - ca³a ro-
dzina nosi³a po nim ¿a³obê.
Wieki póŸniej w cywilizowanym,
wspó³czesnym pañstwie taki
kot jest przez 24% badanych
uznany za przedmiot a 18% nie
wie jak mo¿na go traktowaæ,
czyli nie m¹ swojego pogl¹du
na temat kota! Ludzie opamiê-
tajmy siê!

LM

kañców (docelowo 5 tys.) jest
odciêtych komunikacyjnie od
miasta. 2,5 km maj¹ do najbli¿-
szej pêtli autobusowej i 1 km
do autobusu jad¹cego bezpo-
œrednio do centrum stolicy. Uli-
ca Aluzyjna nie ma po³¹czenia
z Modliñsk¹, brakuje przejœcia
dla pieszych, biegiem i nieprze-
pisowo trzeba pokonywaæ ru-
chliw¹ i niebezpieczn¹ ulicê.
Przejazd samochodem Odkry-
t¹ i Sprawn¹ graniczy z cudem
- dziury, egipskie ciemnoœci.
Burmistrz Semetkowski przy-
pomnia³, ¿e wyst¹piono do mia-
sta o rozszerzenie tytu³u inwe-
stycyjnego, w którym mia³a siê
zmieœciæ budowa ulicy Spraw-
nej. Inwestycja nie zosta³a po-
zytywnie rozpatrzona przez
miasto - gdyby zdecydowano
inaczej problem by³by rozwi¹-
zany ju¿ w I pó³roczu 2004. In-
westor osiedla, wydzia³ inwe-
stycyjny i przedstawiciele Miej-
skich Zak³adów Autobusowych
debatowali nad wyd³u¿eniem
linii autobusowej - pêtla po-
wsta³aby w pobli¿u osiedla na
40-metrowym pasie, który jest
w³asnoœci¹ MPWiK, ten ostat-
ni nie wyrazi³ jednak zgody - w
dalekiej przysz³oœci ma w tym
miejscu powstaæ kolektor. In-
westor osiedla udostêpni swój
teren, jednak mo¿e siê okazaæ,
¿e na pêtlê autobusow¹ w tym
miejscu nie wyra¿¹ zgody
mieszkañcy osiedla, bowiem jej
bliskoœæ mo¿e byæ wielce
uci¹¿liwa. Na terenie nale¿¹-
cym do MPWiK uci¹¿liwoœæ
by³aby niewielka, có¿ z tego,
skoro przedsiêbiorstwo zacho-
wuje siê jak pies ogrodnika.
Ogromny problem maj¹ dzieci
wêdruj¹ce st¹d 1,5 km do szko-
³y 342. Jak powiedzia³ Tadeusz
Semetkowski potrzebny jest
autobus lokalny - mo¿e
przed³u¿enie linii 101 i autobus
³¹cz¹cy osiedle z miastem, dra-
matycznie potrzebne jest rów-
nie¿ oœwietlenie ulic Aluzyjnej i
Tr¹by.                             (egu)

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
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ci mordowali tak¿e pamiêæ o tych
ludziach, posuwaj¹c siê nawet do
ukrywania przed najbli¿szymi
miejsc pochówku ich synów, bra-
ci, mê¿ów…

Obaj bracia wychowywali siê w
swojej rodzinnej miejscowoœci.
Starszy zd¹¿y³ jeszcze przed wybu-
chem wojny ukoñczyæ Szko³ê Pod-
chor¹¿ych Artylerii im. genera³a Jó-
zefa Bema w Zambrowie, a nastêp-
nie w szeregach 2 Pu³ku Artylerii
Ciê¿kiej walczy³ najpierw przeciw-
ko Niemcom, a nastêpnie broni³
W³odzimierza Wo³yñskiego przed
Armi¹ Czerwon¹. Wziêty do sowiec-
kiej niewoli, uciek³ z transportu,
który zmierza³ do Kozielska (tylko
co setny z polskich oficerów wróci³
¿ywy z ziemi sowieckiej) i powróci³
do rodzinnego Zalesia. Tu wraz z
kilkoma przyjació³mi, prze³o¿onymi
z wojska, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ szeregach Zwi¹zku
Walki Zbrojnej, a nastêpnie po
zmianie nazwy ZWZ – w Armii Kra-
jowej. Wkrótce kierowa³ Kedywem
podobwodu Dêblin – Ryki, podpi-
suj¹c swoje rozkazy pseudonimem
“Orlik”.

Wraz z nim w pracach konspira-
cyjnych bra³ udzia³ jego m³odszy
brat – Lucjan. On przybra³ z kolei
pseudonim “Janusz”. Czym zajmo-
wa³ siê Kedyw, czyli kierownictwo
dywersji Armii Krajowej? Przede
wszystkim zbieraniem informacji,
wywiadem, pomoc¹ w ukrywaniu
siê przed w³adzami okupacyjnymi.
¯o³nierze AK rzadko podejmowali
akcje zbrojne przeciwko Niemcom.
W ten sposób starano siê do mini-
mum ograniczyæ represje Niemców
wobec Polaków.

Aby utrzymaæ siê w tych ciê¿kich
czasach, Bernaciakowie za³o¿yli w
Rykach sklep papierniczy i ksiêgar-
niê. Interes taki pomaga³ tak¿e w
¿yciu konspiracyjnym – nikogo nie
dziwili ludzie wchodz¹cy i wycho-
dz¹cy ze sklepu, jego w³aœciciele zaœ
mogli jeŸdziæ po okolicy udaj¹c, ¿e
s¹ to podró¿e s³u¿bowe. Wkrótce
zakupiono niewielk¹ drukarniê w
Dêblinie. S³u¿y³a ona przede
wszystkim w procesie “legalizacji”
kennkart (dowodów osobistych),
drukowanych przez AK i podpisy-
wanych przez – jak w przypadku
dzia³alnoœci braci Bernaciaków –

nauczycielkê w Dêblinie. Niemiec-
kie Gestapo nie by³o w stanie roz-
ró¿niæ ich od tych prawdziwych,
wydawanych przez s³u¿by okupa-
cyjne.

PóŸnym latem 1943 roku Berna-
ciakowie zostali zadenuncjowani
Gestapo, które otoczy³o ich sklep.
“Orlik” by³ w tym czasie w Dêbli-
nie, Lucjanowi natomiast uda³o siê
wyjœæ z ksiêgarni tylnym wyjœciem.
Pomimo przeszukania sklepu,
domu rodzinnego i obejœcia Niem-
com nie uda³o siê odkryæ zapasów
broni i amunicji zmagazynowanych
tam przez AK. Zapasy te pomog³y
w wyekwipowaniu oddzia³u party-
zanckiego, jaki zosta³ utworzony
przez zdekonspirowanego “Orlika”.
Dowodzeni przez niego partyzanci
zas³ynêli w wielu brawurowych ak-
cjach - m.in. 31 maja 1944 roku
opanowali oœrodek szkoleniowy
Hitlerjugend w Brzozowej. Jego ko-
mendanta zabito w walce, nato-
miast m³odzie¿ puszczono wolno.
Jak wspomina po latach Lucjan
Bernaciak: “Gówniarze strasznie

dokuczali rolnikom…”

Tymczasem wiosn¹ 1944 roku od
wschodu zbli¿a³y siê nad Wis³ê woj-
ska sowieckie. Rz¹d Polski zadecy-
dowa³, ¿e nale¿y przyj¹æ Sowietów
jako goœci na polskiej ziemi. Wyda-
ny zosta³ zatem rozkaz, aby rozpo-
cz¹æ akcjê “Burza” – wyzwalania
polskich miast, zanim wkroczy do
nich Armia Czerwona. Wzi¹³ w niej
udzia³ tak¿e oddzia³ “Orlika”, a w
jego sk³adzie – ju¿ jako dowódca
plutonu, odznaczony za poprzednie
akcje m.in. Krzy¿em Walecznych i
Krzy¿em Zas³ugi z Mieczami - Lu-
cjan Bernaciak.

Niedawno jeszcze partyzanci “Or-
lika”, a w tym momencie ju¿ umun-
durowani ¿o³nierze 15 pu³ku pie-
choty AK, opanowali Ryki, nastêp-
nie ruszyli w kierunku sk³adnicy
uzbrojenia Stawy nieopodal Dêbli-
na, któr¹ zdobyto, a klucze do niej
przekazano armii sowieckiej. Po za-
koñczeniu walk oddzia³ zosta³ przez
“Orlika” rozpuszczony do domów.
Kiedy jednak 14 sierpnia 1944 roku
nadszed³ rozkaz wzywaj¹cy do mar-
szu na pomoc powstañczej Warsza-
wie, bracia odtworzyli oddzia³ i ru-
szyli w kierunku stolicy. Niestety,
wojska radzieckie uniemo¿liwi³y im
dotarcie do Warszawy. Po raz drugi
“Orlik” wyda³ rozkaz o demobiliza-
cji…

Ziœci³y siê jednak najgorsze prze-
widywania Polaków – Sowieci przy-
wieŸli ze sob¹ administracjê z³o¿o-
n¹ z osób mówi¹cych po polsku i
stworzywszy PKWN – Polski Komi-
tet Wyzwolenia Narodowego – prze-
ciwstawili ich prawowitemu rz¹do-
wi Rzeczpospolitej. Jesieni¹ i zim¹
1944 roku Urz¹d Bezpieczeñstwa i
jego sowiecki odpowiednik NKWD
masowo aresztowa³y ¿o³nierzy AK.
Setki zabito, tysi¹ce deportowano
w g³¹b ZSRR. Bernaciakowie nie
pope³nili b³êdu i nie ujawnili siê –
jak niegdyœ przed niemieckim Ge-
stapo teraz ukrywali siê przed So-
wietami…

Samo bierne oczekiwanie nie wy-
starcza³o aktywnym braciom. Ko-
muniœci nie mog¹c poradziæ sobie
ze spo³ecznym oporem, brutalnie
pacyfikowali wsie. W tej sytuacji w
wiosn¹ 1945 roku “Orlik” odtwo-
rzy³ oddzia³ i rozpocz¹³ walkê z no-
wym okupantem. Jego oddzia³ za-
s³yn¹³ jako jeden z najlepszych i
najsilniejszych oddzia³ów party-
zantki antykomunistycznej.

Jak dziœ wspomina Lucjan Ber-
naciak, w lipcu 1945 roku liczy³ on
286 ¿o³nierzy.

W ci¹gu kilku miesiêcy uderzo-
no na areszt UB w Pu³awach uwal-
niaj¹c 107 wiêŸniów, opanowano w
bia³y dzieñ Kock, rozbito ob³awê
NKWD i UB z udzia³em 680 funk-
cjonariuszy. Józef Œlaski, historyk,
autor ksi¹¿ki “¯o³nierze wyklêci”
(najlepszej pracy opisuj¹cej dzieje

partyzantki antykomunistycznej)
napisa³, ¿e w oddziale Bernaciaka
– w którym sam walczy³ – panowa-
³a ¿elazna dyscyplina, za ¿ywnoœæ
zawsze p³acono, a nieliczne eksce-
sy ¿o³nierzy natychmiast karano.

