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Dwa testamenty: nadal bez wyroku(9)

Po raz kolejny obroñca Miro-
s³awa K. skorzysta³ z mo¿liwo-
œci odsuniêcia w czasie zapad-
niêcia wyroku w sprawie sfa-
³szowanego testamentu Floren-
tyny Krzeszewskiej, ciotki
oskar¿onego. Przypominamy,
¿e Miros³aw K. w wyniku oszu-
stwa wszed³ w posiadanie
dwóch kamienic przy Tykociñ-
skiej 30 i 40.

Tym razem obroñca postano-
wi³ powo³aæ na œwiadka bieg³e-
go, który w swej ekspertyzie z
lutego 2005 jednoznacznie
stwierdzi³, ¿e testament zma-
r³ej, w którym zapisa³a owe ka-
mienice na rzecz instytucji ko-
œcielnych jest dokumentem au-
tentycznym. Testament by³ w

posiadaniu Jolanty Kisielew-
skiej, bratanicy Florentyny Krze-
szewskiej, wykonawczyni woli
zmar³ej. Nastêpna rozprawa
odbêdzie siê 19 kwietnia, ale

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

www.demeter.medserwis.pl           e-mail: lecznica_demeter@op.pl

STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres - równie¿
IMPLANTY.  Oferujemy karty gwarancyjne i karty
sta³ego pacjenta

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA
- Czyszczenie zêbów  (zdjêcie kamienia, scaling) - 20% zni¿ki

- Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne

- Konsultacje urologiczne - bezp³atne - patrz str. 11

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa • chorób p³uc

powróæmy do przebiegu ostat-
niego posiedzenia s¹du.

Znów bardzo licznie stawili
siê mieszkañcy Tykociñskiej, na

� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

GABINET  STOMATOLOGICZNY

Szwedzka 37, tel. 818-07-91
czynne 9-20

sobota 9-14

dokoñczenie na str. 3

Wszystkim naszym Klientom
obecnym i przysz³ym

¿yczymy z okazji Œwi¹t Wielkanocnych
zdrowia i radoœci

W  wielkich galeriach ogl¹damy wielkie wystawy – przekroje

monograficzne kierunków artystycznych, prezentacje uznanych

mistrzów. To one obwo³ywane s¹ wydarzeniami artystycznymi,
to one dyktuj¹ obowi¹zuj¹ce tendencje, ale na nich nie koñczy

siê nurt artystycznego ¿ycia.

S¹ bowiem jeszcze inne, skromniejsze galerie, tak¿e nie pozba-

wione ambicji i wspó³uczestnicz¹ce czynnie w tworzeniu klimatu kul-
turalnego stolicy. S¹ one czêsto, w³aœnie dziêki swojej kameralnoœci

naturalnym dope³nieniem wielkich imprez. S¹ równie¿ bardziej zbli-

¿one do normalnego ¿ycia, gdy¿ s¹ dostêpne dla wszystkich. Mo¿na

dokoñczenie na str. 12

Niezale¿ni w Galerii
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Sprzeda¿ POL-TOP

ul. Radzymiñska 211

tel. 678-14-14, fax 678-04-04ul. Bogumiñska 12

� cena tylko 3350 z³/m2

� kameralny, chroniony budynek

� gara¿ podziemny

� w³asnoœæ hipoteczna

� gratis mo¿liwoœæ aran¿acji wnêtrz

� gratis udzia³ w gruncie

� gratis balkony

Zacisze luksus wœród willi

ostatnie

mieszkania

Nie zwa¿aj¹c na swój wiek, któ-

ry wskazywa³by raczej na potrze-

bê zainteresowania teoretycznie

powa¿niejsz¹ lektur¹, niewiele

czekaj¹c odœwie¿y³em sobie zna-

jomoœæ œwiatowej s³awy bajek.

Olœni³o mnie. Mogê œmia³o rozpi-

saæ siê, dbaj¹c o cierpliwoœæ czy-

telnika i tej kartki, czemu¿ to baj-

ki XIX-wieczne mia³yby mieæ ja-

kiekolwiek znaczenie na progu

XXI stulecia.

Z tak zwanego braku czasu,

obowi¹zek i przyjemnoœæ wycho-

wania dzieci rodzice zrzucili na

Dlaczego nie Pokemony?

plecy telewizji, gier komputero-

wych, czasem gazet. Telewizja to

taki garnek, w którym gotuje siê

wysokokaloryczna zupa ze

wszystkiego – brak jej coraz czê-

œciej okreœlonego smaku, wyszu-

kanego kolorytu, treœciwej wk³ad-

ki i estetycznej zastawy sto³owej,

czyli: nie bêdziemy g³odni, ale to,

co zjedliœmy, jest ma³o od¿ywcze.

Dziecko pozostawione sam na

sam z telewizorem dowiaduje siê,

¿e s¹ czarodziejki, które czasem

walcz¹ ze z³em, a czasem chro-

ni¹ z³o, bo z³o jest poci¹gaj¹ce

(czytaj: tolerancja), ¿e s¹ z³oœli-

we potworki, które potrafi¹ zrobiæ

œwietny kawa³ przypalaj¹c komuœ

w³osy, ¿e s¹ upaleni marihuan¹

ch³opcy, którzy w rytm hip-hopu

rymuj¹ o tym, ¿e oni s¹ dobrzy, a

ca³y œwiat razem z policj¹ nie.

Oczywiœcie tematów jest wiêcej:

delikatna erotyka w postaci kre-

skówek, relatywnie m¹dre Teletu-

bisie – kolorowe mutacje werbal-

nie rozwiniêtych (jak na chomiki)

chomików.... I oczywiœcie pani z

telewizora, która mówi, ¿e to

wszystko tylko bajka, ¿e to taka

zabawa, ¿e to taka gra. Mo¿e i

tak, tyle, ¿e Raz, Dwa, Trzy z tej

zabawy Rodzicu – Wypadasz Ty!

Okazuje siê, ¿e nieœwiadomie

przyzwolenie na swobodne ora-

nie kory mózgowej dziecka wyda-

j¹ zapracowani… rodzice. Mimo

chêci, okazuje siê, ¿e to rodzice

karmi¹ swoje dzieci telewizyjn¹

zup¹ ze wszystkiego. W ten spo-

sób maluchy trac¹ mo¿liwoœæ ja-

snego okreœlenia, przyjêcia sta-

nowiska, s¹ bezbronne. Trudno

jest im okreœliæ, gdzie jest dobro,

a gdzie z³o, bo wedle telewizji

dobro w ka¿dej chwili mo¿e byæ

z³e, a z³o mo¿e byæ dobre. Ta wy-

miennoœæ i uzupe³nianie siê spra-

wia, ¿e obserwator nie otrzymuje

wskazówek jak ¿yæ, jak odró¿niaæ

dobro od z³a, jak cieszyæ siê z

dobra i jak walczyæ ze z³em, za to

uczy siê jak akceptowaæ wszyst-

ko, co widzi dooko³a – tolerancja

bez granic i Era Wodnika. W ta-

kim razie, po co nam telewizja?

S¹ oczywiœcie rodzice, którzy

interesuj¹ siê rozwojem swego

dziecka, i których wiedza, jak ko-

rzystaæ z telewizji i innych rewo-

lucyjnych wynalazków ludzkoœci

przynios³a dobre owoce. S¹ te¿ i

tacy, którzy spêdzaj¹ ze swym po-

tomstwem przyjemne wieczory z

ksi¹¿k¹. I tu, jak znalaz³, fanta-

stycznym kluczem do zrównowa-

¿onego œwiata baœni mog¹ byæ

bajki Andersena.

W³aœciwie obchodzona w tym

roku rocznica – 200 lat od naro-

dzenia bajkopisarza – mo¿e byæ

wspania³ym momentem na przy-

pomnienie sylwetki tego cz³owie-

ka z prowincji. W Odense (mie-

œcie Odyna), na wyspie Fionii,

zwanej ogrodem Danii, w ma³ej

izdebce, w której najwiêcej miej-

sca zajmowa³ warsztat szewski

ojca, 2 kwietnia 1805 roku przy-

szed³ na œwiat Jan Christian An-

dersen. Pierwszy kontakt z baj-

kami ma³emu ch³opcu umo¿liwia-

j¹ ojciec i babcia.

Ojciec, ma³o zarabiaj¹cy

szewc, umiera w 1914 roku. Przy-

sz³y poeta widz¹c, ¿e matce

mimo usilnych starañ trudno jest

zarobiæ pieni¹dze na chleb posta-

nawia wyruszyæ w œwiat. 5 wrze-

œnia 1819 roku, z ubogim wêze-

³kiem w rêku i dziesiêcioma tala-

rami w kieszeni znalaz³ siê czter-

nastoletni Jan Christian sam w

wielkim mieœcie, w stolicy Danii,

Kopenhadze.

Dalsze losy s¹ bardzo barwne.

Jest wziêty za w³óczêgê, ¿ebra-

ka, prze¿ywa krótkie szczêœliwe

chwile w konserwatorium mu-

zycznym dopóty, dopóki nie do-

pada go mutacja, zostaje pomoc-

nikiem majstra stolarskiego i nie-

mal codziennie zjawia siê w biblio-

tece – poch³ania go Walter Scott

i niezmiennie Szekspir. W 1828

roku Andersen otrzymuje upra-

gnione œwiadectwo dojrza³oœci i

zapisuje siê na uniwersytet. Na-

stêpne kroki to ju¿ powolna i pra-

cowita droga do s³awy – baœnie

zostaj¹ przet³umaczone na

wszystkie prawie jêzyki europej-

skie, zdobywa serca czytelników

od Ameryki po Japoniê, Indie i

Afrykê.

W bajkach Andersena mo¿-

na znaleŸæ wszystko, co dobre,

³ad, hierarchiê, przyrodê, wspó-

³czucie dla nieszczêœliwych,

poni¿onych i uciœnionych, ob-

raz ludzi biednych, szlachet-

noœæ, prostotê, mêstwo, szcze-

roœæ. Historie zwi¹zane z ¿y-

ciem codziennym, z troskami,

radoœci¹, niepokojem, odwo³a-

nia do Boga. Andersen ³¹czy

fantazjê z rzeczywistoœci¹.

Czymœ niespotykanym dziœ jest

postawa Andersena w wieku 14

lat (poziom dzisiejszego gimna-

zjum), gdy sam wyrusza do stoli-

cy Danii, by odci¹¿yæ finansowo

matkê i by… zdobyæ s³awê. Pro-

szê sobie wyobraziæ dzisiejszego

zakompleksionego telewizyjnymi

wzorami czternastolatka, który w

czasie wieczornego posi³ku

oœwiadcza, ¿e jutro wsiada w po-

ci¹g i jedzie do Krakowa, by tam

spróbowaæ swych si³.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)
porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38;

www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

bi¿uterii

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

www.jubilermwiniarek.pl

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

bez wstêpnych op³at i prowizji!

Al. Jerozolimskie 44
pok. 230, IIp (obok Rotundy)

333 73 50,  333 73 51
498  92  88

bez porêczeñ
i zgody wspó³ma³¿onka

KREDYT

DLA CIEBIE

WYSOKIE KWOTY

Pasja podró¿owania kr¹¿y³a

Andersenowi we krwi i co jakiœ

czas dawa³a o sobie znaæ. Stare

powiedzenie mówi: podró¿e

kszta³c¹. Pozna³ Balzaka, Duma-

sa, Liszta i Wagnera, odwiedzi³ w

Anglii Dickensa, zwiedzi³ niemal

ca³¹ Europê i wcale nie dostawa³

pieniêdzy od mamusi. Owocem

tych podró¿y by³a ró¿norodna

twórczoœæ, znajomoœæ charakte-

rów, typów, kszta³tów, kolorów,

s³ów, wreszcie postawa, ¿e mimo

wszystko s¹ zasady, których trze-

ba broniæ bez wzglêdu na miej-

sce i czas – Prawda przeciw œwia-

tu, jak rzucali prosto w oczy szla-

chetni Celtowie.

Jak¿e trudno wyobraziæ sobie

dziœ dom bez telewizora. Te wy-

myœlne, elektroniczne o³tarzyki s¹

przewa¿nie ustawione w central-

nym miejscu, dooko³a którego

buduje siê uk³ad krzese³, sto³ów,

wersalek.

Ale zapewne znalaz³oby siê te¿

jeszcze miejsce dla Andersena i

jego twórczoœci, gdyby pewnego

dnia zapuka³ do drzwi, a obok nie-

go sta³aby zmarzniêta Dziew-

czynka z zapa³kami. Proszê ich

tylko wpuœciæ do domu i porozma-

wiaæ, a gwarantujê, ¿e czas up³y-

nie w atmosferze piêkna, spoko-

ju, radoœci i mi³oœci.

Nieoceniony jest Andersen

przy kszta³towaniu postaw dzie-

ci. Posi³kowanie siê jego bajkami

w tym procesie mo¿e przynieœæ

ulgê dla rodziców, pomoc, mo¿e

okazaæ siê godnym sprzymie-

rzeñcem. Sprzymierzeñcem,

oczywiœcie, a nie zastêpc¹.

A wszystko zaczê³o siê od us³y-

szanych od ojca i babci bajek…

Adam Praski

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e chyba ka¿dy pra¿anin chocia¿ raz
w ¿yciu odwiedzi³ Teatr Baj, mieszcz¹cy siê od 1954 roku w
budynku dawnego Gmachu Wychowawczego Warszawskiej
Gminy Starozakonnych im. Micha³a Bergsona przy ulicy Ja-
gielloñskiej 28. Ta placówka towarzysz¹ca ju¿ któremuœ z kolei
m³odemu pokoleniu okolicznych szkó³ i przedszkoli niedaw-
no umieœci³a w swoim repertuarze bajkê “Œwiniopas” autor-
stwa Jana Christiana Andersena.
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rys. Tadeusz Krotos

jaka Wielka Œroda -
taka ca³a wiosna

jaki Wielki Czwartek -
takie lato

jaki Wielki Pi¹tek  -
taka pogoda

bêdzie w czasie ¿niw i
wykopków

jak Wielka Sobota -
taka bêdzie zima

WIELKI TYDZIEÑ
pogoda

na ca³y rok
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WESELA
PRZYJÊCIA

OKOLICZNOŒCIOWE
 679-36-30

0603-956-654

SPI¯ARNIA U HELI - PIEROGARNIA

zaprasza na:
- 30 rodzajów rêcznie robionych domowych pierogów
- 30 rodzajów surówek
- wiejsk¹, tradycyjnie wêdzon¹ wêdlinê
- œwie¿o wêdzone ryby od rybaka
- litewskie, ekologiczne i tradycyjne pieczywo
- sery prosto z gór
- przetwory owocowe i warzywne

- wypieki
pn-pt: 10-20

sob 8-14

Spi¿arnia u Heli - Pierogarnia
Warszawa, ul. £odygowa 20, tel.498-48-04

� meble sto³owe i gabinetowe prod. Piotrkowska Fabryka Mebli

� meble tapicerowane i sypialne - pojedynczo i w kompletach

� meble na zamówienie wed³ug rysunku klienta

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

SKLEP MEBLOWY

ul. Modliñska 190 (budynek  STENDA)

tel. 510-36-66

przeniesiony z Saskiej Kêpy zaprasza klientów do nowej siedziby

JU¯ OTWARTE. ZAPRASZAMY!

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

Dwa testamenty: nadal bez wyroku(9)

Zaj¹c to ssak, który ¿ywi siê
roœlinami. Jest to bardzo szyb-
ki zwierzak, bo mo¿e biec na-
wet i 70 km na godzinê. Ma tak-
¿e doskona³y s³uch, a dzieje siê
tak dlatego, ¿e jego uszy osi¹-
gaj¹ wielkoœæ 10 cm. Na œwie-
cie ¿yje 50 gatunków z rodziny
zaj¹cowatych; piêædziesi¹t¹
pierwsz¹ odmian¹ jest zaj¹-
czek... wielkanocny.

Ten milutki, d³ugonogi sko-
czek  pod koniec marca bêdzie
obchodzi³ swoje œwiêto. I wca-
le nie chodzi o to, ¿e pojawi siê
na nim w charakterze potrawy.
Zreszt¹ w dawnej Polsce wie-
rzono, ¿e zjedzenie pasztetu z
zaj¹ca czyni cz³owieka nad-
zwyczaj przygnêbionym. Pew-
nie w ten sposób nasi przod-
kowie t³umaczyli sobie swoje
odczucia po ciê¿kostrawnym
jedzeniu.

No dobrze, ale sk¹d w³aœci-
wie zaj¹c na Wielkanoc? Otó¿,
podobnie zreszt¹ jak jajko, jest
pozosta³oœci¹ przedchrzeœci-
jañsk¹. Ju¿ w staro¿ytnoœci by³
oznak¹ wiosennego odrodze-

nia i p³odnoœci. W tradycji
chrzeœcijañskiej sta³ siê symbo-
lem zmartchwychwstania; czê-
sto te¿ pod jego postaci¹ przed-
stawiano grzeszników po
oczyszczaj¹cej pokucie. Na
niektórych obrazach bia³y za-
j¹czek  znajduje siê ko³o Marii
jako znak zwyciêstwa czysto-
œci nad ziemskimi pokusami.

Jak znalaz³ siê w Polsce?
Dziêki naszym zachodnim s¹-
siadom. Z Niemiec pochodzi
zwyczaj obdarowywania dzie-
ci koszyczkiem z ³akociami. Ta-
kie prezenty od zaj¹czka ukry-
wano w domu lub ogrodzie i ju¿
od rana w Niedzielê Wielkanoc-
n¹ maluchy rozbiega³y siê we
wszystkich kierunkach w po-
szukiwaniu s³odkiego skarbu.
Pocz¹tkowo zwyczaj ten  wy-
stêpowa³ jedynie na Œl¹sku i
Pomorzu; póŸniej wielkanocny
zaj¹czek ruszy³ na podbój ca-
³ego kraju.

                       Ludmi³a Milc

Zaj¹czek

tyle licznie, i¿ trzeba by³o zmie-
niæ salê, sporo by³o przedsta-
wicieli mediów. Zeznawali dwaj
œwiadkowie obrony, których za-
daniem by³o potwierdzenie za-
¿y³ych kontaktów oskar¿onego
z ciotk¹ i wujem. Pierwszy ze
œwiadków poœwiadczy³, ¿e ma-
³¿eñstwo Krzeszewskich (na
marginesie - œwiadek czêsto
mylnie podawa³ nazwisko
oskar¿onego) odwiedza³o ojca
Miros³awa K. przy okazji œwi¹t -
Bo¿ego Narodzenia, Wielkano-
cy, czasem Zielonych Œwi¹t czy
te¿ odpustów w parafii. Zapyta-
ny przez s¹d, sk¹d wiedzia³, ¿e
to wuj oskar¿onego oznajmi³, ¿e
mówiono o nim wuj z Warsza-
wy, imienia nie pamiêta (m¹¿
Florentyny mia³ na imiê Roch),
zaœ toasty wykonywano za
Krzeszewskich. By³ biednym
ch³opcem ze wsi, mieszka³ 50
metrów od domu rodziców
oskar¿onego i przychodzi³ doñ
na ch³opiêce zabawy. Od wuja
Krzeszewskiego otrzymywa³
podarunki, dlatego dobrze za-
pamiêta³ wysokiego pana z w¹-
sem, o Florentynie Krzeszew-
skiej, jego ¿onie nie móg³ po-
wiedzieæ nic poza tym, ¿e by³a
niska i drobna. Oznajmi³, ¿e wi-

zyty Krzeszewskich rozpoczê-
³y siê w 1945-46 zaœ usta³y w
roku 1950. Zapytany przez s¹d
czy pamiêta inne wizyty, znajo-
mych czy krewnych rodziców
oskar¿onego, odpowiedzia³, ¿e
nie przypomina sobie. S¹d we-
ryfikowa³ pamiêæ zeznaj¹cego
pytaj¹c o daty œmierci jego ro-
dziców. Przypomnienie sobie
owych dat zajê³o œwiadkowi
d³u¿sz¹ chwilê. S¹d zapyta³ jak
to jest mo¿liwe, ¿e trudnoœæ
sprawi³o œwiadkowi odtworze-
nie w pamiêci dat œmierci rodzi-
ców, zaœ dok³adnie pamiêta, ¿e
wizyty Florentyny i Rocha Krze-
szewskich usta³y w 1950 roku.
Wówczas œwiadek zacz¹³ klu-
czyæ i przyzna³, ¿e móg³ to byæ
rok 1950, 51 lub 52.

