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LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

ul. Targowa 2, tel. 618-40-50

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

PROMOCJA

Mo¿e i Twoje dziecko ma alergiê lub astmê?

Bezp³atna konsultacja pediatry pneumonologa

22 i 23 kwietnia w godz. 17-19

Lecznica DEMETER, ul. Bia³ostocka 7

zapisy tel. 619-81-94, 619-68-98 lub w rejestracji
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�

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

pe³ny zakres - równie¿ IMPLANTY

MEDYCYNA  PRACY

LEKARZE SPECJALIŒCI

ANALIZY, USG, EKG

• przyjazna atmosfera
• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka
• RTG
• konkurencyjne ceny
• bezboleœnie
• klimatyzacja

Zapraszamy:
pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

bezp³atne

przegl¹dy

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

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

profiledrewnopodobne50 kolorów

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH
PANELE

RADZYMIÑSKA 116

tel. 678-19-29

678-29-34

GÓRCZEWSKA 181

tel. 877-35-45

Zapraszamy

codziennie 9-18

sobota 9-14

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ŒCIENNE
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ POD£OGOWE

SK£AD

FABRYCZNY

Za poœrednictwem Biura Rzecznika Prasowego otrzymaliœmy

odpowiedŸ z Biura Gospodarki Nieruchomoœciami, Geodezji i Ka-

tastru Urzêdu m.st. Warszawy w kwestii stanu prawnego budyn-

ku przy Tykociñskiej 40 przejêtego przez Miros³awa Krzeszew-

skiego na podstawie sfa³szowanego testamentu Florentyny Krze-

szewskiej, w³aœcicielki tego i innych domów przy Tykociñskiej.

Oto odpowiedŸ.

Z dokumentów, znajduj¹cych siê w przedmiotowych aktach w³a-

snoœciowych wynika, i¿ sprawa podrobienia testamentu Florentyny

Krzeszewskiej zosta³a zakoñczona aktem oskar¿enia skierowanym

przeciwko Miros³awowi Krzeszewskiemu o czyn z art. 270 § 1 K.K.

Powy¿szy akt oskar¿enia przeciwko Miros³awowi Krzeszewskiemu w

dniu 12 listopada 2003 roku zosta³ skierowany do S¹du Rejonowe-

dokoñczenie na str. 7

Zw³aszcza w soboty i niedzie-

le parking jest pe³ny. Trudno

znaleŸæ wolne miejsce. Ale za-

t³oczone s¹ równie¿ przystanki

autobusowe.  Zaledwie trzy li-

nie – 134, 140 i 132 – doje¿d¿a-

j¹ co Centrum Handlowego Tar-

gówek przy ul. G³êbockiej. Nie

doœæ na tym –  autobusy kursu-

j¹ rzadko. Dlatego nad wyraz

czêste s¹ obrazki, gdy ob³ado-

Mieæ wybór
wani reklamówkami ludzie na

prze³aj, przez b³otniste jeszcze

teraz pola wêdruj¹ do domów.

Zaczepiam kobietê w œred-

nim wieku, która z wyraŸn¹ ulga

stawia pakunki. – Jestem na

zasi³ku pomostowym. Na utrzy-

manie samochodu mnie nie

staæ, m¹¿ jest chory. Ca³y dom

spad³ mi na g³owê. Mam co

prawda, bli¿ej parê sklepów, ale

teraz muszê siê liczyæ z ka¿d¹

z³otówk¹ – mówi Anna B. (w

takich sytuacjach rozmówcy z

zasady nie chc¹ podawaæ na-

zwiska). – Tu zakupy s¹ znacz-

nie tañsze, wiêc mój wybór jest

oczywisty. Na autobus musia-

Komunikacja miejska

dokoñczenie na str. 5

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

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

czynne 9-20
sobota 9-14

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

Dwa testamenty(5)

KONKURS

w Centrum

Handlowym

Targówek

„Wiosna Ludów”

czytaj str. 8



2 nowa gazeta praska

OKAZJA
� oferujemy odzie¿ i artyku³y przemys³owe

      z urzêdów skarbowych i celnych

� koñcówki serii

� towary z likwidowanych firm

bluzki

13 z³/szt

Targowa 1 - wejœcie od Zamoyskiego

pon.-pt. 9-18, sob. 9-14

tel. 618-64-19

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

ZARZ¥DZANIE

NIERUCHOMOŒCIAMI

� zapraszamy do wspó³pracy w zakresie administrowania

       nieruchomoœciami

� pomagamy w przygotowaniu audytu energetycznego

      i pozyskania kredytu na termomodernizacjê

na ¿yczenie przesy³amy folder o naszej firmie

 zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.budner.pl

tel. (22) 622-85-02, fax 625-55-88 kom. 0602-420-272

e-mail: fredyk@budner.pl

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,

W£AŒCICIELE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Moje spotkanie z wolontaria-

tem rozpoczê³o siê w Kolegium

Nauczycielskim, tam w³aœnie

pozna³am Alinê Koziñsk¹ i za-

czê³am dzia³aæ w jej organizacji

pozarz¹dowej - Centrum Inicja-

tyw Oœwiatowych. Pozna³am

problemy ma³ych szkó³, a potem

z przyjació³mi tworzyliœmy pro-

jekty „Wakacje z wolontariu-

szem”.

Radoœæ dzieci, ich uœmiechy

i podziêkowania zmotywowa³y

nas do dalszego dzia³ania.

Chcieliœmy pomagaæ nie tylko w

wakacje, ale przez ca³y rok.

W³aœnie wtedy pozna³am Ma-

³gosiê Zawistowsk¹.  Zapropo-

nowa³a mi wst¹pienie do Klubu

Wolontariatu, który mia³ zacz¹æ

dzia³aæ od wrzeœnia 2002 roku

w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej

przy ul. Stojanowskiej 12/14.

Nasza grupa rozpoczê³a pra-

cê z dzieæmi w Oœrodku Pomo-

cy Spo³ecznej przy ul. Chodec-

kiej 2. Tam w³aœnie spotykamy

siê w ka¿d¹ œrodê od godziny

16 do 18. Odrabiamy z dzieæmi

lekcje, uczymy siê, czasami ba-

wimy, a na pewno po¿ytecznie i

mi³o spêdzamy czas.

Dzieci ca³y czas przybywa.

S¹ chêtne do wspó³pracy, tak

samo jak i my. Liczba wolonta-

riuszy od 2002 roku zmieni³a siê,

czasami jest nas wiêcej, czasa-

mi mniej, ale zawsze mamy ten

sam cel: pomóc dzieciom.

W naszych dzia³aniach

wspieraj¹ nas koordynatorki ca-

³ego projektu i opiekunki - Ma-

³gorzata Zawistowska i Alicja

Klimko. Dziêki ich wsparciu wie-

rzymy w to, co robimy. To one

zorganizowa³y spotkanie wo-

lontariuszy,  na którym rozma-

wialiœmy o naszej pracy, rado-

œciach i problemach. Teraz  na-

dal spotykamy siê systematycz-

nie w pierwszy wtorek miesi¹-

ca. Ka¿dy z nas odnosi sukce-

sy, ka¿dy z wolontariuszy czuje

siê potrzebny.

Jako Klub Wolontariatu

uczestniczymy równie¿ w impre-

zach okolicznoœciowych (choin-

ka, olimpiada dla osób niepe³no-

sprawnych itd.). Oferujemy

swoj¹ pomoc, czas, umiejêtno-

œci, a w zamian otrzymujemy

uœmiech drugiego cz³owieka.

Osoby chêtne do wspó-

³pracy prosimy o kontakt te-

lefoniczny z  Ma³gorzat¹ Za-

wistowsk¹ 679.61.28 i Alicj¹

Klimko  674.20.14 lub oso-

bisty w ka¿dy wtorek w

godz. 16 -18 w Klubie Wo-

lontariatu (pokój nr 13) OPS

ul. Stojanowska 12/14.

 Aneta G³uchowska

Od kilku lat towarzyszymy

niezwykle interesuj¹cej inicja-

tywie dyrekcji Zespo³u Szkó³

Ogólnokszta³c¹cych STO przy

Toruñskiej 23. Tydzieñ Ochro-

ny Serca mia³ w tym roku swo-

j¹ V edycjê. Wybraliœmy dzieñ

poœwiêcony zagadnieniu wp³y-

wu psychiki na choroby uk³a-

du kr¹¿enia. W istocie spora

czêœæ wyk³adu dotyczy³a de-

presji.

Uczniowie jak zwykle sprostali

sytuacji. Pytania kierowane do

doktora S³awomira Murawca, dy-

rektora medycznego Centrum

Zdrowia Psychicznego wskazy-

wa³y na ich du¿¹ wiedzê. W zdro-

wiu psychicznym cz³owieka leka-

rze wyró¿niaj¹ trzy poziomy -

pierwszy to psychika zdrowa, nie-

wolna jednak od w³aœciwych cz³o-

wiekowi myœl¹cemu problemów

egzystencjalnych, poziom drugi to

ró¿nego rodzaju zaburzenia psy-

chiczne - np. fobie spo³eczne,

anoreksja, bulimia i poziom trze-

ci - choroby psychiczne np. de-

presja, schizofrenia, paranoja.

Depresja dotyka dziœ ok. 1,5 proc

populacji naszego kraju i ma ten-

dencjê wzrostow¹. Na ró¿nego

rodzaju zaburzenia psychiczne

cierpi kilka procent populacji - to

bardzo du¿o. Statystyki œwiatowe

s¹ zatrwa¿aj¹ce - depresja doty-

ka 17 proc. populacji. 15 proc.

osób cierpi¹cych na depresjê od-

biera sobie ¿ycie! Jak powiedzia³

dr S³awomir Murawiec, general-

nie trudno jest diagnozowaæ cho-

roby psychiczne. - Kiedy pacjent

jest chory na zawa³ serca,  sytu-

acja jest klarowna. Chory psy-

chicznie mo¿e uzyskaæ kilka ró¿-

nych porad udaj¹c siê do ró¿nych

psychiatrów. Dobra diagnoza w

przypadku depresji jest ju¿ dziœ

na szczêœcie na porz¹dku dzien-

nym. Depresja doczeka³a siê wie-

lu opracowañ naukowych. To do-

brze, ¿e jest w³aœciwie diagnozo-

wana, bowiem osoby cierpi¹ce na

ni¹ stwarzaj¹ zagro¿enie dla sie-

bie samych. Niestety czêsto po-

dejmuj¹ udane próby samobój-

cze. Zapytany czy w swojej prak-

tyce zetkn¹³ siê z samobójstwem

pacjenta, dr Murawiec odpowie-

dzia³ twierdz¹co.

 Najbardziej charakterystyczne

symptomy depresji to odczucie

zniechêcenia, smutku, lêku, utra-

ta zainteresowañ, niska samo-

ocena, myœli samobójcze. W pew-

nej kategorii osobowoœci zdarza

siê depresja dwubiegunowa - sta-

ny apatii, znu¿enia i zniechêce-

nia przeplataj¹ siê ze stanami

euforycznymi i maniakalnymi. -

Chory jest wówczas pobudzony,

przejawia nadmiern¹ aktywnoœæ.

Depresja dwubiegunowa dotyczy

czêœciej osób twórczych. Jest to

teoria opracowana przez Kazi-

mierza D¹browskiego, zreszt¹

jedyna polska teoria psycholo-

giczna, która zrobi³a œwiatow¹

karierê. Potwierdza siê w prakty-

ce. Wiele genialnych dzie³ po-

wsta³o w pracowniach twórców,

którzy prze¿ywali stan euforycz-

ny, maniakalny - powiedzia³ S³a-

womir Murawiec.

Ogromnym problemem staje

siê depresja nastolatków. Nie za-

wsze przebiega u nich typowo,

choæ najczêœciej na myœl o szko-

le zaczyna boleæ g³owa czy

brzuch, pojawia siê lêk, niepokój

i ca³kowita bezwolnoœæ.  Wielu

rodziców nie zdaje sobie sprawy,

¿e to co dotyka ich dzieci, nie jest

lenistwem, ale przejawem powa¿-

nej choroby, bezskutecznie stara-

j¹ siê zmusiæ dziecko do nauki.

Nie rozumiej¹, dlaczego oceny z

przedmiotów s¹ coraz gorsze.

Próbuj¹ dyskutowaæ, w koñcu

krzycz¹ i stosuj¹ ca³y system

przeró¿nych kar. Dziecko stosu-

je bierny opór, bo jest apatyczne

i nie ma si³y walczyæ. Ale bywa i

tak, ¿e reaguje agresj¹, jest g³o-

œne i nadaktywne. Zdarzaj¹ siê

równie¿ objawy wegetatywne -

bóle g³owy czy ¿o³¹dka, bezsen-

noœæ lub nadmierna sennoœæ,

brak ³aknienia lub nadmierny ape-

tyt. Dziecko chore na depresjê nie

mo¿e raczej liczyæ na zrozumie-

nie w œrodowisku rówieœniczym -

w najlepszym razie dotychczaso-

wi koledzy zareaguj¹ szyder-

stwem, w najgorszym odsun¹ siê.

Nie ma prostej dziedzicznoœci je-

œli chodzi o tê chorobê, choæ

prawdopodobieñstwo zachoro-

wania wzrasta jeœli depresja wy-

stêpowa³a w rodzinie.

Sporo pytañ dotyczy³o seksu-

alnoœci. - Pod tym wzglêdem jest

to kluczowy okres w waszym ¿y-

ciu. Przestajecie byæ dzieæmi, za-

czynacie odczuwaæ swoj¹ auto-

nomiê i wolnoœæ myœlenia. To jest

czas dointegrowania do siebie

w³asnej seksualnoœci. Popêdy

seksualne w dzisiejszych czasach

znacznie ³atwiej jest roz³adowaæ.

Elementy erotyki s¹ wszechobec-

ne - na bilboardach reklamowych,

w gazetach, czasopismach, fil-

mach. To z pewnoœci¹ pomaga

unikn¹æ nerwic na tym pod³o¿u,

ale czy u³atwia zmagania z tym

problemem? Nie jestem pewien -

zastanawia³ siê dr S³awomir Mu-

rawiec. Zapytany o stosunek do

osób homoseksualnych pow¹t-

piewa³ - Zagadnienie homoseksu-

alizmu przesta³o byæ tematem

psychiatrii. Zniknê³o z podrêczni-

ków, wobec czego przyjmuje siê,

¿e nie jest zboczeniem seksual-

nym. Mówienie Ÿle o lesbijkach i

gejach jest przejawem braku tzw.

politycznej poprawnoœci. Zagad-

niêty o ewentualn¹ szkodliwoœæ

masturbacji powiedzia³, ¿e ju¿

doœæ dawno wycofano siê z opi-

nii, i¿ onanizm prowadzi do ró¿-

nych chorób. - Znacznie ciekaw-

sze jest pytanie o powód mastur-

bacji. Szyderczy stosunek do sek-

sualnoœci, a raczej do uczuæ ro-

dz¹cych siê miêdzy ch³opakiem i

dziewczyn¹ powoduje, ¿e skupia-

my siê na sobie, obawiamy siê

wyjœæ komuœ naprzeciw, odkryæ

siê, obawiamy siê zranienia. Ma-

sturbacja jest bezpieczna - nie

musimy siê odkrywaæ i okazywaæ

uczuæ. Roz³adowujemy swoje

popêdy. To najczêœciej mija z wie-

kiem kiedy ju¿ nabywamy do-

œwiadczenia z w³asn¹ p³ciowo-

œci¹.