Pamiêæ musi przetrwaæ

Na zdjêciu nasz rozmówca porucznik Lucjan Bernaciak ps. „Janusz”,

poni¿ej  jego ordery i odznaczenia: Krzy¿ Walecznych, Krzy¿ Partyzancki,
Krzy¿ Armii Krajowej, Krzy¿ Zas³ugi. Miniaturki – Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi z

Mieczami, Odznaka Weterana AK, Odznaka Pami¹tkowa 15 pp AK

Ryki, 26 lipca 1944 - na koniu Marian Bernaciak ps. „Orlik”

poni¿ej miejsce, gdzie by³ skrycie pogrzebany

dokoñczenie  na str. 6

ci¹g dalszy ze str. 1
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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

GLAZURA   TERAKOTA

gresy, fugi, listwy

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

�

transport  gratis761-01-13
�

du¿y wybór

niskie ceny

Oddzia³ cieszy³ siê sympati¹
okolicznych ch³opów, wspie-
raj¹cych go na ka¿dym kro-
ku.

Jednak zdarza³y siê i po-
ra¿ki – 26 sierpnia  1945
roku NKWD aresztowa³o Lu-
cjana Bernaciaka. Jak lako-
nicznie wspomina “po moim
aresztowaniu trafi³em po sze-

œciu tygodniach œledztwa w
rêce Wojewódzkiego Urzêdu
Bezpieczeñstwa i zosta³em
wys³any do warszawskiego
wiêzienia na ulicy 11 Listo-
pada, 8 marca 1946 zosta³em
skazany na 10 lat pozbawie-
nia wolnoœci, karê odbywa-
³em w wiêzieniu w Rawiczu,
które opuœci³em amnestiono-
wany 11 paŸdziernika 1951
roku”.

Dopóty, dopóki trwa³a wal-
ka oddzia³u “Orlika”, UB oraz

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

Pamiêæ
musi
przetrwaæ

dokoñczenie ze str. 5

Pami¹tkowy medal z wizerunkiem  poœmiertnym „Orlika”

(awers i rewers)

NKWD przeœladowa³a rodzi-
nê Bernaciaków. Rodzice Lu-
cjana i Mariana ju¿ w mie-
si¹c po “wyzwoleniu” ich
przez Sowietów zostali wy-
rzuceni z domu, a nastêpnie
ob³o¿eni aresztem domo-
wym. W koñcu tak¿e  oni tra-
fili do wiêzienia tego samego,
co ich m³odszy syn – na Pra-
dze, na ulicy 11 Listopada.

Wypuszczono ich po œmierci
“Orlika”.

Major Marian Bernaciak
poleg³ 24 czerwca 1946 r.
ko³o wsi Piotrówek na Lu-
belszczyŸnie. Jego cia³o po-
kazano rodzinie, a nastêpnie
– staraj¹c siê zabiæ tak¿e
pamiêæ po nim – ukryto. Po-
grzebano go tam, gdzie le¿eli
inni skrytobójczo pomordo-
wani przez NKWD i UB – na
Cmentarzu Bródnowskim, w
kwaterze 45 N. Przez dziesiê-
ciolecia by³a tam jedynie

studnia, b³oto, wysypisko
œmieci i szalety. Dopiero w la-
tach siedemdziesi¹tych uda-
³o siê rodzinom pomordowa-
nych dowiedzieæ, gdzie le¿¹
ich bliscy.

Bardzo du¿a w tym dziele
jest zas³uga Lucjana Berna-
ciaka. Gdy w 1951 roku wy-
szed³ na wolnoœæ, zabronio-
no mu powrotu do rodzinnej
miejscowoœci. Zamieszka³ u
krewnych na warszawskiej
Pradze, nie mia³ siê z czego
utrzymywaæ - “dla takich jak
wy pracy nie ma” – us³ysza³.
Po wielu staraniach zosta³

kontyst¹ w nieistniej¹cej ju¿
dziœ rzeŸni na  ulicy Siera-
kowskiego. Gdy tylko otrz¹-
sn¹³ siê z prze¿yæ wiêzien-
nych i przestali go nachodziæ
ubecy, rozpocz¹³ poszukiwa-
nia mogi³y brata. Toczy³y siê
one bardzo powoli – mia³ bo-
wiem przeciwko sobie ca³y
aparat urzêdniczy PRL. Jed-
nak Lucjan Bernaciak nie by³
sam – wspierali go inni ¿o-
³nierze AK, byli wiêŸniowie
polityczni, cz³onkowie ofiar
pomordowanych. Powoli zbli-
¿ali siê do celu. Najpierw w
cmentarnej dokumentacji

znaleŸli zaszyfrowane nazwi-
ska swoich bliskich, potem
dowiedzieli siê, ¿e ofiary ko-
munistów by³y grzebane
“przy studni”, wreszcie od-
kryli, ¿e “przy studni” ozna-
cza kwaterê 45 N.

Po dziesiêciu kolejnych la-
tach usuniêto bezczeszcz¹ce
groby szalety, postawiono
brzozowy krzy¿, który jednak
bardzo szybko zosta³ znisz-
czony przez “wandali”.

Minê³o kolejne dziesiêæ za-
nim upad³ PRL i wyra¿ono
zgodê na zbudowanie “Po-
mnika WiêŸniów Politycz-
nych Straconych w latach
1944 – 1956” Po wielu sta-
raniach i k³opotach pomnik
ods³oniêto 15 wrzeœnia 2001
roku - na zdjêciu powy¿ej.

Lucjan Bernaciak nie spo-
cz¹³ na laurach – nadal pra-
cuje w “Spo³ecznym Komite-
cie Budowy Pomnika” – opie-
kuje siê monumenten na
Bródnie, stara siê upamiêt-
niæ poleg³ych w walce o nie-
podleg³oœæ i suwerennoœæ
Polski – doprowadzi³ miêdzy
innymi do ods³oniêcia w For-
donie tablicy poœwiêconej
miejscowemu wiêzieniu ko-
biecemu. Twierdzi, ¿e taka
praca jest bardzo potrzebna:
“Musimy siê spieszyæ, jest
nas coraz mniej z 8 osób za-
czynaj¹cych kilka lat temu
pracê w Komitecie Budowy
Pomnika zosta³o nas troje…”

T. Paw³owski

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Dzielnicy Praga Pó³noc

zaprasza
na wystawê fotograficzn¹

Praga
w obiektywie Paw³a Elszteina

ul. Skoczylasa 9

wystawa  czynna od 1 paŸdziernika

w godz. 10-18 (do koñca paŸdziernika)

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

Uwaga,

pies szuka w³aœciciela
15/16 wrzeœnia na komendê policji przy ul. Cyryla i Meto-

dego przyb³¹ka³ siê jamnik, krótkow³osy, br¹zowy z do-
mieszk¹ czarnego. Wiek oko³o 3 lat. Na szyi ma aluminiowy
³añcuszek. W³aœciciela prosimy o kontakt z dy¿urnym ko-
mendy. Informacjê przekaza³ nadkomisarz Zbigniew Czesek
tel. s³u¿bowy 603-81-49, 0696-48-20-75 w g. 8-16.
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ul. D¹browszczaków 2

tel.: 618 41 51

618 51 80; 618 64 05

zaprasza
2.10 (czwartek), g.

18 -  Melodie s³onecz-
nych dróg greckich,

cygañskich, rumuñ-

skich, wêgierskich -
koncert w wykonaniu

sióstr Czes³awy i Zo-
fii Rayfer

6.10 (poniedzia³ek),
g. 17.30 Imprezy

krasnoludkowe  -

„Cyrkowa przygoda”

9.10 (czwartek),

godz. 18 Wieczory
kabaretowe - Krzysz-

tof Daukszewicz

14.10 (wtorek), g. 18

Bardowie na Pradze
- Tomek Olszewski

21.10 (wtorek), g. 18
Praskie spotkania z

Gwiazd¹ - Krystyna

Sienkiewicz - Jerzy
WoŸniak - gospodarz

wieczoru

24.10 (wtorek), g. 18

Praskie recitale - „Ra-
doœæ o poranku” -

Marlena Drozdowska

Na ca³ym Zaciszu nie ma tak
piêknego janowca, jak na ul.
Rozwadowskiej u p. Doroty i
S³awomira Kochanowiczów:
kwitnie od wiosny do jesieni,
tworz¹c na œcianie domu pu-
szysty dywan. To on g³ównie
zadecydowa³ o wyró¿nieniu w
konkursie, choæ w ogrodzie cie-
sz¹ oko równie¿ surfinie, bego-
nie, kolorowy wrzos, niecierp-
ki, tuje; jest k¹cik z paprociami
i roœliny bagienne. Pañstwo Ko-
chanowiczowie mieszkaj¹ tu 30
lat, od 3-4 lat zajmuj¹ siê ogro-
dem. Bardzo przydatne okaza-
³y siê stolarskie umiejêtnoœci
gospodarza i chêæ wzbogaca-
nia wiedzy o ogrodnictwie
przez pani¹ domu.

Du¿ym ogrodem (ok. 1500 m
kw.) dysponuj¹ Maria i Zdzi-
s³aw Sasin z ul. Bogumiñskiej.
Maj¹ w nim bardzo du¿o krze-
wów, ponad 100 tui; jest 20-let-
ni bukszpan i niezliczona iloœæ
kwiatów, m.in. olbrzymie, przez
gospodarzy rozmno¿one pelar-
gonie. Pozosta³oœci drzew
owocowych bêd¹ wymieniaæ
na krzewy. Mamy w ogrodzie

ca³¹ gamê barw. Lubimy kolor

czerwieni i bzu- mówi pani Ma-
ria -Jesteœmy pogodnymi ludŸ-

mi. Gdybyœmy byli pesymista-

mi, wszystko nie ros³oby u nas

tak piêknie. Marzy nam siê al-

tanka.

Do tegorocznej, pi¹tej edycji
konkursu „Zacisze w kwiatach”
zg³osi³o siê 60 uczestników.
Rok wczeœniej by³o ich 52, w
2001 r. - 47, w 200O r. - 27, w
pierwszej edycji, w 1999 r. - 26.

Ogród jak marzenieOgród jak marzenieOgród jak marzenieOgród jak marzenieOgród jak marzenie

Celem konkursu jest popra-

wa estetyki otoczenia, popula-

ryzacja amatorskiego ogrod-

nictwa jako mi³ej i zdrowej for-

my relaksu; tworzenie dobrej

s¹siedzkiej atmosfery poprzez

wymianê doœwiadczeñ - mówi
Anna Kuczyñska, przewodni-
cz¹ca jury - Obiekty oceniane

s¹ dwukrotnie z zewn¹trz, bez

uprzedzenia. Chcemy zmobi-

lizowaæ mieszkañców do sys-

tematycznej dba³oœci o czy-

stoœæ i piêkno. Obiekty za-

chwaszczone czy ba³agan na

balkonie obni¿aj¹ koñcow¹

ocenê. Zwracamy równie¿

uwagê na stopieñ pielêgnowa-

nia trawników, stan sanitarny

drzew, czystoœæ przed pose-

sj¹. Na podwy¿szon¹ ocenê

zas³uguj¹ ciekawe kompozy-

cje kwiatowe i roœlinne oraz

wprowadzenie dodatkowych

elementów dekoracyjnych, ta-

kich jak pergole, altany, oczka

wodne.