Nastêpny œwiadek obrony
potwierdzi³, ¿e jego ojciec i oj-
ciec oskar¿onego Miros³awa K.
s³u¿yli razem w wojsku, w War-
szawie, w latach 1928-30 i w
czasie przepustek byli czêsty-
mi goœæmi wuja oskar¿onego.
Fakty te s¹ mu znane z opowie-
œci ojca. Stwierdzi³, i¿ wydaje
mu siê, ¿e wuj oskar¿onego
mia³ na imiê Florian.

Jolanta Kisielewska, bratani-
ca testatorki, œwiadek oskar¿e-
nia zosta³a poproszona o po-
twierdzenie autentycznoœci no-
tesu Florentyny Krzeszewskiej,
który stanowi³ materia³ porów-
nawczy dla bieg³ego. Na pod-
stawie notesu testatorki stwier-
dzono, ¿e testament przekazu-
j¹cy jej dobra instytucjom ko-
œcielnym jest prawdziwy. Jolan-
ta Kisielewska przyzna³a, ¿e
jest to notes z lat 60., który jest
jej dobrze znany, z którego ciot-
ka stale korzysta³a. Zdecydo-
wana wiêkszoœæ zapisów zosta-

³a w nim dokonana rêk¹ Floren-
tyny Krzeszewskiej. Jolanta Ki-
sielewska wesz³a w posiadanie
wszystkich dokumentów po
ciotce podczas likwidacji jej
mieszkania, wówczas równie¿
odnalaz³a testament ciotki. Na
pocz¹tku lat 90. - jako wyko-
nawczyni ostatniej woli zmar³ej
-  skontaktowa³a siê z prawni-
kami Episkopatu Polski i z eko-
nomem Kurii w sprawie przeka-

zania nieruchomoœci po ciotce
(przy Ho¿ej i Wspólnej, z wy³¹-
czeniem Tykociñskiej) na rzecz
instytucji koœcielnych. W odpo-
wiedzi us³ysza³a, ¿e ze wzglê-
du na brak zaawansowania pro-
cesów reprywatyzacyjnych
trzeba czekaæ.

Po 19 kwietnia poinformuje-
my Czytelników o dalszym ci¹-
gu sprawy. Mo¿e wreszcie za-
padnie wyrok?

El¿bieta Gutowska

Profesjonalne karmy dla psów i kotów
Eukanuba, Royal Canin, Hill’s, Nutra, Purina.

Konkurencyjne ceny!

ul. Darwina 3A (przy rondzie Starzyñskiego)

godz. 11-19, tel. 618-53-67, 0606-302-855

DOSTAWA DO DOMU GRATIS!

SKLEP
ZOOLOGICZNY

dokoñczenie ze str. 1

warto wiedzieæ

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Jest kilka sposobów na poprawienie wygl¹du jeœli straci³eœ
w³asny z¹b. Wszystkie te rozwi¹zania s¹ „niewyjmowalne” tzn.,
¿e s¹ zamocowane na sta³e.
Korona - to „czapka” na z¹b, montowana na korzeniu.
Most Maryland - nie wymaga szlifowania s¹siednich zêbów.
To „most ze skrzyde³kami”- skrzyde³ka to cieñkie paski metalu
lub materia³u w kolorze zêba, którymi brakuj¹cy z¹b zostaje
przyklejony do zêbów s¹siednich.
Most jednobrze¿ny - opiera siê na jednym zêbie, zwykle le¿¹-
cym za zêbem brakuj¹cym. Najczêœciej t¹ metod¹ wstawia siê
brakuj¹ce boczne siekacze (dwójki).
Most konwencjonalny - to uzupe³nienie, które najbardziej ko-
jarzy siê z mostem. Zwykle posiada przês³o (to brakuj¹cy z¹b
lub zêby) i dwa filary (zêby s¹siaduj¹ce z przerw¹), najczêœciej
wykonany z porcelany napalonej na metalu.
Implant - to tytanowa œruba zamontowana w koœci w miejscu
brakuj¹cego zêba. Gdy imlplant zroœnie siê z koœci¹, jest trak-
towany jako korzeñ na którym za pomoc¹ korony odbudowuje
siê kszta³t zêba.
S¹ jeszcze rozwi¹zania ruchome (wyjmowane) np. protezy
nylonowe. Pamiêtaj ,¿e w moim gabinecie wykorzystujê  naj-
nowsz¹ wiedzê i u¿ywam najlepszych materia³ów.
Chesz wiedzieæ wiecej?
OdwiedŸ moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ stronê stomatologicz-
n¹ w Polsce.

Jak podnieœæ
swoj¹ wartoœæ
wstawiaj¹c  jeden brakuj¹cy z¹b?

NATURALNE METODY W PROFILAKTYCE I TERAPII

Terapia znajduj¹ca uznanie w czasie kiedy wspó³czesna medycyna pomimo
wybitnych osi¹gniêæ nadal pozostaje bezradna w przypadku leczenia wielu
chorób, a stale zwiêkszaj¹ce siê spo¿ycie leków jest zagro¿eniem dla zdrowia.
Terapia dla leczonych preparatami syntetycznymi bez powodzenia, oraz Ÿle
reaguj¹cych na d³ugotrwa³e przyjmowanie leków chemicznych.
Przypadki chorobowe nie poddaj¹ce siê leczeniu innymi metodami, choroby
przewlek³e.
Rozleg³a wiedza i doœwiadczenie z zakresu stosowania naturalnych metod lecz-
niczych stwarza szansê odzyskania zdrowia, a tak¿e stanowi zabezpieczenie
organizmu przed efektami ubocznymi.

Pon.-czw. 14-16, tel. 812-19-41

S³odkie specja³y
z Suwalszczyzny

Sêkacz z pewnoœci¹ bêdzie ozdob¹ i os³od¹ wielkanoc-
nego sto³u. Zawiera mnogoœæ jaj - a¿ 40, a te symbolizuj¹
odradzanie siê, pomyœlnoœæ i p³odnoœæ. Sêkacze pani Bi-
ruty, Litwinki ze wsi Buraki, zna ca³a Polska i s¹ one chlu-
b¹ sklepu Specja³ Wiejski przy Œwiderskiej 100/20.

Sk³adniki tego ciasta pocho-
dz¹ z prawdziwie wiejskiego go-
spodarstwa, z mleka krów kar-
mionych na ³¹kach, z jaj kur
dziobi¹cych zdrowe ziarna na
podwórku gospodyni.

Popularny sêkacz, z niemiec-
ka zwany bankuchenem, rozpo-
wszechni³ siê po I wojnie œwia-
towej. Jest rodzajem szczegól-
nego ciasta, które nawet po
up³ywie pó³ roku nadaje siê do
spo¿ycia i nie traci walorów
smakowych. Do jego pieczenia
nieodzowny jest specjalny
sprzêt - drewniany wa³ek szer-
szy z jednej, wê¿szy z drugiej
strony, stawide³ka, na których
le¿y i obraca siê wa³ek, misa na
pozosta³oœci ciasta i elektrycz-
ne grza³ki. Dawniej, kiedy u¿y-
wano ognia, zamiast grza³ek by³
ruszt, pod którym palono drew-
nem brzozy lub olchy. Wa³ek w
kszta³cie miniaturowego œwier-
ku jest pokryty posmarowanym
mas³em papierem pergamino-
wym, by sêkacz da³ siê po upie-

czeniu ³atwo zsun¹æ. Masê po-
lewa siê powoli i cierpliwie na
obracaj¹cy siê wa³ek. Do tej
czynnoœci wymagana jest spe-
cjalna prawie p³aska warz¹-
chew, by rzadkie ciasto bez tru-
du po niej sp³ywa³o.

Pieczenie trwa trzy godziny.
Sêkacz mo¿e byæ zdjêty z wa-
³ka gdy zesztywnieje po oko³o
szeœciu godzinach.

Sêkacz to ciasto jedyne w
swoim rodzaju - delikatne w
smaku, o œwie¿ym aromacie,
rozp³ywaj¹ce siê w ustach,
pyszne. Warto mieæ je na wiel-
kanocnym stole.

Po sêkacz pani Biruty zapra-
szamy do sklepu

SPECJA£ WIEJSKI
ul. Œwiderska 100/20

wejœcie od Æmielowskiej
pon.-pt. godz. 11-19

sob. 8-15.
Zapraszamy równie¿ do nasze-
go nowo otwartego sklepu

w Centrum Handlowym
 Szembeka w paw. 53B
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Rozpoczê³o siê od podziêko-
wañ Danuty Lis, wicedyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
za ekspresowe uchwalenie
przez dzielnicê lokalnego pro-
gramu profilaktyki uzale¿nieñ.
Miastu zajê³o to bardzo wiele
czasu, program zosta³ pozytyw-
nie oceniony przez w³adze sto-
licy dopiero 9 marca, a proble-
matyka niezwykle wa¿na - alko-
holizm, narkomania, zaka¿enia
HIV, osoby ¿yj¹ce z AIDS. Cele
programu to zwiêkszenie do-
stêpnoœci pomocy, komplekso-
we wsparcie dla rodzin uzale¿-
nionych m.in. pomoc prawna i
psychologiczna, w szczególno-
œci w przypadku towarzysz¹cej
przemocy, informacja i eduka-
cja, konkretne interwencje.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
bêdzie równie¿ wspiera³
wszystkie instytucje i organiza-
cje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na
rzecz uzale¿nieñ i przemocy w
rodzinie.

Zmiany w za³¹czniku do bu-
d¿etu dzielnicy bardzo mi³e -
bonus od miasta w wysokoœci
4,5 mln z³ za wzorowe wywi¹-
zanie siê z realizowanych inwe-
stycji w 2004 pozwoli na wspar-
cie licznych inwestycji.

Nastêpna uchwa³a ma zwi¹-
zek z faktem, i¿ przestaje istnieæ
rachunek œrodków specjalnych
dla szkó³. W myœl nowych roz-
wi¹zañ, by uzyskaæ dodatkowe
œrodki, szko³y musz¹ mieæ ra-
chunki dochodów w³asnych.

Gor¹c¹ i bardzo d³ug¹ dys-
kusjê, wynikaj¹c¹ raczej z nie-
zrozumienia sprawy, wszcz¹³
Andrzej Opolski (SdPl) w kwe-
stii opieki lekarskiej dla dzieci
do lat trzech w ¿³obkach. Wy-
datki na ten cel przekraczaj¹ rok
bud¿etowy, wobec czego nale-
¿a³o podj¹æ uchwa³ê o pieni¹-
dzach przys³uguj¹cych ¿³ob-
kom na lata 2005, 6 i 7. S¹ to
odpowiednio kwoty - 102 tys. z³,
318 tys. i 220 tys. z³. Radny
Opolski uwa¿a, ¿e kwota 900 z³
przypadaj¹ca na jedno dziecko
jest zbyt wysoka i nale¿y d¹¿yæ
do jej zmniejszenia, a przynaj-
mniej refundacji tej kwoty wy-
³¹cznie w przypadku rodzin Ÿle
sytuowanych. Uwa¿a³ równie¿,
¿e automatycznie pieni¹dze
zostan¹ przyznane ¿³obkowi
„Puchatek”. Piotr Oracz, prze-
wodnicz¹cy komisji polityki spo-
³ecznej ripostowa³, ¿e sprawa
absolutnie nie jest przes¹dzo-
na. Do konkursu mo¿e stan¹æ
równie¿ ¿³obek prowadzony
przez Gra¿ynê Taranek.

Burmistrz Jerzy Smoczyñski
powiedzia³, ¿e kwoty na opiekê
zdrowotn¹ musz¹ byæ zagwa-
rantowane z wyprzedzeniem,
zaœ kto stanie do konkursu 1
wrzeœnia nie wiadomo. - Jeœli
powstanie do tego czasu piêt-

naœcie ¿³obków wszystkie przy-

st¹pi¹ do konkursu. Planujemy
przecie¿ budowê ¿³obka pu-

blicznego przy Strumykowej,
powstanie w ci¹gu dwóch lat. Te

pieni¹dze musimy mieæ, zresz-

t¹ decyduje o nich miasto. Jeœli
uda nam siê znaleŸæ us³ugo-

dawcê, który podejmie siê opie-
ki zdrowotnej w ¿³obkach za np.

600 z³ to bardzo dobrze.

Nastêpn¹ uchwa³¹ zmienio-
no status mieszkania przy szko-
le na Leszczynowej. Zajmowa³
je dotychczas nauczyciel, który

Kolejna sesja Rady Praga
Pó³noc sta³a pod znakiem roz-
liczeñ nie tylko finansowych. Po
raz pierwszy w tej kadencji za-
rz¹d dzielnicy sk³ada³ sprawoz-
danie z wydatków roku ubieg³e-
go. Bud¿et formalnie wykona-
no piêknie na poziomie 95%,
lecz opozycja zwraca³a uwagê,
i¿ w roku ubieg³ym by³ on
oœmiokrotnie korygowany tak,
aby plan dochodów dostoso-
waæ do poziomu wydatków. Za
najwiêksze uchybienia uznano
m.in. niewykonanie ¿adnych
dodatkowych zadañ. Opozycja
twierdzi³a, ¿e wyniku pasywnej
polityki zarz¹du, dzielnica  stra-
ci³a w roku ubieg³ym 5,5 milio-
na œrodków wyrównawczych z
bud¿etu m.st. Warszawy. Zarzu-
cono te¿ zarz¹dowi, ¿e nie wy-
korzysta³ prawie 900 000 z³o-
tych, które mo¿na by³o wydaæ
na remonty budynków komu-
nalnych. Opozycja zwraca³a
uwagê na niskie wykonanie pla-
nu wydatków ju¿ po I pó³roczu
br. Stwierdzono, i¿ za niewydat-
kowane œrodki mo¿na by wyre-
montowaæ kilkadziesi¹t pusto-
stanów w zasobach mieszka-
niowych Pragi Pó³noc. Krytyko-
wano wydatki w dziale 750 Ad-
ministracja stwierdzaj¹c, ¿e pra-
wie 250 tys. z³otych oprócz wy-
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Jak w ¿³obku

www.super-trade.neostrada.pl

skup-sprzeda¿
- czêœci karoseryjne i mechaniczne
- drzwi, b³otniki, maski, ch³odnice,
  oœwietlenie, wentylatory
- rozrz¹dy, sprzêg³a, hamulce,
  zawieszenia, ³o¿yska

OPEL-VW-SEAT-FIAT
DAEWO-FORD-SKODA

NOWE I U¯YWANE
W-wa, ul. Jagielloñska 52

tel. 818 86 79, 0 602 677 075

SKUPUJEMY

Z£OM I MAKULATURÊ

679-29-94

0692-691-304

0608-482-480

powyŸej 5 ton - odbieramy

w³asnym transportem -

BEZP£ATNIE!

bardzo wysokie ceny

ul. Hutnicza 1/3 czynne 7-15

MGR IN¯. KRYSTYNA KACZMARCZYK
- tyczenia, pomiary, niwelacja+inwentaryzacja budynków

- mapy prawne, rozgraniczenia

- regulacja stanów prawnych terenów pod drogami

bezp³atne porady we wtorek, czwartek godz. 17.30 – 21.00

ul. Grochowska 92 lok 3 W-wa tel. 879-84-27

tel/fax 879-86-58, tel. kom. 0-501-193-176

www.geodeta.waw.pl

GEODETA ααααα     &&&&& ΩΩΩΩΩ

zmar³. Mieszkanie zostanie za-
mienione na szkoln¹ œwietlicê,
która jest tam bardzo potrzeb-
na. Powo³ano doraŸn¹ komisjê
mieszkaniow¹ - rady dzielnic
zosta³y do tego zobligowane
przez miasto. Przez komisjê
musz¹ przechodziæ najmy lokali
komunalnych i ich zamiany. W
zwi¹zku z powo³aniem nowej
komisji dokonano przesuniêæ w
sta³ych komisjach rady dzielni-
cy. Jak wiadomo jeden radny
mo¿e uczestniczyæ maksymal-
nie w pracach trzech komisji.

W interpelacjach pojawi³a siê
kwestia zmian w kursowaniu li-
nii autobusowych. Pisaliœmy w
poprzednim wydaniu NGP, ¿e
trwaj¹ obecnie konsultacje z
mieszkañcami. Mo¿na przesy-
³aæ maile korzystaj¹c z adresu
na stronie www.bialoleka-
.waw.pl lub wysy³aæ tradycyjne
pisma z propozycjami do urzê-
du dzielnicy. Wiadomo, ¿e nie
zmieni siê trasa kursowania li-
nii 132, najprawdopodobniej
ulegn¹ zmianie trasy autobu-
sów E4, 508, 152 i 126.

 W sprawie Oczyszczalni
Czajka - jak powiedzia³ bur-
mistrz Smoczyñski - finalizuje
siê sprawa hermetyzacji, a w

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%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe
� Okna PCV i AL

� Drzwi wewnêtrzne
� Parapety
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Zmarnowane szanse
p³at pensji wydano na umowy
zlecenia.

W rezultacie klub radnych
SLD wniós³ o negatywn¹ opiniê
w sprawie wykonania dzielnico-
wego za³¹cznika do bud¿etu za
rok 2004, co nie spotka³o siê z
entuzjazmem burmistrzów oraz
radnych PiS i PO. Merytorycz-
nej obrony zarz¹du podj¹³ siê
radny Lisiecki, który mówi³ m.in.
o „idei centralizacji bud¿etu
m.st. Warszawy pod wzglêdem
przestrzennym jak i czasowym”
przytaczaj¹c jednoczeœnie sze-
regi cyfr i procentów. W rezul-
tacie - jak siê mo¿na by³o spo-
dziewaæ - rz¹dz¹ca koalicja
przeg³osowa³a pozytywn¹ opi-
niê dla realizacji wydatków
przez zarz¹d w roku ubieg³ym.

Podobne g³osowania odby³y
siê w sprawach korekty dzielni-
cowego za³¹cznika (pierwszej
w tym roku - przypomnijmy, ¿e
bud¿et Rada m.st. Warszawy
uchwali³a 10 lutego) i Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego w
zwi¹zku z niedoszacowaniem
(zdaniem opozycji), a niemo¿li-
wym do przewidzenia (zdaniem
zarz¹du) wzrostem kosztów na
zadania inwestycyjne (dotyczy
to budowy hali sportowej przy
Kowieñskiej i nadbudowy szko-
³y przy Jagielloñskiej 7). Tak czy

inaczej inwestycje te maj¹ ju¿
opóŸnienie na starcie. Rz¹dz¹-
ca koalicja PiS i PO przeg³oso-
wa³a tak¿e wyst¹pienie do
Rady Warszawy o zwiêkszenie
œrodków w dzielnicowym za-
³¹czniku w zwi¹zku z ustawo-
w¹ podwy¿k¹ na p³ace nauczy-
cieli, a tak¿e wzrostem p³ac i
kolejnych wydatków na admini-
stracjê.

Kulminacja sporu pomiêdzy
zarz¹dem a radnymi SLD mia-
³a jednak miejsce wokó³ pomy-
s³u opozycji, aby przy dokony-
wanej korekcie bud¿etu wyst¹-
piæ tak¿e do rady miasta o
zwiêkszenie œrodków na: re-
mont VIII LO im. W³adys³awa IV
(600 tys. z³), przystosowanie
placówek s³u¿by zdrowia dla
osób niepe³nosprawnych (300
tys.), modernizacjê ogródka jor-
danowskiego (300 tys.), remon-
ty dróg i chodników wewn¹trz-
osiedlowych (1mln z³), oraz na
likwidacjê zagro¿eñ budowla-
nych (5 mln z³).

Opozycja jako Ÿród³o zwiêk-
szonych wydatków wskazywa-
³a œrodki wyrównawcze z bu-
d¿etu m.st. Warszawy.

Debata w tej sprawie trwa³a
ponad trzy godziny na komisji
bud¿etu rady dzielnicy i ponad
godzinê na sesji rady. Opozy-
cja ¿¹da³a g³osowania imienne-
go w tej sprawie, na co radni
koalicji absolutnie nie chcieli siê
zgodziæ.

Z kronikarskiego obowi¹zku
zanotowaliœmy ¿e za wyst¹pie-
niem do rady miasta o dodat-
kowe œrodki g³osowali radni
SLD Zbigniew Johne, Jan Ki-
siel, Ewa Kowalik, Danuta Ku-
biak, Maria Tondera, Mieczy-
s³aw Wojdyga. Pod wnioskiem
podpisa³a siê równie¿ radna
Anna Jurczyñska.