Sporo by³o pytañ o drobniejsze

sprawy – ot, choæby o wybuchy

niepohamowanej z³oœci, o poziom

zaawansowania badañ nad wy-

ci¹gami z marihuany (kilka lat

temu prasowe doniesienia o ma-

rihuanie brzmia³y obiecuj¹co je-

œli chodzi skutecznoœæ  leczenia

depresji) - jak powiedzia³ dr Mu-

rawiec te doniesienia siê nie po-

twierdzi³y - dotychczas nie uda³o

siê wyodrêbniæ z roœliny substan-

cji terapeutycznej. Kilka pytañ do-

tyczy³o wp³ywu chorób psychicz-

nych na pracê organów we-

wnêtrznych, szczególnie serca i

uk³adu kr¹¿enia. S³awomir Mura-

wiec stwierdzi³ - Jesteœmy jedno-

œci¹, wiêc to co siê dzieje na po-

ziomie emocji ma wp³yw na nasz

organizm - zmienia siê np. napiê-

cie miêœniowe i praca serca. Nie-

mieccy psychiatrzy  dodaj¹ - de-

presji czêsto towarzysz¹ zmiany

hormonalne. Wielu chorych ma

wysokie stê¿enie kortyzolu we

krwi. Nadmiar tego hormonu (pro-

dukowanego przez nadnercza)

jest jedn¹ z przyczyn powstawa-

nia osteoporozy. Znalaz³o to po-

twierdzenie w tomograficznych

badaniach koñcowego odcinka

krêgos³upa grupy osób cierpi¹-

cych na depresjê. Ich krêgi wy-

kazywa³y o 15 proc. mniejsz¹ (w

porównaniu z ludŸmi zdrowymi)

gêstoœæ koœci.

El¿bieta Gutowska

Dla wszystkich zaintereso-

wanych depresj¹ wypunktowa-

ne objawy tej choroby.

· obni¿enie nastroju, uczucie

smutku, przygnêbienia, pustki - w

skrajnych przypadkach myœli i

tendencje samobójcze,

· wra¿enie niesprawnoœci intelek-

tualnej, niska samoocena

· poczucie ci¹g³ego zmêczenia,

ociê¿a³oœci, zniechêcenia

· utrata zainteresowañ

· niechêæ do pracy i wykonywa-

nia codziennych czynnoœci

· brak zadowolenia z ¿ycia, nie-

chêæ do ¿ycia

· pogorszenie pamiêci, trudnoœci

ze skupieniem uwagi

· zamartwianie siê (o dzieñ dzi-

siejszy, o przysz³oœæ)

· unikanie spotkañ ze znajomymi

· uczucie wewnêtrznego napiêcia,

lêku i niepokoju

· wczesne budzenie siê, p³ytki sen

· z³e samopoczucie rano

· brak apetytu, spadek masy cia-

³a

· bóle o nieznanej etiologii np. g³o-

wy, ¿o³¹dka, miêœni, uczucie d³a-

wienia w klatce piersiowej

Nieoceniona w depresji jest

pomoc i wspó³praca ca³ej ro-

dziny chorego.

1. Nie mo¿na uwa¿aæ depresji

za lenistwo, efekt s³abego charak-

teru czy z³ej woli. Depresja jest

chorob¹.

2. Nie nale¿y udzielaæ chore-

mu rad typu - weŸ siê w garœæ,

nie wpadaj w histeriê. Takich rad

nie udziela siê przecie¿ osobom

z zawa³em serca czy udarem

mózgu.

3. Nie nale¿y wysy³aæ osoby

chorej na urlop, ona nie potrze-

buje odpoczynku, wymaga lecze-

nia.

4. Gdy podejrzewa siê u osoby

bliskiej depresjê  trzeba j¹ zachê-

ciæ do wizyty u psychiatry lub psy-

chologa.

5. Osobie chorej na depresjê

trzeba przypominaæ  o wizytach

w poradni i regularnym przyjmo-

waniu leków. Zbyt wczesne prze-

rwanie leczenia grozi nawrotem

objawów.

6. Na nic siê nie zda rozwese-

lanie na si³ê i organizowanie za-

jêæ bliskiej, chorej osobie, lepiej

po prostu byæ w pobli¿u i ofero-

waæ pomoc jeœli jest taka potrze-

ba.

7. Trzeba byæ cierpliwym i wy-

rozumia³ym, na barki rodziny cho-

rego mo¿e spaœæ wiele dodatko-

wych obowi¹zków.

8. Depresjê mo¿na wyleczyæ.

Nale¿y przekonaæ o tym chorego.

9. Nale¿y odradzaæ choremu

podejmowanie wa¿nych decyzji -

pole jego œwiadomoœci jest zawê-

¿one, ma sk³onnoœæ do pesymi-

stycznego widzenia  œwiata i sie-

bie.

Tydzieñ Serca - dzieñ depresji
 10. Nale¿y unikaæ przygodnie

zas³yszanych opinii na temat de-

presji. Warto zdobyæ jak najwiê-

cej rzetelnej wiedzy o tej choro-

bie.

11. Wszystko co chory mówi o

samobójstwie nale¿y traktowaæ  z

pe³n¹ powag¹ i zachowaæ naj-

wy¿sz¹ ostro¿noœæ.

12. Rodzina chorego powinna

pamiêtaæ o sobie. Stan bliskiego

mo¿e rodziæ frustracjê, z³oœæ,

bezsilnoœæ, poczucie winy. To jest

psychologicznie uzasadnione.

Warto zasiêgn¹æ porady psycho-

loga lub poszukaæ pomocy w gru-

pach wsparcia dla rodzin osób

chorych na depresjê.

Za

uœmiech

Ich gazetka „Poci¹g szczê-

œcia” zosta³a wyró¿niona w kon-

kursie „Szko³a przyjazna

uczniom”. S¹ twórczy, du¿o czy-

taj¹ i pisz¹.

Zespó³ redakcyjny to ucznio-

wie klas 1-3 szko³y podstawowej

nr 275 z ulicy Hieronima. Dwa

razy w roku wydaj¹ gazetkê. Te-

maty wymyœlaj¹ sami. Ca³oœæ

nadzoruje Gra¿yna Papu¿yñska

prowadz¹ca samorz¹d klas 1-3.

- Pisa³am pracê magistersk¹ na

temat szkolnych gazetek. Je-

stem ich wielk¹ zwolenniczk¹.

Nie sposób przeceniæ ich walo-

rów, szczególnie dziœ, kiedy

wœród dzieci zanika potrzeba i

umiejêtnoœæ wyra¿ania myœli s³o-

wem pisanym. Po sprecyzowa-

niu tematu uczniowie zbieraj¹

ró¿ne ciekawostki, pisz¹ wiersze

i krótkie artyku³y. Najlepsze s¹

zamieszczane w gazetce. W

szkolnej pracowni informatycz-

nej Tomasza Domeradzkiego

teksty s¹ wprowadzane do kom-

putera, „obrabiane” i opatrywa-

ne rysunkami. Potem druk, zszy-

wanie i gazetka gotowa. Karoli-

na Falkowska, Karolina Molasy,

Damian Bielicki i Rafa³ Roman

to najbardziej aktywni z aktyw-

nych - oni pisz¹ najwiêcej, s¹ te¿

cz³onkami samorz¹du. Nale¿¹

do szkolnej elity - wymyœlaj¹ kon-

kursy np. na naj³adniejsz¹ kla-

sê, pod has³em zielony œwiat,

zdrowy œwiat czy wiosenne za-

bawy. Przygotowuj¹ przedsta-

wienia - w czarodziejskim œwie-

cie bajek i baœni pojawili siê -

Plastuœ, Kopciuszek, Jaœ i Ma-

³gosia. W szkolnej czytelni odby-

wa siê uroczyste pasowanie na

czytelnika. Szczególny to honor

nim zostaæ.

W najnowszym numerze ga-

zetki „Poci¹g szczêœcia” bardzo

ciekawe tematy - szko³a przyja-

zna uczniom - czy moja szko³a

jest weso³a?, bezpieczny dom,

moje spotkanie z Miko³ajem, uni-

wersalny sport na ca³y rok. Oto

co o swojej szkole s¹dzi Domi-

nik Bralewski z 3a - Do mojej

szko³y chodzê z przyjemnoœci¹.

Uczniowie czuj¹ siê tutaj bez-

piecznie i dobrze. Dzieci maj¹

nauczycieli, którym ufaj¹ i mog¹

zwróciæ siê o pomoc lub radê. U

nas nie ma narkotyków, przemo-

cy i krzyku. Jest du¿o ciep³a, zro-

zumienia i pomocy. Szko³a jest

czysta, jasna i estetyczna. (...)

Kamil Fr¹ckowiak z 2c s¹dzi, ¿e

jego dom jest bezpieczny (...) bo

jest szyfr do wejœcia i drzwi s¹

zabezpieczone. Martyna Po³a-

ciñska z 1b uwa¿a, ¿e o bezpie-

czeñstwie domu decyduje raczej

jego atmosfera - W moim domu

dbaj¹ o mnie rodzice. Oni mnie

kochaj¹ i pilnuj¹, chroni¹ przed

niebezpieczeñstwami. Bardzo

romantycznie brzmi¹ niektóre

opowieœci o spotkaniu ze œw.

Miko³ajem. Rafa³ Roman z 3b

pisze - Jak mia³em cztery lata to

dosta³em wymarzony prezent.

Nie wiedzia³em kto mi go da³, ale

rodzice wyt³umaczyli mi, ¿e ten

prezent przyniós³ Miko³aj. W na-

stêpnym roku na gwiazdkê cze-

ka³em a¿ do godziny 22:30. I

nagle us³ysza³em dzwonek do

drzwi, ale Miko³aja ju¿ nie by³o.

W snach wyobra¿a³em go sobie

i jego du¿e sanie z piêknymi, la-

taj¹cymi reniferami. Na temat

uniwersalnego sportu na ca³y rok

zdania by³y podzielone. M³odzi

dziennikarze wybierali biegi, p³y-

wanie, pi³kê no¿n¹, siatkow¹, ko-

szykówkê a nawet jazdê figuro-

w¹ na lodzie i skoki narciarskie -

no oczywiœcie, jest przecie¿ igie-

lit. Zespo³owi redakcyjnemu ¿y-

czymy powodzenia. Bêdziemy

obserwowaæ Wasze poczynania.

(egu)

Czar szkolnych gazetek

Z³otówka za psa
Koñczy siê marzec, zatem rozbrzmiewa ju¿ ostatni dzwonek dla

w³aœcicieli psów na zap³acenie podatku. W tym roku obowi¹zkowa

sk³adka na cztery ³apy wynosi symboliczn¹ z³otówkê. Jak poinformo-

wa³a Now¹ Gazetê Prask¹ Krystyna £agowska z Urzêdu Gminy Dziel-

nicy Targówek podstaw¹ prawn¹ tej obni¿ki jest Uchwa³a Rady Mia-

sta wydana przez Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyñskiego.

Op³ata 1 z³ za psa obowi¹zuje na terenie wszystkich dzielnic stoli-

cy. W zwi¹zku z tym, zbieraniem niedu¿ych w sumie pieniêdzy nie

zajmuj¹ siê ju¿ ADM. „Z³ocisza” trzeba wp³aciæ do dzielnicowych urzê-

dów do koñca marca 2004 roku. Czy wobec tak niskich stawek s¹

jeszcze osoby zwolnione od psiego podatku? „Tak - odpowiada pani

Krystyna £agowska - to emeryci i renciœci oraz ludzie, którzy w tym

roku wziêli wysterylizowanego psa ze schroniska. W tym ostatnim

przypadku nale¿y zg³osiæ siê do gminy ze stosownym zaœwiadcze-

niem. Osoby, które ostatnio przesz³y na emeryturê te¿ powinny oka-

zaæ odpowiednie dokumenty”. Natomiast fatygowaæ siê nie musz¹

w³aœciciele piesków, którzy w ubieg³ych latach powiadomili urz¹d o

pobieranych œwiadczeniach emerytalnych - ich gmina ma ju¿ w swo-

ich rejestrach.                                                                Ludmi³a Milc
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W fazie oddawania do u¿yt-

ku jest 99 mieszkañ w budyn-

kach przy Strzeleckiej 21/ 25 i

osiemdziesi¹t mieszkañ przy

Zaokopowej 4/6. 187 mieszka-

niami przy Strzeleckiej 27/29

od grudnia 2001 ciesz¹ siê ich

lokatorzy. Towarzystwo Bu-

downictwa Spo³ecznego  Pra-

ga Pó³noc zamierza budowaæ

kolejne mieszkania.

W planach na ten rok jest roz-

poczêcie inwestycji na Szmulo-

wiŸnie, u zbiegu ulic Otwockiej i

£om¿yñskiej. Powstanie tu 56

mieszkañ, zakoñczenie budowy

jest planowane na koniec 2005

roku. Budownictwo TBS-owskie

jest skierowane do osób œrednio

zamo¿nych, mieszkania s¹ prze-

znaczone wy³¹cznie na wyna-

jem. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ

TBS-ów stanowi¹ spó³ki samo-

rz¹du terytorialnego, w przypad-

ku pó³nocnopraskiego w³aœcicie-

lem jest m.st. Warszawa, a prze-

³o¿onym TBS jest prezydent sto-

licy. Mieszkania budowane przez

TBS-y s¹ finansowane z dwóch

Ÿróde³ - 70 proc. to preferencyj-

ny kredyt Krajowego Funduszu

Mieszkaniowego obs³ugiwany

przez Bank Gospodarstwa Kra-

jowego, 30 proc. to partycypa-

cja osób fizycznych lub praw-

nych. Kwota partycypacji nie jest

ma³a - np. dla 40-metrowego

mieszkania wynosi dziœ 48 tys.

z³.

I tu warto wyjaœniæ doœæ kar-

ko³omn¹ pozycjê i rolê partycy-

panta. W za³o¿eniu partycypan-

tami mia³y byæ zak³ady pracy i

firmy, w praktyce wiêkszoœæ sta-

nowi¹ dziœ osoby fizyczne. S¹ to

osoby trzecie w stosunku do na-

jemcy, osoby które de iure wp³a-

caj¹ kwotê partycypacji - de fac-

to czyni to sam najemca. Party-

cypant wskazuje konkretne oso-

by do zamieszkania w lokalu bê-

d¹cym przedmiotem partycypa-

cji. W istocie to raczej przysz³y

najemca wskazuje partycypan-

ta. To jasne - skoro p³aci, ma pra-

wo wymagaæ. Jak widaæ pozy-

cja i rola partycypanta jest kom-

pletnie nonsensowna.