Zg³oszone obiekty oceniane
by³y w 2 kategoriach: naj³ad-
niejsze ogrody oraz naj³adniej-
sze balkony i tarasy.

I nagrodê, ufundowan¹
przez  burmistrza Targówka
Romualda Gronkiewicza otrzy-

mali pañstwo Krystyna i An-
drzej Fryszkowscy z ul. Lecha
- ogród na zdjêciu; wyró¿nie-
nie przewodnicz¹cego rady
dzielnicy Macieja Œwiderskie-
go - Maria Zalewska z ul. Raj-
munda. Rada Osiedla Zacisze
nagrodê za najpiêkniejszy bal-
kon przyzna³a Alicji i Ma³gorza-
cie Królik z ul. Porannej Bryzy,
nagrodê za naj³adniejszy
ogród - Urszuli Kucharskiej z
ul. Radzymiñskiej. Tu nie ma

przegranych. Ogród, o jakim

marzyliœcie, to zwyciêstwo nad

natur¹ i nad samym sob¹ - po-
wiedzia³ burmistrz, gratuluj¹c

Znów Kowalczyka

Mieszkaniec zaznaczy³, ¿e

pragnie zachowaæ anonimo-

woœæ i nie zdziwi³ siê, ¿e nikt z
lokatorów nie chcia³ z nami roz-

mawiaæ. - Ludzie obawiaj¹ siê
o dach nad g³ow¹, wystarczy,

¿e wielu z nich straci³o pracê w

Daewoo, ¿e maj¹ na utrzyma-
niu dzieci, a ich sytuacja mate-

rialna jest trudna. Wed³ug na-
szego informatora w budynku

nie wykonywano ¿adnych re-

montów, na klatkach schodo-
wych by³o brudno. Jeœli chodzi

o czystoœæ sytuacja poprawi³a
siê dopiero po przejêciu budyn-

ku przez SM Bródno. Trudno

by³o doprosiæ siê o jakiekolwiek
naprawy - przeciekaj¹ce urz¹-

dzenie w ³azience lokator cier-
pliwie wpisywa³ do ksi¹¿ki

usterkowej, urz¹dzenie wymie-

niono dopiero po roku. - Widaæ
by³o, ¿e to urz¹dzenie z odzy-

sku chocia¿ faktura opiewa³a na
nowe. Proszê zobaczyæ w jakim

stanie s¹ okna - stare, wypaczo-

ne. Zim¹ sytuacja jest tragicz-
na - zapowietrzone kaloryfery

ledwo grzej¹, wiatr hula po po-
koju. Czêœæ okien musieliœmy

Wygl¹da na to, ¿e nasz serial o domu przy Kowalczyka 1
nieprêdko siê skoñczy. Tym razem zg³osi³ siê do redakcji

mieszkaniec budynku z informacjami, które czêœciowo zaprze-
czaj¹ otrzymanym przez nas od spó³ki Locaris administruj¹-

cej wie¿owcem do 1 kwietnia tego roku.

zabiæ gwoŸdziami. W czasie wi-

chury w ubieg³ym roku nasi s¹-

siedzi trzymali okna - wiatr po
prostu wypycha³ je z ram. Na re-

mont okien od lat zbieramy fun-
dusz remontowy - 20 z³ miesi¹c

w miesi¹c. Co siê dzieje z tymi

pieniêdzmi? Kiedy w 1999 roku
budynkiem zaczê³a administro-

waæ w imieniu Daewoo spó³ka
Locaris op³aty wzros³y dwukrot-

nie z 360 do 730 z³. Nie posz³y

za tym ¿adne remonty, sytuacja
mieszkañców nie poprawi³a siê

ani na jotê. Zrozumia³e, ¿e
koszty eksploatacji mrówkow-

ców s¹ horrendalne, ale a¿ trud-

no uwierzyæ, ¿e przez tyle lat nie
uda³o siê niczego wyremonto-

waæ. Widzieliœmy budynek przy
Kowalczyka 1, prezentuje siê

doœæ ohydnie, odstrêcza ju¿

sam widok elewacji. Wewn¹trz
jest niewiele lepiej.

Do tematu powrócimy gdy za-
padn¹ - mamy nadziejê - jakieœ

decyzje dotycz¹ce budynku po
spotkaniu rady nadzorczej SM

Bródno.                               (egu)

Zapraszamy
pon.- pt. 11-19, sob. 10-14

Dekor Styl
 tel. 466-01-03

ul. Œwiatowida 49
pawilon 21

poleca
� firanki, zazdrostki

� tkaniny zas³onowe

� karnisze, dr¹¿ki

� akcesoria dekoracji okien

�  ¿aluzje, verticale, rolety

Projektujemy komputerowo

szyjemy dekoracje
montujemy karnisze,

rolety, ¿aluzje

uczestnikom konkursu. Wszy-
scy otrzymali dyplomy i upo-
minki, ufundowane przez
sponsorów: Centrum Zaopa-
trzenia Ogrodniczego z ul. Ra-
dzymiñskiej 245; Leroy Merlin;
PGR Bródno; Superhobby
Market Budowlany OBI; Foto-
express Ma³gorzata ¯ak, ul.
M³odzieñcza 1; Drukarniê An-
drzeja Polaka z ul. Gilarskiej;
Makro Cash and Carry; kwia-
ciarniê „Zacisze”; Irminê Pa-
w³owsk¹ z ul. M³odzieñczej 43;
Leona Wójcickiego - firma Bio-
Art.

Po raz trzeci uroczystoœæ
rozstrzygniêcia konkursu od-
by³a siê w Domu Kultury „Za-
cisze”. W sali koncertowej
przygotowano wystawê zdjêæ
nagrodzonych ogrodów i bal-
konów. Og³oszenie wyników
poprzedzi³ piêkny koncert.
Mieszkanka Zacisza, Jelena
Jesipowa-Gorzelak w towarzy-
stwie Wojciecha Machnickie-

go, przy akompaniamencie
Anargul Ilmanowej-Nie-
dŸwiedzkiej, œpiewa³a roman-
se rosyjskie. Ten gatunek od
dwustu lat fascynuje twórców
i wzrusza s³uchaczy. Jest w

nim szalona mi³oœæ, szalona

têsknota i szalona rozpacz.

Trafnoœæ tej zapowiedzi s³u-
chacze potwierdzili gor¹cymi
oklaskami.

Rada Osiedla Zacisze, na
czele z przewodnicz¹c¹ Ma-
³gorzat¹ Zembrzusk¹, zadba-
³a te¿ o przyjemnoœci podnie-
bienia. W poczêstunku, ufun-
dowanym przez Edytê i Jacka
Cieœlaków, dominowa³y trady-
cyjne wêdliny, z wiejskim smal-
cem oraz owoce, ciasteczka i
soki. Oryginalnym chlebem z
termamixa wzbogaci³a menu
Anna Kuczyñska. Przewodni-
cz¹ca jury ma nadziejê spo-
tkaæ siê z wszystkimi uczest-
nikami konkursu za rok, w ko-
lejnej edycji „Zacisza w kwia-
tach”.                                    K.
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Nie jest ³atwo cieszyæ siê
ze swobody i czasu wolnego,
korzystaæ z nabytej m¹droœci
¿yciowej, gdy nêkaj¹ choro-
by, czêsto osamotnienie lub
dokucza niezrozumienie
wci¹¿ zmieniaj¹cego siê
œwiata.

W tryskaj¹cej m³odzieñcz¹
energi¹ i pe³nej perspektyw
nowoczesnego rozwoju dziel-
nicy Bia³o³êka nie brakuje lu-
dzi w podesz³ym wieku,
zw³aszcza na terenach tzw.
zielonej Bia³o³êki oraz Tar-
chomina Koœcielnego i ¯era-
nia. A ju¿ za lat kilkanaœcie
emeryci bêd¹ stanowiæ istot-
ny procent mieszkañców dzi-
siejszych nowych blokowisk
na Nowodworach, Winnicy
czy Kêpie Tarchomiñskiej.
Jednoczeœnie na dobr¹ spra-
wê nie ma jakiejkolwiek ofer-
ty kulturalno-turystyczno-roz-
rywkowej adresowanej do se-
niorów. Myœlê tutaj o dzia³al-
noœci na wzór znanych w in-
nych czêœciach miasta klu-
bów, organizuj¹cych spotka-
nia z ciekawymi ludŸmi, kon-
certy, przystêpne cenowo i
atrakcyjne programowo wy-
jazdy wypoczynkowe, impre-
zy towarzyskie, wieczorki ta-
neczne, zajêcia terapeutycz-
ne i artystyczne... Byæ mo¿e
sytuacja siê zmieni. Bia³o³êcki
Oœrodek Kultury zapowie-
dzia³ od paŸdziernika br.
utworzenie sekcji seniora. Z
kolei w parafii w P³udach rok
temu powo³ano wspólnotê
seniorów, która ma za sob¹
ju¿ pierwsze przedsiêwziêcia.

Tymczasem jednak nad
wyraz po¿yteczna i godna
uznania jest dzia³alnoœæ za-
inicjowana przez jedn¹ z se-
niorek-emerytek p. Zofiê Gro-
mek - przewodnicz¹c¹ tere-
nowego oddzia³u Polskiego
Zwi¹zku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów – Ko³a Nr 14
w Bia³o³êce Dworskiej. Nie-
strudzona w realizacji zamie-
rzeñ, pe³na zapa³u i znakomi-
tych pomys³ów postanowi³a
zintegrowaæ œrodowisko bia-
³o³êckich seniorów, wyci¹-

gn¹æ ich z domów, z apatii,
niechêci, marazmu, osamot-
nienia  i bezsensu – jak sama
mówi. Oprócz statutowych
celów zwi¹zkowych oraz po-
mocy socjalnej (wspó³praca z
oœrodkiem pomocy spo³ecz-
nej), od dwóch lat p. Zosia ra-
zem z zarz¹dem – Halin¹
Flejszman, Teres¹ Owczarek
i Wand¹ Królikowsk¹ -  poru-

sza niebo i ziemiê, aby za-
chêciæ swoich rówieœników
do aktywnego i twórczego
spêdzania czasu. A niejedno-
krotnie wymaga to niema³ej
pomys³owoœci lub bezpo-
œredniej inspiracji: odwiedzin
w domu czy  telefonicznej roz-
mowy, aby przekonaæ, ¿e
warto bywaæ wœród ludzi.