Przeciw wnioskowi g³osowa-
li radni PiS: Zbigniew Cierpisz,
Ewa Elsner, Jadwiga Jeznak,
W³odzimierz Jeznak, Ryszard
Kêdzierski, El¿bieta Kowalska,
Barbara Leoniak, Pawe³ Lisiec-
ki, Danuta Mrozowska, Andrzej
Siborenko oraz Alicja D¹brow-
ska, Hanna Jarzêbska i Antoni
Jakubowski z PO. Radni nie
zrzeszeni Jacek Wachowicz i
Janusz Kazimierz Baranowski
taktycznie zniknêli z sali obrad
i nie wziêli udzia³u w g³osowa-
niach.

W dalszej czêœci obrad rada
jednog³oœnie przyjê³a projekt
uchwa³y wnioskuj¹cej o pozo-
stawienie niskich czynszy w pla-
cówkach gastronomicznych ta-
kich jak bary mleczne.

W koñcowej czêœci obrad
burmistrz Sosnowski poinfor-
mowa³ o postêpach rozmów z
Diecezj¹ Warszawsko - Prask¹
w sprawie budowy domu kultu-
ry wraz z hal¹ widowiskow¹ na
Placu Weteranów 1863 roku vis
a vis katedry œw. Floriana.

DCh

Jaki wariant przebiegu ob-
wodnicy praskiej zosta³ wybra-
ny? Jaki jest plan perspekty-
wicznego rozwoju osiedla Tar-
gówek Fabryczny? Czy w³adze
miasta maj¹ koncepcjê zago-
spodarowania tego terenu? Ja-
kie s¹ najbli¿sze plany inwesty-
cji na osiedlu? Kiedy zostanie
zrealizowana obiecana inwesty-
cja drogowa, ³¹cz¹ca ZUSOK z
Rembertowem? Te pytania
przedstawiciele osiedla Targó-
wek Fabryczny: Hanna Neræ,
Agnieszka Sikora i Robert So-
biecki postawili na spotkaniu z
wiceprezydentem Warszawy
S³awomirem Skrzypkiem oraz
przedstawicielami Biura Naczel-
nego Architekta Miasta, Biura In-
westycji, Zarz¹du Dróg Miej-
skich oraz Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Wodoci¹gów i Kanali-
zacji. Relacjê z tego spotkania
przekazali 12 marca na zebra-
niu mieszkañców osiedla, w SP
nr 58.

 W sprawie planowanej ob-
wodnicy Biuro Naczelnego Ar-
chitekta wyda³o pozytywna opi-
niê wariantowi “D”, który ³¹czy
Wa³ Miedzeszyñski poprzez al.
Stanów Zjednoczonych, Wia-
traczn¹, Zabranieck¹ wzd³u¿
wa³u kolejowego, do wêz³a
“¯aba”. Na Targówku Przemy-
s³owym obwodnica przebiega³a-
by przez ul. Ziemowita, przez
œrodek najliczniej zamieszkanej
czêœci. Rada Osiedla opowiada

dalszej przysz³oœci moderniza-
cji. Dla Bia³o³êki ma to skutko-
waæ m.in. przejêciem jej œcie-
ków w ca³oœci i budow¹ kolek-
tora Ko³aciñska. Pojawi³o siê
równie¿ pytanie dotycz¹ce
przetargu na koncepcjê Mostu
Pó³nocnego, ze szczególnym
uwzglêdnieniem sugestii kiero-
wanych do Naczelnego Archi-
tekta przez w³odarzy dzielnicy,
którzy najlepiej znaj¹ jej new-
ralgiczne punkty komunikacyj-
ne. Kolejne pytanie dotyczy³o
rzeki D³ugiej, a konkretnie bra-
ku postêpu w pracach przy jej
obwa³owaniu. Burmistrz Tade-
usz Semetkowski powiedzia³,
¿e sprawa absolutnie nie jest
lekcewa¿ona. Modernizacja
bêdzie kosztowa³a 40 mln z³ i
trzeba ubiegaæ siê o unijne
œrodki pomocowe, bowiem mia-
sto wiele daæ nie mo¿e. Na ra-
zie s¹ œrodki na projekt tech-
niczny. Jerzy Smoczyñski za-
uwa¿y³, ¿e w kwestii rzeki D³u-
giej wyrêcza siê wojewodê, któ-
ry przez lata nic nie zrobi³. Na
pytanie o gimnazjum przy
Ostródzkiej burmistrz odpowie-
dzia³, ¿e kr¹¿¹ pisma miêdzy
biurami, a tymczasem projekt
techniczny jest na ukoñczeniu.

(egu)

Wariant B czy D?
siê za wariantem “B” (Nowo
Rzeczna, Nowo Trocka). Wyra-
¿a obawy co do przebiegu trasy
wzd³u¿ wa³u kolejowego, a tak-
¿e umieszczenia w planach roz-
woju osiedla dwóch inwestycji
drogowych, które przecina³yby
zamieszkane tereny. Wicepre-
zydent Skrzypek poleci³ przeka-
zaæ Radzie Osiedla materia³y do
konsultacji i zaopiniowania wa-
riantów obwodnicy.

Na spotkanie z mieszkañca-
mi Rada Osiedla przygotowa³a
kilkanaœcie pytañ, m.in.: jaki
wariant obwodnicy popiera
dzielnica Targówek i jakie dzia-
³ania zamierza podj¹æ  dla jego
przeforsowania. Nie by³o jednak
przedstawiciela w³adz dzielnicy,
który móg³by udzieliæ odpowie-
dzi.

Janusz Naumienko, p.o. dy-
rektora  Zak³adu Unieszkodli-
wiania Sta³ych Odpadów Komu-
nalnych, odpowiada³ na skargi

dotycz¹ce tego obiektu.  Ostat-
nio sta³ siê on uci¹¿liwy dla
mieszkañców, gdy w okresie
mrozów, od 20 lutego do 1 mar-
ca wy³¹czono instalacjê dez-
odoryzuj¹c¹. Trzeba dokonaæ w
niej zmian, by mog³a pracowaæ
w zmieniaj¹cych siê warunkach
klimatycznych. Urz¹dzenia za-
marz³y, choæ  ich dostawca
gwarantowa³ dzia³anie w tempe-
raturze od – 20 do +40 st. C. ZU-
SOK otrzyma zimow¹ wersjê
preparatu dezodoruj¹cego. Dy-
rektor  wyrazi³ nadziejê, ¿e in-
stalacja bêdzie dzia³a³a bez za-
rzutu przez ca³y rok i  wyjaœni³,
¿e tablica przed ZUSOK nie mo-
nitoruje pracy instalacji.

Do pytañ Rady Osiedla, do-
tycz¹cych pracy policji i stra¿y
miejskiej obecni na zebraniu
mieszkañcy do³o¿yli swoje g³o-
sy niezadowolenia: czêste zmia-
ny na stanowisku dzielnico-
wych, brak patroli, brak reakcji

na przewóz rzeczy, pochodz¹-
cych najprawdopodobniej z kra-
dzie¿y. Odpowiedzi Hanny Ta-
badyn – kierownika dzielnico-
wych i Dariusza Barszcza - ob-
szarowego stra¿y miejskiej, nie
wszystkich zadowoli³y. Przed-
stawiciele obu s³u¿b zachêcali
do kontaktów i wyra¿ania uwag
telefonicznie:

- Stra¿ miejska – nr 986 (tel.
bezp³atny) oraz 741-27-70
(dzielnicowa stra¿ miejska przy
ul. M³ota na Pradze);

- Policja – nr  miejski  603-86-
40, 0600 997 096 (dzielnicowy
Wies³aw Hagiemajer); 0 600
997 078 (kierownik dzielnico-
wych),

Na spotkaniu przewodnicz¹-
ca Rady Osiedla  - Hanna Neræ
z³o¿y³a sprawozdanie z pierw-
szego roku dzia³alnoœci rady. Od
15 listopada 2003 roku, dnia wy-
borów Rady Osiedla III kaden-
cji,  mieszkañcy zg³osili 45 istot-
nych dla nich spraw. Wiêkszoœæ
uda³o siê za³atwiæ – poinformo-
wa³a  przewodnicz¹ca, zachê-
caj¹c do kontaktów w czasie
dy¿urów cz³onków Rady Osie-
dla w ka¿d¹ sobotê w godz. 10–
11 w SP nr 58 przy ul. Mieszka
I.

Mi³ym akcentem spotkania
by³o og³oszenie konkursu na
kwietnik. Nagrody otrzymali: Te-
resa i Marian Rejent, El¿bieta
Cieœlak i Bo¿ena Tas.

                                          K.

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)

- gniazdka, przewody

- osprzêt kat. 5

- materia³y instalacyjne

- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL
ul. Targowa 41 tel./fax 670-06-58

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

 (wejœcie od ul. Kêpnej)

Aleja KEN 83 tel. 85-55-788
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Panie £ukaszu, co oznacza
wielkie serce na Waszych re-
klamach?

- To czêœæ naszej kampanii
promuj¹cej „po¿yczkê od ser-
ca”, z której czêœæ przychodu
przekazujemy 13 domom dziec-
ka oraz Towarzystwu Przyjació³
Dzieci na warszawskim Moko-
towie. „Po¿yczka od serca” jest
obecnie absolutnym „hitem” w
naszej ofercie.

Czym przebija inne oferty
na rynku kredytów?

- Przede wszystkim niskim
oprocentowaniem, które wyno-
si 9,6%. Jej atuty to tak¿e: krót-
ki czas oczekiwania na gotów-
kê - 24 godziny oraz brak ko-
niecznoœci przedstawienia po-
rêczyciela do kwoty 20 tys. z³.
Przy zaci¹gniêciu kwoty 10 tys.
z³ na okres 3 lat, miesiêczna
rata wyniesie 320,68 z³.

Jak d³ugo trzeba byæ
Cz³onkiem SKOK-u, aby sko-
rzystaæ z Waszej oferty?

PO¯YCZKA OD SERCA
Z witryn oddzia³ów SKOK-u Stefczyka spogl¹da na

warszawskich przechodniów uœmiechniêta dziew-
czynka trzymaj¹ca w rêkach wielkie serce.

O kampanii promuj¹cej now¹ ofertê kredytow¹
SKOK-u rozmawiamy z panem £ukaszem Stañczu-
kiem, kierownikiem oddzia³u na Tarchominie.

- Nie stawiamy takich wyma-
gañ. W dniu z³o¿enia deklaracji
cz³onkowskiej mo¿na od razu
z³o¿yæ wniosek o po¿yczkê.
Natomiast naszych sta³ych
cz³onków, o sta¿u d³u¿szym ni¿
rok, premiujemy oferuj¹c ni¿sze
prowizje i oprocentowanie.

Czym jeszcze moglibyœmy
zachêciæ naszych Czytelni-
ków do odwiedzenia oddzia-
³ów SKOK-u Stefczyka?

- Na pewno konkurencyjnym
w stosunku do wielu banków
nowoczesnym kontem osobi-
stym IKS PLUS o oprocentowa-
niu 3,5% w skali roku i kosztach
obs³ugi w wysokoœci jedynie 3
PLN miesiêcznie. Do konta
pod³¹czona jest nisko oprocen-
towana linia po¿yczkowa oraz
mo¿liwoœæ podgl¹du salda
przez internet.

Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych pe³n¹ ofert¹
SKOK-u Stefczyka do naszego
oddzia³u na Tarchominie przy

ul. Æmielowskiej 15, codzien-
nie od godz. 10 do godz. 18, a
w soboty w godz. 8-14. Chêt-
nie udzielimy równie¿ informa-
cji pod numerami telefonów:
889 02 40 do 42.
Zapraszamy równie¿ do
naszych oddzia³ów: na
Pradze przy ul. Okrzei 34
(wejœcie od ul. Targowej),
tel. 741 13 05 do 07
oraz na Targówku
przy ul. Kondratowicza 18,
tel. 332 04 00 do 04.

Pani Beato, przygarnê³am
niedawno bezpañskiego jam-
nika, który przychodzi³ na do-
karmianie pod klatkê domu, w
którym mieszkam. By³am z
nim u lekarza, zosta³ odroba-
czony i zaszczepiony... Ale
niepokoi mnie ¿ó³ty nalot na
jego zêbach. Co Pani mi do-
radzi?

-Mam aerozol, który nie tylko
pomaga usun¹æ kamieñ nazêb-
ny ale równie¿ likwiduje przykry
zapach z pyszczka. S¹ równie¿
preparaty do pielêgnacji oczu,
uszu, mogê te¿ zaproponowaæ
szczoteczkê do zêbów. W kom-
plecie s¹ dwie: jedna do mycia,
druga do masa¿u. Sprzedajê
te¿ specyfik przeciwko obgryza-
niu przedmiotów przez zwierza-
ki, ostrz¹ce sobie pazurki na
meblach. Nie plami on po-

Do sklepu zoologicznego na ulicy Darwina 3 A (niedaleko
ronda Starzyñskiego) zagl¹dam bardzo czêsto z ciekawoœci i

aby otrzymaæ bezp³atne porady, jak udoskonaliæ swoj¹ hodow-
lê rybek i uzupe³niæ j¹ nowoœciami. Z  w³aœcicielk¹ sklepu, p.

Beat¹ Grzesiak, rozumiemy siê doskonale. Ona równie¿ kocha

zwierzêta i chêtnie dzieli siê swoj¹ wiedz¹ z klientami.

wierzchni, a poniewa¿ jest wy-
produkowany na bazie pio³unu
nie szkodzi zwierzêtom. Pole-
cam równie¿ bezp³atne pismo
„Cztery £apy”.

Mój jamniczek do tej pory
jada³ jedzenie dla ludzi, chcê
przyzwyczaiæ go do jedzenia
psiego. Proszê mi doradziæ
od czego zacz¹æ. Czasami da-
wa³am mu do chrupania pa-
³eczki, ale woli zdecydowanie
swoje jedzenie.

-Mam w sprzeda¿y profesjo-
naln¹ karmê dla psów: Eukanu-
ba, Royal Canin, Hill’s, Nutra,
Purina. Zaznaczam, ¿e je¿eli
Pani nie bêdzie mog³a do mnie
przyjechaæ po karmê,  chêtnie
dostarczê  bezp³atnie pokarm
do domu.

Jakie zwierzêta mo¿na ku-
piæ w „Mini zoo”?

-Mam kanarka, który piêknie
œpiewa i papu¿ki faliste – Ro-
zellê bia³olic¹ i królewsk¹.
Mamy chomiki, miniaturowe
króliczki, rybki, kraby, ¿abki,
raki, ¿ó³wie i rzadko spotykane-
go chomika roborowskiego.
Wszystkie zwierzêta s¹ oswo-
jone, nie gryz¹, mo¿na je spo-
kojnie wzi¹æ na rêce i g³askaæ.
Jest to bardzo wa¿ne, szczegól-
nie jeœli kupujemy je dla dzieci.
Ka¿demu klientowi, zanim kupi
u mnie zwierz¹tko, t³umaczê,
jakie dany gatunek ma wyma-
gania i co jest potrzebne do jego
karmienia i pielêgnacji. Ponie-
wa¿ mam liczne kontakty z ho-
dowcami, stale uzupe³niam
swoj¹ wiedzê, chêtnie przeka-
zujê j¹ innym. W moim domu
zawsze by³y zwierzêta, obecnie
hodujê dwa psy, mam dwa
akwaria, a hodowa³am ¿ó³wie i
kraby. Asortyment artyku³ów
jest bardzo szeroki: mamy ko-
smetyki  dla zwierz¹t –alergi-
ków, s¹ obró¿ki i smycze a na-
wet ubranka dla mniejszych

psów, siano dla królików pocho-
dz¹ce z tej samej fermy co kró-
liki oraz pokarmy dla chomików,
œwinek morskich i ptaków. Za-
opatrujemy równie¿ wêdkarzy:
oferujemy przynêty, ¿ywe robaki
i drobny sprzêt (¿y³ki, haczyki).
Sprzedajê akwaria, tak¿e na
specjalne zamówienia oraz fil-
try, grza³ki i ¿yw¹ karmê dla ry-
bek, klatki dla ptaków i wypo-
sa¿enie do nich. Zak³adamy i
urz¹dzamy akwaria, tak¿e dla
firm. Wprowadziliœmy tak¿e
now¹ us³ugê – zamówienia
karm dla psów i kotów na tele-
fon z dostaw¹ do domu klienta
gratis.

Z okazji nadchodz¹cych
Œwi¹t  Wielkanocnych sk³a-
dam wszystkim moim Klien-
tom obecnym i przysz³ym ¿y-
czenia zdrowych, weso³ych
Œwi¹t, wielu satysfakcji i suk-
cesów w hodowli swoich pu-
pilków - Beata Grzesiak.

Za rozmowê dziêkuje
Bogumi³a  Szyd³owska

Zapraszamy do Mini Zoo-bis

• Odnawianie elewacji
  i posadzek kamiennych.

• Usuwanie i ochrona
   wszelkich  powierzchni
   przed graffiti  w systemie AGS.

• Zabezpieczenia przed ptakami.

• Zabezpieczanie wszelkich powierzchni przed
naklejaniem plakatów, ulotek i dzikich reklam.

• Usuwanie niepo¿¹danych zapachów.

• Us³ugi DDD.
Z.U.W. Remark ul. Winnicka 3

895-05-04, 0501-729-873

www.remark.pl

Radosnych, zdrowych,
spokojnych oraz pe³nych

rodzinnego ciep³a
Œwi¹t Wielkanocnych

¿yczy
Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc

oraz Klub Radnych SLD

Firma „Fonem”

APARATY S£UCHOWE

promocja zdrowia!

Masz problem ze s³uchem
√√√√√
√√√√√
√√√√√

Jesteœ u¿ytkownikiem  aparatu s³uchowego
Zapewnimy:

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

                                Zapraszamy

ZADBAJ O SWÓJ S£UCH!

Czynne: pon. - œr. 8.00-16.00; czw. - pi¹t. 8.30-16.30

03-476 Warszawa, ul. D¹browszczaków 5A

tel. 618-88-84

RATY!RATY!

NFZNFZ

√√√√√
√√√√√
√√√√√

przegl¹d techniczny oraz porady
œrodki do pielêgnacji, baterie oraz akcesoria
wk³adki uszne

�TERAKOTA �GRESY

�SANITARIATY �WANNY

�KLEJE �FUGI

ul. Modliñska 264A, tel. 614-81-82
www.glazura.waw.pl

e-mail: glazura@glazura.waw.pl
pon.-pt. 9-18, sob. 10-14

��������������

szko³a z licencj¹  - szkolenie typu wojskowego

0507-292-311,  0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych”GRANICA”

TRESURA PSÓW

BIURO
KSIÊGOWE

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

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

=+

ul. Suchodolska 2 (róg Kinowej) tel. 813-29-25
pon.-pt. 11-19, sob. 10-15 www.pyka.pl

MEBLE WYPOCZYNKOWE I NIE TYLKO

MEBLOWY
SALON FIRMOWY

CENY FABRYCZNE!

DU¯Y
WYBÓR

600 m2

EKSPOZYCJI

PRODUCENT MEBLI
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Burmistrz Dzielnicy Bia³o³êka
Jerzy Smoczyñski
wraz z Zarz¹dem

Pogodnych, spokojnych
Œwi¹t Wielkanocnych
i radosnych chwil
w rodzinnym gronie
oraz
wszelkiej pomyœlnoœci
Mieszkañcom Bia³o³êki

                                sk³adaj¹

Przewodnicz¹cy Rady Dzielnicy Bia³o³êka
Dariusz Ostrowski

wraz z Rad¹

Tarchomiñskie Seminarium
W ogromnym blokowisku, ja-

kim sta³ siê Tarchomin, jest miej-
sce szczególne, które l¹czy histo-
riê ze wspó³czesnoœci¹, gdzie
nowoczesna architektura œwietnie
komponuje siê w zabytkowej
przestrzeni. To Wy¿sze Semina-
rium Duchowne Diecezji War-
szawsko-Praskiej.

Mieœci siê ono w nowym gma-
chu, ale w najstarszej czêœci Tar-
chomina, przy ul. Mehoffera 2, w
obrêbie starego parku i zespo³u
pa³acowego z póŸnogotyckim
koœcio³em. Zgrabny zabytkowy
dworek przypomina ciekaw¹ hi-
storiê tego miejsca.