 - Ten punkt Ustawy o niektó-

rych formach popierania budow-

nictwa mieszkaniowego z

26.10.1995 z póŸniejszymi zmia-

nami zawsze by³ dla mnie ma³o

zrozumia³y. Nowelizacja ustawy

nast¹pi prawdopodobnie w

czerwcu tego roku. Partycypan-

tem bêdzie mog³a byæ osoba

ubiegaj¹ca siê o konkretny lokal

i to, mówi¹c w cudzys³owie,

Zamieszkaæ w TBS
unormalni tê ustawê. Dziœ par-

tycypant nie mo¿e mieszkaæ w

lokalu, choæ pokrywa czêœæ

kosztów jego realizacji - mówi

in¿. Bogdan KoŸmiñski, prezes

pó³nocnopraskiego TBS i doda-

je - Warto jeszcze wróciæ do kre-

dytu z Krajowego Funduszu

Mieszkaniowego. By siê o nie-

go ubiegaæ trzeba siê wykazaæ

minimum 20-procentowym wk³a-

dem w³asnym. W przypadku na-

szego TBS takim wk³adem jest

dzia³ka przekazana aportem

przez zarz¹d miasta. Kredyt bê-

dzie sp³acany przez 30 lat.

By staæ siê najemc¹ lokalu z

zasobów TBS trzeba spe³niaæ

pewne warunki. Nie mo¿na mieæ

tytu³u prawnego do lokalu  w tym

samym mieœcie, a jeœli taka sy-

tuacja ma miejsce lokal nale¿y

zdaæ. Trzeba pracowaæ i zade-

klarowaæ dochody na okreœlo-

nym poziomie - nie wdaj¹c siê

w skomplikowane szczegó³y,

musi to byæ przeciêtne wynagro-

dzenie og³aszane przez preze-

sa GUS w Monitorze Polskim. W

momencie zasiedlenia lokalu

trzeba wp³aciæ kaucjê zabezpie-

czaj¹c¹ - do 10 proc. wartoœci

nieruchomoœci, w praktyce przy-

jêto, ¿e ma to byæ 12-krotnoœæ

kwoty czynszu. Kaucja mo¿e byæ

roz³o¿ona na raty, wp³acaj¹c j¹

mo¿na wykorzystaæ premiê z

ksi¹¿eczek mieszkaniowych.

Czynsz za 1 m kw. TBS-owskie-

go mieszkania wynosi 10,47 z³,

z czego 7,13 z³ to kwota sp³aty

kredytu zaci¹gniêtego z KFM.

£atwo obliczyæ, ¿e czynsz za 40-

metrowe mieszkanie wynosi

oko³o 420 z³  - w tej kwocie

mieszcz¹ siê koszty zarz¹du,

eksploatacja, fundusz remonto-

wy, utrzymanie zieleni. Razem z

mediami p³aci siê za mieszkanie

500 - 550 z³ miesiêcznie. To spo-

ro, zwa¿ywszy, ¿e mieszkanie

nie jest w³asnoœci¹ lokatora, ale

ma³o, jeœli porówna siê tê kwotê

z cenami wynajmu lokali na wol-

nym rynku.

- Miasto jest jedynym udzia-

³owcem w naszym TBS, wyku-

puje partycypacje na oko³o 50

proc. lokali. W ten sposób pozy-

skuje mieszkania choæby dla lo-

katorów z budynków zagro¿o-

nych. Za jedn¹ trzeci¹ ceny mia-

sto wchodzi w posiadanie pe³no-

wartoœciowych mieszkañ, które

przydziela, mówi¹c w cudzys³o-

wie, swoim najemcom. Zyskuje

równie¿ coœ wiêcej - mieszkania,

które zdaj¹ ci, którzy zamiesz-

kali w zasobach TBS. Dziêki

Po parzystej stronie ulicy

Bródnowskiej na Nowej Pradze

znajduje siê niewielki zieleniec

zlokalizowany pomiêdzy dwoma

wysokimi blokami mieszkalny-

mi. Zieleniec to nawet zbyt

szumne s³owo – ot, wiêkszy ka-

wa³ek trawnika z kilkoma drze-

wami. Miejsce to usytuowane

jest na pocz¹tku ulicy i dziêki

temu widoczne nawet z okien

przeje¿d¿aj¹cych ulic¹ 11 Listo-

pada tramwajów czy autobu-

sów. Czemu akurat ten kawa³ek

terenu mo¿e nas zaintereso-

waæ? Otó¿ w³aœnie w tym miej-

scu, przy ulicy Bródnowskiej 8,

istnia³a niegdyœ nowopraska sy-

nagoga – obiekt o wielce histo-

rycznym dla dzielnicy znacze-

niu, który popad³ w ca³kowite za-

pomnienie.

Religijno-kulturalny oœrodek

¿ycia praskich ̄ ydów znajdowa³

siê niegdyœ u zbiegu dzisiej-

szych ulic Jagielloñskiej i ks.

K³opotowskiego, w centrum Sta-

rej Pragi. Do naszych czasów

dotrwa³y tu gmachy dawnej ³aŸ-

ni rytualnej, tzw. mykwy oraz

domu wychowawczego. Do

1961 roku sta³ tu te¿ budynek

praskiej synagogi, powsta³y

krótko po 1835 r., zaprojektowa-

ny przez Józefa Grzegorza Les-

sla. Œwi¹tynia wyró¿nia³a siê

tym, i¿ wzniesiono j¹ na planie

ko³a. Zdewastowany gmach

przetrwa³ okupacjê i zosta³ bar-

barzyñsko rozebrany pomimo fi-

gurowania w rejestrze prawem

chronionych zabytków. Cich-

cem, bez rozg³osu, przesta³a

istnieæ rotunda synagogi – cen-

ny zabytek i to nie tylko w skali

naszego miasta. Pozosta³o

dawne ogrodzenie. Dziœ na jej

miejscu znajduje siê plac zabaw,

a pod nim istniej¹ fundamenty

gmachu, czego dowiod³y wstêp-

ne badania archeologiczne.

Gdy w latach 60. XIX wieku

powstawa³a i intensywnie rozwi-

ja³a siê Nowa Praga, wkrótce

zaczêli osiedlaæ siê tu tak¿e

¯ydzi. Jak podaje autor artyku-

³u “¯ydzi na Pradze. Nowa Pra-

ga”, opublikowanego w gazecie

“Echo Pragi” (nr 26) z 1 lipca

Nowopraska synagoga
1916 roku “¯ydzi osiedlili siê na

Nowej Pradze przed 60 laty.

Wtedy zjecha³o oko³o 10 rodzin

¿ydowskich z Litwy i zamiesz-

ka³o tam, gdy¿ litwacy ci, jako

zruszczeni, otrzymali zajêcie

przy Kolei Petersburskiej, sk¹d

usuwano Polaków. Po up³ywie

paru lat osiedlili siê obok tych

litwaków ró¿ni inni ̄ ydzi handlu-

j¹cy [...]. Kiedy up³ynê³o zaled-

wie lat 10, na Nowej Pradze ju¿

by³a ma³a gmina ¿ydowska.

Prawie wszystkie grunta na No-

wej Pradze nale¿a³y wówczas

do p. Konopackiego, który ucho-

dzi³ wœród ¯ydów za cz³owieka

wielce uczonego, zacnego i

ofiarnego filantropa. Gdy na

Nowej Pradze ju¿ mieszka³o 20

rodzin ¿ydowskich, p. Konopac-

ki ofiarowa³ ¯ydom kawa³ grun-

tu pod budowê bó¿nicy. ¯ydzi

zebrali potrzebn¹ sumê i wybu-

dowali drewnian¹ bó¿nicê, któ-

r¹ rozebrano przed kilkunastu

laty. [...] Kiedy gmina ¿ydowska

na Nowej Pradze znacznie siê

powiêkszy³a, ¯ydzi zaczêli sta-

raæ siê o wybudowanie murowa-

nej, wygodnej bó¿nicy. Dwaj bo-

gaci ¯ydzi, którzy tam posiada-

j¹ po kilka domów, zaofiarowali

na ten cel po 2000 rb. ka¿dy, a

poniewa¿ Nowa Praga nale¿a-

³a równie¿ do obrêbu wp³ywów

warszawskiej gm. ¿ydowskiej,

przeto i ta przeznaczy³a na ten

cel pewn¹ sumê. Wystawiono

wiêc bó¿nicê murowan¹, o wie-

le okazalsz¹ od synagogi na

Starej Pradze. Personel tej bó¿-

nicy stanowi pos³ugacz, zwany

“szames”, i kantor, czyli “cha-

zen”, który pobiera 200 rb. pen-

sji rocznej”.

Przytoczony tekst wymaga

kilku objaœnieñ. Kim byli litwa-

cy? Otó¿  w drugiej po³owie XIX

w. w³adze rosyjskie zaczê³y

przesiedlaæ z czêœci Imperium

Rosyjskiego tamtejszych ¯y-

dów. Administracyjne restrykcje

w³adz carskich i przeœladowania

antysemickie kaza³y ok. 600 tys.

osobom szukaæ schronienia w

Polsce. Przybywaj¹cych zaczê-

to popularnie nazywaæ litwaka-

mi. By³a to zró¿nicowana kultu-

rowo, jêzykowo i religijnie masa

starozakonnych. W wiêkszoœci

nie znali oni jêzyka polskiego.

Co ciekawe, czêsto niechêtnie

na przesiedleñców patrzyli tutej-

si ¯ydzi.

Wspomniany Ksawery Kono-

packi by³ za³o¿ycielem osady

Nowa Praga. Do niego nale¿a-

³y grunty, które po parcelacji i

wytyczeniu ulic sprzedawa³

chêtnym do ich kupna nabyw-

com. Zgodnie z przywo³anym

œwiadectwem mia³ on przeka-

zaæ osiedlaj¹cym siê tu ¯ydom

posesjê przy Bródnowskiej 8.

Istnienie w tym miejscu synago-

gi potwierdzaj¹ te¿ kolejne tary-

fy miejskie (publikowane zesta-

wienia warszawskich ulic wraz

z wyszczególnieniem w³aœcicieli

i numerów poszczególnych po-

sesji), w których nowopraskie

ulice zaczêto uwzglêdniaæ po

1891 roku, czyli po przy³¹cze-

niu osady do miasta.

W roku 1900 dotychczasow¹

drewnian¹ synagogê zast¹pi³

nowy, murowany budynek. W

tzw. Zbiorze Przyborowskich w

Archiwum Pañstwowym m.st.

Warszawy zachowa³ siê artyku³

z bli¿ej nieokreœlonej gazety ¿y-

dowskiej z 1900 roku. Informu-

je on o oddaniu do u¿ytku no-

wej synagogi przy Bródnowskiej

8. Czytamy w nim: “Gmach mu-

rowany, piêtrowy, o harmonijnej

fasadzie, mieœci na parterze ob-

szerny oddzia³ dla mê¿czyzn,

na piêtrowej zaœ galerii oddzia³

dla kobiet. Wysokoœæ ubikacji

[jest to archaiczne okreœlenie

pomieszczenia - M.P.], do któ-

rych wpada œwiat³o z 3 stron bu-

dynku, jako te¿ ca³e wewnêtrz-

ne urz¹dzenie, odpowiada pod

ka¿dym wzglêdem powadze

miejsca. Na galeriê dla kobiet

prowadz¹ podwójne, szerokie

schody, zaœ oprócz wejœæ g³ów-

nych urz¹dzona jest, zarówno

tak na dole, tak i na górze, do-

stateczna iloœæ drzwi zapaso-

wych. Zarezerwowano te¿ na

piêtrze obszerny, widny lokal na

szko³ê religijn¹ dla dziatwy ubo-

giej okolicznej ludnoœci ¿ydow-

skiej”.

17 lipca 1900 roku “odby³ siê

uroczysty akt inauguracji syna-

gogi w obecnoœci Prezesa i

cz³onków Zarz¹du Gminy, du-

chownych warszawskiego Rabi-

natu i miejscowych cz³onków

gminy. Po odœpiewaniu pieœni

religijnych przez kantora i chóry

synagogi gminnej na Pradze

[chodzi tu o synagogê miesz-

cz¹c¹ siê na rogu obecnych ulic

Jagielloñskiej i K³opotowskiego

- M.P.], duchowny miejscowy p.

Silberman, wyg³osi³ odpowied-

ni¹ przemowê homiletyczn¹, po-

czem odprawiono nabo¿eñstwo

przedwieczorne. Po szczegó³o-

wem obejrzeniu gmachu obec-

ni wyrazili serdeczne podziêko-

wanie cz³onkowi Zarz¹du Gmi-

ny, panu Zygmuntowi Frumkino-

wi, za niestrudzon¹ i k³opotliw¹

pracê przy kierownictwie budo-

wy i urz¹dzeniu synagogi, która

oby godnie s³u¿y³a chwale Bo-

¿ej i sprawie duchowego pod-

Ÿwigniêcia naszych wspó³wy-

znawców”.

Synagoga by³a murowana,

jednopiêtrowa, usytuowana w

g³êbi posesji. Budynek mia³ rzut

prostok¹ta o wymiarach ok. 12

na 6 metrów, który krótszym bo-

kiem skierowany by³ ku ulicy (w

ksi¹¿ce “Ulice Nowej Pragi” po-

dano zawy¿one wymiary na sku-

tek b³êdnego odczytania skali

planu tej czêœci miasta). Nie wia-

domo, jak wygl¹da³y elewacje

synagogi, ani kto by³ jej projek-

tantem. Niewiele te¿ wiemy o

wnêtrzu. Tylko tyle, ¿e by³o do-

œwietlone z trzech stron i posia-

da³o galeriê dla kobiet.

Dodajmy te¿, ¿e na Nowej

Pradze, tak jak i w ca³ej Warsza-

wie, istnia³y tak¿e niewielkie ¿y-

dowskie domy modlitwy umiesz-

czane we wnêtrzach prywat-

nych kamienic. Wiemy, ¿e w

okresie miêdzywojennym dzia-

³a³y one na Stalowej 33 i 34 oraz

na Œrodkowej 16 i 32.