Tradycj¹ s¹ spotkania “przy
herbatce”, organizowane co
kilka tygodni w Szkole Pod-
stawowej Nr 110, dziêki
uprzejmoœci dyrekcji. Ciesz¹
siê du¿ym zainteresowaniem
– oto na “Po¿egnanie Lata”
13  wrzeœnia przysz³o ponad
50 osób! Mamy mo¿liwoœæ
porozmawiania ze sob¹, po-
wspominania bliskich sercu
minionych czasów, po prostu:
poznajemy siê nawzajem.
Okazuje siê, ¿e nieopodal
mnie mieszka ktoœ, kto mo¿e
po¿yczyæ mi kosiarkê do tra-
wy, od innej osoby dosta³am
przepis na znakomite ciasto
z makiem, znalaz³am wresz-
cie – z polecenia – znakomi-
tego lekarza, z kimœ innym
mogê pojechaæ do teatru.
Razem raŸniej, zw³aszcza
gdy póŸnym wieczorem wra-
ca siê na nasze osiedla z cen-
trum miasta. Co wiêcej, takie
imprezy daj¹ nam równie¿
motywacjê, aby zadbaæ o sie-
bie, o swój wygl¹d: odœwiêt-
nie siê ubraæ, pójœæ do fryzje-
ra... To bardzo wa¿ne dla do-
brego samopoczucia! – mówi
jedna z cz³onkiñ Ko³a.  A ja
lubiê poœpiewaæ! – dodaje
siedz¹ca obok uœmiechniêta
starsza pani. Spotkaniom bo-
wiem towarzysz¹ wystêpy.
Kilkakrotnie goœci³ tutaj mie-
szany chór seniora z Domu

Seniorka seniorom

}
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 dzieci

80 z³>

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

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

Mistrz z Czarnolasu dobrze zna³ blaski i cienie z³otego wieku,
gdy napisa³:

Biedna staroœci, wszyscy ciê ¿¹damy,

A kiedy przychodzisz, to zaœ narzekamy.

Kultury “Zacisze”, prezentu-
j¹c wielog³osowy repertuar
klasyczny, rozrywkowy, kolê-
dowy.  Oprócz popisów ze-
spo³u, za ka¿dym razem
przygotowywane s¹ œpiewni-
ki dla uczestników. Ostatnio,
z racji rocznicy Wrzeœnia
1939 r., rozbrzmiewa³y pieœni
partyzanckie. Mia³em okazjê
akompaniowaæ i widzia³em
wzruszenie i zarazem wielk¹
radoœæ na wielu twarzach;
niejednej osobie ³za zakrêci-
³a siê w oku... Konferansjerzy
– Bo¿ena Komorowska i Ar-

tur Lempart -  odczytywali
równie¿ fragmenty artyku³u z
NGP o “Sierpniowym drama-
cie P³ud”, prezentuj¹cego
nieznane szczegó³y wydarze-
nia z 1944 r., o którym wiele
osób s³ysza³o w dzieciñstwie.

Oczywiœcie zorganizowa-
nie spotkania wymaga fundu-
szy. Ale to nie jest problem dla
energicznej Pani Prezes. Po-
niewa¿ sk³adki cz³onkowskie
nie wystarczaj¹ na wiele, po-
zyskuje sponsorów. Wielkie
serce i zrozumienie okaza³y
w³aœciciele okolicznych skle-
pów – p. Jadwiga Bienias, pp.
Marta i Krzysztof Szczepañ-
scy, p. Ewa Grabowska, któ-
rzy przekazuj¹ s³odkoœci, na-
poje, owoce. Ko³o utrzymuje
równie¿ sta³y kontakt z w³a-
dzami dzielnicy, a w spotka-
niach w szkole przy ul. Boha-
terów zawsze uczestniczy
zastêpca burmistrza Liliana
Zientecka. Samorz¹d pomó-
g³ wydatnie w ubieg³ym roku
podczas przygotowywania
paczek œwi¹tecznych dla
podopiecznych ko³a, znajdu-
j¹cych siê w trudnej sytuacji
materialnej.

Pani Zosia tryska humorem
i optymizmem. Ma w zana-
drzu wiele projektów. Niedaw-
no cz³onkowie ko³a pojechali
autokarem na grzybobranie,
w sierpniu zaœ wybrali siê do
Czêstochowy na powitanie
pielgrzymuj¹cych na rowe-
rach AVETEK i AVE MEN...
Mo¿emy wiêc byæ pewni, ¿e
kolejnych  propozycji nie za-
braknie. Zainteresowani dzia-
³alnoœci¹ ko³a mog¹ uzyskaæ
szczegó³owe informacje pod
numerem telefonu 6142638.

Jednoczeœnie pani Zosia

œpiewa w chórze GOLD OLD
AVE (na zdjêciu), nale¿¹cym
do Muzycznej Rodziny AVE
Parafii Narodzenia NMP w
P³udach, maj¹cej ponad 60-
letnie tradycje. Jedenasto-
osobowy zespó³ skupia rów-
nie aktywnych, pe³nych am-
bicji i radoœci ¿ycia seniorów.
Systematyczne próby, kon-
certy, kilka nagród konkurso-
wych œwiadcz¹, ¿e osoby
starsze przy odpowiednich
warunkach nie tylko potrafi¹
³adnie i poprawnie œpiewaæ,
ale równie¿ potrzebuj¹ zain-

teresowania i przestrzeni do
realizacji.

GOLD OLD AVE – czyli pa-
nie: Barbara Figat, Zofia Gro-
mek, Zofia Kamiñska, Leoka-
dia Koœcielniak, Wanda Kró-
likowska, Alicja £ukasiewicz,
Janina Marchewa, Genowe-
fa Mostowska, Henryka
Or³owska, Kazimiera Szalej i
Barbara W³och – zapraszaj¹
do swojego grona na próby w
poniedzia³ki o godz. 16. Zna-
mienny jest zapis Barbary
W³och w kronice chóru:
Œpiew daje nam ulgê, gdy¿
otwieramy siê wewnêtrznie i
wyœpiewujemy z³e emocje,
które zamkniête w nas i t³am-
szone w skrytoœci truj¹ psy-
chikê i nerwy: œpiew rozwie-
wa smutek! Podczas œpiewa-
nia pobudzaj¹ siê receptory,
które z kolei udra¿niaj¹ po-
szczególne organy we-
wnêtrzne. Mo¿na to nazwaæ
gimnastyk¹ wewnêtrzn¹.
Œpiewaj¹cy cz³owiek ma m³o-
d¹ psychikê, nie wpada w de-
presjê i nie kiœnie!

To chyba najtrafniej ujêta
ca³a tajemnica i sens owych
spotkañ, wycieczek, grzybo-
brañ, koncertów, wyjazdów,
potañcówek i tego, czego du-
sza zapragnie, stanowi¹cych
najlepsz¹ profilaktykê antyde-
presyjn¹.

Có¿, na zakoñczenie wypa-
da zakrzykn¹æ: oby wiêcej ta-
kich seniorek!

Bo cz³owiek nie raz starze-
je siê   w ¿yciu, tylko wiele
razy, ale te¿ wiele razy bywa
m³ody, jak s³usznie niegdyœ
zauwa¿y³a Maria Pawlikow-
ska-Jasnorzewska.

 Bart³omiej W³odkowski

Wio, koniku!
Tu¿ przed wakacjami uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta-

³c¹cych z ul. Toruñskiej zorganizowali festyn „Uratuj ¿ycie” po³¹-
czony ze zbiórk¹ pieniêdzy na wykupienie konia skazanego na
rzeŸ. W czasie akcji zebrano prawie 4,5 tysi¹ca z³otych; sumê
wystarczaj¹c¹ na zakup a¿ dwóch koników.

Siedmioletnia klacz by³a skazana na œmieræ, jej syn, Negr, mia³
zostaæ w gospodarstwie. Chodzi³o nam nie tylko o ratowanie

matki, ale tak¿e o po³¹czenie rodziny. Dziœ klacz i 4-miesiêczny
Ÿrebak, zwany Maleñstwem ¿yj¹ spokojnie w schronisku Tara

ko³o Wroc³awia - mówi  Martyna Karbowiak, pedagog ze szko³y
S.T.O. Umowa z w³aœcicielami Tary - pañstwem Szy³ogalis - by³a

taka, ¿e szko³a daje pieni¹dze na wykup, a oni utrzymuj¹ zwie-

rzêta. Ale myœlimy ju¿ nad nastêpn¹ zbiórk¹, byæ mo¿e po³¹czo-
n¹ z odwiedzinami w schronisku. Chcemy zobaczyæ nasze koni-

ki!

Ludmi³a Milc

Chocia¿ Praga ma ju¿ ponad
350 lat, to tak naprawdê mo¿e-
my jej istnienie liczyæ od mniej
ni¿ dwustu. Po pierwsze, nale-
¿y wspomnieæ straszny dzieñ 4
listopada 1794 roku i rzeŸ Pra-
gi, jakiej dokona³y wojska rosyj-
skiego genera³a Suworowa.
Carscy ¿o³dacy nie tylko wy-
mordowali blisko dziesiêæ tysiê-

cy Pra¿an (uratowali siê nielicz-
ni, wykupieni przez ¯yda
Szmula upamiêtnionego w na-
zwie “Szmulowizna”), ale te¿
spali³y i zniszczy³y ca³e po³a-
cie naszej dzielnicy. Rosjanie
oddali zniszczon¹ Warszawê w
niewolê Prusakom i musia³o
min¹æ dwanaœcie lat zanim wy-
zwoli³y nas wojska cesarza
Francuzów Napoleona Bona-
partego.

Niestety Napoleon lêka³ siê,

Praskie ulice

Stalowa
¿e Warszawa stanie siê ofiar¹
napaœci i rozkaza³ budowaæ for-
tyfikacje. “Budowanie” twierdzy
rozpoczê³o siê jednak od ma-
sowego burzenia. Zniszczono
wówczas wiêkszoœæ murowa-
nych domów na Pradze, pa³a-
ców (tak, tak, niegdyœ by³a to
dzielnica elegancka, pa³aco-
wa…), klasztorów, koœcio³ów,

kamienic. Mo¿na wyobraziæ so-
bie trud i smutek tysiêcy miesz-
kañców Pragi, którzy dopiero
co odbudowali swoje domy po
rzezi Suworowa, a teraz znów
musieli patrzeæ, jak s¹ niszczo-
ne i palone.

Przez pó³ wieku Praga nie
mog³a podnieœæ siê z ruiny.
Dopiero budowa kolei i mo¿li-
woœæ zwi¹zanego z tym zarob-
ku doprowadzi³a do rozwoju
naszej dzielnicy. To, co zacho-

PRACOWNIA

JUBILERSKA

Marek Winiarek
ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

Oferuje

Zapraszamy 10-18
 w soboty 10-13

³añcuszki

krzy¿yki

medaliki

kolczykioraz
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wa³o siê po zniszczeniach wo-
jennych z prze³omu wieków,
nazywane by³o (i po dziœ dzieñ
jest zwane tak samo) “Star¹
Prag¹”, te zaœ tereny, które mia-
sto opanowa³o w 1862 roku  –
po zbudowaniu Kolei Warszaw-
sko – Petersburskiej – to “Nowa
Praga”: na zachód od ulicy Tar-
gowej i na pó³noc od Szmulo-
wizny. Najwa¿niejsz¹ ulic¹ tego
rejonu jest Stalowa.