Parafia Tarchomiñska powsta-
³a najprawdopodobniej w XIII wie-
ku. Z  XVI wieku pochodzi zacho-
wany do dziœ ceglany koœció³ p.
w. œw. Jakuba Aposto³a. Tarcho-
min nale¿a³ wtedy do dwóch ro-
dzin : Wesslów i Go³yñskich. W
XVII stuleciu miejscowoœæ prze-
sz³a na w³asnoœæ rodziny Zaliw-
skich, potem wielokrotnie zmie-
nia³a w³aœcicieli, aby w XVIII wie-
ku znaleœæ siê w posiadaniu Fran-
ciszka Maksymiliana Ossoliñskie-
go herbu Topór (1676-1756), pod-
skarbiego wielkiego koronnego,
pos³a na sejmy a z czasem naj-
bli¿szego doradcy i powiernika
Stanis³awa Leszczyñskiego. W
1736 r. ossoliñski opuœci³ Polskê
i zamieszka³ na dworze Lesz-
czyñskiego w Luneville, gdzie
pe³ni³ ró¿ne funkcje publiczne,
ceniony przez króla Ludwika XV,
od którego otrzyma³ nawet do¿y-
wotni¹ pensjê w wys. 9000 liwrów
rocznie. W 1738 r. przekaza³ Tar-
chomin synowi Józefowi Kante-
mu.

To wlaœnie Józef Kanty Osso-
liñski (1707-1780), starosta san-
domierski i chmielnicki, chor¹¿y
nadworny koronny, a wreszcie
wojewoda wo³yñski by³ fundato-
rem niewielkiego, drewnianego
dworku, wzniesionego w Tarcho-
minie w po³owie XVIII w. Wielo-
krotnie przebudowywany zacho-
wa³ do dziœ niezwyk³y wdziêk i
urok dziêki swym proporcjom i
malowniczym formom. Ma ³ama-
ny, spadzisty dach i ganek z por-

tykiem wspartym na czterech ko-
lumienkach - na zdjêciu powy¿ej.

Od 1790 r. w³aœcicielem Tar-
chomina by³ Tadeusz Mostowski,
najpierw podstoli wyszogrodzki,
dzia³acz Sejmu Czteroletniego,
kasztelan raci¹ski, potem minister
spraw wewnêtrznych Ksiêstwa
Warszawskiego i Królestwa Pol-
skiego, krytyk literacki i wydaw-
ca. Tarchomin by³ jego ulubion¹
siedzib¹. Zawsze tu wraca³ po
przymusowych pobytach za gra-
nic¹.

Po zwyciêstwie konfederacji
targowickiej, w paŸdzierniku 1792
r. wyjecha³ przez Drezno i Szwaj-
cariê do Pary¿a. W koñcu listo-
pada 1793 wróci³ do Polski i za-
mieszka³ w Tarchominie, ale ju¿
6 grudnia zosta³ zatrzymany w
areszcie domowym na rozkaz
ambasadora carskiego J. J. Sie-

versa jako podejrzany o kontakty
z francuskimi rewolucjonistami.
Rok póŸniej, znowu aresztowany
za udzia³ w Powstaniu Koœciusz-
kowskim, wraz z piêcioma inny-
mi dzia³aczami insurekcji, zosta³
uwiêziony w Petersburgu. Zwol-
niony w 1797 r. przyby³ do Fran-
cji, gdzie interesowa³ siê rolnic-
twem, przemys³em i nowoczesny-
mi metodami administrowania.

W 1802 r. powróci³ do kraju i
zamieszka³ znowu w Tarchomi-
nie. Sprowadzi³ tu kilkanaœcie ro-
dzin ch³opów francuskich, stara-
j¹c siê przy ich pomocy stworzyæ
wzorowe gospodarstwa i propa-
gowaæ postêp w rolnictwie wœród
wlasnych poddanych. Mostowski
zamierza³ wystawiæ tu okaza³y
pa³ac, którego projekty wykona³
Szymon Bogumi³ Zug. Przedsiê-
wziêcie nie dosz³o do skutku, ale
na pocz¹tku XIX w. z inicjatywy
Mostowskiego wzniesiono w Tar-
chominie klasycystyczn¹ budow-
lê, zwan¹ oficyn¹, ustawion¹ pro-
stopadle do starego dworu.

Po œmierci Mostowskiego w
1842 r. Tarchomin przeszed³ na
w³asnoœæ tajnego radcy Paw³a
Muchanowa, mê¿a jednej z córek
Mostowskiego, Józefy. Jak infor-
muje „S³ownik Geograficzny Kró-
lestwa Polskiego”, ok. 1880 r. roz-
poczêto „rozprzeda¿ czêœciow¹
obszaru dworskiego, skutkiem
czego z dóbr pozosta³a tylko re-
zydencja dworska z ma³ym ob-
szarem”.

Od 1881 r. Tarchomin nale¿a³
do przemys³owca i dzia³acza spo-
³ecznego, in¿yniera dróg i komu-
nikacji W³adys³awa Kisiel-Kiœlañ-
skiego. Zgodnie z jego wol¹ do-
bra tarchomiñskie przekazane
zosta³y po jego œmierci w 1926 r.
Fundacji im. Ojca Œwiêtego Piu-
sa XI dla Inwalidow Wojsk Pol-
skich. Po II wojnie œwiatowej prze-
mieszkiwa³ tu w nielicznych wol-
nych chwilach kardyna³ Stefan
Wyszyñski.

Na pocz¹tku lat 70 -tych prze-
prowadzono gruntowny remont
dworku i pa³acu i utworzono tu
drug¹ filiê Wy¿szego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego

(pierwsza znajdowa³a siê na Bie-
lanach). W latach 1974-86 w pa-
³acu funkcjonowa³y wiêc czasem
jeden, czasem dwa kursy Wy-
¿szego Metropolitalnego Semina-
rium Duchownego. PóŸniej  po-
mieszczenia pa³acowe zajmowa-
³o Wy¿sze Archidiecezjalne Se-
minarium Misyjne „Redemptoris
Mater”.

W 1992 roku powsta³a Diece-
zja Warszawsko-Praska. Wed³ug
Kodeksu Prawa Kanonicznego
ka¿da diecezja powinna posiadaæ
w³asne Wy¿sze Seminarium Du-
chowne. Dlatego pierwszy Ordy-
nariusz Diecezji, ks. Biskup Kazi-
mierz Romaniuk rozpocz¹³ stara-
nia o budowê na terenie Tarcho-
mina nowego gmachu Wy¿szego
Seminarium Duchownego Diece-
zji Warszawsko-Praskiej. Decyzja
zapad³a na pocz¹tku 1998 r. Wy-

konanie projektu powierzono in¿.
architektowi Leszkowi Klajnerto-
wi. PóŸniej rozpocz¹³ siê ¿mud-
ny proces uzgadniania projektu z
odpowiednimi urzêdami i zbiera-
nia stosownych zezwoleñ. Z uwa-
gi na zabytkowy teren, najwiêcej
trudnoœci dotyczy³o ochrony ist-
niej¹cych budowli. Budowa roz-
poczê³a siê w 1999 r., a 8 grud-
nia 2000 r. odby³a siê uroczystoœæ
poœwiêcenia nowego budynku.

Obecnie w Tarchomiñskim Se-
minarium, którego rektorem jest
ks. dr Krzysztof Waligóra, kszta-
³ci siê 88 studentów. Nauka trwa
6 lat i koñczy siê otrzymaniem
dyplomu i tytu³u magistra na Pa-
pieskim Wydziale Teologicznym w
Warszawie. Równolegle w trakcie
studiów nastêpuje przygotowanie
do kap³añstwa. Alumni otrzymu-
j¹ kolejno: strój duchowny, pos³ugi
- lektorat i akolitat, pod koniec 5
roku otrzymuj¹ œwiêcenia diako-
natu, a w koñcu œwiêcenia ka-
p³añskie.

Zajêcia odbywaj¹ siê w prze-
stronnych salach wyk³adowych.
Nabo¿eñstwa celebrowane s¹ w
piêknej, nowoczesnej kaplicy z
oryginalnym drewnianym sklepie-
niem. Studenci maj¹ do dyspozy-
cji okaza³¹ salê gimnastyczn¹ i
bibliotekê licz¹c¹ 40 tys. ksi¹¿ek.
Biblioteka, ktor¹ kieruje ks. Arka-
diusz Rakoczy nale¿y do Fede-
racji Bibliotek Koœcielnych FIDES,
skupiaj¹cej ponad 80 bibliotek
teologicznych w Polsce. Wiêk-
szoœæ zbiorów pochodzi z daro-
wizn, czêœæ z  Seminarium War-
szawskiego. Jak zapewnia ksi¹dz
dyrektor Rakoczy 50% zbiorów
opracowanych jest elektronicznie
w systemie MAK. Wy¿sze Semi-
narium Duchowne diecezji War-
szawsko-Praskiej to tak¿e oœro-
dek naukowy. Co roku organizo-

wane s¹ tu konferencje naukowe,
dotycz¹ce ró¿nych tematów, np.
w 2003 r. odby³o siê sympozjum
na temat ubóstwa, w 2004 doty-
czy³o patriotyzmu.

Seminarium poszczyciæ siê
mo¿e równie¿ dzia³alnoœci¹ kul-
turaln¹. Alumni 3 kursu zwykle w
adwencie wystawiaj¹ sztukê te-
atraln¹ i graj¹ j¹ w soboty i w nie-
dziele dla okolicznej ludnoœci.
Organizowane s¹ te¿ koncerty.
Najbli¿szy odbêdzie siê 10 kwiet-
nia i bêdzie to wystêp Antoniny
Krzysztoñ.

Jednak najwa¿niejszym zada-
niem Seminarium Duchownego
jest przygotowanie przysz³ych
kap³anów do pos³ugi duszpaster-
skiej. Nabiera to szczególnego
znaczenia w okresie Wielkanoc-
nym, kiedy liturgia jest niezwykle
bogata. W Wielkim Tygodniu Se-
minarium pustoszeje. Wszyscy
alumni jad¹ do Katedry Warszaw-
sko-Praskiej p. w. œw. Micha³a Ar-
chanio³a i œw. Floriana i tam
uczestnicz¹ w obrzêdach Tridu-
um Paschalnego.

Wielki Czwartek rozpoczyna
rano Msza Krzy¿ma, na której
nastêpuje poœwiêcenie olejów.
Jest ona odprawiana tylko w ko-

œcio³ach katedralnych. Wieczo-
rem rozpoczyna siê Œwiête Tridu-
um Paschalne. Gromadzimy siê
na Mszy Wieczerzy Pañskiej, aby
wspólnie prze¿ywaæ pami¹tkê
ustanowienia Eucharystii. Wspo-
minamy Ostatni¹ Wieczerzê, jak¹
Pan Jezus spo¿y³ ze swoimi
uczniami. W trakcie mszy Wie-
czerzy Pañskiej, bogatej w uro-
czyst¹ oprawê liturgiczn¹ wystê-
puje kilka niecodziennych ele-
mentów. Nale¿y do nich obrzêd
obmycia stóp. Bezpoœrednio po
nim ma miejsce procesja ja³mu¿-
nicza, czyli procesja darów. Wszy-
scy wierni mog¹ z³o¿yæ sw¹ ja-
³mu¿nê postn¹.

Po zakoñczonej Eucharystii,
Najœwiêtszy Sakrament przenie-
siony zostaje do kaplicy przecho-
wania czy te¿ ciemnicy, gdzie
pozostanie a¿ do liturgii Wigilii
Paschalnej. Przed powrotem do
zakrystii kap³an obna¿a o³tarz,
czyli zrzuca z niego obrusy, na

znak zdrady, opuszczenia i œmier-
ci Jezusa.

Wielki Pi¹tek to dzieñ postu,
dzieñ milczenia, w którym prze-
¿ywamy wspomnienie Mêki Pañ-
skiej. W centrum liturgii Wielkie-

go Pi¹tku i wszystkich modlitw jest
krzy¿. Liturgia Krzy¿a zaczyna siê
od wejœcia celebransa w zupe³nej
ciszy. Po modlitwie na rozpoczê-
cie nastêpuje liturgia s³owa, któ-
rej najwa¿niejszym punktem jest
uroczyste czytanie Mêki Pañskiej.

W miejscu, gdzie w normalnej
mszy jest Modlitwa Eucharystycz-
na, w Wielki Pi¹tek jest Adoracja
Krzy¿a. Ta tradycja liturgiczna
zaczerpniêta zosta³a z pierw-
szych wieków chrzeœcijañstwa.
Po odnalezieniu w IV w. drzewa
Krzy¿a Œwiêtego, zaczêto je czciæ
w Jerozolimie w³aœnie w Wielki
Pi¹tek. Przez kilka godzin biskup
siedzia³ trzymaj¹c w rêkach reli-
kwie, a wierni podchodzili i odda-
wali im czeœæ poprzez poca³unek.
Na Paschê do Jerozolimy przy-
je¿d¿ali pielgrzymi z ca³ego œwia-
ta, wiêc trwa³o to bardzo d³ugo.

Wielka Sobota to drugi dzieñ
Œwiêtego Triduum. Nawiedzamy
Najœwiêtszy Sakrament umiesz-
czony w tzw. Grobie Pañskim.
Jest to dzieñ zadumy nad tajem-
nic¹ œmierci. Trzecia doba uroczy-
stego œwiêtowania zaczyna siê po
zapadniêciu zmroku, w noc z so-
boty na niedzielê. W czasie Wiel-
kiej Nocy trwa Wigilia Paschalna.
Sk³ada siê ona z czterech czêœci.
S¹ to: Liturgia Œwiat³a, która za-
chwyca rozmachem i wielk¹ ra-
doœci¹. Podczas tej liturgii œpie-
wana jest jedna z najpiêkniej-
szych modlitw w ci¹gu roku -
Exsultet, zaczynaj¹ca siê od s³ów:

Weselcie siê ju¿ zastêpy Anio-
³ów w niebie,

Raduj siê ziemio, opromienio-

na tak niezmiernym blaskiem

Przed koœcio³em p³onie ogieñ,
od którego zapalony zostanie
Pascha³, a od niego z kolei œwie-

ce wiernych. Tekst œpiewanej
modlitwy mówi o Zmartwychwsta-
niu Pana jako o nowym œwietle.
Jest to Wielka Noc - za chwilê
zostanie og³oszone œwiatu, ¿e
„Jezus ¿yje!”.

Liturgia S³owa - poprzez czy-
tania z Pisma Œwiêtego wspomi-
namy wa¿ne wydarzenia od stwo-
rzenia œwiata i cz³owieka do
Zmartwychwstania Chrystusa. Li-
turgia Crzcielna, odnawiaj¹ca
obietnice z³o¿one na Crzcie i Li-
turgia Eucharystyczna, kiedy
zgromadzeni przyjmuj¹ Cia³o
Pañskie w Komunii Œwiêtej. W
tym roku, za zezwoleniem nasze-
go biskupa ordynariusza, tam
gdzie to bêdzie mo¿liwe przyjmie-
my Komuniê Œwiêt¹ Wielkanoc-
n¹ pod dwiema postaciami.

Po zakoñczeniu  Wigilii Pas-
chalnej odbywa siê procesja re-
zurekcyjna. Tak jak kiedyœ kobie-
ty pobieg³y z t¹ wiadomoœci¹ do
uczniów, tak obecnie my, ze œpie-
wem, dzwonkami, radoœci¹ pój-
dziemy og³aszaæ Zmartwych-
wstanie. Ca³y dzieñ niedzieli bê-
dzie dniem œwiêtowania zwyciê-
stwa Chrystusa nad œmierci¹ i
przekazania jego pokoju
uczniom, a przez to i nam.

Mo¿e w czasie tych Œwi¹t Wiel-
kanocy wybierzemy siê na spa-
cer zobaczyæ zabytki Tarchomina
- dworek Ossoliñskich, pa³ac, ko-
œció³ œw. Jakuba. Mo¿emy rów-
nie¿ przy³¹czyc siê do osób ¿ycz-
liwych tarchomiñskiej uczelni.
Funcjonuje bowiem Towarzystwo
Przyjació³ Seminarium Duchow-
nego Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej. Ma ono na celu wspieranie
uczelni poprzez pomoc material-
n¹ oraz przez modlitwê.

Joanna Kiwilszo
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Zdrowych i pogodnych
Œwi¹t Wielkiej Nocy,

pe³nych mi³oœci i radoœci
ze Zmartwychwstania Pana

oraz wszelkiej pomyœlnoœci
¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Maciej Œwiderski

Burmistrz
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

Romuald Gronkiewicz

Na te œwiêta czekaj¹ chrzeœcijanie ca³ego œwia-
ta. Obchodzone s¹ w ró¿ny sposób i czêsto w ró¿-
nych terminach.

Dla jednych œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa
to najwa¿niejsza doktryna religii, dla innych to œwiêto
wiecznego odradzania albo czas dobrej zabawy.

Ty jesteœ tam, gdzie mi³oœæ
i dobroæ wzajemna

W Wielk¹ Œrodê mieszkañcy Sycylii  ubrani w czer-
wone kurtki z ¿ó³tymi obszyciami, w czerwonych kap-
turach i bia³ych he³mach, chodz¹c od domu do domu
zbieraj¹ podarunki. Przebierañcy ci nazywani s¹ Ju-
daszami.

W czwartek, w noc przed sw¹ mêczeñsk¹ œmierci¹
Jezus na ostatniej wieczerzy pos³uguj¹c siê symbola-
mi w postaci wina i niekwaszonego chleba powiedzia³:
Czyñcie to na moj¹ pami¹tkê. (£ukasz 22:19). W³aœnie
ten dzieñ jest najwiêkszym œwiêtem dla Œwiadków Je-
howy.

Wyznawcy prawos³awia œwiêto Wielkiej Nocy w tym
roku bêd¹ obchodziæ dopiero 1 maja (wiêcej bêdziemy
pisaæ w gazecie 20 kwietnia).

Kiedy na ulicach hiszpañskiej Sewilli pojawiaj¹ siê
pielgrzymi z ca³ego kraju to wiadomo, ¿e za chwilê z³o-
to i drogocenne kamienie bêd¹ raziæ oczy zebranych
swym blaskiem. Zwi¹zane jest to z niecodziennym mi-
sterium Mêki Pañskiej. Uczestnicy procesji nosz¹ na

platformach rzeŸby, które przedstawiaj¹ sceny z Dro-
gi Krzy¿owej. Nie by³oby w tym nic niecodziennego, gdy-
by nie fakt, ¿e s¹ zrobione ze z³ota i szlachetnych ka-
mieni.

Zupe³nie inn¹ procesjê mo¿na spotkaæ na Filipinach.
Udzia³ w niej jest sposobem na oczyszczenie z grze-
chów i zapewnienie rozgrzeszenia. P¹tnicy biczuj¹ siê
do krwi, nios¹ bele k³uj¹cych roœlin, wlok¹ ciê¿kie ³añ-
cuchy. Najodwa¿niejsi ochotnicy przybijani s¹ do krzy-
¿a metalowymi gwoŸdziami i w takiej pozycji trwaj¹
nieraz kilka minut. Bractwa pokutnicze licz¹ kilkuset
uczestników modl¹cych siê o rozgrzeszenie.

Zupe³nie inaczej jest we Francji. Zgodnie z tradycj¹
w Wielki Czwartek i Wielki Pi¹tek dzieci id¹ do lasu
lub parku i zbieraj¹ tam materia³ na gniazdka. Na-
stêpnie ju¿ w domu i przydomowych ogródkach wij¹
gniazdka. Dopiero rano w Wielk¹ Niedzielê znajd¹ tam
pod³o¿one przez rodziców czekoladowe jajka.

W Polsce malujemy pisanki, które po poœwiêceniu
pokarmów zdobi¹ nasze sto³y. Jednak po popularnej
w niektórych rejonach zabawie w zbijanki trafi¹ do
naszych ¿o³¹dków. dokoñczenie na str. 8

W Œwiêta Zmartwychwstania Naszego Pana,
prze¿ywaj¹c radoœæ p³yn¹c¹ z misterium Paschy,

sk³adam Redakcji i wszystkim czytelnikom „Nowej Gazety Praskiej”
najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niech Chrystus zmartwychwsta³y pozostaj¹cy wœród nas w Eucharystii,
 otacza swoj¹ opiek¹ i obdarza ³ask¹ nowego ¿ycia w Nim.