Dziœ mamy w miejscu nowo-

praskiej synagogi puste miejsce,

a na czêœci dzia³ki stoi te¿ “gier-

kowski” blok. Co siê sta³o z sa-

mym gmachem? W pierwszym

odruchu mo¿na by podejrze-

waæ, ¿e zosta³ on zniszczony

przez hitlerowców. Jednak¿e

wydany ostatnio “Ilustrowany

atlas dawnej Warszawy” Rober-

ta Marcinkowskiego  publikuje

precyzyjne plany Warszawy z

wyszczególnieniem okresu po-

wstania poszczególnych przed-

wojennych budynków, niezale¿-

nie od tego czy dotrwa³y do dziœ,

czy uleg³y zniszczeniu. Otó¿ z

zamieszczonych w dziele Mar-

cinkowskiego informacji jedno-

znacznie wynika, i¿ budynek

nowopraskiej synagogi, choæ

zapewne zdewastowany, sta³

jeszcze po wyzwoleniu. Dane te

dostarcza m.in. analiza fotopla-

nu miasta z 1945 r. Czy¿by wiêc

powojenne losy obu praskich sy-

nagog, tej ze Starej Pragi, jak i

z Nowej Pragi, kszta³towa³y siê

podobnie? Wszystko na to

wskazuje.            Micha³ Pilich

temu mo¿na poprawiæ warunki

mieszkaniowe rodzinom mniej

zasobnym i tym z budynków za-

kwalifikowanych do rozbiórki -

mówi Bogdan KoŸmiñski.

Mieszkania w TBS s¹ budo-

wane „pod klucz” - wyposa¿one

w tzw. bia³y monta¿, glazury, te-

rakoty, drewniane nowoczesne

okna, pod³ogi z deski barlinec-

kiej, drzwi antyw³amaniowe, ar-

maturê i sanitariaty, a tak¿e czte-

ropalnikowe kuchnie elektryczne

z piekarnikami. Budynki przy

Strzeleckiej i Zaokopowej s¹

bardzo estetyczne - pastelowe

elewacje, ³adnie zaaran¿owana

zieleñ. W jednym z oddawanych

teraz przy Strzeleckiej 21/25 bê-

dzie nowoczesna biblioteka z in-

ternetowymi stanowiskami.

 - Jestem rdzennym pra¿ani-

nem. Przez lata mieszka³em

przy Bazarze Ró¿yckiego. Cie-

szy mnie, ¿e na Pradze powsta-

j¹ estetyczne budynki i ¿e mam

w tym swój udzia³.  Estetyczne i

bezpieczne - mamy niezwykle

skuteczn¹ ochronê osiedli z ca-

³odobowym monitoringiem. Do-

datkowym atutem naszych zaso-

bów jest ocieplenie budynków -

s¹ o 15 proc. cieplejsze od in-

nych. Taki wymóg nak³ada na

nas rozporz¹dzenie RM z

4.07.2000 r., to równie¿ jeden z

warunków otrzymania kredytu z

KFM. Koszt ogrzewania naszych

budynków (umowa ze SPEC) to

1,5 z³ za m kw., przeciêtne stawki

w stolicy to 3 z³ za m kw - mówi

z satysfakcj¹ prezes Bogdan

KoŸmiñski.

El¿bieta Gutowska

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godzinach

pon.-pt. 6-19. Naprawiamy samochody osobowe, dostawcze,

ciê¿arowe ró¿nych marek.  Telefon- 619-40-18, 698-21-43

SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy

Stacji Obs³ugi Samochodów.

STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,

niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr Pb95 i U95 o 3 gro-

sze taniej). Oferujemy ON, U95, Pb95. Telefon 698-21-51.

STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.- pt.

7-20, sobota 8-14. Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne sa-

mochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹

gazow¹ oraz z hakami holowniczymi. Telefon 670-18-61.

Oferujemy ponadto podmiotom gospodarczym wynajem  d³u-

go i krótko terminowy samochodów dostawczych i ciê¿aro-

wych. Telefon 698-21-25.

Zapraszamy Szanownych Pañstwa

do korzystania z naszych us³ug.

www.ztswarszawa.pl

ZAK£AD

TRANSPORTU

SAMOCHODOWEGO

w Warszawie

ul. Ratuszowa 7/9
zaprasza do
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BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,

 karta, kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

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

=+

Radni Targówka zbieraj¹ siê

nie tylko po to, by zaopiniowaæ

materia³y, nades³ane z ratusza

miasta. Na XV sesji, 22 marca,

zajêli siê komunalnymi zasobami

mieszkaniowymi swej dzielnicy.

Podstaw¹ dyskusji by³ materia³,

opracowany przez zarz¹d Tar-

gówka przy wspó³pracy z komi-

sj¹ gospodarki komunalnej i

mieszkaniowej oraz dyrekcjami

Administracji Domów Komunal-

nych. 224 budynkami, w których

jest 8329 mieszkañ, zarz¹dzaj¹

ADK Targówek i ADK Bródno.

57% budynków ma ju¿ ponad 40

lat. A¿ 46 budynków jest w stanie

technicznym, który zagra¿a ¿yciu

i zdrowiu mieszkaj¹cych tam 280

rodzin. W latach 2000-2003 wy-

kwaterowano mieszkañców z 9

budynków, obecnie trwa wykwa-

terowanie 6 budynków. Na przy-

dzia³ mieszkania oczekuje 340

osób oraz 28 wychowanków do-

mów dziecka i 66 osób maj¹cych

wyroki eksmisyjne z prawem do

lokalu socjalnego - ³¹cznie 434

osoby.

Poprawê stanu komunalnych

zasobów mieszkaniowych, a tak-

¿e budowê nowych mieszkañ ko-

munalnych radni chc¹ uczyniæ

jednym z priorytetów dzia³ania

w³adz dzielnicy w najbli¿szych la-

tach.

W podjêtej na ten temat uchwa-

le, rada wnosi o:

- pozyskanie dodatkowych

œrodków finansowych na dzia³al-

noœæ administracji domów komu-

nalnych, ze szczególnym

uwzglêdnieniem remontów bu-

dynków komunalnych;

 - doprowadzenie do jak naj-

szybszego wykwaterowania

mieszkañców z budynków zagro-

¿onych katastrof¹ budowlan¹;

 -skoncentrowanie œrodków fi-

nansowych na budownictwo ko-

munalne w Wieloletnim Planie

Inwestycyjnym tak, by na  lata

2003-2007 zapewniæ racjonalny

przebieg procesu budowy zapla-

nowanych mieszkañ komunal-

nych;

- zwiêkszenie kontroli wydatko-

wania œrodków oraz podwy¿sze-

nie œci¹galnoœci czynszów w ad-

ministracji domów komunalnych.

- wyst¹pienie do Biura Polityki

Lokalowej oraz Biura Inwestycji

m.st. Warszawy o rozpoczêcie na

Targówku inwestycji „budowa

mieszkañ komunalnych”.

Po ponad 3-godzinnej  dysku-

sji odrzucono w g³osowaniu wnio-

ski o wykreœlenie dwóch z wymie-

nionych zadañ.

Za uchwa³¹ opowiedzia³o siê

19 radnych, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. O dyskusji na tej sesji na-

piszemy osobno.                    K.

Filmowa prezentacja fragmen-

tów nagrodzonych spektakli to-

warzyszy³a 22 marca og³oszeniu

wyników X Miêdzyszkolnego

Konkursu Zespo³ów Teatralnych

„Maska’2004” w Domu Kultury

„Œwit”. Patronem konkursu jest

Piotr Grabowski, nie¿yj¹cy ju¿

aktor Teatru Polskiego, który by³

mieszkañcem Bródna.

W jubileuszowej edycji „Maski”

zaprezentowali siê m³odzi wyko-

nawcy z 7 przedszkoli, 3 szkó³

podstawowych, 5 gimnazjów i

Zespo³u Szkó³ im. Piotra Wysoc-

kiego. Spektakle ocenia³o jury

pod przewodnictwem Jolanty

Starowicz-Grabowskiej.

W kategorii najm³odszych I

miejsce przyznano zespo³owi

„Gumisie” z przedszkola nr 16, za

„Przygody Calineczki”; II - „Pi¹t-

ce” z przedszkola nr 5, za „Dzie-

ciêce marzenia”; III - „weso³ym

nutkom” z przedszkola nr 4, za

„Przygodê z Akademi¹ pana

Kleksa”. Za przedstawienie „Po

drugiej stronie lustra” wyró¿nio-

no zespó³ „Tacy sami” z przed-

szkola integracyjnego nr 20, a za

promocjê i reklamê - przedszko-

le nr 6.

I nagrodê w kategorii dzieci z

klas I-III otrzyma³ zespó³ „Ma³e

Conieco” z SP nr 277 za „Cali-

neczkê”; II - „Kropelka” z SP nr

114, za „Przygody kropelki”. III

miejscem podzieli³y siê: „Pinokio”

z SP nr 28 („Imieniny s³onia”) i

„Tañcz¹ce nutki”  z SP nr 285

(„Calineczka”).

Wœród zespo³ów z klas IV-VI

na najwy¿sz¹ ocenê jury zas³u-

¿y³a „Bajka o pchle szachrajce”

w wykonaniu zespo³u „ •róde³ko”

z SP nr 275, wyró¿niona tak¿e za

scenografiê; II miejsca nie przy-

Dziesi¹ta „MASKA”
znano; III otrzymali „Bajarze” z

SP nr 28, za „Baœñ o wspó³cze-

snej œpi¹cej królewnie”.

W kategorii m³odzie¿owej zwy-

ciê¿y³a „Pinezka” z gimnazjum nr

2 („Pal¹cy problem, czyli piekiel-

na przygoda palacza-smarka-

cza”); na II miejscu uplasowa³a

siê „Persefona” z gimnazjum nr

4, za „Bunt w niebie”; na III - „Bê-

dzie dobrze” z gimnazjum nr 5

(„Ma³y ksi¹¿ê”).

Po raz pierwszy w konkursie

wziêli udzia³ licealiœci - z Zespo-

³u Szkó³ im. Piotra Wysockiego.

„Dziady” w ich wykonaniu otrzy-

ma³y wyró¿nienie.

W ka¿dej kategorii jury przy-

zna³o wyró¿nienia indywidualne

za grê aktorsk¹. Laureatami zo-

stali: Klaudia Romañczuk, Ange-

lika Marczak, Michalina Bujnow-

ska, Jakub Galatowicz, Karolina

i Klaudia Go³êbiewskie, Agniesz-

ka Behr (przedszkolaki); Karoli-

na Stykowska, Zuzanna Pawlak,

Anna Krupiñska, Zuzia Szew-

czak, Klaudia Kolenda, Sylwia

Celiñska, Tomek Skiba (kl. I-III);

Marek Teller, Ola Majkowska, Ja-

goda Ciechomska (kl. IV-VI); Se-

rafin Oryga, Emilia Gabriel, Mar-

cin Ratyñski, Anna Makowska,

Wiktor Zakrzewski, Adrian Nidz-

gorski (gimnazja); Aneta Tarras

(licea).

W ocenie wystêpów , oprócz

ogólnej formy artystycznej, brali-

œmy pod uwagê spontanicznoœæ,

¿ywio³owoœæ i naturalnoœæ prze-

kazu. One  pozwalaj¹ nam s¹-

dziæ, ¿e m³ody aktor identyfikuje

siê z przekazem artystycznym do

tego stopnia, aby przekonaæ do

niego widza - wspomina Jacek

Bia³ek, cz³onek jury, dyrektor DK

„Œwit”.

Byliœmy bardzo zgodni w oce-

nach, ró¿nice w punktacji okazy-

wa³y siê minimalne - mówi Jolan-

ta Starowicz-Grabowska. -Ze-

spo³y przedszkolaków by³y przy-

gotowane perfekcyjnie; wœród

szkolnych - nie wszystkie do koñ-

ca opanowa³y teksty. „Jurorów

wzruszy³o przedstawienie (bez

tekstu) dzieci z przedszkola inte-

gracyjnego oraz zespó³  z przed-

szkola nr 7, w którym piêknie pra-

cowali wszyscy wykonawcy, tak-

¿e ci z drugiego planu. Zespó³y

z SP nr 275 i 277 wykorzysta³y

œwietny pomys³ scenograficzny:

odwrócony parawan-zastawkê.

Swoj¹ nagrodê przewodnicz¹ca

jury przyzna³a Emilii Gabriel za

wspania³¹ interpretacjê tekstu i

piêkny œpiew.

Jublileusz by³ okazj¹ do po-

dziêkowania inicjatorom konkur-

su Ewie Leniewskiej i Jackowi

Bia³kowi. Dyplomami uhonoro-

wani placówki tradycyjnie bior¹-

ce udzia³ w Masce: przedszkola

nr 4, 5, 6; szko³y podstawowe nr

28,  275, 277; gimnazja nr 2 i 4

oraz szko³ê spo³eczn¹ nr 11.

22 marca wszyscy nagrodzeni

i wyró¿nieni uczestnicy „Ma-

ski’2004”, ok. 400 wykonawców,

ponownie weszli na scenê Domu

Kultury „Œwit”, tym razem po na-

grody: zabawki, s³odycze. Pla-

cówki otrzyma³y sprzêt pomocny

w dalszej pracy artystycznej: ma-

gnetofony, drukarki, odtwarzacze

DVD.

W spotkaniu wziê³y udzia³ ro-

dziny laureatów, przedstawiciele

w³adz Targówka oraz aktorzy

Marta Alaborska z Teatru Polskie-

go i Rafa³ Sisicki z Teatru Naro-

dowego, absolwent SP nr 277.

Podziêkowano opiekunom ze-

spo³ów i wszystkim  dziêki któ-

rym „Maska” jest dobr¹ form¹ in-

westowania w kulturê.             K.

� zacisze luksus wœród willi

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny + parking

� w³asnoœæ hipoteczna

� mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz gratis

� udzia³ w gruncie gratis

� balkony gratis

� cena tylko 3250 z³/m2

Sprzeda¿ POL-TOP, ul. Radzymiñska 211, tel. 678-14-14, fax 678-04-04

okazja

do

wykorzystania

ulgi re
montowej

ul. Bogumiñska 12

Budynek mieszkalno-us³ugowy

Troska

o zasoby
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wyrób

sprzeda¿

naprawa

czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska

MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

Andrzej Kordalewski

rok za³o¿enia 1946

• naprawa, sprzeda¿

• baterie, paski, szk³a

• regulacje

• zegarki elektroniczne

   i mechanicze

• zegary œcienne

   i pod³ogowe

• zegary antyczne

Jagielloñska 12

(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

Bielizna

dzienna i nocna

50%
TANIEJ

biustonosze

gorsety

body
zaprasza sklep MALWA

ul. Jagielloñska 1
tel. 619-31-07

pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów

♦♦♦♦♦      lustra

♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a

♦♦♦♦♦      szklenie okien

przy pl. Hallera

tel./fax 619-72-08

pon.- pt. 9-18,  sob. 9-13
faktury VAT

ul. Brechta 9

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

• przewlek³e nie¿yty nosa, gard³a, krtani, oskrzeli

• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO - JODOWA

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14
czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

promocyjna sprzeda¿ karnetów

w dniach 22 marca - 10 kwietnia

}

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

MANICURE, PEDICURE

zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyka twarzy

depilacja woskiem

makija¿

henna

MASA¯ (leczniczy i  dzieci)

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI

AKRYL/ ¯EL - 80 z³

uzupe³nienie - 55 z³
³abym czekaæ prawie 40 minut,

wiêc wole powêdrowaæ piecho-

t¹, choæ mi ciê¿ko. Mia³o byæ

wiêcej autobusów... Starsze

ma³¿eñstwo uwa¿nie studiuje

rozk³ad jazdy. - Teraz mieszka-

my przy Dworcu Wschodnim,

ale lata spêdziliœmy na Bródnie

– mówi¹. – Przez lata mieliœmy

samochód, to by³o ³atwiej, ale

teraz i oczy nie te, i za co utrzy-

maæ tego starego grata, który co

chwile siê psu³? Zostaje auto-

bus, tyle, ¿e 140 rzadko chodzi.