W jej nazwie upamiêtniono
to, co umo¿liwi³o Pradze rozwój
– kolej i stal. Co prawda ju¿ w
1845 roku z Warszawy wyru-
szy³ do Wiednia poci¹g, ale by³
on niewielki, powolny, awaryj-
ny i – co najwa¿niejsze – bar-
dzo drogi (by³ bowiem przed-
siêwziêciem prywatnym i na-
stawionym na zysk). Musia³o
min¹æ trochê czasu, aby kolej
sta³a siê tañsza, a przede
wszystkim potê¿niejsza, szyb-
sza, sprawniejsza… Pierwsze
osi¹gniêto dziêki temu, ¿e
nowa linia Warszawsko – Pe-
tersburska (koñcz¹ca siê Dwor-
cem Petersburskim – dzisiaj
Wileñskim) by³a lini¹ pañstwo-
w¹, drugie dziêki temu, ¿e do
jej budowy zastosowano zupe-
³nie nowy wynalazek – stal.

Stal to niby nic takiego: stop
¿elaza z niewielk¹ domieszk¹
wêgla. Lecz dziêki tej niewiel-
kiej domieszce stal jest du¿o
bardziej wytrzyma³a ni¿ zwyk³e
¿elazo, mo¿na j¹ tak¿e harto-
waæ (sprawiaæ, ¿e jest sprê¿y-
sta), czy te¿ odpuszczaæ (spra-
wiaæ, ¿e jest doœæ miêkka). Stal
znana by³a ju¿ staro¿ytnym,
którzy wykuwali z niej dosko-
na³e miecze, no¿e i zbroje – po-
noæ najlepsz¹ ze stali by³a “da-
mascenka”, produkowana w

okolicach syryjskiego Damasz-
ku.

Ten “zupe³nie nowy wynala-
zek” z po³owy dziewiêtnastego
wieku, to sposób wytopu stali.
Damasceñska szabla mog³a
kosztowaæ tyle z³ota, ile sama
wa¿y³a. Œredniowieczn¹ zbro-
jê p³atnerze wykuwali dwa –
trzy lata. Stal sprzed 1862 roku
by³a wiêc niesamowicie droga,
a w dodatku produkowana w
bardzo niewielkich iloœciach.
Dopiero technologie dziewiêt-
nastowieczne umo¿liwi³y jej za-
stosowanie na masow¹ skalê:
zaczêto produkowaæ z niej szy-
ny, kot³y, ko³a… D³u¿sze szy-
ny sprawia³y, ¿e jazda po nich
by³a spokojniejsza i szybsza,
wytrzymalsze kot³y umo¿liwia-
³y wytworzenie w nich wiêksze-
go ciœnienia, a tym samym ho-
lowanie ciê¿szych wagonów,
stalowe ko³a zaœ sprawia³y, ¿e
wagony te mog³y byæ du¿o
ciê¿sze…

Dziêki stali kolej zawita³a na
Pragê. Zawita³a dos³ownie, po-
niewa¿ sieæ torów przelotowych
(a przede wszystkim bocznic)
pokry³a ca³¹ nasz¹ dzielnicê.
Wszêdzie tam, gdzie by³y po-
³¹czenia kolejowe, powstawa-
³y fabryki i fabryczki. Fabryki i
fabryczki zatrudnia³y mnóstwo
ludzi, którzy musieli gdzieœ
mieszkaæ. Stara Praga nie mo-
g³a ich ju¿ nigdzie pomieœciæ –
w 1862 roku zaczêto budowaæ
Now¹ Pragê.

Jedn¹ z najwa¿niejszych fa-
bryk by³y zak³ady Towarzystwa
Akcyjnego Warszawskiej Fa-
bryki Stali. Zbudowano je pra-
wie na koñcu Nowej Pragi, po-
miêdzy Szwedzk¹ a liniami ko-
lejowymi. Ulicê, przy której zbu-

dowano tê fabrykê, wnet zaczê-
to nazywaæ “Stalow¹”. Z mia-
sta mo¿na by³o do zak³adów
dojechaæ tramwajem, “osiem-
nastk¹”, a z peryferii - kolejk¹
w¹skotorow¹ (jej stacja koñco-
wa by³a tam, gdzie dziœ mieœci
siê hipermarket). W fabryce tej
produkowano oczywiœcie szy-
ny kolejowe, ³adowane nastêp-
nie na wagony i rozwo¿one po
ca³ym cesarstwie. By³o to bo-
wiem jeszcze przed pierwsz¹
wojn¹ œwiatow¹ i przed odzy-
skaniem przez Polskê niepod-
leg³oœci, gdy Warszawa le¿a³a
w granicach cesarstwa rosyj-
skiego.

Gdy ju¿ odzyskaliœmy nie-
podleg³oœæ, stalowniê przejê³o
Wojsko Polskie i zorganizowa-
³o tutaj Zbrojowniê nr 2 oraz
Centraln¹ Sk³adnicê In¿ynieryj-
n¹. Jeszcze niedawno na tere-
nie dawnej fabryki (oddzielonej
dziœ od alei “Solidarnoœci” ró-
¿owym murem) stacjonowa³a
¯andarmeria Wojskowa, a pa-
mi¹tk¹ po S³u¿bie Uzbrojenia
przedwojennego Wojska Pol-
skiego jest po dziœ dzieñ jej go-
d³o na jednym z budynków, wi-
doczne z rogu Szwedzkiej i
Stalowej.

P.S.
Wyburzenie Pragi z rozkazu

Napoleona nie posz³o jednak
na marne. W 1809 roku, po
przegranej bitwie pod Raszy-
nem, Józef Poniatowski odda³
Warszawê atakuj¹cym Austria-
kom, udaj¹c siê wraz z woj-
skiem na Pragê. Tu powstrzy-
ma³ przeciwnika przed przekro-
czeniem Wis³y i ruszy³ na po-
³udnie wyzwalaj¹c z r¹k au-
striackich pó³ Polski…

T. Paw³owski

Echa po

Echach wiktorii wiedeñskiej...
W poprzednim numerze NGP

pisa³em o uroczystoœci, która
mia³a miejsce w P³udach 19 lat
temu. W niedzielê 15 IX 1984 r.
podczas mszy sprawowanej
pod przewodnictwem ówcze-
snego rektora Seminarium Me-
tropolitalnego ks. pra³. Stanis³a-
wa Kura, Prymas Glemp doko-
na³ konsekracji trzech nowych
dzwonów. Najwiêkszy z nich
poœwiêcono uczczeniu 300.
rocznicy zwyciêstwa króla Jana
III Sobieskiego pod Wiedniem.

Ogrzewamy wêglem i drzewem
– jak bêdziemy przenosiæ wê-

giel? Gdzie zrzuc¹ go dostaw-
cy? – mówi Jolanta Papaczek,
inna mieszkanka nieruchomo-
œci przy K¹tach Grodziskich.
Pozbawieni w³aœciwej drogi do-
jazdowej mieszkañcy monito-
wali gdzie siê da³o – wys³ali na-
wet pismo do prezydenta Lecha
Kaczyñskiego. Minê³y trzy mie-
si¹ce i nic. Na ostatniej sesji
rady dzielnicy Bia³o³êka drama-
tycznie nawo³ywali o sprawie-
dliwoœæ. Tymczasem Stefan So-
snowski nie zwa¿aj¹c na wyrok
s¹du ogradza³ swoj¹ nierucho-
moœæ. – Na pocz¹tku wrzeœnia
zobaczy³am robotników stawia-

j¹cych p³ot i ¿onê radnego So-

snowskiego. Zapyta³am dlacze-
go nie respektuje postanowie-

nia s¹du. Odpowiedzia³a, ¿e to
nie jej, ale mê¿owi s¹d zakaza³

kontynuowania prac budowla-

nych. Takie to jest w³aœnie ro-
zumienie prawa przez rodzinê

Stefana Sosnowskiego. Jeœli
tak pojmuj¹ prawo synowa –

Kargul, podejdŸ no ...
dokoñczenie ze str. 1 radna na Targówku i syn – bur-

mistrz Pragi Pó³noc to mo¿na
tylko pogratulowaæ – mówi Ire-
na D¹browska.

Poprosiliœmy Stefana So-
snowskiego by odpowiedzia³ na
zarzuty s¹siadów. - Nie rozu-

miem o co chodzi s¹siadom -

maj¹ przecie¿ drogê dojazdo-
w¹. To nieprawda, ¿e nie prze-

jedzie ni¹ wóz wywo¿¹cy szam-
bo czy œmieci. Gdyby moi s¹-

siedzi zechcieli przesun¹æ swo-

je ogrodzenie uzyskaliby drogê
szerok¹ na trzy metry. Nie s¹

w³aœcicielami dzia³ki, na której
pobudowali nielegalne budynki

- jest na nie nakaz rozbiórki. Mój

teœæ w dobroci serca da³ tej ro-
dzinie kawa³ek swojej ziemi - te-

raz mieszka tam osiemnaœcie
osób. Jestem szykanowany,

dzieci rzucaj¹ kamieniami w mój

dom, gro¿ono ¿e dom bêdzie
podpalony, a ja nie ujdê z ¿y-

ciem. Z³o¿y³em doniesienie do
prokuratury. To nieprawda, ¿e

budowa³em dalej choæ s¹d mi

tego zakaza³. Moja ¿ona dopil-

nowa³a tylko dokoñczenia bu-
dowy ogrodzenia - ze wzglêdu

na bezpieczeñstwo rodziny.
Najchêtniej wyniós³bym siê

stamt¹d - nasy³aj¹ na mnie nad-

zór budowlany, szykanuj¹ na
ka¿dym kroku. Ale jest to moja

w³asna dzia³ka, w³o¿y³em w bu-
dowê domu tyle pracy. Teraz

mam przestój, nie bêdê móg³

skorzystaæ z ulgi budowlanej,
od przysz³ego roku bêdê p³aci³

wiêcej za materia³y budowlane
bo do 22 proc. wzroœnie vat. Nie

mam zamiaru siê poddaæ, w

przysz³ym tygodniu zak³adam
sprawê przeciwko s¹siadom.

Chcia³oby siê, by jak w kome-
dii Chêciñskiego antagoniœci
padli sobie w objêcia i zakoñ-
czyli spór, ale ¿ycie to nie ko-
media, a tego typu sprawy rzad-
ko koñcz¹ siê happy endem. A
sprawiedliwoœæ po polsku jest
wielce nierychliwa.

El¿bieta Gutowska

TWOJ¥

DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

oszczêdnoœæ do 60%

100% gwarancji

• 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

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

�

�

�

�

• 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

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

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyj-

nego Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa zawiada-
mia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci
usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e w dniu
09.09.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 452/B/2003 o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polega-
j¹cej na budowie linii napowietrznych i kablowych œredniego
napiêcia 15 kV, s³upowej stacji transformatorowej, linii ka-
blowej niskiego napiêcia i z³¹czy kablowych.