£¹czê dar modlitwy,

Warszawa, Wielkanoc 2005 r.

 + S³awoj Leszek G³ódŸ

„Panie zostañ z nami...”
£k 24, 29

Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus „w tej samej godzinie wybrali siê” (£k 24,

33), aby przekazaæ to, co zobaczyli i us³yszeli. Kiedy naprawdê doœwiadczy³o siê Zmar-
twychwsta³ego, po¿ywaj¹c Jego Cia³o i Jego Krew, nie mo¿na zatrzymaæ tylko dla siebie
prze¿ywanej radoœci. (Mane nobiscum Domine, 24).
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Zdrowych i rodzinnych
Œwi¹t Wielkanocnych

wszystkim Czytelnikom
i Og³oszeniodawcom

Nowej Gazety Praskiej
¿yczy

zespó³ redakcji NGP

Teatr 13 zosta³ za³o¿ony przez
Tomasza S³u¿ewskiego i Paw³a
¯mudzkiego, absolwentów XIII
Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
siedemnaœcie lat temu. Pierwsze
przedstawienie „Zwierciad³o” -
kola¿ utworów poetyckich wiesz-
czów S³owackiego i Mickiewi-
cza, Andrzeja Bursy i Stanis³a-
wa Wyspiañskiego - zosta³o wy-
stawione w koœciele p.w. Matki
Bo¿ej Ró¿añcowej na Bródnie,
gdzie teatr wówczas dzia³a³. Nie-
bawem zespó³ przeniós³ siê do
Domu Kultury Œwit, w którym
dzia³a³ do 1992 realizuj¹c m.in.
„Boga” Woody Allena, „Wariata
i zakonnicê” Witkacego, „Kopciu-
cha” i „Polowanie na karaluchy”
Janusza G³owackiego. W na-
stêpnej siedzibie w Domu Kul-
tury Zacisze powstawa³y kolej-
ne inscenizacje -  „Biesiada u
hrabiny Kot³ubaj” i „Iwona Ksiê¿-

Teatralne zag³êbie
O Bia³o³êckim Oœrodku Kultury mo¿na œmia³o powie-

dzieæ, ¿e jest kuŸni¹ aktorskich talentów i z pewnoœci¹
jedyn¹ w stolicy placówk¹ kulturaln¹, w której dzia³a
tak wiele amatorskich grup teatralnych. Dziœ prezentu-
jemy najstarsz¹ z nich  Teatr 13.

niczka Burgunda” Gombrowicza,
„Czecholandia” Antoniego Cze-
chowa, „Noc Trybad” Per Olova
Enquista, „Kubuœ i jego pan” Mi-
lana Kundery, „Przy drzwiach za-
mkniêtych” Jean Paula Sartre’a.

W 1997 Tomasz S³u¿ewski
zosta³ dyrektorem Bia³o³êckiego
Oœrodka Kultury. Funkcjonowa-
nie Teatru 13 zosta³o zawieszo-
ne na dwa lata. Teatr powróci³
na scenê w 1999 premier¹ „W
ma³ym dworku” Stanis³awa
Ignacego Witkiewicza. Od tam-
tego czasu zrealizowano kilka
nowych przedstawieñ, które w
du¿ej mierze by³y powtórkami
poprzednich realizacji Teatru 13
m.in. opowiadania Gombrowi-
cza, dramaty Rolanda Topora,
czy „Jubileusz” Czechowa. Zu-
pe³nie nowymi tekstami by³y do-
piero realizacje jednoaktówek
Ingmara Villqista „Lemury”,
„Kostka smalcu z bakaliami”,
„Beztlenowce” z rolami Anny
Bednarczuk, Karoliny Ma³ek,
Damiana Graczyka, Magdaleny
Kacprzak, Katarzyny Nowakow-
skiej, Magdaleny Koziñskiej, Kla-
ry Styczyñskiej, Roberta Kowal-
czyka.

W marcu 2003 Teatr13 obcho-
dzi³ jubileusz 15-lecia istnienia.
Na tê okazjê  przygotowano far-
sê Michaela Frayna „Czego nie
widaæ” wyre¿yserowan¹ przez
Grzegorza Reszkê. Jubileusz
spowodowa³ powrót do zespo³u
Dominika Wendo³owskiego, Ja-
kuba Steuermarka, Piotra Gor-
tatowicza, Piotra Apczyñskiego
- aktorów, którzy stanowili trzon
Teatru 13 w latach 1989-94. W
czerwcu 2003 mia³a miejsce ko-

lejna premiera „Mewy” Antonie-
go Czechowa. Repertuar Teatru
13 jest oparty przede wszystkim
na dramaturgii wspó³czesnej. W
ci¹gu siedemnastu lat dzia³alno-
œci zrealizowa³ 47 premier. Dziœ
zespó³ Teatru 13 stanowi¹ ludzie
biznesu, urzêdnicy, studenci.

Teatr 13 zdobywa³ liczne na-
grody zespo³owe i indywidualne
na festiwalach teatrów amator-
skich  - w 2000 roku Grand Prix
na III Maratonie Teatralnym Zie-
lonka 2000 za „Lekcjê” Eugene
Ionesco i na I Festiwalu Teatrów
Amatorskich SPOT 2000 g³ów-
n¹ nagrodê aktorsk¹ otrzyma³
Marcin Rzymski  za rolê Profe-
sora w tym samym przedstawie-
niu.

2001 rok przyniós³ g³ówn¹ na-
grodê aktorsk¹ Darii Jerzykow-
skiej za rolê Iriny w „Da Vinci
mia³ racjê” Rolanda Topora.
Gombrowiczowska „Biesiada u
hrabiny Kot³ubaj” zaowocowa³a
dla Teatru 13 nagrod¹ za najbar-
dziej kontrowersyjny spektakl
2002 roku. W tym samym roku
Przemek Panasz z „13” otrzyma³
g³ówn¹ nagrodê aktorsk¹ na V
Maratonie Teatralnym w Zielon-
ce, zaœ w nastêpnym roku jego
kole¿anki Katarzyna Nowakow-
ska i Magdalena Koziñska zdo-
by³y g³ówne nagrody aktorskie
IV Przegl¹du SPOT za role w
„Kostce smalcu z bakaliami” Vil-
lqista.

Dziœ zespó³ artystyczny Teatru
13 to Anna Bednarczuk, Patry-
cja Herod, Magdalena Kacprzak,
Joanna Lipka, Aneta Muczyñ,
Katarzyna Pawela, Jola Sikor-
ska, Damian Graczyk, Ernest
Kacperski, Marcin Lubowicz,
Grzegorz Sobczyk, Dominik
Wendo³owski. Najbli¿sza pre-
miera jest planowana na otwar-
cie nowej siedziby Bia³o³êckie-
go Oœrodka Kultury przy Van
Gogha. W maju tego roku Teatr
13 wystawi „Mistrza i Ma³gorza-
tê” Michai³a Bu³hakowa.

 - Na tê now¹ siedzibê i cie-

szymy siê i nieco niepokoimy.

Jesteœmy ciekawi jak nowa lo-

kalizacja wpisze siê w krajobraz

kulturalny Bia³o³êki. Niezwykle

trudno jest dziœ aktywizowaæ lu-

dzi do amatorskich dzia³añ w

sferze kultury. Wci¹¿ niewielu

mieszkañców dzielnicy uto¿sa-

mia siê z ni¹, wiêkszoœæ poszu-

kuje rozrywek w centrum stolicy

traktuj¹c Bia³o³êkê trochê jak

sypialniê. Bardzo chcielibyœmy

to zmieniæ. Jestem aktorem, in-

struktorem teatralnym w BOK od

lutego 2005 i jednoczeœnie moj¹

rol¹ s¹ kontakty z mediami. W

Teatrze 13 wystêpowa³em na

pocz¹tku lat 90., potem moje

losy potoczy³y siê inaczej. Po

latach wróci³em. Mam wiele po-

mys³ów. Jednym z nich jest zak-

tywizowanie seniorów. Marzy mi

siê powo³anie do ¿ycia teatru

trzeciego wieku pod nazw¹

„Pora na seniora”. Liczê, ¿e znaj-

d¹ siê chêtni, wszak emeryci

maj¹ du¿o wolnego czasu -
mówi Dominik Wendo³owski i
dodaje - Za poœrednictwem No-

wej Gazety Praskiej chcia³bym

zaprosiæ do wspó³pracy wszyst-

kich emerytów i rencistów zain-

teresowanych teatrem. Oczeku-
jê na ka¿de zg³oszenie pod nr

tel. 510 32 55 i tel./fax 510 32
52.

O innych teatrach dzia³aj¹-
cych w Bia³o³êckim Oœrodku
Kultury bêdziemy pisaæ w kolej-
nych wydaniach NGP.
Notowa³a El¿bieta Gutowska

Ty jesteœ tam,
gdzie mi³oœæ

i dobroæ wzajemna
dokoñczenie ze str. 7

Ciekawe informacje i interpela-
cje oraz 7 uchwa³ to dorobek
XXXI sesji Rady Dzielnicy Targó-
wek 14 marca. W pierwszej czê-
œci obrad mo¿na by³o siê dowie-
dzieæ, ¿e boisko przy SP na Go-
œcieradowskiej zostanie posze-
rzone: pozyskano grunt i dodat-
kowe 400 tysiêcy z³otych.W wy-
niku konfliktu miêdzy spó³dzielni¹
mieszkaniow¹ a ZOZ Bródno ko-
mornik zaj¹³ œrodki pieniê¿ne,
uniemo¿liwiaj¹c wyp³atê wyna-
grodzeñ personelowi ZOZ. Miesz-
kañcy znów siê skar¿¹ na smro-
dliwe wyziewy z ZUSOK. Wnio-
sek o ograniczenie iloœci konce-
sji na sprzeda¿ alkoholu nie
wszystkim siê podoba. Na spotka-
niu burmistrzów i przewodnicz¹-
cych Rad Dzielnic dyskutowano
o projektach zmian w ustawie
warszawskiej

Maciej Œwiderski  poinformo-
wa³, ¿e zostanie podpisany list o
wspó³pracy z Oœrodkiem Badañ i
Konserwacji Zabytków oraz Pañ-
stwowym Muzeum Archeologicz-
nym; podjête s¹ dzia³ania dla
przygotowania wstêpnej koncep-
cji rekonstrukcji Grodziska i Osa-
dy Podgrodowej na starym Bród-
nie.

Uchwa³odawcza czêœæ sesji
rozpoczê³a siê od sprawy base-
nu przy ul. £abiszyñskiej. Zawar-
te w projekcie  s³owo “kontrola”
zast¹pione zosta³o przez “bada-
nie” W uchwale Rada Dzielnicy
zleca komisji rewizyjnej Rady Tar-
gówka, by zbada³a realizacjê in-

Nie zapomniana historia

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

westycji “Budowa p³ywalni krytej
na terenie OSiR przy ul. £abiszyñ-
skiej 20”. Wyniki zostan¹ przed-
stawione Radzie na sesji 31 maja
br.

Niemal jednomyœlnie Rada wy-
razi³a pozytywn¹ opiniê na temat
zmiany za³¹cznika Dzielnicy Tar-
gówek do bud¿etu miasta (zaku-
py inwestycyjne dla OPS oraz
zmiany w WPI, dla przeprowadze-
nia przetargów na I etap budowy
mieszkañ komunalnych  przy ul.
Oszmiañskiej, budowê p³ywalni
rehabilitacyjno-oœwiatowej i roz-
budowê przychodni rehabilitacyj-
nej dla dzieci przy ul. Balkono-
wej2/4 oraz budowê przedszkola
przy ul. Corzona 2.

Najwiêcej pytañ i w¹tpliwoœci
poprzedzi³o podjêcie uchwa³y w
sprawie wniosku o wprowadzenie
Miejskiego Systemu Informacji w
Dzielnicy Targówek. Wczeœniej
sprawê rozpatrywa³y komisje
Rady z udzia³em ekspertów. W
wielu kwestiach opinie by³y roz-
bie¿ne. Czy powinno byæ jedno
Bródno, czy oddzielnie Bródno i
Bródno Podgrodzie? Czy Zielone
Zacisze w³¹czyæ do obszaru Za-
cisze? Jak g³êboko wchodziæ w
historiê, ustalaj¹c granice obsza-
rów?  Po kilku g³osowaniach w
sprawach szczegó³owych, radni
podjêli uchwa³ê, która wprowadza
na terenie Dzielnicy Targówek 7
obszarów identyfikacji lokalnej:
Bródno, Bródno Podgrodzie, Za-
cisze, Targówek Mieszkaniowy,
Targówek Fabryczny, Elsnerów,

Utrata. W za³¹cznikach do
uchwa³y okreœlono granice po-
szczególnych obszarów, jest te¿
wykaz obiektów charakterystycz-
nych dla ka¿dego z nich oraz li-
sta g³ównych ulic.

Po informacji o pozytywnej opi-
nii komisji oœwiaty, bez dyskusji,
jednomyœlnie podjêto uchwa³ê o
wyst¹pieniu do Rady Warszawy
z wnioskiem o zmianê obwodów
szkó³ podstawowych nr:  28,114,
206 i 298.

W komisji oœwiaty opinie by³y
rozbie¿ne; wyjaœnienia udzielone
na sesji przez dyrektora Zespo³u
Szkó³ nr 34 im. Mieszka I przeko-
na³y radnych do poparcia uchwa-
³y o wyst¹pieniu do Rady Warsza-
wy z wnioskiem o utworzenie z
dniem 1 wrzeœnia 2005 roku
Szko³y Policealnej nr 36 o spe-
cjalnoœci technik handlowiec przy
ZS nr 34.

Równie¿ do Rady Warszawy
skierowana  zostanie uchwa³a,
pozytywnie opiniuj¹ca wniosek w
sprawie zmiany siedziby Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 13 – z ul. Bartniczej 2 na ul.
Odrow¹¿a 75.

Ostatnia podjêta 14 marca
uchwa³a dotyczy odwo³ania Se-
bastiana Koz³owskiego ze sk³adu
komisji Samorz¹du i Inicjatyw
Lokalnych i powo³ania go do ko-
misji Ochrony Zdrowia i Pomocy
Spo³ecznej oraz odwo³ania Pio-
tra Wañka ze sk³adu komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
³ecznej.                                   K.

W Szwajcarii   kolorowe pisanki mo¿na znaleŸæ w
niecodziennym miejscu. S¹ bowiem rozk³adane na
rynkach miasteczek, tworz¹c kolorowe dywany. Im
bardziej kolorowo siê przedstawiaj¹ i ciekawsze s¹ z
nich u³o¿one ¿yczenia, tym wiêksza s³awa sp³ywa na
twórców. Do zawodów staj¹ ca³e rodziny, a zrobienie
pisankowego dywanu zajmuje ca³y dzieñ. Kiedy ju¿
wszyscy mieszkañcy naciesz¹ siê widokiem dzie³a, po-
tem, na pami¹tkê, mo¿na nabyæ jego poszczególne
wielkanocne elementy.

Równie¿ mieszkañcy Ameryki Wielkanoc wykorzy-
stuj¹  do wspólnego œwiêtowania. W Nowym Jorku
odbywapprzywdziewaj¹ przebranie królika, który za-
j¹³ tam miejsce baranka. Inni natomiast przebieraj¹
siê za historyczne, znane postacie i maszeruj¹ Pi¹t¹
Alej¹. W parkach odbywaj¹ siê zawody toczenia jajek
po trawniku.

U naszych s¹siadów jajko i rózga to najwa¿niejsze
symbole wielkanocne. Czescy rolnicy zakopuj¹ w rogu
stodo³y jajko aby mieæ udane plony. W Wielki Ponie-
dzia³ek panny, które chc¹ wyjœæ za m¹¿ musz¹ byæ
lekko wych³ostane rózg¹ z witek wierzbowych. W Pol-
sce rózgi zast¹pi³a woda.

To tylko nieliczne przyk³ady obchodów Œwi¹t Wiel-
kiej Nocy. Czy spotkamy siê na Bali, gdzie o³tarze pro-
cesji s¹ zrobione ze s³odkich ciasteczek, czy Ciecha-
nowie, warto zawsze zastanowiæ siê jak to œwiêto od-
mienia ludzi.

oprac. JP
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Patroni naszych ulic

Ulica Modliñska

Dlaczego w³aœnie têdy? Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e w dawnych cza-
sach podró¿owanie by³o o wiele
trudniejsze ni¿ dzisiaj. Wielkie
rzeki, jeziora i bagna bywa³y nie-
kiedy przeszkodami nie do prze-
bycia. Pierwszy warszawski sta-
³y most na Wiœle powsta³ dopie-
ro w XIX wieku, dlatego niegdyœ,
by dostaæ siê do Warszawy od
strony Pragi, trzeba by³o jechaæ
przez bród na Wiœle, znajduj¹cy
siê w rejonie dzisiejszego... Bród-
na (st¹d w³aœnie pochodzi na-
zwa). Dalej droga prowadzi³a w
kierunku dzisiejszego Modlina,
by³ on bowiem kolejnym dogod-
nym punktem przeprawy.

Z tych wzglêdów zarówno
Warszawa, jak i Modlin by³y nie-
zwykle wa¿nymi miejscami,
zw³aszcza podczas wojen. Ten,
kto opanowa³ brody, móg³ kon-
trolowaæ przeprawy przez rzekê
– chroniæ w³asne wojska i utrud-
niaæ poruszanie siê przeciwniko-
wi.

W 1655 roku do Polski wkro-
czyli Szwedzi. To w³aœnie oni jako
pierwsi dostrzegli strategiczne
zalety Modlina i za³o¿yli tam obóz
warowny. Niestety, kolejnym
punktem obronnym, który zajêli,
by³a Warszawa. Ucierpia³ wów-

czas zw³aszcza prawy brzeg Wi-
s³y – podczas bitwy spalone zo-
sta³y Bia³o³êka, ¯erañ, Bródno,
Praga, Skaryszew oraz Kamion.

Dzisiejsz¹ ulicê Modliñsk¹ na-
zywano w tamtych czasach trak-
tem kowieñskim. Polska i Litwa
stanowi³y wówczas jedno pañ-
stwo – Rzeczpospolit¹ Obojga
Narodów, dlatego droga ³¹cz¹ca
Polskê i Litwê by³a bardzo
uczêszczana – prowadzi³a a¿ do
odleg³ego Kowna, jednego z naj-
wiêkszych miast litewskich. Sejm
Rzeczypospolitej planowa³ nawet
utworzenie województwa ko-
wieñskiego, niestety – plany te
przerwa³ III rozbiór Polski. Rzecz-
pospolita znik³a z mapy, staj¹c
siê czêœci¹ Rosji, Prus i Austrii.
Wydawa³o siê, ¿e nie ma mo¿li-
woœci odzyskania niepodleg³oœci.

Pierwsz¹ wielk¹ nadziej¹ na
odzyskanie wolnoœci by³ dla Po-
laków Napoleon. W listopadzie
1806 roku armia francuska wy-
zwoli³a czêœæ ziem polskich. Ce-
sarz Francuzów pokona³ ju¿ jed-
nego zaborcê – Prusy, a z ziem,
które Prusacy zabrali Polakom –
utworzy³ Ksiêstwo Warszawskie.
Teraz gotowano siê do wojny z
Rosj¹. W tym celu Napoleon roz-
kaza³ fortyfikowaæ liniê rzeki Wi-
s³y. To na jego polecenie zbudo-
wano twierdzê w Modlinie. Ce-
sarz postanowi³ te¿ umocniæ
Warszawê. Niestety, najpierw
trzeba by³o wyburzyæ wiele mu-
rowanych budynków – znów po
praskiej stronie, dopiero co od-
budowanej po rzezi Pragi, któr¹
podczas Powstania Koœciusz-
kowskiego w 1794 zgotowa³y
pra¿anom wojska rosyjskie.

Realizacjê planów przerwa³
wybuch wojny z Rosj¹. Polacy z
ochot¹ przy³¹czyli siê do Napo-
leona. Jednak losy wojny by³y
niepomyœlne. Wróg wkroczy³ na
nasze ziemie. W 1813 roku twier-
dza Modlin przesz³a chrzest bo-
jowy. Bohatersko bronili jej ¿o-
³nierze polscy, francuscy i sascy,
jednak po blisko rocznym oporze
za³oga musia³a skapitulowaæ. Do
twierdzy weszli Rosjanie. Tak¿e
na innych frontach armia napo-
leoñska ponios³a klêskê. Zwyciê-
skie mocarstwa podjê³y decyzjê
o losach Europy na kongresie w
Wiedniu w 1815 roku. Powsta³o
Królestwo Polskie pod protekto-
ratem rosyjskim, królem polskim
zosta³ car Aleksander I.