Mamy wnuki, chêtnie zabraliby-

œmy je do kina, ale jak dojechaæ

i wróciæ?

To prawda. Trzy linie autobu-

sowe praktycznie nigdy nie roz-

wi¹zywa³y problemu dojazdu do

Centrum Handlowego, zw³asz-

cza w dni powszednie. Nie roz-

wi¹za³y go tak¿e trzy bezp³at-

ne linie autobusowe, ca³kowicie

finansowane przez Centrum

Handlowe. Gdy w listopadzie

ub. roku uruchomione zosta³o

tu supernowoczesne kino, cen-

trum z handlowego sta³o siê

tak¿e oœrodkiem rozrywki, prak-

tycznie jedynym obiektem o ta-

kim standardzie w tej czêœci sto-

licy. Teraz multipleks “Silver

Screen” proponuje wiele pomy-

s³ów nie tylko dla doros³ych, ale

tak¿e dla dzieci i m³odzie¿y.

Wci¹¿ jednak jest ten sam pro-

blem: co zrobiæ, jeœli siê nie ma

samochodu?

Od dawna dostrzega to Aga-

ta Ryœ, dyrektor Centrum Han-

dlowego Targówek. Wspólnie

ze swoimi partnerami handlo-

wymi, hipermarketem Carrefo-

ur i kinem Silver Screen wyst¹-

pili do Zarz¹du Transportu Miej-

skiego z proœb¹ o zwiêkszenie

liczby kursuj¹cych tu autobu-

sów oraz dodanie nowych linii

– praktycznie wyd³u¿enie tras

MIEÆ WYBÓRMIEÆ WYBÓRMIEÆ WYBÓRMIEÆ WYBÓRMIEÆ WYBÓR

tak, by doje¿d¿a³y do Centrum.

Chodzi o linie 160, 512, 126,

112, 500,506 i 524. Nie jest to

du¿e przedsiêwziêcie dla ZTM

- rzecz sprowadza siê do wy-

d³u¿enia tras œrednio o 2 – 3

przystanki. Jest tu miejsce na

pêtlê autobusow¹, a FORAS

deklaruje dodatkowo, ¿e w ra-

zie potrzeby przygotuje miejsce

odpoczynku dla kierowców.

O pomoc w tej sprawie FO-

RAS zwróci³ siê do samorz¹du

Targówka, deklaruj¹c dalsze

wspieranie inicjatyw spo³ecz-

nych, podejmowanych przez

dzielnicê.

Zapytaliœmy wiceburmistrza

Roberta Radzika, w którego

kompetencjach le¿y najwiêcej

spraw z tego zakresu i Macieja
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SKLEP

ZOOLOGICZNY

-  ryby akwariowe  -  gady -  gryzonie -  ptaki

   równie¿ indywidualne zamówienia

-  karmy i akcesoria dla psa i kota

-  ¿ywe pokarmy, przynêty, zanêty dla wêdkarzy

-  karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)

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

WYDZIA£ KULTURY

DZIELNICY TARGÓWEK

zaprasza

 uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów

do wziêcia udzia³u

w eliminacjach dzielnicowych

do XXVII Konkursu Recytatorskiego

WARSZAWSKA SYRENKA

które odbêda siê 20 i 21 kwietnia

w Domu Kultury „Zacisze”

przy ul. Blokowej 1, tel. 679-84-69.

Informujemy jednoczeœnie,

¿e w Domu Kultury „Zacisze”

do 9 kwietnia w œrody i pi¹tki

odbywaj¹ siê warsztaty recytatorskie

dla dzieci przygotowuj¹cych siê

do konkursu Warszawska Syrenka

Œwiderskiego, przewodnicz¹ce-

go Rady Dzielnicy Targówek,

czy zamierzaj¹ siê w³¹czyæ i po-

przeæ postulaty Centrum Han-

dlowego. – Jak najbardziej –

powiedzia³ nam R. Radzik. – Ja

przedstawi³em ten problem

podczas posiedzenia zarz¹du

dzielnicy, przypominaj¹c, ¿e

Centrum Handlowe w latach

ubieg³ych wspó³sponsorowa³o

wiele naszych dzia³añ, m.in.

igrzyska m³odzie¿y niepe³no-

sprawnej, czy uczniowskie klu-

by sportowe. Teraz proponuj¹

nam m.in. ulgowe kino lektur

szkolnych. Zarz¹d ca³kowicie

zaaprobowa³ nasze sugestie

poparcia wyst¹pienia do ZTM.

M. Œwiderski ze swej strony

poinformowa³ o tej inicjatywie

radnych, którzy te¿ s¹ “za”. To

wa¿ne, bo mo¿e faktycznie ³a-

twiej bêdzie dojechaæ?        (T)

dokoñczenie ze str. 1

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

� Okna PCV i AL Rehau 3, 4 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

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

US£UGI

KSIÊGOWE

pe³en zakres

ul. Bie¿uñska 1

tel. 678-20-28

0606-398-653

ceny konkurencyjne

Centrum Pomocy

Spo³ecznej przyjmie

meble, sprzêt AGD

618-14-59
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NAUKA

ANGIELSKI - nauka, matury

0609-631-186

CHEMIA, fizyka, matematyka

0698-402-521

CHEMIA, matematyka 0888-

152-084

MATEMATYKA studentka UW

0505-159-940

MATEMATYKA, statystyka, eko-

nometria absolwentka UW do-

jazd 676-82-95 0505-605-048

MATEMATYKA, fizyka doœwiad-

czenie  670-39-78

MATEMATYKA, chemia dojazd

889-15-42, 0603-545-518

mini og³oszenia
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.

MEDICA - USG, narkoza, stoma-

tolog, ginekolog, laryngolog, chi-

rurg, ortopeda, dermatolog - we-

nerolog (krioterapia), urolog (stu-

lejki, 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

US£UGI

AAA pranie dywanów, wyk³a-

dzin, tapicerki roztoczobójczo,

tanio, dojazd gratis 619-40-13

AG-RAM t³umaczenia angielski,

francuski, niemiecki, rosyjski i

inne  619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,

wszelkie krawieckie, obci¹ganie

guzików, napy, overlock, tel. 618-

66-68, ul. Z¹bkowska 16.

CEROWANIE artystyczne, po-

prawki krawieckie i dziewiarskie,

overlock, wszywanie suwaków

ul. Targowa 59/42 w podwórzu,

0501-821-811

CZYSZCZÊ, piorê dywany, my-

cie okien i ¿aluzji 670-08-56,

0605-726-258

DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy

skutecznie -  642 96 16

ELEKTROINSTALACJE  0502-

148-467

KUŒNIERSKIE, krawieckie

679-30-64

MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,

drobne roboty remontowe 678-

34-12, 0507-981-399

MAGIEL i pranie bielizny Wysoc-

kiego 4 kl.1 z dowozem 0693-

700-943

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

gwarancja 670-39-34, 0502-

253-670

NAPRAWA pralek, lodówek ca³y

tydzieñ: Polar, Whirlpool, Inde-

sit, Ardo, Candy. Gwarancja

roczna 614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpool,

Ardo, Polar, Indesti, Candy

676-52-25 Bia³o³êka

PRANIE dywanów, wyk³adzin

0602-34-08-98

Rozliczam Pity 676-78-68, 0502-

420-148

REMONT kompleksowo gla-

zurnik, hydraulik, elektryk 614-

49-34, 0506-091-379

SZEWC - naprawa,  618-66-68,

ul. Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-

cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-

793-375

TRANS BAGA¯ - przeprowadz-

ki, przewozy dostawczymi 676-

60-69

NIERUCHOMOŒCI

KUPIÊ dzia³kê budowlan¹ 814-

71-04 po 17

SPRZEDAM garaz murowany

ul. Cio³kosza 0602-322-947

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

WYPO¯YCZALNIA elektrona-

rzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szli-

fierki, m³oty ul. Radzymiñska 148

przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.

ZOSTAÑ konsultantk¹ Avonu

676-78-68, 0502-420-248

POSZUKUJÊ PRACY

PODEJMÊ pracê w magazynie,

hurtowni w ochronie lub inn¹

mam samochód  678-89-15,

0502-47-47-03

ZAOPIEKUJÊ siê starsz¹ oso-

b¹ lub dzieckiem 781-28-01

KUPIÊ

MEBLE, obrazy, porcelanê, pla-

tery, zegary, medale, monety,

pocztówki i znaczki 610-33-84,

0601-235-118

PRZEDWOJENNE obligacje, li-

sty zastawne, akcje  0502-952-

578

SPRZEDAM

Sprzedam masa¿er do stóp

0607-505-267

Sprzedam stemple budowlane

0505-034-378

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

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68
szybko-tanio-solidnie

Informujemy, ¿e publikowa-

ny list skróciliœmy o fragmen-

ty dotycz¹ce osób trzecich.

Redakcja

Proszê o opublikowanie w No-

wej Gazecie Praskiej mojego li-

stu – tytu³em sprostowania oraz

jest to moja odpowiedŸ na wy-

wiad burmistrza Smoczyñskiego

dotycz¹ca artyku³u pt. „Pomaga

mi doœwiadczenie” – z NGP z

dnia 10.03.2004 r. i przedstawia

drug¹ stronê medalu. (...) Po

przeczytaniu artyku³u z Nowej

Gazety Praskiej doszed³em do

wniosku, ¿e wypowiedŸ pana

Smoczyñskiego jest w tym tonie,

aby zrobiæ dobre wra¿enie na no-

wych mieszkañcach, starym i nie-

pokornym przypi¹æ ³atkê i nie tyl-

ko im. Natomiast sprytnie ukry³

swój upór i brak wykazania do-

brej woli, jak te¿ w swej wypowie-

dzi pos³uguje siê k³amstwem i

manipulacj¹ co poni¿ej udowod-

niê.

Pan Smoczyñski mówi o

dwóch protestuj¹cych, lecz do tej

pory nie mo¿e wskazaæ osoby –

jeszcze nie znalaz³ nikogo kim sfi-

nalizowa³by wykup terenu pod

poszerzenie ulicy Nowodwor-

skiej. O ile mi wiadomo nie by³o

nawet ¿adnej próby negocjacji ze

strony gminy, a teraz dzielnicy,

jeœli chodzi o wykup terenu. By³o

natomiast narzucanie swojej woli

do czego odniós³ siê Naczelny

S¹d Administracyjny w swym

wyroku z dnia 24.08.2001 roku

mówi¹cy o nadu¿ywaniu w³adz-

twa planistycznego przez gminê.

Wyrok NSA uniewa¿ni³ uchwa³ê

gminy Nr XXXIII/451/00 z dnia

27.10.2000 r., uchyli³ równie¿

plan zagospodarowania prze-

strzennego Nowotworów Za-

chodnich, którego nie ma, nie

zosta³a nawet do tej pory wysta-

wiona prognoza na ten teren.

Projekt wymyœlili sobie dwaj pa-

nowie z Urzêdu Dzielnicy Bia³o-

³êka p. Smoczyñski i p. Semet-

kowski. Równie¿ do tego w¹tpli-

wego projektu ustosunkowa³a siê

NSA. Zawê¿enie z 18 do 12 me-

trów przyznajê, ¿e by³o, ale nie

na ulicy Nowodworskiej lecz przy

ulicy Odkrytej (...) Równie¿ w wy-

wiadzie pan burmistrz nies³usz-

nie szkaluje SKO, poniewa¿ to

SKO uchyli³o decyzjê burmistrza

z 2002 r. wydaj¹c postanowienie

z dnia 25.02.2003 r. i w chwili

obecnej jest kolejna decyzja za-

skar¿ona do SKO przez burmi-

strza, który z zespo³em pracow-

ników poprzedniego uk³adu rów-

nie¿ prubuje w sposób nieczytel-

ny tê nieprawid³owoœæ przeforso-

waæ. Argumentem poza og³osze-

niem w prasie o wydaniu decyzji

by³a ca³kowita niemo¿noœæ zoba-

czenia tej decyzji, co równie¿

zg³osi³em do SKO. Ujrza³em de-

cyzjê dopiero po dwóch tygo-

dniach. Decyzja zawiera³a wiele

b³êdów – m.in. jeden zosta³ w

waszej gazecie sprostowany. Pa-

nowie burmistrzowie chcieli prze-

pchn¹æ s³onia przez ucho igiel-

ne, gdy¿ ulica Nowodworska jest

jedyn¹ drog¹ osiedlow¹ i gmin-

n¹ o zabudowie do niej przyleg³ej

uniemo¿liwiaj¹cej realizacjê wy-

buja³ych pomys³ów burmistrzów

tej dzielnicy. Sam zamiar pusz-

czenia autobusów zdementowa-

li ju¿ dawno na piœmie rezygnu-

j¹c z zatoczek autobusowych.

Pochopne wypowiedzi pana

Smoczyñskiego, które czytamy

nie po raz pierwszy proponowa-

³bym, aby trochê zaczeka³y i na-

le¿y cierpliwie czekaæ na kolejne

postanowienie SKO. Równie¿

chcê zauwa¿yæ, ¿e jeœli chodzi o

wyrok NSA z dnia 24.08.2001 r.

to by³ on przez Zarz¹d Gminy

skrzêtnie ukrywany i zarówno

przez prasê lokaln¹ – tak jak by

w ogóle Zarz¹d Gminy nie obo-

wi¹zywa³. Jedynie Gazeta Sto-

³eczna o tym poinformowa³a na

proœbê wygranych – patrz metro

z 1-2 wrzeœnia 2001 r.

Przypuszczam, ¿e w niedale-

kiej przysz³oœci spraw¹ ulicy No-

wodworskiej zajm¹ siê inne orga-

ny samorz¹dowe. Tekst, który siê

ukaza³ w prasie lokalnej jest for-

m¹ usprawiedliwienia siê burmi-

strza przed nowymi mieszkañca-

mi ulicy Nowodworskiej, który

zwalaj¹c winê na innych skrywa

swój upór i wykazuje brak dobrej

woli, zapominaj¹c, ¿e starzy

mieszkañcy od lat wysuwali roz-

s¹dne propozycje w tej sprawie.

Pan burmistrz chce z ulicy lokal-

nej zrobiæ ulicê zbiorcz¹, która w

swoim przeznaczeniu by³aby nie-

z³ym pasztetem dla tak blisko

usytuowanych domów.