Trasa projektowanej linii kablowej SN-15 kV przebie-
gaæ bêdzie w ul. Chlubnej -dz. ew. nr 4/8, trasa projekto-
wanej linii napowietrznej SN-15 kV nad ul. Chlubn¹ - dz.
ew. nr 2/16. S³upowa stacja transformatorowa usytuowa-
na bêdzie na dz. ew. nr 2/13. Trasa linii kablowej niskiego
napiêcia przebiegaæ bêdzie w ul. Chlubnej na wysokoœci
dz. ew. 2/9, 2/10, 2/16 i 2/12. Z³¹cza kablowe usytuowane
bêd¹ na dz. ew. nr 2/13, 2/15, 2/7, 2/4 i 2/3 na terenie obrê-
bu 4-17-04 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 poœrednictwem

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

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje oplata 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.

Nikt wtedy nie zauwa¿y³ (a
przecie¿ wydarzenie obficie opi-
sywa³a prasa), i¿ na “wiedeñ-
skim” dzwonie umieszczono
b³êdn¹ datê bitwy! Byæ mo¿e
owo niedopatrzenie ludwisarza
zamierzano skorygowaæ póŸ-
niej. Jednak do poprawy nie
dosz³o, prawdopodobnie z oba-
wy przed uszkodzeniem instru-
mentu. Do dzisiaj wiêc zamiast
1683-1983 widnieje 1983-1983.
Jedna odwrócona cyfra – typo-
wy “czeski” b³¹d. Niby nic, a jed-
nak...

Czy¿by jakieœ fatum wisia³o
nad owym pamiêtnym osiem-
dziesi¹tym trzecim rokiem w
XVII stuleciu?

Oto podobne przek³amanie
znalaz³o siê dwukrotnie w moim
artykule sprzed dwóch tygodni.
Tym razem cyfry 6 i 8 zamieni³y
miejsce i zamiast daty bitwy
wiedeñskiej – pojawi³ siê rok po-
wstania styczniowego. Oczywi-
œcie treœæ artyku³u, wielokrotnie
odwo³uj¹cego siê do kolejnych
rocznic Wiednia, nie pozosta-
wia³a w¹tpliwoœci, i¿ autor zna
historiê. Choæ swoj¹ drog¹
dziwny zbieg okolicznoœci, ¿e
czytaj¹c “szczotkê” ani ja, ani
korekta redakcyjna nie dopa-
trzyliœmy siê przeinaczenia.

Na szczêœcie tym razem nie-
zawodni okazali siê nasi Czy-
telnicy, którzy w przeciwieñ-
stwie do uczestników uroczy-
stoœci w 1984 r., niemal natych-
miast wypatrzyli b³¹d.

Oj, rozdzwoni³ siê redakcyj-
ny telefon... Bardzo siê z tego
cieszymy i gor¹co dziêkujemy
za Pañstwa reakcjê, która
œwiadczy, i¿ nasza gazeta nie
tylko trafia do wielu r¹k, ale jest
równie¿ uwa¿nie czytana! A to
du¿y sukces w dobie, gdy co-
raz czêœciej w morzu s³owa pi-
sanego, umyka gdzieœ jego

istota i treœæ, nie stanowi¹c ju¿
¿adnej wartoœci. Osobiœcie
mam z kolei wielk¹ satysfakcjê,
i¿ podejmowana przez mnie na
³amach NGP tematyka, notabe-
ne nie nale¿¹ca do ³atwych i
popularnych, spotyka siê z tak
szerokim zainteresowaniem.
Tak oto wynik niezapowiedzia-
nego i niezamierzonego spraw-
dzianu okaza³ siê... rewelacyj-
ny!

Chyl¹c nisko czo³o przed PT
Czytelnikami, z now¹ werw¹
œpieszymy do redakcyjnej pra-
cy, a jednoczeœnie obiecujemy
wnikliwsz¹ korektê.

Bart³omiej W³odkowski

z Zespo³em NGP

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu

postêpowania
Na podstawie art.  61 § 4

oraz art. 10 § ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postêpowania administracyj-
nego (tekst jednolity Dz.U.Nr
98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn.
zm.). W zwi¹zku z art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999
r. z póŸn. zm.)

Prezydent Miasta
Sto³ecznego Warszawy
ZAWIADAMIA
W³aœcicieli i wieczystych

u¿ytkowników nieruchomoœci
usytuowanych wzd³u¿ plano-
wanych inwestycji, ¿e zosta-
³o wszczête postêpowanie
administracyjne na wniosek
DOM DEVELOPMENT S.A. z
siedzib¹  przy ul. Stawki 2  w
Warszawie

w sprawie ustalenia wa-
runków zabudowy i zago-
spodarowania terenu dla in-
westycji polegaj¹cej na  bu-
dowie:

· Osiedla budynków
mieszkalnych jednorodzin-
nych w zabudowie szerego-
wej z gara¿ami, parkingami
wraz z niezbêdn¹ infra-
struktur¹  techniczn¹, ogro-
dzeniem  i portierni¹ na
dzia³ce ew. nr 19/2 w obrê-
bie 4-01-18 przy ul. Odkry-
tej.

pouczenie
Zainteresowanym stronom

s³u¿y prawo zg³aszania wnio-
sków i zastrze¿eñ w terminie
14 dni od dnia otrzymania ni-
niejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelne-
go Architekta Miasta Urzêdu
m. st. Warszawy w Dzielnicy
Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa, tel. 67-67-
670 wewn. 198.

Zawiadomienie lub dorê-
czenie wszczêcia uwa¿a siê
za dokonanie po up³ywie
czternastu dni od publiczne-
go og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul.
Modliñska 197 – parter, na-
przeciw windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).
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ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa
zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e  w
dniu  11.09.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 633/2003r o zatwierdze-
niu projektu budowlanego   wydaniu pozwolenia na budowê
przewodów  wodoci¹gowych  w  drogach  dojazdowych  nr  3  i
4  od  ulicy  Ostródzkiej  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 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
Wojewody Mazowieckiego za poœrednictwem Urzêdu Dzielni-

cy Bia³o³êka Miasta Sto³ecznego Warszawy w terminie 14 dni

od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje oplata skarbowa w wy-

sokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹cznika
(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 Archi-
tekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warsza-
wa, tel. 67 -67 -670 wew. 197, p. 306.

NAUKA
ANGIELSKI - nauka matury
0609-631-186

ANGIELSKI - doœwiadczony lek-

tor (35 lat praktyki) skutecznie
uczy w³asn¹ metod¹ konwersa-
cji w zakresie jêz. literackiego i
potocznego. Egzaminy, matury
FCE 676-73-65

ANGIELSKI nauczyciel Tarcho-

min solidnie 670-39-78

FRANCUSKI - korepetycje, za-
leg³oœci szkolne, egzaminy, ta-
nio, solidnie tel. 670-37-95 (wie-
czorem), 0604-146-222

JÊZYK polski - doœwiadczona
nauczycielka 322-60-32

LEKCJE muzyki (dojazd) tel.

614-28-11

LEKCJE gry na fortepianie na-
uczycielka szko³y muzycznej
670-31-89, 0509-935-459

MATEMATYKA nauczyciel -
0609-419-274

MATEMATYKA, chemia podsta-
wowa, gimnazjum  675-45-66

MATEMATYKA, chemia na-

uczycielka z dojazdem, tanio
888-15-42, 0603-545-518

MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940

MATEMATYKA, ka¿dy poziom
student UW 679-39-11, 053-018-
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 gim-
nazjum, doœwiadczenie w trud-

nych przypadkach kontakt
Agnieszka 0601-323-468

NAUCZYCIEL szko³y muzycz-
nej I i II stopnia udziela lekcji gry
na fortepianie i œpiewu 670-31-
89, 0502-935-459

NIEMIECKI m³oda lektorka 889-

09-08, 0604-843-877

NIEMIECKI, rosyjski studentka
lingwistyki stosowanej UW 0504-
905-200, 889-76-38

TEATR, antropologia kultury,
j.polski (szko³y œrednie -dokto-
rantka UW) 466-0-552

TRENING pamiêci metod¹ Wo-

jakowskich, zajêcia ul. Turmonc-
ka 20  853-55-85, 0609509555

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.

mini og³oszenia
MASA¯E odchudzaj¹ce, kla-
syczne, sauna, solarium £ojew-
ska 12A, 674-12-52

MEDICA - USG, narkoza, sto-

matolog, ginekolog, laryngolog,
chirurg, ortopeda, dermatolog -
wenerolog (krioterapia), urolog
(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra
- akupunktura, internista - bada-

nia profilaktyczne, wizyty domo-
we, bioenergoterapeuta. Pa-
nieñska 4,  619-52-31

NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-

wia i objawach chorobowych,
dobór najskuteczniejszych pre-
paratów wspomagaj¹cych lecze-
nie ul. Trocka 10A, tel. 679-30-
60, 0502-813-252

TATUA¯E, kolczykowanie £o-

jewska 12A, 674-12-52

ZDROWO wyszczupleæ, nisko-
kaloryczna od¿ywka Cambridge
619-74-93

ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angiel-
ski, francuski, niemiecki, rosyj-

ski i inne 619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.

BAWE£NIANE biustonosze,
gorsety, kostiumy pla¿owe - na

miarê 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, elektromechani-
ka, oœwietlenie, grzejnictwo
elektryczne, instalacje. Solid-
nie i tanio. Tel. 756-52-83 i
0607- 598- 527.
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
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA, renowacja futer, ko-

¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.

NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Inde-
sit, Ardo, Candy. Gwarancja

roczna 614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy - w
Bia³o³êce  676-52-25

NAPRAWA pralek, zmywarek
szybko tanio, 670-31-87, 0502-
383-213

SZEWC - naprawa,  618-66-68,

ul. Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin, ul. Pan-
cera 12, czynne 11-19 tel. 0600-
793-375

TAPICERSTWO  811-59-46,
0609-806-695

TRANS BAGA  ̄- przeprowadz-
ki, przewozy dostawczymi 676-

60-69

TRZEPANIE maszynowe i pra-
nie dywanów u Klienta techno-
logi¹ USA 679-79-49

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-

solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe
z gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski

tel. 0507-181-700

POSZUKUJÊ lokalu us³ugowe-
go na Tarchominie do wynajêcia
0603-483-688, 466-22-52

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie  z art. 49 Kodeksu Postêpowania  Administracyjnego

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa
zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e w
dniu 05.09.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 444/B/2003  o warun-
kach  zabudowy  i zagospodarowania terenu  dla inwesty-
cji polegaj¹cej  na budowie gazoci¹gu œredniego ciœnienia
DN 63 PE w ul. St¹giewnej o d³ugoœci ok. 30 m., przy³¹cza
gazowego œredniego ciœnienia DN 32 PE o d³ugoœci ok. 25
m. od gazoci¹gu do budynku magazynowego, punktu re-
dukcyjno – pomiarowego o przepustowoœci 40 m3/h oraz
instalacji gazowej  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 pra-
sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê-

ka 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 poœrednictwem

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 za³¹cznika

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

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹  ww. Decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 War-
szawa, tel. 67-67-670 wewn. 198, p. 307.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, ¿e w Delega-
turze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st. War-
szawy w Dzielnicy Bia³o³êka zasta³o wszczête postêpowa-
nie administracyjne na wniosek STOEN S.A. Rejon Energe-
tyczny Praga -Pó³noc w sprawie zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i wydania pozwolenia na budowê linii kablo-
wej SN -15 kV w ulicy Bruszewskiej dz. nr ew. 56 z obrê-
bu 4-07-18 oraz 35/1, 35/2, 36 i 41 z obrêbu 4-07-08

pouczenie:
Stronom zainteresowanym s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia-
³o³êka, ul. Modliñska 197 03-122 Warszawa, tel. +22/6767670
fax. +22/6767670 wew. 231.