Spokój nie trwa³ jednak d³ugo.
Polacy postanowili po raz kolej-
ny spróbowaæ pozbyæ siê obce-
go zwierzchnictwa. W 1830 roku

wybuch³o Powstanie Listopado-
we. Walki polsko–rosyjskie trwa-
³y rok. Przez dwa tygodnie w Mo-
dlinie broni³a siê polska za³oga,
niestety twierdza nie by³a przy-
gotowana do wojny – brak³o
amunicji i ¿ywnoœci, Polacy mu-
sieli wiêc skapitulowaæ. Powsta-
nie upad³o, jednak Rosjanie prze-
stali czuæ siê w Polsce bezpiecz-
nie. W Warszawie wybudowano
Cytadelê – nie do obrony Pola-
ków przed obcym najazdem, ale
do obrony carskiej w³adzy...
przed Polakami.

Warszawa sta³a siê czêœci¹
imperium rosyjskiego. Najwa¿-
niejszym miastem na pó³nocy
by³a odt¹d odleg³a o setki kilome-
trów (a raczej wiorst) stolica Ro-
sji – Petersburg. Trakt kowieñski
przemianowano na szosê peters-
bursk¹, a jego przed³u¿enie w
granicach miasta (dzisiejsz¹ Ja-
gielloñsk¹ oraz czêœæ Modliñ-
skiej) nazwano ulic¹ Petersbur-
sk¹. Na Pradze pojawi³a siê te¿
ulica Moskiewska, ulica Aleksan-
drowska, wybudowano ogromn¹
cerkiew – wszystko to, by pod-
kreœliæ, kto rz¹dzi³ w Warszawie.

Przebudowano te¿ twierdzê w
Modlinie, który wkrótce przemia-
nowano na Nowogieorgijewsk. W
mniej spokojnych okresach (jak
Wiosna Ludów czy te¿ Powsta-
nie Styczniowe) utrzymywano j¹
w gotowoœci bojowej i wzmacnia-
no jej garnizon. W 1863 roku Po-
lacy jeszcze raz próbowali po-
zbyæ siê rosyjskiej w³adzy. Wy-
buch³o Powstanie Styczniowe.
Niestety i tym razem zosta³o
zd³awione przez carskie wojska.
Trwa³a ¿a³oba narodowa, ale pa-
nowa³ te¿ spokój. Polacy zrozu-
mieli, ¿e sami nic nie mog¹ zdzia-
³aæ – jedyn¹ szans¹ na zmianê
sytuacji by³ konflikt miêdzy zabor-
cami (niestety, przez wiele dzie-
siêcioleci gwarancj¹ zgody miê-
dzy nimi by³a w³aœnie podzielo-
na Polska...).

Do pierwszych powa¿niej-
szych nieporozumieñ miêdzy
Rosj¹ a Niemcami i Austri¹ do-
sz³o pod koniec XIX w. Najwa¿-
niejsz¹ lini¹ obrony imperium ro-
syjskiego na zachodzie mia³a byæ
Wis³a wraz z broni¹cymi jej twier-
dzami – w Dêblinie, Warszawie i
Modlinie. Zaczêto ich rozbudo-
wê, otaczaj¹c je pierœcieniami
potê¿nych fortów (w Warszawie,
po praskiej stronie nieopodal dzi-
siejszego Mostu Gdañskiego, by³
to miêdzy innymi Fort Œliwickie-
go). Na wybuch konfliktu, który
przyniós³ Polsce niepodleg³oœæ,
trzeba by³o jednak czekaæ jesz-
cze wiele lat – a¿ do 1914 roku.

Wówczas wybuch³a I wojna
œwiatowa. Rosjanie zaatakowali
Niemców, jednak ju¿ wkrótce
wojska niemieckie przesz³y do
kontrofensywy. Równie¿ rosyjska
za³oga twierdzy Modlin broni³a
siê przed natarciem niemieckim.
Oblê¿one wojska by³y co praw-
da liczniejsze, jednak Ÿle uzbro-
jone, po dziesiêciu dniach zosta-
³y wiêc zmuszone do kapitulacji.
Z ziem polskich Rosjan wygonili
Niemcy, potem, w 1918 roku,
Niemców wypêdzili Polacy. W
oswobodzonej Warszawie szyb-
ko zmieniano stare, znienawidzo-
ne nazwy ulic i placów z okresu
rozbiorów na nowe. Ulicê Peters-
bursk¹ przemianowano na ulicê
Jagielloñsk¹, a szosê petersbur-
sk¹ na ulicê Modliñsk¹ – od na-
zwy oddalonej o 35 km od War-
szawy twierdzy Modlin.

Niepodleg³oœci m³odego pañ-
stwa trzeba by³o jednak broniæ

przed wszystkimi s¹siadami. Naj-
wiêkszym zagro¿eniem byli bol-
szewicy. W 1920 roku doszli do
linii Wis³y i stanêli u wrót Warsza-
wy. Podczas Bitwy Warszawskiej
bohatersko broni³a siê te¿ twier-
dza Modlin. Polskiej za³odze uda-
³o siê odeprzeæ sowieckie ude-
rzenie. W nastêpnych latach
twierdza pe³ni³a przede wszyst-
kim rolê magazynow¹ i koszaro-
w¹, starano siê jednak dbaæ o za-
chowanie jej sprawnoœci bojowej.
Narastaj¹ca groŸba konfliktu z III
Rzesz¹ przynios³a zmianê pla-
nów wojennych. Modlin mia³ pe-
³niæ rolê przedmoœcia na g³ównej
linii obrony.

We wrzeœniu 1939 roku do-
wództwo obj¹³ gen. Wiktor Thom-
mée. Twierdza zosta³a okr¹¿ona
przez wojska niemieckie, odpie-
ra³a jednak kolejne ataki mimo
silnego ostrza³u i bombardowañ.
Niemcy szykowali generalny
szturm na 29 wrzeœnia, jednak do
niego nie dosz³o. 28 wrzeœnia
ustalono zawieszenie broni, a na-
stêpnego gen. Thommée podpi-
sa³ akt kapitulacji – twierdza mo-
g³a walczyæ dalej z Niemcami,
jednak zdradziecki atak Sowie-
tów sprawi³, ¿e by³by to ju¿ jedy-
nie symboliczny opór. By³ to
ostatni bój twierdzy Modlin. Po
wojnie przez kilkadziesi¹t lat sta-
cjonowa³o tu Wojsko Polskie.
Obecnie stoi opustosza³a i cze-
ka na lepsz¹ przysz³oœæ.

Byæ mo¿e, na pobliskim lotni-
sku powstanie nowy, wielki miê-
dzynarodowy port lotniczy, nie
tylko dla Warszawy, ale nawet dla
obs³ugi ruchu lotniczego w tej
czêœci Europy. Dlatego te¿ pla-
nuje siê, ¿e ulica Modliñska zo-
stanie poszerzona.

O czym zawiadamia
T. Paw³owski

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.)

zawiadamiam
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-

du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dziel-
nicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 07.02.2005r. w sprawie za-
twierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia
na kompleksow¹ budowê dla II etapu realizacji ulicy Œwia-
towida na odcinku od ul. Dzierzgoñskiej w kierunku ul. T³u-
chowskiej wraz z oœwietleniem, kanalizacj¹, odwodnieniem,
przebudow¹ sieci teletechnicznych, przebudow¹ sieci ener-
getycznej oraz ulicy Leœnej Polanki na odcinku od ul. Œwiato-
wida do koñca dzia³ki szkolnej na przebudowê sieci oœwietle-
niowej i sieci energetycznej w Warszawie Dzielnicy Bia³o³ê-
ka.

POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z

aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomie-

nia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy

Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/

51 03 192

Na wielkanocne spotkanie
Zarz¹d Rejonowy Praga PCK
zaprosi³ 18 marca sto osób –
starszych, samotnych oraz
krwiodawców.

Przy sto³ach zasiad³y g³ów-
nie panie. ¯yczenia z okazji
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Wielka-
nocy z³o¿yli wszystkim: prezes
Zarz¹du Rejonowego Jan Ki-
siel  i burmistrz Pragi Pó³noc
Robert Sosnowski. W tradycyj-
nym poczêstunku znalaz³y siê
jajeczka, barszcz, sa³atki, ryby
i ciasta. Dla ka¿dego z zapro-
szonych przygotowano pacz-
kê œwi¹teczn¹.(Nie odebrane
tego dnia czekaj¹ w siedzibie
praskiego PCK przy ul. Szy-
manowskiego).

Wychodz¹ce z sali panie
by³y bardzo zadowolone: Mi³o,

¿e ktoœ o nas pomyœla³. Orga-
nizatorom i fundatorowi  spo-
tkania nie szczêdzi³y podziê-
kowañ za mi³¹ zapowiedŸ
œwi¹t oraz serdecznych ¿y-
czeñ.

 Szkoda, ¿e zabrak³o wa¿-
nego przy takiej okazji kap³añ-
skiego s³owa.

Kolejne spotkanie dla miesz-
kañców Pragi Pó³noc, którym
jest najtrudniej, Oœrodek Po-
mocy Spo³ecznej  organizuje
w Domu Dziennego Pobytu
przy ul. Brzeskiej. Zaproszono
45 osób, paczki otrzyma 85
podopiecznych. Bêdzie te¿
œwi¹teczne spotkanie w Domu
Samotnej Matki i Dziecka przy
ul. Szymanowskiego.              K.

Modliñska, jedna z najwiêkszych ulic Bia³o³êki, jest g³ówn¹ tra-
s¹ wylotow¹ na pó³noc dla prawobrze¿nej Warszawy, z pewno-
œci¹ wiêc dobrze zna j¹ wiêkszoœæ mieszkañców Pragi – przynaj-
mniej z wakacyjnych wyjazdów nad morze, na Mazury czy te¿
nad Zalew Zegrzyñski.

 Rzadko kto jednak jest œwiadomy, jak d³ug¹ ulica Modliñska
ma historiê. Jest jedn¹ z pierwszych dróg bitych na terenie pañ-
stwa polskiego. Od wieków prowadzi³ têdy trakt z Warszawy w
kierunku pó³nocnym.

ul. Namys³owska 8

tel./fax 619-88-08,

tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl

e-mail: kontakt@naka.waw.pl

GIE£DY SOBOTNIO-NIEDZIELNE

„DLA DZIECKA DOMU I RODZINY”

odbywaj¹ siê w oœrodku „Namys³owska”

w godzinach 8-15 (wjazd samochodami od 7 do 8)

ZAPRASZAMY !

DZIELNICA BIA£O£ÊKA M.ST. WARSZAWY

zaprasza

potencjalnych pracodawców

i osoby poszukuj¹ce pracy

do udzia³u w „Targach Pracy Bia³o³êka 2005”.

Targi organizowane we wspó³pracy

z Urzêdem Pracy m.st. Warszawy

i Wojskowym Centrum Aktywizacji

Zawodowej Ministerstwa Obrony Narodowej

odbêd¹ siê w  hali sportowej przy ul. Strumykowej 21

14 kwietnia w godz. od 10-15.

Szczegó³owych informacji udzielaj¹:
Wydzia³ Spraw Spo³ecznych i Zdrowia

dla Dzielnicy Bia³o³êka
 tel. 51-03-165 i  Klub Pracy - tel. 811-62-64

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• obs³ugujemy floty

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67

Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

Id¹
ŒwiêtaZgodnie art. 49 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 dniu 3 marca 2005 r. zosta³a wydana
Decyzja Nr 137/05 o pozwoleniu na budowê przewodu wo-
doci¹gowego DN 150 mm L=926 m oraz DN 100 L=90,5 m

w ul. Mañkowskiej na odcinku od projektowanego wodo-
ci¹gu w ulicy Ruskowy Bród do ul. Mochtyñskiej w War-

szawie.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za doko-
nane po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w pra-
sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o-
³êka, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c
od daty ostatniego og³oszenia).

Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-
wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m.st. Warszawy w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia.

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

Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w
decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta
Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dziel-
nicy Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel.5103192,
pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

16 marca w Urzêdzie Dziel-
nicy Targówek spotkali siê bur-
mistrzowie i przewodnicz¹cy
rad z 10 dzielnic Warszawy. O
postanowieniach tego grona
opowiedzia³ nam inicjator spo-
tkania, przewodnicz¹cy rady
Targówka, Maciej Œwiderski.

Na dzisiejszym spotkaniu

ustaliliœmy wstêpne stanowisko,

dotycz¹ce projektu nowelizacji
ustawy o ustroju miasta War-

szawy. Jesteœmy za tym, by w
ci¹gu trzech miesiêcy Rada

Warszawy uchwali³a statut mia-

sta; jeœli tego nie zrobi – uczyni
to prezydent w ci¹gu miesi¹ca.

Integraln¹ czêœci¹ statutu mia-
sta ma byæ statut dzielnic. W

naszym projekcie jesteœmy

przeciwni temu, by jedynie pre-
zydent mia³ prawo przedstawiæ

wniosek o powo³anie burmi-
strza. Jesteœmy tak¿e przeciw-

ni, by w zarz¹dach dzielnic byli

radni z dzielnic innych ni¿ te, w
których powo³uje siê dany za-

rz¹d. Drugie ustalenie dotyczy
utworzenia konwentu dzielnic;

w jej sk³ad wchodz¹: przewod-

nicz¹cy rad i burmistrzowie ze
wszystkich dzielnic. Podjêliœmy

te¿ bardzo wa¿ne ustalenie, ¿e
konwent przygotuje obywatelski

projekt ustawy o ustroju miasta

sto³ecznego Warszawy. Po
przygotowaniu tego projektu

musimy zebraæ pod nim sto ty-
siêcy podpisów warszawiaków.

Nastêpne spotkanie konwen-
tu odbêdzie siê 23 marca na
Targówku.                              K.

Konwent
o ustroju
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mini og³oszenia

NAUKA
ANGIELSKI, doœwiadczony lektor
skutecznie uczy mówiæ w³asn¹
metod¹ konwersacji (literacki,
potoczny) 676-73-65, Tarchomin
JÊZ. polski - doœwiadczona na-
uczycielka 322-60-32, 0691-082-
071
MATEMATYKA studentka UW
0888-720-156

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.
GABINET naturoterapi - stres,
lêki, z³e samopoczucie, obni¿ona
odpornoœæ 0692-563-562
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, chirurg, ortopeda, derma-
tolog - wenerolog (krioterapia),
urolog (stulejki, wêdzide³ka) psy-
chiatra - akupunktura laserem, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31
MEDICA - lekarze wszystkich
specjalnoœci, analizy - pe³ny za-
kres, RTG, USG, EKG, audiome-
tria, szczepienie przeciwko gry-
pie.Nowoczesna diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
OBERON ul. Z¹bkowska 44
tel.619-40-23, 619-26-14
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
-pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252

US£UGI
ADMINISTROWANIE i zarz¹dza-
nie wspólnotami mieszkaniowymi
ceny konkurencyjne ul. Cio³ka 35
paw. 88, tel. 836-02-10
BIURO rachunkowe, rozliczenia
roczne PIT, pe³na obs³uga firm,
kredyty bankowe, wyprowadzanie
zaleg³oœci, dojazd do klienta, ra-
baty, tel.  674-43-50, 0601-584-
911
BIURO rachunkowe 510-63-38
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605-
726-258
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DORADZTWO finansowe, kredy-
ty gotówkowe bez BiK-u 506-596-
450
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756 52 83 i  0698 916 118
GLAZURNIK hydraulik 614-49-
34, 0506-091-379
HYDRAULIKA, gaz, wod.-kan.,
c.o., faktury vat - gwarancja -
0501-921-108
KAZUS II S.C. ekspresowe dora-
bianie kluczy, immobilizery kodo-
wanie, monta¿ zamków, awaryj-
ne otwieranie zamków, piecz¹tki
w 1 godz., ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21,  kom.
0506-179-661
KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA pralek: ARDO, Polar,

Whirlpool, Indesit, Candy,

Ariston tel. 614-83-83; 0609-
025-469

NAPRAWA pralek, lodówek, gwa-
rancja, 670-39-34, 0502-253-670

NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
OPIEKA nad grobami w Warsza-
wie 818-57-87, 0501-285-683
PARKING strze¿ony, tani abo-
nament ul. Trocka 12
Pralki, lodówki, szybko, solidnie
gwarancja 679-00-57, 0501-
587-257
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRAWNIK, sporz¹dzanie po-
zwów, wniosków tel. 0508-267-
010
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZAK£AD Œlusarski wykonuje:
kraty, balustrady, ogrodzenia,
wiaty, zabudowy balkonów, drzwi
dodatkowe, ciêcie blachy. Ul. Ra-
dzymiñska 98, tel 679-60-81,
0604-460-142

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710
T£UMACZ przysiêg³y jezyka nie-
mieckiego, terminy ekspresowe,
konkurencyjne ceny tel. 0660-
865-302

INNE
MONTA¯ wi¹zañ do nart -
ostrzenie Sport Servis Targó-
wek 678-82-89
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznaczenia
antykwariat ul. Andersa 18, 831-
36-48
NOWOOTWARTY lombard, ni-
skie oprocentowanie, po¿ycz-
ki pod zastaw, skup antyków,
ul. Kêpna 8 lok. 42, 818-52-67
ZNACZKI, pocztówki, koperty,
monety, medale, banknoty, od-
znaczenia 841-09-35, 0501-050-
948

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070, 8110491 (9-19),
0601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfamiesz-
kania.pl

DZIA£KÊ rekreacyjno budowla-
n¹ 1000 m2 Œlê¿any sprzedam
0608-779-601
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0505-
307-360, 0602-219-012
SPRZEDAM dzia³ki tanie za Bia-
³o³êk¹-agencja BB 679-42-17
SPRZEDAM-Zacisze, segment
(170 m2) nowy 700.000 z³ 0603-
195-714

GASTRONOMIA
KOMUNIE, wesela do 50 osób,
tanio kameralnie Warszawa
Zacisze 877-16-68, 0692-600-
178
CATERING - przyjmujemy za-
mówienia na Dania Œwi¹tecz-
ne 678-96-26, 0692-600-178

SPRZEDAM

ORGINALNE œrodki czystoœci z
Niemiec. Super jakoœæ, niska
cena ul. Kêpna 8 lok. 42
SPRZEDAM ³awki z blachy
kwasoodpornej tel. 0604-460-
142

SZUKAM PRACY

46-letnia uczciwa przyjmie ka¿d¹
pracê, sprz¹tanie, opieka nad
osob¹ starsz¹ lub dzieckiem 619-
71-59

PRACA
STUDENTKÊ do odrabiania lek-
cji 6 klasa 676-54-34

Chcesz wiedzieæ wiêcej

Zapraszamy!
www.sld-pragapolnoc.pl

Prawie dwa tysi¹ce lat temu

w Idy marcowe wierni pretoria-
nie Juliusza Augusta Cezara za-

mordowali go. Ostatnia sesja
rady dzielnicy Praga Pó³noc od-
bywa³a siê akurat w kolejn¹

rocznicê tamtych wydarzeñ (15
marca). Analogii nie by³o. Wier-

ni pretorianie burmistrza So-
snowskiego walecznie bronili
jego mizernych dokonañ w roku

ubieg³ym.

O wynikach finansowych
dzielnicy pisa³em w poprzednim

felietonie. Dziœ pragnê siê sku-
piæ na tym, co mo¿emy po do-

konaniach w 2004 roku dostrzec
i dotkn¹æ. Co rzeczywiœcie no-
wego pojawi³o siê na naszej

dzielnicy, co u³atwi i usprawnia
nam ¿ycie jako mieszkañcom -

bo do tego powo³any jest samo-
rz¹d.

Sztandarow¹ inwestycj¹ bur-

mistrza Sosnowskiego od
dwóch lat by³ Wydzia³ Obs³ugi
Mieszkañców, kosztowa³ krocie

- do tej pory ponad 5 milionów
z³otych. Czy dzia³a tak, jak by-

œmy tego oczekiwali? Mam w¹t-
pliwoœci.