Stworzy³oby to nastêpuj¹ce

zagro¿enia dla mieszkañców:

Ogromny ha³as, wibracje, kurz,

szkodliwoœæ spalin i ogólne za-

k³ócenie bezpieczeñstwa, przy

chêci poszerzenia ulicy do sied-

miu metrów, wtedy ulica straci

swój lokalny charakter, sprytne

dla wiêkszoœci mieszkañców

ogarniêtych brakiem wiedzy przy

tym posuniêciu.

Ca³e szczêœcie, ¿e w tej kwe-

stii wypowiedzia³ siê NSA, ¿e

wszystkie ulice dojazdowe winny

byæ budowane prostopadle do

ulicy zbiorczej jak¹ jest ulica

Œwiatowida. Chcia³bym na za-

koñczenie zauwa¿yæ pewn¹ cie-

kawostkê. Otó¿ projektantka uli-

cy Nowodworskiej na zebraniu w

terenie i po uwzglêdnieniu propo-

zycji mieszkañców i rozwa¿eniu

trudnoœci wyrazi³a wolê skorygo-

wania projektu ulicy, za co zosta-

³a skarcona przez burmistrza Se-

metkowskiego, który jeszcze

doœæ pewnie stwierdzi³, ¿e najle-

piej bêdzie jak starzy mieszkañ-

cy by siê st¹d wyprowadzili, a my

zrobimy tu porz¹dek. Takie postê-

powanie uw³acza godnoœci ludz-

kiej. Potwierdza to raz jeszcze,

¿e pan Semetkowski, który nie

bêd¹c architektem mia³ decydu-

j¹cy g³os w sprawie projektu uli-

cy, który nie odpowiada³ nawet

przepisom budowy i moderniza-

cji ulic z 1992 roku. Na koniec

przykry wniosek dla Zarz¹du

Gminy. Czas skoñczyæ z takim

dzia³aniem, gdy¿ w wielu przy-

padkach samorz¹dy lokalne s¹

zmor¹ mieszkañców. Wiêcej zro-

zumienia, mniej buty i arogancji,

wtedy bêdzie mo¿na dojœæ do

konsensusu, a swoj¹ drog¹

wstyd panie burmistrzu, tak

oczerniaæ rodowitych mieszkañ-

ców, a postêpuj¹c jak… - resztê

niech pan sobie dopowie sam.

Piotr Jêdrysiak

O ustosunkowanie siê do li-

stu Czytelnika poprosiliœmy

burmistrza Jerzego Smoczyñ-

skiego.

Ulice Nowodworska, Odkryta i

Sprawna s¹ od 1992 roku w pla-

nach miejscowego planu zago-

spodarowania Nowodworów.

Mówi¹c o tym nie wymienia³em

¿adnych nazwisk, ale jeden z pro-

testuj¹cych sam postanowi³ siê

ujawniæ, twierdz¹c, jakich to nie-

etycznych czynów dopuszczam

siê ja i zarz¹d, którym od 10 lat

kierujê.

Pan Jêdrysiak twierdzi, ¿e nie

prowadzimy rozmów i pertrakta-

cji z w³aœcicielami gruntów. To

mo¿e odpowie na pytanie, w jaki

sposób zosta³y pozyskane grun-

ty pod budowê ponad dwóch ki-

lometrów ulicy Odkrytej, która ju¿

zosta³a wybudowana?

Podobn¹ umowê zawarliœmy z

Panem Jêdrysiakiem pod budo-

wê ulicy Strumykowej w 2002

roku.

Odnosz¹c siê do wyroku NSA

z 4 sierpnia 2001 roku: to w³aœnie

negocjacje z mieszkañcami, za-

koñczone zawê¿eniem linii roz-

graniczaj¹cych w stosunku do

zgodnych z projektem technicz-

nym ulicy Nowodworskiej by³y

powodem uchylenia planu Nowo-

dwory Zachodnie.

NSA zwróci³ uwagê, i¿ zawê-

¿aj¹c drogê gmina wysz³a poza

uprawnienia w³adztwa planistycz-

nego, bowiem szerokoœæ drogi

reguluje Rozporz¹dzenie Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej

z 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim po-

winny odpowiadaæ drogi publicz-

ne (Dz.U. Nr 43 poz.430). To w³a-

œnie regulacje zawarte w tym ak-

cie prawnym oraz uzgodnienia

w³aœciwego organu s¹ wi¹¿¹ce

dla projektu planu.

Bêd¹c burmistrzem dzielnicy,

nie dzielê mieszkañców na sta-

rych i nowych. Mam obowi¹zek

dbaæ o bezpieczeñstwo i wygodê

¿ycia wszystkich w równym stop-

niu.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania

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

czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (tj.

Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Prezydent  Miasta Sto³ecznego Warszawy

zawiadamia

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-

du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête

postêpowanie administracyjne na wniosek Urzêdu Dzielnicy

Bia³o³êka  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu-

blicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u ogól-

nosp³awnego 0,50 m  w ulicy P³u¿nickiej na odcinku od  ul.

Œwiderskiej /Myœliborskiej do gimnazjum nr 1 w ul. P³u¿-

nickiej w Warszawie.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni od

daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w pra-

sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê-

ka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnioski lub

zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Mia-

sta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Mo-

dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/676 76 70    w pokoju

308 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE

o postanowieniu
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjnego

WOJEWODA MAZOWIECKI

Zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-

chomoœci usytuowanej wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e po-

stanowieniem z dnia 11.02.2004 r. Minister Œrodowiska (znak

DOPp-411-01/04/jk) utrzyma³ w mocy zaskar¿one postanowie-

nie Wojewody Mazowieckiego Nr WSR- VII/6810/ 117-3/03

uzgadniaj¹ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

dla inwestycji polegaj¹cej na budowie Trasy Mostu Pó³noc-

nego i dróg dojazdowych wraz z przepraw¹ mostow¹ na

terenie Dzielnic Warszawa Bielany i Warszawa Bia³o³êka

(dla czêœci obszaru po³o¿onego w Warszawskim Obsza-

rze Chronionego Krajobrazu).

Zawiadomienie lub dorêczenie o powy¿szym uwa¿a siê za

dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³osze-

nia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Woje-

wódzkiego, Plac Bankowy 3/5 - Wejœcie F od Al. Solidarnoœci,

III p, po prawej stronie od windy (licz¹c od daty og³oszenia).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê

z treœci¹ ww. dokumentu w Urzêdzie Wojewódzkim w Warsza-

wie, Plac Bankowy 3/5 (wejœcie F od Al. Solidarnoœci, III piêtro

pok. 714, tel. 695-67-02, w godzinach poniedzia³ek 9-17, wto-

rek -pi¹tek 8-16).

Wspólne Ÿród³o religii

13 kwietnia (wtorek),

godz. 19

Centrum Lectorium

Rosicrucianum

ul. In¿ynierska 3

oraz na kurs wprowadzaj¹-

cy w Naukê Powszechn¹,

który odbywaæ siê bêdzie

w œrody o godz. 19 w tym

samym miejscu pocz¹wszy

od 14 kwietnia.

Wstêp wolny.

Strony www

aparaty cyfrowe
Trudno dziœ uwierzyæ, ¿e prototyp aparatu cyfrowego, który po-

wsta³ w 1976 potrzebowa³ 23 sekund, ¿eby zapisaæ czarno - bia³y

obraz w rozdzielczoœci 10 tys. pikseli. Dziœ standardem s¹ apara-

ty o rozdzielczoœci 5 mln pikseli, a zapis obrazu jest niemal na-

tychmiastowy.

Witryna fotohobby.pl jest niezwykle przydatna dla tych, którzy

korzystaj¹ z „cyfrówek”. Znajdziemy tu s³owniczek z podstawowy-

mi pojêciami z zakresu fotografii, porady, czym siê kierowaæ ku-

puj¹c aparat, jaki program wybraæ do obróbki cyfrowych obrazów.

Kopalni¹ istotnych informacji s¹ tzw. FAQ - najczêœciej zadawane

pytania. Atutem witryny jest ³adna grafika. Strona godna polece-

nia.                                                                                        (egu)

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, VAT PIT-y, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393
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KOMUNIE, WESELA

CHRZCINY, IMIENINY

BANKIETY

 OKOLICZNOŒCIOWE

 do 45 osób

 bogate  i atrakcyjne

menu  od 65 z³

2 dania gor¹ce,

przek¹ski,  deser lodowy

tel. 679-81-06 do 16

0692-600-178

Spó³dzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „IMPERIUM”

og³asza konkurs ofert

na remont dachu budynku

przy ulicy Ogiñskiego 1A w Warszawie

w oparciu o ekspertyzê techniczn¹

i kosztorys (œlepy) inwestorski.

Wymienione materia³y mo¿na otrzymaæ w siedzibie Spó³dzielni przy

ulicy Odrow¹¿a 9,  pokój 303, pon. -pt. 9-14, tel. (22)675-71-65.

Op³atê za materia³y w wysokoœci 20 z³ nale¿y wp³aciæ na

konto Spó³dzielni nr  23 12401082 1111 0000 0407 4874.

Termin wykonania prac - czerwiec 2004 roku

Miejsce sk³adania ofert - siedziba zamawiaj¹cego w terminie

do 21 kwiernia 2004 r.
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Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjació³ i Rodzin Osób z Za-

burzeniami Psychicznymi “POMOST” serdecznie zaprasza do

Punktu Aktywizacji Zawodowej osoby niepe³nosprawne, cho-

re psychicznie zainteresowane podjêciem aktywnoœci zawo-

dowej.

PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ mieœci siê

w siedzibie Stowarzyszenia POMOST,

 ul. Wincentego 85, tel. 614 16 49

(w godz. pracy punktu).

Konsultacje odbywaj¹ siê we wtorki i œrody

w godzinach 16–18.

Zajêcia grupowe dla osób niepe³nosprawnych chorych psy-

chicznie zarejestrowanych w punkcie odbywaj¹ siê w czwartki

w godzinach 16 – 18.

 W poprzednim numerze NGP analizowa³em wy-

konanie dochodów dzielnicy w roku ubieg³ym. Kon-

statacje s¹ smutne. •le zaplanowane dochody, re-

alizowane chaotycznie, bez ¿adnej kontroli ze stro-

ny zarz¹du dzielnicy. Jeszcze gorzej jest, je¿eli cho-

dzi o wydatki.

Zarz¹d dzielnicy, planuj¹c bud¿et na rok bie¿¹cy

nie wzi¹³ - moim zdaniem - pod uwagê poziomu wy-

datków z roku ubieg³ego, a w szczególnoœci kosz-

tów sta³ych, które s¹ zazwyczaj

powtarzalne w ka¿dym bud¿e-

cie. Kluczowymi s¹ tu zawsze

wydatki na oœwiatê, edukacyjn¹

opiekê wychowawcz¹, opiekê

spo³eczn¹, kulturê, sport i admi-

nistracjê.

Od samego pocz¹tku dla

osób funkcjonuj¹cych w samo-

rz¹dzie by³o widoczne, ¿e czêœæ

zaplanowanych wydatków by³a

zani¿ona. PrzeœledŸmy wiêc

dzia³y wydatków w kolejnoœci,

zgodnie z podan¹ obok tabel¹.

W dziale 400 ukryte s¹ wydatki na budowê stud-

ni oligoceñskich na Pradze. Od razu widaæ, ¿e z

planowanej budowy dwóch obiektów zrealizowa-

ne zosta³y tylko czêœciowe plany (wykonanie od-

wiertów). Na dalsz¹ dzia³alnoœæ nie starczy³o ener-

gii, wiêc inwestycjê tê zdjêto z planu. Podobnie by³o

w dziale 600 transport i ³¹cznoœæ. Realizowane s¹

tu wydatki dotycz¹ce inwestycji oraz remontów i kon-

serwacji dróg. Kwota ponad 3,5 mln z³otych oka-

za³a siê zbyt trudna do wydania. Wyrzucono wiêc

z bud¿etu modernizacjê ulicy Kawêczyñskiej, na któ-

r¹ od dawna przewidziane by³o 2,5 mln z³otych.

 W wielu wypadkach nie doszacowano niezbêd-

nych wydatków. Tak by³o w dzia³ach edukacyjnych

i oœwiatowych. Na ka¿dej prawie sesji od pocz¹tku

2003 roku radni opozycyjnego SLD g³oœno mówili,

¿e wydatki w tym dziale zosta³y grubo nie do-

szacowane - na prawie 10 mln z³otych. Okaza³o

siê, ¿e mieli racjê i mimo restrykcyjnej polityki finan-

sowej burmistrza Sipiery zbli¿y³y siê do poziomu 60

mln z³, tak jak w roku 2002.

 Istne cuda dzia³y siê w dziale 700 gospodarka

mieszkaniowa. Wiêkszoœæ zaplanowanych œrodków

przekazano do ZNK w ramach dotacji na dop³aty

do zaliczek w nieruchomoœciach wspólnych. Pozo-

sta³a kwota mia³a byæ wydatkowana na remonty bu-

dynków m.in. na Z¹bkowskiej. I to zadanie przero-

s³o gospodarzy dzielnicy - 800 tys. z³otych pozo-

sta³o nie wykorzystane. Skandaliczne jest to, ¿e

w tym roku po raz pierwszy nie przekazano z³o-

tówki na likwidacjê zagro¿eñ budowlanych na

terenie Pragi. I tylko chyba opatrznoœæ ustrzeg³a

obecne w³adze przed podobnymi wydarzeniami,

jakie mia³y miejsce w przesz³oœci na Pradze pod

rz¹dami prawicy spod znaku AWS.

  Prawdziwe mistrzostwo wykazano planuj¹c wy-

datki na administracjê publiczn¹ - dzia³ 750.

Pierwotny plan na poziomie nieca³ych 14 milio-

nów nawet dla radnych opozycji by³ do przyjêcia,

kto bowiem lubi wydatki administracyjne. Wkrótce

jednak cichcem w kolejnych korektach plan wydat-

ków wzrós³ do ponad 16 milionów. Pojawi³y siê

w nim inwestycje, czyli wydatki maj¹tkowe w zwi¹z-

ku z wol¹ prezydenta Kaczyñskiego  tworzenia we

wszystkich dzielnicach tzw. WOM –ów (w sumie

na Pradze koszt tego przedsiêwziêcia wyniesie

prawie 8 mln z³otych w ci¹gu kolejnych lat). Prze-

kroczono nawet pierwotny plan na pensje dla urzêd-

ników, bo mimo masowych zwolnieñ na pocz¹tku

roku, obecnie jest ich nie mniej ni¿ poprzednio.

Szczegó³y wyraŸnie widaæ w sprawozdaniu opi-

sowym. Tu jednak przytaczam tylko ogólne zapisy

z poszczególnych dzia³ów, które ilustruj¹ to, co opi-

sa³em powy¿ej.