ZAWIADOMIENIE
o  wszczêciu  postêpowania
 Na  podstawie art. 61 §   4  Kodeksu  Postêpowania  Admi-

nistracyjnego oraz  stosownie  do  art. 32 ust. 1 i ust. 2  ustawy
z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  Ochrony  Œrodowiska  (Dz.
U. z 2001 r.  Nr 62, poz. 627)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, ¿e  zosta³o wsz-
czête postêpowanie  administracyjne na wniosek p. Joanny
Soko³owskiej i p. Adama Remiszewskiego  z  dnia   27-02-
2003 r., z³o¿onego w dniu   28-02-2003 r.   w sprawie  o ustale-
nie  warunków  zabudowy  i zagospodarowania  terenu  dla
inwestycji  polegaj¹cej  na  budowie: stacji  tankowania
gazem   LPG, budynku socjalnego dla obs³ugi stacji, sani-
tariat TOI-TOI na dz. nr  9 przy ul. G³êbockiej z obrêbu  4-
16-38  w Dzielnicy  Bia³o³êka  m. st. Warszawy

Zainteresowanym  stronom  s³u¿y prawo zg³aszania  wnio-
sków  i zastrze¿eñ w terminie  14 dni od  dnia  otrzymania
niniejszego  zawiadomienia, w Delegaturze Biura  Naczelnego
Architekta Miasta  Urzêdu  m. st. Warszawy w Dzielnicy  War-
szawa – Bia³o³êka, Urz¹d  Dzielnicy  Warszawa – Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,  03-122   Warszawa, tel. 676-76-70 fax:
676-60-90

Zawiadomienie lub dorêczenie  wszczêcia   uwa¿a  siê za

dokonane  po up³ywie   czternastu  dni od  publicznego  og³o-

szenia  w prasie  i na tablicy  og³oszeñ  w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka  ul. Modliñska  197 – parter, na  przeciw

windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Na podstawie art.  61 § 1 i 4 Kodeksu Postêpowania Admini-

stracyjnego 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 Sto³ecznego Warszawa
Zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci  usytuowanych  wzd³u¿ planowanej  inwestycji, ¿e w
dniu 24.09.2003 r. wyda³ Decyzjê Nr 485/B/2003  o warun-
kach  zabudowy  i zagospodarowania terenu  dla inwesty-
cji polegaj¹cej  na przebudowie odcinka oko³o 110 m ga-
zoci¹gu wysokiego  ciœnienia DN 400 relacji Rembelszczy-
zna – Huta Warszawa na dzia³ce ew. nr 17/1 przy ul. Kêpa
Tarchomiñska   na terenie obr. 4-01-27  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 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 poœrednictwem

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 za³¹cznika

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

Osoby, które s¹  stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹  ww. Decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy  Bia³o³êka,
Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 War-
szawa, tel. 67-67-670 wewn. 198, p. 307.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zwi¹zku z art. 10 § 1 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
z a w i a d a m i a, ¿e w Delegaturze Biura Naczelnego

Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³ê-
ka zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne na wnio-
sek Wydzia³u Infrastruktury Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warsza-
wy w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wyda-
nia pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego w
ulicach: Majorki (na odcinku od ulicy Waligóry do ulicy
Bohaterów), ¯yrardowskiej (na odcinku od ulicy Zegaryn-
ki do ulicy Zio³owej), Waligóry (na odcinku od ulicy Zio³o-
wej do ulicy Zegarynki) w Warszawie.

Pouczenie:
Stronom zainteresowanym 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. Mo-
dliñska 197  03-122 Warszawa, tel. +22/ 6767670 fax. +22/
6767670 wew. 231.

WYNAJMÊ pokój Grochowska
670-39-78

WYNAJMÊ mieszkanie 63 m2
komfort, metro, S³u¿ew 670-39-

78

WYNAJMÊ kwatery 2-3-osobo-
we przy Modliñskiej tel. 0608-
357-302

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw -

z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48

KREDYTY gotówkowe i gospo-
darcze, leasing, windykacja d³u-

gów z dzia³alnoœci gospodar-
czej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.
870-27-83, 810-10-01 do 9 wew.
433

MOTOCYKLE przezimujê 614-
88-51

WYPO¯YCZALNIA elektrona-

rzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szli-
fierki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

PRACA
DO pozyskiwania reklam  praso-

wych 0504-008-424
5-miesiêczna Zuzia szuka nia-
ni Tarchomin 329-45-91
KRAWCOW¥ cha³upniczkê za-
trudniê 0605-280-942

OPIEKUNKA do dziecka lub
sprz¹tanie 0608-223-049
WYKONAM strony www 0605-
037-515



nowa gazeta praska 11

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawa
Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieruchomoœci

usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e  w dniu  11.09.2003 r.
wyda³ Decyzjê Nr 634/2003r o zatwierdzeniu projektu budowlane-
go   i wydaniu pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego
DN 150 mm  L = 977,0m  w  ulicy  Kobia³ka  na  odcinku  istniej¹ce-
go wodoci¹gu  do ulicy  Olesin.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonanie 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¿ pla-

nowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie od decyzji do Wojewody Mazo-
wieckiego za poœrednictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka Miasta Sto-

³ecznego Warszawy w terminie 14 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje oplata skarbowa w wysokoœci

5,00 z³ od podania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹cznika (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 Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel. 67 -67 -670 wew. 197, p.
306.

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania

Na podstawie art.  61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjne-
go (tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn.
zm.)  oraz Art. 59 ust. 1  oraz art. 86  z dnia 27 marca 2003
r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80  poz. 717.)

W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.)

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

usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek  p.
Andrzeja  Kêchierskiego w sprawie ustalenia warunków
zabudowy  dla inwestycji polegaj¹cej na  budowie:

· Sieci gazowej o d³ugoœci ok. 900 m wraz z przy-
³¹czami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Brzeziñskiej, £uczy-
wo, Dwusiecznej, Jab³oni, Szamotulskiej, Henrykow-
skiej, drogi bez nazwy  stanowi¹cej dzia³kê ew. nr 43/
17 oraz ul. Mehoffera w Warszawie

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wnio-

sków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczel-
nego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dziel-
nicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska
197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za

dokonanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-
szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw

windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

ZAWIADOMIENIE
o wszczêciu postêpowania

Na podstawie art.  61 § 4 oraz art. 10 § ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjne-
go (tekst jednolity Dz.U.Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póŸn.
zm.)  oraz Art. 59 ust. 1  oraz art. 86  z dnia 27 marca 2003
r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80  poz. 717.)

W zwi¹zku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póŸn. zm.)

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

usytuowanych wzd³u¿ planowanych inwestycji, ¿e zosta-
³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek TE-
LEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. Pion Sieci Region Cen-
tralny z siedzib¹ przy ul. Wolumen 11 w Warszawie

W sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na  budowie:

· Kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami ka-
blowymi  oraz telekomunikacyjnych s³upków  kablo-
wych na dzia³kach ewidencyjnych  o numerach 18/1 i
21/91 na terenie obrêbu 4-05-15 po³o¿onych przy ul.
Czo³owej

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zg³aszania wnio-

sków i zastrze¿eñ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia, w Delegaturze Biura Naczel-
nego Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dziel-
nicy  Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy   Bia³o³êka, ul. Modliñska
197, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670 wewn. 198.

Zawiadomienie lub dorêczenie wszczêcia uwa¿a siê za
dokonanie po up³ywie czternastu dni od publicznego og³o-

szenia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu

Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciw
windy (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

z tej okazji odbêdzie siê wielki festyn sportowo-rekreacyjny.
Tego dnia drzwi wszystkich naszych obiektów bêd¹ otwarte.
Mieszkañcy i goœcie bêd¹ mogli bezp³atnie skorzystaæ z p³y-
walni, hal sportowych, boisk, kortów i œciany wspinaczko-
wej.

BOS - Œwiatowida
9.00-10.30 - gry rekreacyjne w tenisa sto³owego, siatkówkê,
koszykówkê (hala)
9.00-17.00 - zajêcia w si³owni
10.00-10.30 -  pokaz aqua areobiku (p³ywalnia)
10.30-14.00 -  maraton areobiku (hala)
12.00-12.30 - uroczystoœæ jubileuszowa i tort (hala)
12.30-13.00 - pokaz tañca towarzyskiego, pokaz karate (hala)
14.00- 14.30 - pokaz aqua aerobiku (p³ywalnia)
14.00-17.00 - gry rekreacyjne w tenisa sto³owego, siatków-
kê, koszykówkê (hala)
16.00-16.30 - pokaz aqua areobiku (p³ywalnia)
10.00-16.00 - ocena umiejêtnoœci p³ywackich, pomiar czasu
na dystansie 25 i 50 m

BOS - Strumykowa
9.00-17.00 - gry rekreacyjne w tenisa sto³owego, siatkówkê,
koszykówkê (hala)
9.00-17.00 - zajêcia na œciance wspinaczkowej, pokazy wspi-
naczki
10.00-14.00 - inauguracja Ligi Pi³karskiej AGAPE Bia³o³êka
14.00-17.00 - gry rekreacyjne w pi³kê no¿n¹na boisku pi-
³karskim
9.00-17.00 - sauna i masa¿

BOS - Picassa
9.00-17.00 - gra rekreacyjna w tenisa ziemnego

ZAWIADOMIENIE

o  wszczêciu  postêpowania
 Na  podstawie art. 61 §   4  Kodeksu  Postêpowania  Administracyj-

nego oraz  stosownie  do  art. 32 ust. 1 i ust. 2  ustawy  z  dnia  27
kwietnia  2001 r.  Prawo  Ochrony  Œrodowiska  (Dz. U. z 2001r  Nr 62,
poz. 627 )

Prezydent m. st. Warszawy
ZAWIADAMIA,  ¿e  zosta³o wszczête postêpowanie  administracyj-

ne na wniosek p. Roberta  Szydlika z  dnia   2-04-2003 r. z³o¿onego w
dniu   03-04-2003 r  w sprawie  o ustalenie  warunków  zabudowy  i
zagospodarowania  terenu  dla inwestycji  polegaj¹cej  na  budowie:
stacji  tankowania  gazem   p³ynnym  do  zasilania  pojazdów  sa-
mochodowych po³o¿onej  przy ul. P³ochociñskiej  108, dz. nr  29/ 2
z obrêbu  4-16-10  w Dzielnicy  Bia³o³êka  m. st. Warszawy

Zainteresowanym  stronom  s³u¿y prawo zg³aszania  wniosków  i
zastrze¿eñ w terminie  14 dni od  dnia  otrzymania  niniejszego  zawia-
domienia, w Delegaturze Biura  Naczelnego Architekta Miasta  Urzêdu
m. st. Warszawy w Dzielnicy  Warszawa – Bia³o³êka, Urz¹d  Dzielnicy
Warszawa – Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,  03-122   Warszawa, tel.
676-76-70  fax: 676-60-90

Zawiadomienie lub dorêczenie  wszczêcia   uwa¿a  siê za  dokonane

po up³ywie   czternastu  dni od  publicznego  og³oszenia  w prasie  i na
tablicy  og³oszeñ  w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka    ul. Modliñ-

ska  197 –  parter, na  przeciw    windy (licz¹c od daty ostatniego og³o-
szenia).