Tak jak wielu z Pañstwa je-

stem podatnikiem zobowi¹za-
nym do p³acenia podatku od nie-
ruchomoœci i gruntowego. Ze

swoich zobowi¹zañ staram siê
wywi¹zywaæ starannie i w termi-

nie. Pewnego piêknego dnia po
otrzymaniu wezwania z urzêdu
do uiszczenia nale¿nych zobo-

wi¹zañ uda³em siê do WOM.

W idy marcowe
Pobra³em nale¿ny mi numerek

do okienka nr 12 i odsta³em
swoje w kolejce. Sympatyczna

urzêdniczka b³yskawicznie po
przedstawieniu danych osobo-
wych przes³a³a drog¹ elektro-

niczn¹ do kasy informacjê o na-
le¿noœci z tytu³u op³aty za wie-

czyste u¿ytkowanie gruntu, po
czym - ku mojemu zdumieniu -
zaczê³a rêcznie wype³niaæ kwitki

op³at z tytu³u podatku od nieru-
chomoœci. W tym zakresie

spraw, praca odbywa siê jak
dawniej mimo nowego oprogra-
mowania, sieci strukturalnej i

nowych komputerów, co kosz-
towa³o kolejne miliony. Kwitków

tego typu jest do wype³nienia w
skali roku kilka tysiêcy. W naj-
bli¿szych dniach wybieram siê

ponownie do WOM, aby wymie-
niæ dowód osobisty - o wra¿e-

niach poinformujê.

W koñcówce grudnia ubieg³e-
go roku dopiêto remonty ulic Ka-

wêczyñskiej przy Bazylice, Bo-
rowskiego ( nie ca³kowicie), a
tak¿e odebrano wykonanie

studni oligoceñskiej na Szmul-
kach (uruchomienie w lutym br.).

Po dwóch latach zakoñczono
remont kamienicy przy Z¹bkow-
skiej 11. Dodam jeszcze moder-

nizacjê chodników w rejonie
Pragi II. Na tym pasmo sukce-

sów inwestycyjnych siê koñczy.

Remonty wypad³y tak¿e bla-
do. Nie dosz³a do skutku zapo-

wiadana rewitalizacja kamienic
przy Nieporêckiej i Tarchomiñ-

skiej, a tak¿e  remont Letniej,

Lêborskiej i Stolarskiej. Zapla-
nowane remonty placówek

oœwiatowych realizowano ze
znacznym opóŸnieniem, co do
jakoœci wykonania niektórych

robót zastrze¿enia wnosz¹ ich
dyrektorzy.

W roku ubieg³ym prawie 50%

œrodków inwestycyjnych wpom-
powano w budynek urzêdu przy

K³opotowskiego 15, w tym roku
ten poziom obni¿ono do 30 %.
Tak czy inaczej s¹ to kolosalne

pieni¹dze na poziomie 3,2 mi-
liona z³otych. Na ten rok zapla-

nowane s¹ przenosiny biur za-
rz¹du dzielnicy na czwarte piê-
tro urzêdu. Pewnie w zwi¹zku z

tym przewidziano zakup nowych
mebli, komputerów, kserogra-

fów. Zaplanowano tak¿e dalsz¹
modernizacjê centrali telefonicz-
nej, zakupy oprogramowania (

koniecznie program do obs³ugi
op³at z tytu³u podatku od nieru-

chomoœci – wniosek ni¿ej pod-
pisanego).

Konia z rzêdem, kto rozumie

zapis w bud¿ecie “ analiza i im-
plementacja systemu bezpie-
czeñstwa” na który przewidzia-

no 300 000 z³otych.

Panie burmistrzu Sosnowski,
byæ mo¿e jestem odosobniony

w swoich oczekiwaniach, lecz ja
bardziej ni¿ remontu urzêdu

przy K³opotowskiego 15 ocze-
kujê w trybie pilnym:

-rozpoczêcia budowy hal

sportowych przy SP 127 Ko-
wieñska 12/20 i VIII LO im. W³a-
dys³awa IV

-zakoñczenia budowy studni
oligoceñskiej przy Kowelskiej

-zakoñczenia remontu VIII LO

im. W³adys³awa IV i innych pla-
cówek oœwiatowych

-zadbania o istniej¹ce obiek-

ty sportowe i rekreacyjne

-dalszej rewitalizacji Z¹bkow-
skiej i remontów kolejnych bu-

dynków komunalnych

-rozpoczêcia budowy plano-
wanych od dawna w rejonie Go-

lêdzinowa nowych budynków
komunalnych

-remontów dróg i chodników

wewn¹trzosiedlowych

To bowiem mo¿e stanowiæ  o
jakoœci ¿ycia nas, jako miesz-

kañców tej dzielnicy. Jednocze-
œnie wnoszê o szanowanie na-
szych pieniêdzy jako podatni-

ków tej dzielnicy i rozwa¿enia
pomys³ów dalszych szaleñ-

czych wydatków na administra-
cjê.

Osobiœcie postrzegam jako

niebezpieczny pomys³ nadbu-
dowy kondygnacji budynku Ze-
spo³u Szkó³  przy Jagielloñskiej

7 ze wzglêdu na bezpieczeñ-
stwo uczêszczaj¹cych tam dzie-

ci. Znam kulisy tej inicjatywy.
Bardziej zasadna by³aby  rozbu-
dowa w poziomie, poprzez do-

budowanie nowych obiektów -
pawilonów. Planowane rozwi¹-

zanie w kontekœcie zamierzeñ
budowy osiedli mieszkaniowych
w Porcie Praskim, które lansuje

mi³oœciwie nam panuj¹cy Prezy-
dent Kaczyñski tak¿e bêdzie

niewystarczaj¹ce.

Tak a propos: w tym rejonie
mimo otwarcia onegdaj w siedzi-

bie DOSiR placówki bibliotecz-
nej przyda³aby siê samodzielna
biblioteka z prawdziwego zda-

rzenia.

Ireneusz Tondera

radny woj. mazowieckiego

przewodnicz¹cy

klubu radnych SLD

Nie kupujcie od
cudzoziemców
We wtorek przed po³udniem,
na ul. Kêpnej, policjanci z Pra-

gi Pó³noc zauwa¿yli dwóch
m³odych mê¿czyzn z torbami

popularnymi u sprzedawców ze

Stadionu X-lecia. Z bliska oka-
za³o siê, ¿e to znani amatorzy

cudzej w³asnoœci. Panowie po-
czuli, ¿e coœ jest nie tak i nie

czekaj¹c rzucili torby i zaczêli

uciekaæ. Po zatrzymaniu nie
umieli sensownie wyt³umaczyæ

pochodzenia rzeczy z toreb. A
by³y tam: mini wie¿a, odtwa-

rzacz dvd, kosmetyki itp. Piotr

T. lat 28 i Krzysztof B. lat 19
przekonywali, ¿e przed chwil¹

kupili ten towar od Bu³garów na
Stadionie. Funkcjonariusze

szybko ustalili, do kogo nale¿¹

zakwestionowane przedmioty.
Telefonicznie zaalarmowany

mieszkaniec Ochoty stwierdzi³
w³amanie do swojego mieszka-

nia na I piêtrze przez wywa¿e-

nie okna. Z utraconych rzeczy
brakowa³o tylko komputera.

W³aœciciel oszacowa³ straty na
oko³o 6000 PLN.

Poœcig za z³odzie-
jem komórek
W sobotê oko³o 17 na przystan-

ku autobusowym na ul. Jagiel-

loñskiej przy Rondzie Starzyñ-
skiego (w kierunku Bia³o³êki)

czeka³a Ewa W. lat 24. W pew-
nej chwili dosta³a SMS. Kiedy

siêgnê³a po telefon, podbieg³

m³ody ch³opak, który wyrwa³ jej
telefon z rêki i uciek³ w kierun-

ku pobliskich bloków. Poszko-
dowana by³a tak zaskoczona,

¿e nawet nie próbowa³a œcigaæ

³obuza. Na szczêœcie, ca³e to
zajœcie z samochodu obserwo-

wa³ Micha³ C. lat 24, bêd¹cy na

Z pracy policji

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan,

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

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

s³u¿bie ochroniarz patrolu inter-

wencyjnego jednej z warszaw-
skich firm. Bez wahania rzuci³

siê w poœcig i po kilkudziesiê-
ciu metrach zatrzyma³ Daniela

L. lat 25, wielokrotnie notowa-

nego za podobne i inne prze-
stêpstwa. Policjanci, którzy

przyjechali na miejsce przeszu-
kali odzie¿ zatrzymanego i od-

zyskali ca³¹ i nieuszkodzon¹

w³asnoœæ pani Ewy - Motorolê
wartoœci 300 z³. Zatrzymanego

osadzono do dyspozycji Proku-
ratury Rejonowej dla Pragi Pó-

³noc. Pozostaje mieæ nadziejê,

¿e prokuratur¹ i s¹d przelicz¹
w¹tpliwy „dorobek” Daniela L.

na stosownie d³ugie odosob-
nienie.

Kamera prawdê
Ci powie
Rozpoczyna siê powoli gor¹cz-

ka œwi¹tecznych zakupów. Po-

stanowili skorzystaæ z niej trzej
m³odzieñcy. We wtorek, 15

marca, obserwowali osoby wy-
chodz¹ce z kantoru i pobiera-

j¹ce pieni¹dze z bankomatu.

Funkcjonariusze Wydzia³u Wy-
wiadowczo - Patrolowego Ko-

mendy Sto³ecznej Policji oto-
czyli ich „troskliw¹ opiek¹”,

gdy¿ byli to znani sto³ecznej po-

licji, Leszek R. (lat 30), Mariusz
S. (lat 17) i Emil S. (lat 19). W

pracy pomaga³y im kamery mo-
nitoringu. Kilka godzin ciê¿kiej

pracy op³aci³o siê! Przestêpcy

upatrzyli ofiarê, Justynê M. (lat
27), której na wysokoœci do-

mów przy ulicy Bia³ostockiej 6
zerwali z ramienia torebkê. Wy-

wiadowcy w poœcigu zatrzymali

jednego, bezpoœredniego
sprawcê, a dwóch pozosta³ych

wpad³o w ci¹gu piêciu minut na
Z¹bkowskiej. Zatrzymali ich

policjanci z Komendy Rejono-

wej Policji W-wa VI, odbywaj¹-

cy s³u¿bê ponadnormatywn¹.
Niestety, z torebki „wyparowa-

³y” ju¿ pieni¹dze i komórka, od-
zyskano jednak dokumenty i

karty p³atnicze. Pani Justyna M.

oszacowa³a straty na 500 z³.
Rabusie nie wywin¹ siê od od-

powiedzialnoœci, bowiem kase-
ty z ich „dokonaniami” do³¹czo-

no do akt dochodzenia.

Gdzie s¹ drzwi?
Policjanci VI KRP zatrzymali:

Jacka Z. lat 28 i Dariusza N.
lat 38, którzy bêd¹c pod silnym

wp³ywem alkoholu (odpowied-

nio 1,87 i 1.38 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu) w³a-

mali siê, wywa¿aj¹c drzwi wej-
œciowe, do remontowanego po-

mieszczenia Europejskiego

Centrum M³odzie¿y i Rozwoju
Demokracji przy ul. Z¹bkow-

skiej 23/25. Skradziono drzwi
wejœciowe, futrynê, zniszczono

framugê i œcianê. Suma strat

2500 z³. Poniewa¿ sprawcy
wchodzili do pomieszczenia

wielokrotnie, skradzionych
przedmiotów na razie nie od-

zyskano. Policjê z komórki po-

wiadomi³ przypadkowo prze-
je¿d¿aj¹cy obok budynku

przedstawiciel w³aœciciela.

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
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Krzewicie tradycjê tego, co za-
pocz¹tkowa³ prezydent Starzyñ-
ski i przecieracie szlaki, by Pra-
ga by³a modna – tymi s³owami
prezes Towarzystwa Przyjació³
Pragi (Oddzia³ Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy) Mieczy-
s³aw Wojdyga zwróci³ siê do lau-
reatów konkursu “Praga w kwia-
tach”, zgromadzonych 10 marca
w sali koncertowej Domu Kultu-
ry “Praga”. Zdobywców nagród
wy³oni³o 3-osobowe jury: Mirka
Jakubowska, Barbara Œlesicka i
Lilianna Maziarz. Wêdruj¹c od
podwórka do podwórka, od ulicy
do ulicy – panie notowa³y swe
oceny; niektóre ulega³y zmianie
po obejrzeniu kolejnych konkur-
sowych zg³oszeñ.

Najwiêcej nagrodzonych
obiektów znajduje siê na ulicy
Bia³ostockiej. Tu pod numerem
20 na I nagrodê – za podwórko
– zas³u¿y³a Spó³dzielnia Budow-
lano-Mieszkaniowa “Ekonomicz-
na”, a indywidualnie – za 2 bal-

kony - panie: Izabela Maziarz,
Irena Cieœlak i Barbara Chodnic-
ka. Laureatk¹ I nagrody za po-

dwórko jest równie¿ Spó³dziel-
nia Mieszkaniowa “Rzemios³o”
na ul. Bia³ostockiej 24, a za pa-

tio – Dom Pomocy Spo³ecznej
im. Brata Alberta przy Kawêczyñ-
skiej 4.

I nagrody przyznano tak¿e za

loggie: Dorocie Godlewskiej,
Dorocie Witkowskiej i Krzyszto-
fowi Góralczykowi (Z¹bkowska
22/24) oraz Hannie Sapieckiej
(£ochowska 34). Laureaci otrzy-
mali dyplomy i pami¹tkowe sta-
tuetki, a od burmistrza Pragi Pó-
³noc – ksi¹¿ki.

Dyplomy i albumy “Warszaw-
ska Praga” wrêczono laureatom
II nagród, g³ównie za loggie. 6 z
nich ukwiecili mieszkañcy domu
przy ul. Kijowskiej 11: Halina
Laszczka, Henryka i Micha³
Owczarek, Katrzyna Snopkie-
wicz, Jolanta Zarêba, Jolanta
Makowska i Barbara Tarnowska;
2 – przy ul. Korsaka 1: Barbara
Tarkowska i Stanis³awa Ruzie-

Zdrowych, rodzinnych,
spokojnych
i pe³nych radoœci
Œwi¹t
Wielkanocnych

¿yczy
Rada Warszawska SLD

Praga w kwiatach
wicz. Za loggie nagrodzeni zo-
stali tak¿e: Barbara Puszkowska
(Bia³ostocka 7), Ewa Zych (Bia-
³ostocka 20), Alina Æwiek (al. Ty-
si¹clecia 151) i Barbara Nowa-
kowska - Malinowska (Z¹bkow-
ska 40); za ogródki: Pawe³ Pa-
stuszka (al. Tysi¹clecia 151) i
Helena Rojek (11 Listopada r. In-
¿ynierskiej); za balkon: Ewa
Sowa (Jagielloñska 2) i Dariusz
Pieróg (Ratuszowa 7/9); za 3

okna – El¿bieta Steczkowska
(Bia³ostocka 20).

III nagrody jury przyzna³o za 4
balkony i 4 loggie. 3 balkony to
kolejny przyk³ad starañ o upiêk-
szenie domu przy Bia³ostockiej
20 – zas³uga Ewy Dêbskiej, Kry-
styny Kamionowskiej i Julity Per-
czyñskiej. Czwart¹ laureatk¹ w
tej kategorii jest Beata Or³owska
z ul. Kijowskiej 11. W tym samym
budynku znajduje siê nagrodzo-
na  loggia Lucyny Politowskiej;
dwie kolejne – Marii Godlewskiej
i Jolanty Winiarz – zdobi¹ dom
przy Markowskiej 6. Listê III na-
gród otwiera jedyna “mêska” log-
gia – Janusza Wierzchowskiego
z Alei Tysi¹clecia 151.

Kilkanaœcie osób otrzyma³o
dyplomy – wyró¿nienia za udzia³
w konkursie. Nagrod¹ dla uczest-
ników uroczystoœci by³ recital
akordeonowy Roberta Kuœmier-
skiego.

Z naszych rozmów z laureata-
mi wynika, ¿e o piêkne balkony i
loggie najtrudniej jest  dbaæ w
okresie urlopów; trzeba wtedy
zapewniæ zastêpstwo przy pod-
lewaniu roœlin. Nie da siê te¿
unikn¹æ znacznych op³at za hek-
tolitry wody.

Ukwiecone loggie to od lat
wspólna pasja dwóch pañ o imie-
niu Dorota, s¹siadek z Z¹bkow-
skiej 22/26. Efekt:  piêkno i bo-

gactwo gatunków i okazów.
Grzech by by³o nie zadbaæ,
zw³aszcza, gdy jest siê przedsta-
wicielk¹ czwartego pokolenia ro-
dziny mieszkaj¹cej na Pradze

O loggiê dbamy wspólnie z
¿on¹ – powiedzia³ nam laureat z
ul. Kijowskiej 11, po raz pierwszy
bior¹cy udzia³ w konkursie. Nie-
które sadzonki pani domu hodu-
je sama, wiêkszoœæ gospodarze
kupuj¹ na gie³dzie kwiatowej przy
al. Krakowskiej. Preferuj¹ kwiaty
wysokopienne, wisz¹ce; w ich
kompozycjach dominuj¹ barwy:
czerwona, ró¿owa, bia³a.

Burmistrz Robert Sosnowski
wyrazi³ radoœæ, ¿e fina³ konkur-
su odbywa siê w koñcu zimy. ̄ y-
czy³, by w nastêpnej edycji bal-
kony by³y jeszcze piêkniejsze,
bardziej kolorowe. To bêdzie kon-

Na konkurs mog¹ wp³yn¹æ
prace:

dokumentacja akcji „Mam
otwarte oczy i serce” - polega-
j¹ca na „odkryciu” osoby (osób)
cierpi¹cej i zorganizowaniu dla
niej konkretnej pomocy;

literacka - esej (max. na 3
strony)  motto: „Udzia³ w cier-
pieniu drugiego pomniejsza
w³asny ból” Lama Govinda.

Prace w formacie A4, wydruk
komputerowy lub czytelne pi-
smo.

W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ dzieci i m³odzie¿ ze
szkó³ podstawowych, gimna-
zjów,  szkó³ œrednich.

Do ka¿dej pracy nale¿y do-
³¹czyæ kartê, zawieraj¹c¹ nastê-
puj¹ce dane: tytu³ prac,  imiê i
nazwisko autora, wiek autora,
nazwê i adres szko³y; telefon
kontaktowy  oraz zgodê na wy-
korzystanie nades³anej pracy
przez Hospicjum Domowe.

AKCJA „POLA NADZIEI”
Konkurs „B¹dŸmy razem” poœwiêcony jest lu-

dziom niepe³nosprawnym i nieuleczalnie chorym.
Celem  konkursu jest  uwra¿liwienie dzieci i m³o-
dzie¿y na problemy osób chorych i niepe³nospraw-
nych, szczególnie ich rówieœników.

Prace prosimy przesy³aæ na
adres: Hospicjum Domowe ul.

Tykociñska 27/35, 03-545

Warszawa w terminie do 30
kwietnia 2005 r.

5. Prace bêd¹ oceniane w
nastêpuj¹cych kategoriach:
 I.  dokumentacja akcji pomocy

a) szko³a podstawowa
b) gimnazjum
c) szko³a œrednia
II. praca literacka
a) gimnazjum
b) szko³a œrednia
Rozstrzygniêcie konkursu

nast¹pi na specjalnie zorgani-
zowanej uroczystoœci w katego-
riach dokumentacja akcji pomo-
cy oraz esej w dniu 15 maja
2005 r.

Pytania i w¹tpliwoœci prosi-

my kierowaæ do ks. Andrzeja
Dziedziula lub Magdaleny Szy-

dziñskiej tel/fax. 679-67-00,
679-68-48, 679 68 85

hospicjum@marianie.pol.pl

Bezp³atnie! Bez skierowania!
CHOROBY PROSTATY TRZEBA LECZYÆ!
ZABURZENIA WZWODU MO¯NA LECZYÆ!