 Kwota nie zrealizowanych wydatków w sto-

sunku do planu grudniowego po szeregu korekt

wynosi 6 684 062 z³ote. Wytworzono wiêc tak zwa-

n¹ nadwy¿kê bud¿etow¹, która zasili bud¿et mia-

sta Warszawy a PragNie wszêdzie jednak by³o dra-

matycznie. Zwiêkszona dotacja ze strony admini-

stracji rz¹dowej pozwoli³a utrzymaæ poziom wydat-

ków dla osób najubo¿szych na Pradze na poziomie

nie odbiegaj¹cym od lat ubieg³ych (dzia³ 853 – opie-

ka spo³eczna). Dramatu tak¿e nie by³o w realizacji

Dzial Tresc Plan marzec Plan grudzien Wykonanie

400 Energia,gaz i woda 1 203 600 434 502 434 502

600 Transport i lacznosc 3 730 000 1 298 000 566 707

700 Gospodarka mieszkaniowa 4 034 000 5 024 127 4 205 481

710 Dzialalnosc uslugowa 90 000 90 000 80 687

750 Administracja publiczna 13 923 576 16 056 242 15 149 511

751 Urzedy 10 925 129 951 122 139

754 Bezpieczenstwo 2 700 2 700 2 261

801 Oswiata i wychowanie 40 988 643 47 907 824 45 075 380

851 Ochrona zdrowia 75 140 443 015 337 026

853 Opieka spoleczna 19 780 000 20 896 376 20 339 165

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 576 870 15 511 403 15 053 484

900 Gospodarka komunalna 3 035 000 3 188 750 3 025 098

921 Kultura 4 600 000 4 703 000 4 702 994

926 Sport 6 000 000 5 900 000 5 807 406

Ogólem 110 050 454 121 585 908 114 901 846

wydatków i wynikaj¹cych z nich zadañ w dziale 900

gospodarka komunalna. Dbaj¹cy o te zadania

ZPPiTP odpowiada za utrzymanie czystoœci na dro-

gach i terenie dzielnicy, selektywn¹ zbiórkê œmieci

oraz utrzymanie zieleni, studni oligoceñskich oraz

ma³ej architektury.

Kuriozalny by³ w roku ubieg³ym poziom wy-

datków na bezpieczeñstwo – 2700 z³ (s³ownie dwa

tysi¹ce siedemset z³otych), z czego wydano 2261

z³ oraz na ochronê zdrowia. Mimo wzrostu pierwot-

nego planu wydatków na ochronê zdrowia o prawie

350 tys. z³ - 100 tys. z³ nie zosta³o wydatkowane.

Czy¿by w tym zakresie na Pradze Pó³noc nie by³o

potrzeb?

Na koniec dwa s³owa o inwestycjach - ich obraz

pokazuje poni¿sza tabelka.

Pierwotny plan inwestycji wynosi³ ponad 9 mln

z³. W trakcie roku dosz³y nowe zadania miêdzy in-

nymi zwi¹zane z WOM – em na prawie 600 tys. z³.

W trakcie roku tak¿e, o czym piszê wy¿ej, dokony-

wano wielu korekt zmniejszaj¹cych wydatki na in-

westycje. Co utraciliœmy jako mieszkañcy dzielnicy

w tym roku?

- Brak dwóch funkcjonuj¹cych studni oligoceñ-

skich w rejonach £ochowska / Siedlecka oraz Ko-

welska / Strzelecka. Gdzieœ zniknê³o 800 tys. z³o-

tych.

- Nawierzchnia ulicy Kawêczyñskiej mog³a wy-

gl¹daæ nie gorzej ni¿ Z¹bkowskiej. Co siê sta³o z

kwot¹ 2,5 mln z³otych?

- Budynki przy Z¹bkowskiej, a szczególnie Z¹b-

kowska 11 mog³y wygl¹daæ inaczej. Kolejne 800 tys.

z³ wyparowa³o.

- W budynku sali sportowej przy Kawêczyñskiej

2 przy SP 30 od dawna mog³y æwiczyæ dzieci. Ko-

lejny 1 mln z³ gdzieœ siê zawieruszy³.

Nie wykonano równie¿ planu remontów bie¿¹-

cych.

- Nie wykonano zaplanowanych remontów w li-

ceach ogólnokszta³c¹cych w tym remontu VIII LO

im. W³adys³awa IV na kwotê 600 tys. z³

- Nie wykonano zaplanowanych remontów w

szko³ach podstawowych na kwotê 100 tys. z³ i przed-

szkolach na kwotê 30 ty. z³otych.

- Nie wykonano zaplanowanych remontów dróg

gminnych na kwotê 500 tys. z³.

Tego ju¿ nikt nie jest w stanie przywróciæ i pew-

nie w kolejnych latach zarz¹d Pragi Pó³noc bêdzie

siê szczyci³ oddawaniem tych inwestycji i realizacj¹

remontów, ale zgodnie z planem powinny byæ one

zrealizowane w 2003 roku.

Radny

Województwa Mazowieckiego

Ireneusz Tondera

PS I. Co ze zlikwidowanym posterunkiem stra¿y

miejskiej na Pradze? Budynek przy M³ota nadal

czeka. Chyba ¿e zmieni³y siê koncepcje. Warto o

nich poinformowaæ mieszkañców dzielnicy - wszak

to problem ich bezpieczeñstwa.

PS II. Co z dalszym rozwojem monitoringu wizyj-

nego na Pradze Pó³noc-  to tak¿e wp³ywa na po-

ziom bezpieczeñstwa mieszkañców.

Praga Pó³noc - wydatki w 2003 r.

Wydatki
majatkowe

Plan
marzec

Plan
grudzien

Wykonanie
 2003

kwota 9 296 100 7 001 626 5 082 573

wykonanie
w % do
planu

54,67% 72,59%

„Przeszed³em d³ugi szlak bo-

jowy... 20 grudnia 1939 roku

wst¹pi³em do Zwi¹zku Walki

Zbrojnej. Bra³em udzia³ w wie-

lu akcjach przeciw okupantowi.

Walczy³em w Powstaniu war-

szawskim, pomaga³em ludziom

z Getta. PóŸniej by³em wiêzio-

ny w X Pawilonie na Rakowiec-

kiej. Cieszê siê, ¿e doczeka³em

w zdrowiu takiego wspania³ego

dnia: dziœ wraz z kole¿ankami i

kolegami otrzyma³em nomina-

cjê na stopieñ porucznika. Chcê

za to serdecznie podziêkowaæ.

Chcê uczciæ ten dzieñ, a cz³on-

kom mojej rodziny przekazaæ

przes³anie, by kontynuowali

walkê, jeœli nasz kraj znajdzie

siê w potrzebie” - powiedzia³

nam Ryszard Konopka, jeden z

kombatantów, którym 18 mar-

ca w ratuszu Targówka uroczy-

œcie wrêczono nominacje na

wy¿sze stopnie.

Ciesz¹c siê z nominacji jed-

na z kombatantek ¿artobliwie

wyra¿a³a obawê o jej skutki:

„M¹¿ jest porucznikiem, zosta³

nominowany wczeœniej. Ja by-

³am podporucznikiem. M¹¿ chy-

ba by wola³, by tak zosta³o. Wy-

daje siê niezadowolony z faktu,

¿e otrzyma³am nominacjê...Dzi-

siejsza uroczystoœæ jest bardzo

mi³a, ³adnie zorganizowana.

Oprócz nominacji wszyscy do-

stali wspania³e czerwone ró¿e”.

W obecnoœci gen. dyw. Wa-

c³awa Szklarskiego - prezesa

Zwi¹zku Kombatantów Rzeczy-

pospolitej i By³ych WiêŸniów

Politycznych, prezesów zwi¹z-

ków i stowarzyszeñ kombatanc-

kich, komendanta WKU, przed-

stawicieli w³adz Targówka, Bia-

³o³êki i Pragi Pó³noc - nomina-

cje na stopieñ porucznika otrzy-

mali tak¿e Zbigniew Bzinkow-

ski, Stanis³aw Bogdanowicz,

W³adys³awa Bu³awska, Halina

Cieszkowska, Jan Czapki, Ste-

fan Gandys, Tadeusz Grzym-

kowski, Zofia Gniwiewska, Ja-

dwiga Kiwak, Zdzis³awa Kon-

dras, Tomasz Kulikowski, Wie-

s³aw Kuszkowski, Regina Ku-

nowska, Irena Miszczuk, Bog-

dan O³tuszewski, Halina Osiec-

ka, Aleksandra Roœ, Józefa S³a-

wiñska, Józef Szeremet, Mie-

czys³aw Tyminiewski, Feliks

Tyszka, Felicja Urbanowicz,

Witold Wajnbergier, Jan Wali-

³ko, Micha³ Wê¿owski, Józef

Waniewski, Ryszard Zieliñski,

Maria Zagrodzka. Nominacje

dla Teresy Majlert i Henryka ̄ e-

browskiego odebrali cz³onkowie

rodzin; póŸniej odbior¹ Krysty-

na i Henryk Gileccy. Przes³ano

je tak¿e rodzinom zmar³ych:

Marii Kwiatkowskiej i Zofii Woj-

dy.

 Nominacje na stopieñ kapi-

tana wrêczono: Tadeuszowi

Bielewiczowi, Jaros³awowi Bu-

dzyñskiemu i Mieczys³awowi

Poniñskiemu. Nominacji na sto-

pieñ podporucznika nie ode-

¯ywa ksiêga historii
bra³, nieobecny w kraju, Andrzej

Siciñski.

Gratulacje i podziêkowania

przekazali kombatantom: bur-

mistrz Targówka Romuald

Gronkiewicz i gen. dyw. Wac³aw

Szklarski. P³k .Czes³aw Lewan-

dowski - prezes zarz¹du Rejo-

nu Praga Pó³noc Zwi¹zku Kom-

batantów RP i b.WP wyrazi³ sa-

tysfakcjê, ¿e spe³ni³a siê czêœæ

zadoœæuczynienia - tego, co siê

kombatantom nale¿y, a tak¿e

radoœæ z faktu, ¿e nominacje

otrzymuj¹ razem kombatanci,

niezale¿nie od formacji. „£¹czy

nas wspólna przesz³oœæ i dzi-

siejszy los. Jesteœmy chodz¹-

c¹, nie zamkniêt¹ ksiêg¹ histo-

rii”.

Artystyczn¹ oprawê tej swo-

istej lekcji historii zapewni³ chór

gimnazjum nr 4 im. Szarych

Szeregów. Kieruj¹ca nim Iwo-

na Kubiak zachêca³a komba-

tantów do wspólnego œpiewania

„P³onie ognisko w lesie”’ „Dziœ

do ciebie przyjœæ nie mogê” i

innych, bliskich sercu piosenek.

                                           K.

Dwa testamenty(5)

dokoñczenie ze str. 1

go dla Warszawy - Pragi III Wy-

dzia³ Karny. Zakoñczenie sprawy

s¹dowej pozwoli na ustalenie

sprawców fa³szerstwa testamen-

tu dawnej w³aœcicielki Florentyny

Krzeszewskiej oraz na ustaleniu

stron tego postêpowania. W

zwi¹zku z powy¿szym Prezydent

m. st. Warszawy - postanowie-

niem Nr 19/2004 z dnia 22 stycz-

nia 2004 roku zawiesi³ postêpo-

wanie o ustanowienie prawa

u¿ytkowania wieczystego do

gruntu przy ul. Tykociñskiej 30,

36, 38 i 40 - do czasu zakoñcze-

nia sprawy s¹dowej.

Decyzj¹ Nr 94/02 z dnia 16 lip-

ca 2002 roku Burmistrz Gminy

Warszawa Targówek ustanowi³

na rzecz Miros³awa Krzeszew-

skiego u¿ytkowanie wieczyste do

gruntu przy ul. Tykocinskiej 30,

na podstawie której zosta³ zawar-

ty akt notarialny. Decyzj¹ Nr 83/

02 z dnia 06 czerwca 2002 roku

Burmistrz Gminy Warszawa - Tar-

gówek ustanowi³ na rzecz Miro-

s³awa Krzeszewskiego, Jerzego

Krzeszewskiego i Krystyny Lu-

bocha u¿ytkowanie wieczyste do

gruntu przy ul. Tykocinskiej 40, na

podstawie której zosta³ zawarty

akt notarialny. Ewentualne wyda-

nie wyroku przez s¹d umo¿liwi

wznowienie postêpowania w tej

sprawie oraz wzruszenie decyzji

wydanych przez Burmistrza Gmi-

ny Warszawa - Targówek.

Przypominamy Czytelnikom,

¿e 25 lutego nie odby³a siê w V

Wydziale Karnym S¹du Rejono-

wego rozprawa w kwestii fa³szer-

stwa testamentu ze wzglêdu na

nieobecnoœæ Miros³awa Krze-

szewskiego. 26 marca odbêdzie

siê kolejna rozprawa. O wynikach

poinformujemy.                  (egu)

Ka¿dego roku, gdy rozpoczy-

na siê wiosna, nauczyciele

maj¹ ten sam problem. Co zro-

biæ, jak zorganizowaæ pierwszy

dzieñ wiosny, by uczniowie nie

prze¿yli go na ulicach miasta, a

chêtnie przyszli do szko³y.

SP73 wypracowa³a w tym

zakresie ju¿ pewn¹ tradycjê.

Ten dzieñ nauczyciele z ucznia-

mi klas IV-VI prze¿ywaj¹ pod

has³em „Sportowa wiosna rado-

sna”, a z uczniami klas I-III

goszcz¹ w szkole „zerówkowi-

czów” s¹siednich przedszkoli.

Dyrektorzy przedszkoli nr 9,

10, 12 z nauczycielami i ucznia-

mi klas „0” mieli okazjê tego

dnia odwiedziæ SP 73, która

zmienia z roku na rok swoje

oblicze, spotkaæ siê z dzieæmi

klas I-III oraz obejrzeæ przygo-

towan¹ inscenizacjê na podsta-

wie wiersza J. Tuwima „Rzep-

ka”. Przedstawienie to przygo-

towali uczniowie klas I-III pod

kierunkiem Anny ¯mijewskiej z

opraw¹ muzyczn¹ Ewy Œliwiñ-

skiej.

Zerówkowicze obdarzyli ak-

torów wykonanymi w³asnorêcz-

nie wiosennymi motylami, a

wszystkie dzieci klas I-III s³od-

koœciami. Gospodarze równie¿

zrewan¿owali siê prezentami.

Uczniowie klas IV-VI z wy-

chowawcami pierwszy dzieñ

wiosny witali w hali sportowej

przy ulicy Jagielloñskiej. Tam

pod kierunkiem nauczycieli Re-

giny Sikorskiej, Jarka S³ockie-

go, Moniki Wojdy odby³y siê

pokazy: uczniowie klas IV-V

zaprezentowali mecz w uniho-

keja, uczniowie klas VI - taniec

break-dance, uczennice klas IV-

VI z zespo³u tanecznego - wi-

dowisko taneczne w nawi¹za-

niu do igrzysk olimpijskich w

Atenach. Goœæmi honorowymi

byli: Grzegorz Skrzecz - bokser,

Andrzej Krzepiñski - wioœlarz.

Wszyscy radoœnie, sportowo

i widowiskowo prze¿yli ten

dzieñ, bez wagarów.