Jednoczeœnie zawiadamiamy, ¿e równie¿ 4 paŸdziernika w godz. 8-14
w obiekcie przy ul. Œwiatowida 56

odbêdzie siê dla mieszkañców Bia³o³êki tzw. BIA£A SOBOTA
zorganizowana we wspó³pracy z Publicznym Zak³adem Opieki Zdrowotnej Warszawa-Bia³o³êka.

Tego dnia realizowane bêd¹ bezp³atne badania diagnostyczne bez skierowania. Lekarze sprawdz¹: poziom

cukru, EKG, dno oka, skontroluj¹ ciœnienie œródga³kowe oraz gêstoœæ koœci. Ponadto bêdzie mo¿na uzyskaæ

poradê specjalistyczn¹: kardiologiczn¹, okulistyczn¹, dermatologiczn¹, reumatologiczn¹ i internistyczn¹.

Jedyn¹ us³ug¹ odp³atn¹ bêdzie densytometria - za ulgow¹ cenê 5 z³ od osoby.

Bia³o³ecki Oœrodek Sportu
zaprasza mieszkañców Bia³o³êki

na 5 urodziny

4 paŸdziernika

w godz. 9-17

25 wrzeœnia, na ¿erañskiej œluzie im. T.
Tillingera odby³ siê pokaz ratownictwa wy-
sokoœciowego. Pokaz przygotowa³a nowo
powsta³a Grupa Interwencyjno - Ratownicza
warszawskiego WOPR. W trakcie pokazu

zainscenizowano kilka sytuacji ratunkowych.
Woprowcy zje¿d¿ali po linie przymocowa-
nej do przês³a œluzy ratuj¹c cz³owieka uwiê-
zionego na ³odzi a nastêpnie holowali do
brzegu uszkodzon¹ ³ódŸ, która uleg³a sa-

mozapaleniu. Ruszyli z pomoc¹ robotniko-
wi, który pracuj¹c na moœcie uleg³ wypad-
kowi, oraz zaprezentowali tzw. kolejkê tyrol-
sk¹, czyli zjazd po 100 metrowej linie roz-
piêtej miêdzy mostem a œluz¹.

Grupa Interwencyjno - Ratunkowa to po-

mys³ na ratownictwo zintegrowane, ka¿dy z
ratowników posiada umiejêtnoœci w zakre-
sie technik wspinaczkowych, udzielania po-
mocy medycznej oraz posiada patent ster-
nika motorowego - grupa przygotowana jest

do prowadzenia akcji na wodzie, mostach,
jak i w wysokich budynkach.

Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³ Od-
dzia³ Terenowy Agencji Mienia Wojskowe-
go w Warszawie. O udziale Agencji w przed-
siêwziêciu zdecydowa³a sama idea utworze-

nia grupy interwencyjno - ratunkowej
WOPR. Agencja jest w posiadaniu obiektów
nadbrze¿nych, do których zaliczyæ mo¿na
m.in. Twierdzê Modlin - najwiêksz¹ w tej
czêœci Europy twierdzê rzeczn¹, co cieka-

we bêd¹c¹ równie¿ kolebk¹ Polskiej Mary-
narki Wojennej w 1918 roku. Agencja, która
sama dysponuje specjalistycznym sprzêtem
wodnym, wykorzystywanym wczeœniej przez
wojsko m.in. pontonami, ³odziami motoro-

wymi i elementami mostów, patronuje idei
niesienia pomocy przez ochotników wypo-
sa¿onych w profesjonalny sprzêt ratunkowy.

WOPR w akcji
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CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT

DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

W ofercie drzwi: suwane
sk³adane

rozwierane
przejœciowe

dawny BESAR

tel. 679-29-19, 0601-99-14-85

200 kolorów

RAL

zapraszamy

pon.-pt. 9-17, sob. 9-14

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne
50 kolorów

sadzenie pól nadziei

odbêdzie siê  przed ratuszem Dzielnicy Targówek

ul. Kondratowicza 20

z udzia³em burmistrza Romualda Gronkiewicza

zapraszamy

PrzyjdŸ i zasadŸ ¿onkila
stañ siê czêœci¹

pola nadziei
patronat honorowy objêli: Ks. Bp Kazimierz Romaniuk,
Burmistrzowie, Prezydenci, Wójtowie Dzielnic, Miast i

Gmin: Bia³o³êka, Praga Pó³noc, Praga Po³udnie, Tar-

gówek, Halinów, Legionowo, Marki, Nieporêt, Sulejó-
wek, Wawer, Weso³a, Z¹bki, Zielonka

W czasie trwania akcji 4 paŸdziernika 2003 - 16 maja 2004 r.)
w³¹cz siê do organizacji imprez lub zbiórek na rzecz

Hospicjum - wrzuæ datek do skarbonki kwesty lub przeka¿
wp³atê przelewem: Bank PKO BP IV O/Warszawa
09-10201042-122761658, Hospicjum Domowe

ul. Tykociñska 27/35, 03-545 Warszawa,
tel. 679-67-00, 679-68-85, 679-68-48

e-mail:hospicjum@marianie.pol.pl

¿onkil
to miêdzynarodowy symbol

nadziei
dla ludzi chorych na raka

i ich rodzin

Patronat medialny: Nowa Gazeta Praska, Niedziela, Radio Praga Plus

DEZYNSEKCJA

DERATYZACJA

czyszczenie dywanów

RADIX
tel./fax 679-79-49
0605-325-849

Stowarzyszenie
 Hospocjum Domowe

PrzyjdŸ i zasadŸ ¿onkila

4 paŸdziernika, godz. 104 paŸdziernika, godz. 10

Dyplom z tym zaszczytnym

tytu³em nasza redakcja otrzy-
ma³a 27 wrzeœnia w czasie pik-

niku ekologicznego pod has³em

„Pomó¿my bezdomnym zwie-
rzêtom”  w „Weso³ym Pêdzel-

Og³oszenia do naszej gazety przyjmuj¹
*  redakcja 618-00-80 ul. ksiêdza Ignacego K³opotowskiego 15 lokal 2
   pon. 14-18 od wtorku do pi¹tku 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

nastêpna gazeta uka¿e siê 15 paŸdziernika
Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Jagoda Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿
elektroniczny, skanowanie, zdjêcia i obróbka Maciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie zamówionych nie

zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem  Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych
nie odpowiadamy.

Redakcja i biuro og³oszeñ:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2
tel./faks 618-00-80, tel. 618-24-38  czynne - pon. w godz. 14-18, od wtorku do pi¹tku 10-14
dla tekstów e-mail  ngp@zigzag.pl    dla reklam i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl

nowa gazeta praska

Przyjaciel Przedszkola
ku” na Bia³o³êce. Przedszkola-

ki bawi³y siê z doroœlakami. By³y
wspólne tañce i œpiewy, rysowa-

nie, gry sportowe, loteria fanto-

wa, zabawy z clownami oraz
pyszne smako³yki, przygotowa-

ne przez mamy. Cyrkowy wy-
stêp Psotki  by³ form¹ podziê-

kowania za pomoc, jak¹ zwie-

rzêtom, szczególnie pieskom,
organizuj¹ przedszkolaki z „We-

so³ego Pêdzelka”. Ca³y dochód
z loterii i kwesty zostanie prze-

kazany schronisku dla zwierz¹t

w Legionowie.

4 paŸdziernika, z okazji

Œwiatowego Dnia
Zwierz¹t ustanowionego

w rocznicê œmierci

œw. Franciszka, miesiêcznik
“Cztery £apy” organizuje
imprezy Parada psów

 i Imieniny psiaków.

Has³o przewodnie imprez
brzmi: Mi³oœæ, szacunek

i dba³oœæ o zwierzêta.

Miêdzy godz. 10.00-10.45

AlejamiUjazdowskimi przej-
dzie parada psów. Po raz pierw-

szy mi³oœnicy zwierz¹t z War-
szawy w tak wyj¹tkowy sposób

zamanifestuj¹ przyjaŸñ ³¹cz¹c¹

cz³owieka z psem. W radosnym
pochodzie ulicami Warszawy

weŸmie udzia³ oko³o  200 wla-
œcicieli z psami. Bêd¹ to psy

reprezentuj¹ce poszczególne

rasy zarejestrowane w polskiej
ksiêdze kynologicznej oraz kun-

delki. W³aœciciele psów to oso-
by doœwiadczone w pracy z

psami: uczestnicy kursów szko-

lenia psów, wystawcy, hodow-
cy, cz³onkowie klubów, lekarze

weterynarii oraz instruktorzy
szkolenia psów. Przewidujemy

równie¿ udzia³ psów policyjnych

i celnych wraz z przewodnika-
mi, psy zajmuj¹ce siê dogote-

rapi¹ oraz przedstawicieli Klu-
bu Corgi. Bêdzie równie¿ gru-

pa aktorów z psami. Uczestni-

cy pochodu o godz. 11.00 do-
tr¹ na Agrykolê, gdzie roz-

poczn¹ siê Imieniny psiaków.
Przygotowujemy wiele atrakcji.

Ka¿dy otrzyma kawa³ek imieni-

nowego tortu. Wró¿ka powie
chêtnym, co ich kochany zwie-

rzak myœli o swoim panu. Dzie-
ci bêd¹ mog³y upodobniæ siê do

swoich piesków, maluj¹c sobie

buzie. Obêdzie siê pokaz agili-
ty. Nie zabraknie innych konkur-

sów i zabaw, a na koniec zrobi-
my sobie pami¹tkowe zdjêcia

ze swoimi pupilami. Psy otrzy-

maj¹ od sponsora imieninowe
prezenty-niespodzianki.

W trakcie imprezy na Agrykoli
o godz. 13 delegacja mi³oœni-

ków zwierz¹t wrêczy prezyden-
towi Warszawy Lechowi Ka-

czyñskiemu petycjê dotycz¹-

c¹ powstania w Warszawie Po-
mnika Szczêœliwego Psa. Na-

st¹pi uroczyste ods³oniêcie
makiety-symbolu pomnika. Ju¿

kilka miast w Polsce odda³o

ho³d najlepszemu przyjacielowi
cz³owieka stawiaj¹c mu pomnik

(Kraków, Kazimierz, Poznañ,
Su³kowice).

Parada Psów
i Imieniny
Psiaków