Z a p r a s z a m y
wszystkich mê¿czyzn, którzy chc¹ zbadaæ prostatê i inne

mêskie schorzenia np. zaburzenia wzwodu (erekcji),

potencji, na bezp³atn¹,

nie wymagaj¹c¹ skierowania wizytê u: urologa

PRZYJD• I KONIECZNIE SIÊ ZBADAJ!
2 kwietnia (sobota) w godzinach 9-13

LECZNICA DEMETER ul.Bia³ostocka7
zapisy na telefon: 619-81-94 lub 619-68-98

Liczba pacjentów ograniczona

Do kredytu
mo¿esz otrzymaæ

bezp³atn¹

kartê kredytow¹
VISA ELECTRON

Wiêcej
informacji
na stronie

www.chrobry.org.pl

KREDYT
KONSOLIDACYJNY

- ³¹czenie kredytów w jeden

- jedna ni¿sza rata - zamiast wielu

- dodatkowa gotówka

ZAPRASZAMY: Warszawa, ul. Z¹bkowska 38a lok. 2, tel. 670 15 88, 818 09 52

GABINET DENTYSTYCZNY

lek. stom. E. Schmidt

ul. Jagielloñska 3
czynny: pon. œr. pt. 15-19

TANIO I PROFESJONALNIE

� wype³nienia œwiet³outwardz. od 60 z³

� leczenie kana³owe od 120 z³

� korony porcelanowe od 350 z³

� protezy ruchome od 350 z³

tel. 619-99-99, 818-44-77

ul. Jagielloñska 34, budynek poradni zdrowia

tel 499-33-40, tel/fax 818-77-68

- sprzêt rehabilitacyjno-medyczny

- materace ortopedyczne

- refundacja NFZ

RATY!

pn.-pt. 10-18

sob. 9-14

C e n t r u m
Zdrowia i Urody

„D  A  R”
- masa¿e lecznicze
- bioenergoterapia

- rehabilitacja

- drena¿ limfatyczny

www.dar.prv.pl

ul. Targowa 36
tel. 670-07-29

kurs na 90.Towarzystwa Przyja-
ció³ Warszawy. Byæ mo¿e, we-
Ÿmie w nim udzia³ Hanna Jarzêb-
ska, przewodnicz¹ca Rady Dziel-
nicy Praga Pó³noc, która 10 mar-
ca wraz z burmistrzem i preze-
sem Wojdyg¹ wrêcza³a laure-
atom nagrody.

                                          K.

UWAGA BEZROBOTNI!
Na terenie Dzielnicy Targówek  prowadzi dzia³alnoœæ

Klub Pracy, który proponuje Pañstwu wszechstronn¹ pomoc
w poszukiwaniu zatrudnienia.

Oferta klubu obejmuje m.in. wsparcie w tworzeniu aplikacji
zawodowych, mo¿liwoœæ korzystania z ofert prasowych oraz

kontaktu z potencjalnym pracodawc¹ za poœrednictwem
telefonu, faksu, internetu, poradnictwo zawodowe m.in. w

zakresieumiejêtnoœci poruszania siê po rynku pracy.
We wtorki, w godzinach 8.30-15.30 istnieje mo¿liwoœæ

korzystania z ofert pracy udostêpnianych przez poœredników
Urzêdu Pracy m.st. Warszawy.

Zapraszamy do korzystania z naszych us³ug!

Klub Pracy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Œw. Wincentego 85 tel. 674-68-80; tel/fax 674-11-30
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8-16

Poradnia

Psychologiczno - Pedagogiczna nr 13
ul. Bartnicza 2, Tel./fax 811 05 22, 811 26 46

zaprasza wszystkich, którzy uczêszczali na zajêcia
„Jak mówiæ ¿eby dzieci nas s³ucha³y,

jak s³uchaæ, ¿eby dzieci do nas mówi³y”
 na II STOPIEÑ Szko³y dla Rodziców

„Rodzeñstwo bez rywalizacji”.
Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê 7 kwietnia br. o godz. 16.

Osoby prowadz¹ce: mgr Barbara Rajewicz-Zawrotny,
mgr Gra¿yna Szutowska

Wielkanoc
w œwiat³ach
Rampy

Dla niektórych mieszkañców
Targówka œwiêta s¹ czasem trud-
nym. Jednak s¹ wœród nas lu-
dzie, którzy to zauwa¿aj¹. Orga-
nizowane przez nich od dwu lat
œwi¹teczne spotkania dla naj-
ubo¿szych s¹ okazj¹ do podzie-
lenia siê z nimi nadziej¹ i dobra-
mi zebranymi od darczyñców.

Prawie 100 osób, najczêœciej
samotnych, bêd¹cych pod opie-
k¹ dzielnicowego oœrodka pomo-
cy spo³ecznej, spotka³o siê w po-
niedzia³ek (21 marca) w sali Te-
atru Rampa. Dyrektor Witold Ole-
jarz wraz z pracownikami posta-
rali siê o specjaln¹, œwi¹teczn¹
dekoracjê sali i o ciep³y posi³ek.
Zimny bufet i obs³ugê przy sto-
³ach zapewnili pastor Krzysztof
Zarêba i wolontariusze ze Spo-
³ecznoœci Chrzeœcijañskiej Pó-
³noc. Ciep³e s³owa organizatorów
oraz rozmowy przy stole szybko
zbli¿y³y do siebie osoby, które na
co dzieñ zamykaj¹ siê w sobie i
w swoich troskach. Obok pasto-
ra, niestrudzonym promotorem
takich spotkañ jest Dariusz Kli-
maszewski, który sfinansowa³
kolacjê ze swojej diety radnego
m.st. Warszawy.

Na koniec wszystkim wrêczo-
no prezenty w postaci ¿ywnoœci i
kosmetyków.
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• Wykonujemy na aparacie nowej ery
Bicom 2000 bezbolesne testy alergicz-
ne na 500 alergenów.
• Po wykonaniu testów przechodzimy
do odczulania.
• Likwidujemy uzale¿nienie nikotyno-
we.
• Leczymy: zespo³y bólowe przy choro-
bach zwyrodnieniowych, choroby serca,
tarczycy, wrzodowe, cukrzyca, bóle miê-
œni, stawów, nerwobóle, katar sienny.

Zapraszamy
Radzymiñska 211 w godz. 12-18

Tel: 678-29-44, 0602-124-276

ALER-MED

05-200 Wo³omin, ul. Sikorskiego 29
tel./fax728-52-06

04-154 Warszawa, ul. Kawcza 58a
tel./fax 610-52-60, tel. 673-01-88
0606-14-27-38

Informacje  o wspó³pracy:  0602-351-911

WYKONUJEMY BADANIA Z ZAKRESU:

analityki, hematologii, koagulologii,

biochemii, immunologii, serologii

konsultacje
BEZP£ATNEBEZP£ATNE

konsultacje
ortodontyczneortodontyczne

do nich “wpaœæ” wprost z ulicy.

Takie by³o za³o¿enie powsta-
³ej niedawno Galerii Konferencyj-

nej w Urzêdzie Dzielnicy Praga-
Pó³noc przy ul. Ks. K³opotowskie-

go 15. Chodzi o to, aby ludzie

przychodz¹cy do urzêdu, przy

okazji za³atwiania swoich spraw,
mogli obcowaæ ze sztuk¹.

Galeria Konferencyjna z powo-
dzeniem spe³nia tê rolê, otwiera-

j¹c goœcinne podwoje dla arty-
stów i dla widzów ju¿ po raz trze-

ci.

Od 21 marca do 20 kwietnia w

Galerii Konferencyjnej mo¿emy

ogl¹daæ wystawê Warszawskiej
Grupy Malarzy “Niezale¿ni’69”.

Jerzy Lassota, Miron i nie¿yj¹cy
ju¿ Naldek, trzej przyjaciele, w

latach 60 wystawiali swoje prace

na murach Barbakanu, a po usu-
niêciu ich ze Starówki za³o¿yli

grupê “Niezale¿nych”. PóŸniej-

sze ich losy ró¿nie siê uk³ada³y:

przebywali za granic¹, mieli wy-

stawy indywidualne i zbiorowe,
ale zawsze byli wierni swojej nie-

zale¿noœci od oficjalnej kontroli,
uk³adów, komercji.

Jerzy Lassota, wspó³za³o¿yciel

Fundacji Artbarbakan, bra³ udzia³
w kilkudziesiêciu wystawach

zbiorowych, w tym  “Documenta

X” w Kassel, mia³ ponad 70 wy-
staw indywidualnych w kraju i za

granic¹. Mówi o sobie, ¿e jest w
swojej twórczoœci rozdarty miê-

dzy realizmem a abstrakcj¹. Wi-

daæ to w jego portretach, na po³y
realistycznych, przemawiaj¹cych

jednak g³ównie kolorem.

Miros³aw D³ugosz-Miron, rów-

nie¿ wspó³za³o¿yciel Fundacji
Artbarbakan, te¿ ma na swoim

koncie udzia³ w kilkudziesiêciu

wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych. W Galerii Konferencyj-

Niezale¿ni w Galerii
dokoñczenie ze str. 1

W tym roku, po raz pierwszy, ka¿dy z nas mo¿e
podj¹æ decyzjê o tym, co zrobiæ z jednym procen-
tem swojego podatku. Zamiast oddawaæ te pieni¹-
dze do „wspólnego kot³a” bud¿etu wolno nam prze-
kazaæ je organizacjom charytatywnym. Ale uwaga!
Nie wszystkim. Tylko tym, które otrzyma³y status
po¿ytku publicznego.

W 2004 r. wiele z nich stara³o siê uzyskaæ taki
status. Dosta³a go m.in. fundacja „Psi anio³”. Warto
podkreœliæ, ¿e jest to jedyne w tym gronie stowarzy-

nej wystawia kilkanaœcie obra-

zów, w tym trzy du¿e oleje. Po-

cz¹tkowo, jak mówi artysta, by³y
to rysunki, ilustracje do poezji Ry-

szarda Sobieszczañskiego. Po-
tem powsta³y obrazy. Postanowi³

powiêkszyæ je, aby przedstawio-

ne na nich postacie by³y natural-
nej wielkoœci. Wystawia równie¿

rysunki. Wœród jego dzie³ zwra-
ca uwagê obraz pochodz¹cy z

wrzeœniowego pleneru na Z¹b-

kowskiej. Przedstawia odbicie
ulicy i kamienic w okiennej szy-

bie.

I wreszcie kilka prac Kazimie-

rza Romualda D¹browskiego-
Naldka. By³ malarzem starej Pra-

gi. Mieszka³ przy ulicy Ko³owej na

Targówku. Utrwala³ nie istniej¹-
ce ju¿ pejza¿e: drewniane domy

w krzakach bzu, ogródki, p³oty,
brukowane uliczki. Zgin¹³ w wy-

padku samochodowym w Ham-

burgu w 1994 r. Dziœ trudno ze-
braæ jego obrazy – s¹ rozproszo-

ne za granic¹. Uda³o siê na tê wy-
stawê pozyskaæ kilka z nich od

przyjació³ malarza. S¹ to cztery

rysunki tuszem i jeden pastel-wi-
dok miasteczka.

Trzej artyœci, ró¿ne malarstwo,
³¹czy ich przyjaŸñ i niezale¿noœæ.

Warto zobaczyæ te ró¿ne widze-
nia œwiata i podobn¹ wra¿liwoœæ.

Wystawa “Niezale¿ni ’69” bê-
dzie czynna do 20 kwietnia, w po-

niedzia³ki, w godz. 10-18 oraz od

wtorku do pi¹tku w godz. 8-16.

Joanna Kiwilszo

Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
jako jedna z pierwszych organi-
zacji pozarz¹dowych zosta³ zare-
jestrowany w Krajowym Rejestrze
S¹dowym i otrzyma³ status orga-
nizacji po¿ytku publicznego.

  W imieniu wszystkich zuchów,
harcerzy i instruktorów Komenda
Hufca Warszawa Praga Pó³noc
bardzo dziêkuje darczyñcom, któ-
rzy postanowili przekazaæ 1%
swojego podatku na œrodowiska
naszego hufca. W roku 2004 z
1% uzyskaliœmy kwotê 6916,01
z³, która zosta³a przeznaczona na
zakup materia³ów programowych,
w tym namiotów, lin ¿eglarskich,
œpiworów, elementów umunduro-
wania – kapeluszy, materia³ów do
wystroju harcówek, na wykonanie
koszulek dru¿yn, remont harcó-
wek, organizacjê turnieju paint-
ballowego.

Hufiec praski skupia œrodowi-
ska dzia³aj¹ce na terenie Bia³o-
³êki, Targówka, Pragi Pó³noc i
Marek. Od wielu lat obecni jeste-
œmy wœród naszej spo³ecznoœci

dla zuchów i harcerzy

Hufca ZHP Warszawa Praga Pó³noc

Oœrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenie Ksiê¿y Marianów

62 1020 1042 0000 8902 0010 3689

ZHP Komenda Hufca Warszawa Praga Pó³noc

33 1240 1082 1111 0010 0518 0654

Fundacja Azylu pod Psim Anio³em

57 1020 1042 0000 8202 0010 5577

Polski Czerwony Krzy¿

82  2030 0045 1110 0000 0066 4340

Rozliczaj¹c siê z podatku dochodowego za rok
2004, mo¿emy zmniejszyæ go o 1%. To jedyny
taki przypadek, gdy wp³aty dokonane w jednym
roku uprawniaj¹ do ulgi w innym.

- osoba fizyczna rozliczaj¹ca siê samodziel-
nie lub z ma³¿onkiem

- warunkiem przekazania podatku jest jego wy-
st¹pienie, tzn. je¿eli podatnik zarobi³ w ci¹gu roku
mniej ni¿ kwota wolna od opodatkowania to nie
mo¿e przekazaæ 1%, mimo ¿e otrzyma zwrot za-
liczki z Urzêdu Skarbowego.

Jak to zrobiæ?

KROK 1 - ustaliæ wysokoœæ podatku nale¿ne-
go za miniony rok podatkowy

KROK 2 - obliczyæ 1% podatku, odrzucaj¹c
grosze

KROK 3 - wykazaæ pomniejszenie podatku z
tytu³u tej wp³aty na druku PIT-36, PIT-37 sk³ada-

Jak przekazaæ 1% podatku

Chcia³bym zwróciæ uwagê Pañ-
stwa na koniecznoœæ zainstalowa-
nia sygnalizacji œwietlnej na skrzy-
¿owaniu ulic: Blokowej i Kondra-
towicza. Miejsce to jest bardzo
niebezpiecznie, szczególnie dla
pojazdów skrêcaj¹cych w lewo na
ulicê Kondratowicza. Przejœcie
przez ul. Kondratowicza przez
pieszych jest tak¿e bardzo trud-
ne i niebezpieczne.

 W tej chwili skrzy¿owanie zo-
sta³o rozbudowane; nowe osiedle
przy Lasu Bródnowskim oddaje
firma Agmet, spowoduje to wzmo-
¿ony ruch pojazdów w tym odcin-
ku oraz spotêguje istniej¹ce za-
gro¿enie. Aby nie byæ go³os³ow-
nym pragnê zwróciæ uwagê, ¿e
nie tak dawno mia³ tu miejsce
œmiertelny wypadek (do dziœ obok
skrzy¿owanie palone s¹ znicze i
stoi krzy¿).

Chcia³bym te¿ przypomnieæ, ¿e
na pobliskim skrzy¿owaniu ulic:
Kondratowicza i Codziennej sy-
gnalizacja zosta³a zainstalowana
(co znacznie poprawi³o bezpie-
czeñstwo w tym rejonie).

 Krzysztof Krajewski

Jak nas poinformowa³ naczel-
nik Wydzia³u Infrastruktury Urzê-
du Dzielnicy Targówek, formalnie
drogê na tym odcinku buduje in-
westor osiedla „Domy Pod La-
sem” firma Agmet. Na dziœ jest
wstêpna opinia in¿yniera ruchu
Zarz¹du Dróg Miejskich, by na
skrzy¿owaniu Kondratowicza/Blo-
kowa, na jezdni ul.Kondratowicza
powsta³ tylko tzw. azyl dla pie-
szych. Tak nazywa siê wysepka
na œrodku ulicy, która pozwala na
zatrzymanie siê pieszego po
œrodku jezdni, by rozejrzeæ siê w
obie strony. Nie jest planowana
sygnalizacja œwietlna.

Decyzje o sposobie zabezpie-
czenia ruchu pieszych (i oczywi-
œcie tak¿e ruchu samochodów)
wydaje siê na podstawie badañ
natê¿enia ruchu w danym rejonie.

nym do Urzêdu Skarbowego. Przy wype³nianiu
odpowiedniego dla siebie formularza PIT  w czê-
œci zatytu³owanej „Obliczenia zobowi¹zania po-
datkowego” znajdziemy rubrykê „Kwota zmniej-
szenia z tytu³u wp³aty na rzecz organizacji po-
¿ytku publicznego - dla PIT- 36 jest to pozycja nr
181,  dla PIT-37 jest to pozycja 111.

Tutaj wpisujemy kwotê obliczonego 1%.  obli-
czamy od tej kwoty, któr¹ wpisaliœmy w pozycjê
wy¿ej, czyli dla PIT-36 z pozycji nr 180, dla PIT -
37 z pozycji nr 110.

KROK 4 - wp³aciæ 1% w terminie sk³adania
zeznania na rachunek bankowy.

Przelew - dokument wp³aty powinien zawie-
raæ: imiê i nazwisko oraz adres wp³acaj¹cego,
kwotê wp³aty i tytu³ przelewu - 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego

KROK 5 - wype³niony formularz wysy³aæ do
Urzêdu Skarbowego.

szenie, które zajmuje siê zwierzêtami. „Psi anio³”,
którym opiekuje siê fundacja to jedyny warszawski
azyl dla zwierz¹t po prawej stronie Wis³y. Od wielu
lat znajduj¹ tam schronienie bezdomne psy i koty.

Pomyœlmy zatem, przy wype³nianiu PIT-u, o owym
symbolicznym datku. My i tak nie skorzystamy z tych
pieniêdzy, bo id¹ one prosto do skarbu pañstwa. To
zaledwie cz¹stka naszego podatku, ale dla zwie-
rzaków, to a¿ 1%, za który bêd¹ mog³y prze¿yæ.

dla mniejszych braci

lokalnej, podejmujemy szereg
dzia³añ na rzecz naszych gmin i
dzielnic. Harcerstwo pe³ni wa¿n¹
rolê w wychowaniu dzieci i m³o-
dzie¿y. Jest partnerem zarówno
dla rodziców jak i dla szkó³. Wy-
kszta³ca postawy obywatelskie
nie ulegaj¹ce patologiom spo-
³ecznym. Upowszechnia wiedzê
i umiejêtnoœci dotycz¹ce kultury,
to¿samoœci narodowej, ochrony
przyrody i zdrowia. Harcerki i har-
cerze praskiego hufca zdobywa-
j¹ uprawnienia m.in. turystyczne,
ratownicze, ³¹cznoœciowe. Bior¹
udzia³ w organizacji fina³ów
WOŒP, kwestach dla innych po-
trzebuj¹cych. Komenda Hufca od
wielu lat organizuje dla zuchów i
harcerzy wypoczynek letni i zimo-
wy, którego oferta cenowa jest na
rynku bardzo atrakcyjna. Instruk-
torzy swoj¹ dzia³alnoœæ prowadz¹
ca³kowicie spo³ecznie. Wszystkie
zebrane fundusze przeznaczane
s¹ na dzia³alnoœæ statutow¹, w
szczególnoœci na program i orga-
nizacjê prowadzonych dzia³añ.

Szanowni Pañstwo, dziêki do-
konanym wp³atom wspomo¿ecie
lokaln¹ dzia³alnoœæ harcersk¹.
Zebrane fundusze podnios¹ ja-
koœæ prowadzonych dzia³añ, zbió-
rek, rajdów, zimowisk czy obo-
zów. 1% to wk³ad w rozwój Pañ-
stwa dzieci i inwestycja w ich przy-
sz³oœæ.

W imieniu wszystkich zuchów,
harcerzy, wêdrowników i instruk-
torów Hufca Warszawa Praga
Pó³noc z góry dziêkujemy za oka-
zane wsparcie.

Dodatkowych informacji udzie-
lamy w siedzibie Komendy Hufca
w Warszawie, ul. Blokowa 3 w
ka¿dy poniedzia³ek i œrodê w go-
dzinach 18.30–20.30. Szczegó³o-
we informacje oraz druk polece-
nia przelewu dostêpne s¹ na stro-
nie internetowej hufca:
warszawapragapn.zhp.org.pl

Kontakt e-mail:
warszawapragapn@zhp.org.pl

hm. Grzegorz Chwi³oc - Fi³oc
Komendant Hufca ZHP

Warszawa Praga Pó³noc