MD SP73

Bez wagarów

MTK SERWIS

AUDIO WIDEO - TV

MONITOR - KOMPUTER

tel. 614-25-25

0602-343-025

- pogwarancyjna naprawa

sprzêtu elektronicznego

- naprawy telewizorów

wykonujemy w domu

Klienta

- dojazd gratis

pozosta³y sprzêt odbieramy

i odwozimy bezp³atnie
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Wiosna

Ludów
w Centrum

Handlowym

Targówek

Ca³y czas trwa akcja eduka-

cyjna, która przybli¿y  klientom

okres napoleoñski, w czym po-

mog¹ zaprezentowane ekspo-

naty, m.in. armaty, broñ na sto-

iskach ekspozycyjnych, stroje z

epoki napoleoñskiej wypo¿yczo-

ne z Muzeum Wojska Polskie-

go.

W weekend 27-28 marca na

terenie Centrum oraz na ze-

wn¹trz bêdzie zorganizowany

obóz wojskowy. Bêdzie mo¿na

przebraæ siê w stroje historycz-

ne i zrobiæ sobie zdjêcia. Zachê-

camy równie¿ do spróbowania

grochówki wojskowej. Pobyt w

Centrum umilaæ bêd¹ pokazy,

m.in. przemarsz z werblami w

kolumnie, musztra wojskowa,

pokazy æwiczeñ wojskowych,

pokazy mini pojedynków, prze-

jazd u³anów, fechtunek, prze-

marsz orkiestry carskiej. Wszyst-

kie osoby bêd¹ wystêpowaæ w

strojach historycznych. Przy po-

kazach zapraszamy  na smako-

wite potrawy przyrz¹dzane na

grilach.

Informujemy, i¿ og³oszo-

ny zosta³ konkurs dla oko-

licznych szkó³ podstawo-

wych i gimnazjów pod na-

zw¹ „Moje wra¿enia z Wio-

sny Ludów w Centrum

Handlowym Targówek”.

Tematem prac jest opis lub

rysunek (wyklejanka itp.) ele-

mentu ekspozycji lub frag-

mentu akcji, która odbêdzie

siê w Centrum Handlowym

Targówek.

Wszystkie dzieci bior¹ce

udzia³ w konkursie dostan¹ upo-

minek. Nagrod¹ g³ówn¹ dla

szko³y, w której uczy siê zwy-

ciêzca, bêdzie najbardziej po-

trzebny sprzêt o wartoœci: I miej-

sce - 2000 z³, II miejsce - 1500

z³, III miejsce - 1.000 z³. Zwyciêz-

ca konkursu otrzyma natomiast

nagrodê o wartoœci 500 z³.

Wrêczenie nagród odbêdzie

siê na scenie w Centrum Han-

dlowym Targówek, 24 kwietnia

o godz. 15.

Dom Kultury „Zacisze”

ul. Blokowa 1

zaprasza na III Festiwal

Kabaretów, Zespo³ów

i Chórów Seniora

27 marca w godz. 10-17

i 28 marca w godz. 11-17

odbêdzie siê przegl¹d

zespo³ów.

Wstêp wolny

Og³oszenie wyników

4 kwietnia godz. 15.

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i  serwis aparatów s³uchowych

♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu

♦♦♦♦♦      baterie i  œrodki pielêgnacyjne

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

APARATY S£UCHOWE

firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

618-88-84

ZAPRASZAMY

Przychodnia

Rejonowo-Specjalistyczna

ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84tel.

Dwa lata temu by³a entuzja-

stycznie przyjêta „Pasja wed³ug

œwiêtego Jana”, w ubieg³ym roku

oryginalne w warunkach miej-

skich misterium „Blask Golgoty”,

nawi¹zuj¹ce do œredniowiecz-

nych teatrów religijnych, które

wywar³o na widzach g³êbokie

wra¿enie.

Teraz tak¿e z okazji œwi¹t Wiel-

kiej Nocy, p³udowski chór AVET-

KI z dyrygentem Bart³omiejem

W³odkowskim przygotowuje nie-

spodziankê dla mieszkañców

Bia³o³êki  i nie tylko.

W Niedzielê Palmow¹ we

wszystkich koœcio³ach katolickich

czytana jest Pasja, czyli ewange-

liczny przekaz Mêki i Œmierci

Chrystusa. Od wieków kompozy-

torzy z samym Janem Sebastia-

nem Bachem na czele tworzyli

muzykê do mateuszowego, mar-

kowego, ³ukaszowego i janowe-

go opisu. Tak powsta³ odrêbny

gatunek, który pozostaje bardzo

popularny do dnia dzisiejszego;

literatura muzyczna zna setki

kompozycji i aran¿acji. W  ka¿-

dej œpiewanej Pasji bierze udzia³

kilku solistów, wykonuj¹cych s³o-

wa Ewangelisty, Jezusa, Pi³ata,

œw. Piotra i innych pojedynczych

postaci, a tak¿e chór, wystêpu-

j¹cy w roli ¿ydowskiego t³umu,

oskar¿aj¹cego Chrystusa i wyda-

j¹cego Go na œmieræ.

Ci, którzy wybior¹ siê niedzie-

lê 4 kwietnia do koœcio³a Naro-

dzenia NMP w P³udach, bêd¹

mieli okazjê pos³uchaæ œpiewa-

nej Pasji. AVETKI razem z soli-

stami scen warszawskich przy-

gotowali bowiem dwa utwory

Krzysztofa Kusiel-Moroza, wy-

k³adowcy Akademii Muzycznej

im. Fryderyka Chopina i dyrygen-

ta Warszawskiego Chóru Ch³o-

piêco-Mêskiego. Oprócz Kompo-

zytora, partie solowe wykonaj¹ -

Bogdan Œliwa z Warszawskiej

Opery Kameralnej oraz Ryszard

Wróblewski i Jerzy Sznajder z

Opery Narodowej, którym na or-

ganach akompaniowaæ bêdzie

studentka AMFC Agnieszka Zick.

Avetki zapraszaj¹

na Pasjê z palemk¹

Nie mogê nic nie robiæ, kie-

dy gospodarka tonie, kiedy bie-

da i nêdza zagl¹da w oczy co-

raz wiêkszej liczbie polskich ro-

dzin. Jako profesor ekonomii,

który wypromowa³ ponad 400

magistrów i 7 doktorów, nie

mogê s³uchaæ jak moi studen-

ci po pe³nych 5 latach nauki nie

maj¹ szansy na pracê w Pol-

sce i myœl¹ tylko o emigracji.

Przecie¿ mogê wiele zrobiæ.

I chcê zrobiæ. Ale ¿eby zrobiæ

wiele dobrego trzeba wielu lu-

dzi, w pojedynkê „siê nie da”.

Dlatego jako pierwsza kobieta

w Polsce za³o¿y³am partiê po-

lityczn¹ Inicjatywa dla Polski.

Pañstwo mo¿ecie te¿ du¿o

zrobiæ, przy³¹czyæ siê do par-

Szanowni Pañstwo,

Wiem, ¿e macie Pañstwo ju¿ dosyæ polityki. Wiem, ¿e jesteœcie zmêcze-

ni polityk¹. Ale te¿ wiem, ¿e polityka ma i bêdzie mia³a wp³yw na ¿ycie nas
wszystkich. Widzê, ¿e Polska pogr¹¿a siê w chaosie, korupcji, aferach i
bezrobociu. Czy mo¿na na to spokojnie patrzeæ? Czy mo¿na odwróciæ siê

od dzia³alnoœci publicznej? Czy mo¿na pogr¹¿yæ siê w apatii uznaj¹c, ¿e
nie mamy na nic wp³ywu? Otó¿ nie! Mamy wp³yw. Mamy mo¿liwoœæ doko-

nania zmian!
tii, zostaæ jej cz³onkiem lub sym-

patykiem. Mo¿ecie Pañstwo –

nie bêd¹c cz³onkami Inicjatywy

dla Polski - zg³aszaæ swoje pro-

blemy, postulaty i sugestie jak

je rozwi¹zywaæ. Mo¿ecie wska-

zywaæ ze swoich œrodowisk lu-

dzi zacnych, godnych, wykszta-

³conych i uczciwych - kandyda-

tów na pos³ów, senatorów i sa-

morz¹dowców. Mo¿ecie Pañ-

stwo wiele. Raz na cztery lata

macie wielk¹ w³adzê. G³osuje-

Pe³en tekst programu gospodarczego i spo³ecznego znajdzie-

cie Pañstwo na stronach internetowych Inicjatywy dla Polski

www.idp.org.pl

Wszystkim osobom zainteresowanym, a nie maj¹cym dostê-

pu do Internetu przeœlemy Program IDP poczt¹ - wystarczy

zadzwoniæ tel/fax 622-90-20 w godz. 11-17.

cie. Wybieracie. Decydujecie.

I nikt nie powinien mówiæ, ¿e

nie mo¿e, lub nie potrafi. Przy-

szed³ czas, ze trzeba chcieæ.

Trzeba chcieæ zmieniæ swoje

miasto, powiat, swój kraj. To od

Was zale¿y czy uda siê rozpo-

cz¹æ naprawê Polski.

Czekam na kontakt z Pañ-

stwem

Profesor dr hab.

Aldona Kamela-Sowiñska

Co ciekawe - wszyscy artyœci

mieszkaj¹ na Bia³o³êce! Dzielni-

ca wydaje siê byæ uprzywilejowa-

na.

Podczas mszy o godz. 10 za-

prezentowana zostanie „Pasja

wed³ug œw. Jana”, oparta na me-

lodiach psalmów, niezwykle su-

gestywna w warstwie melodycz-

nej i ³atwa w odbiorze, równie¿

dla dzieci. W jej wykonaniu, obok

AVETEK, wezm¹ udzia³ najm³od-

si chórzyœci AVE - AVECI¥TKA.

Z kolei o godz. 12 i 18 bêdzie

mo¿na premierowo us³yszeæ

„Pasjê wed³ug œw. Mateusza”,

skomponowan¹ w oparciu o

œrodki w³aœciwe wspó³czesnej

muzyce klasycznej i przeznaczo-

n¹ na chór mieszany - tutaj wy-

st¹pi¹ AVETKI z AVE MEN.

 Przy okazji niedzielnych kon-

certów nie zabraknie te¿ okazji

do wspomo¿enia dzia³alnoœci

AVETEK, obejmuj¹cej nie tylko

przedsiêwziêcia koncertowe, ale

równie¿ warsztatowe, animacyj-

ne, wychowawcze, profilaktycz-

ne, charytatywne, wakacyjne...

Tradycyjnie ju¿ dzieci i m³odzie¿

skupione w chórze, przez kilka

tygodni w³asnorêcznie przygoto-

wuj¹ palemki wielkanocne. Dyry-

gent podkreœla, i¿ ma to istotny

wymiar wychowawczy. Nato-

miast Czytelnicy „NGP” dobrze

wiedz¹, ¿e AVETKOWE PALEM-

KI s¹ najpiêkniejsze! Nie tylko

zewnêtrznie, wszak ka¿da kupio-

na palemka to b³ysk radoœci w

oczach dziecka... Dochód z te-

gorocznej akcji zostanie przezna-

czony na dofinansowanie udzia-

³u w wakacyjnym wyjeŸdzie wy-

poczynkowo-warsztatowym dla

dzieci z ubogich rodzin oraz - je-

œli hojnoœæ nabywców pozwoli -

pokrycie czêœci kosztów wydania

nowej p³yty, dedykowanej - uwa-

ga! - Ojcu Œwiêtemu Janowi Pa-

w³owi II, z którym AVETKI spo-

tka³y siê podczas wakacji 2002

r. Dodajmy, ¿e ubieg³oroczny

zysk umo¿liwi³ wielu osobom

udzia³ w letniej pielgrzymce ro-

werowej AVE na Jasn¹ Górê, a

tak¿e wydanie p³yty z kolêdami.

Palemki bêdzie mo¿na na-

bywaæ przed koœcio³em w

P³udach w niedzielê 4

kwietnia oraz na kierma-

szu wielkanocnym w Stu-

diu Animacji w niedzielê

28  marca w godz. 10-15.

AVETKI z góry dziêkuj¹ za

wsparcie!

Dzieci ze œwietlicy Szko³y

Podstawowej  nr 114  na zajê-

ciach bardzo chêtnie poznaj¹

tradycje i obrzêdy zwi¹zane ze

œwiêtami. Najwiêkszym zainte-

resowaniem ciesz¹ siê zajêcia

plastyczno - techniczne pod-

czas których dzieci samodziel-

nie projektuj¹ i wykonuj¹ ozdo-

by œwi¹teczne oraz karty. Wy-

konywane s¹ one z ró¿nych

materia³ów  i ró¿nymi technika-

mi, maj¹ ró¿norodny kszta³t i

wielkoœæ. Pomys³owoœæ dzieci

wspomagana jest przez wycho-

wawczynie Wac³awê Koñsko i

Ma³gorzatê Mo¿d¿yñsk¹. Wiel-

kanocne jajko mo¿e widzieæ i

udawaæ np. ma³¹ myszkê a za-

j¹czek mieæ na g³owie koloro-

wy grzebieñ.

Najwa¿niejsze jest jednak to,

¿e zajêcia te nie tylko rozwijaj¹

artystyczne zainteresowania

i zachêcaj¹ do pracy twór-

czej, ale s¹ metod¹ do realizo-

wania zadañ wychowawczych

i pe³ni¹ rolê terapeutyczn¹.

W³asnorêcznie wykonane

ozdoby i karty œwi¹teczne nie

tylko ozdobi¹ nasz¹ Œwietlicê

ale przyczyni¹ siê i do tego, ¿e

bêdzie w niej rodzinna i œwi¹-

teczna atmosfera.

Œwiêta spêdzamy bowiem w

rodzinnym gronie, karty i ¿ycze-

nia wysy³amy najbli¿szym.

Dzieci zapraszaj¹ 2 do 7

kwietnia do swojej szko³y

przy ul. Remiszewskiej 40 . W

tych dniach zorganizowana

bêdzie wystawa kart i ozdób

œwi¹tecznych po³¹czona z ich

sprzeda¿¹.  Pieni¹dze uzyska-

ne ze sprzeda¿y przeznaczone

bêd¹ na zakup gier i zabawek

do œwietlicy szkolnej.

Wokó³ rodziny

i tradycji

Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc

Stowarzyszenie Zdrowa Praga Pó³noc

zaprasza na BEZP£ATNE

badanie zaburzeñ pamieci

Jeœli bliska Ci osoba lub Ty masz 60 lat

i wystêpuj¹ u Ciebie problemy z pamiêci¹, orientacj¹,

czynnoœciami codziennego ¿ycie

lub leki, które przyjmujesz z powodu zaburzeñ pamieci

nie pomagaj¹

WYKONAJ BADANIE

Zapisy i dodatkowe informacje

pod nr tel. 618-87-56 w godz. 8-15

Badanie wykonywane jest w Przychodni

przy ul. Jagielloñskiej 34, gabinet nr 301a

w poniedzia³ki godz. 12-14


