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

czynne 9-20
sobota 9-14

UWAGA!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³
♦♦♦♦♦  aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny  - 1000 z³

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe

APTEKA
CA£ODOBOWA

tel. 466-14-05

ul. Œwiatowida 47
vis a vis Leader Price

równie¿w œwiêta

7 dni

w tygodniu

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FSK£AD FSK£AD FSK£AD FSK£AD FABRABRABRABRABRYCZNYYCZNYYCZNYYCZNYYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

RADZYMIÑSKA 116 (dawny „BESAR”)
tel. 678-19-29, 678-29-34

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

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

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

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

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

PACJENTÓW i 20% dla PACJENTÓW LECZNICY

LISTOPAD  - 12 URODZINY LECZNICY

Urz¹d Dzielnicy
Targówek

informuje,

¿e w ka¿dy

CZWARTEK

do koñca 2003 roku

Urz¹d Targówka

bêdzie czynny

do godz. 18.
wyd³u¿enie obs³ugi

mieszkañców

wprowadzono tylko

w zakresie spraw

zwi¹zanych z

dowodami osobistymi

 i meldunkiem.

Jednoczeœnie burmistrz
Targówka Romuald Gron-
kiewicz zapewnia, ¿e w ra-
zie potrzeby przed³u¿enie
czasu pracy obejmie pozo-
sta³e dni tygodnia.

Decyzjê podjêto na podsta-
wie zarz¹dzenia nr 736/200
Prezydenta m.st. Warszawy z
30.10.2003 r.

* pe³en zakres us³ug dla doros³ych i dzieci
* nowoczesna ortodoncja
* protetyka - kosmetyczne korony i mosty, protezy bezklamrowe
* implanty
* wizualizacja leczenia - kamery wewn¹trzustne
* smakowe ¿ele znieczulaj¹ce, kolorowe wype³nienia  dla dzieci
* rtg na miejscu

Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny

ul. Odkryta 44 wejœcie od ul. Œwiatowida (naprzeciw pêtli Nowodwory)
tel. 889-70-80,  889-70-81

www.perfektdent.pl

KL IMATYZOWANE POMIESZCZEN IA !

P E R F E K C Y J N I E    I   N O W O C Z E Œ N I E

Tradycji, jeszcze z poprzed-
niej kadencji, sta³o siê zadoœæ:
XII sesja Rady Dzielnicy Targó-
wek 6 listopada rozpoczê³a siê
z 40-minutowym opóŸnieniem.
Radny Mamaj uzna³ to za lek-
cewa¿enie urzêdników i rad-
nych. Przewodnicz¹cy rady
Maciej Œwiderski wyjaœni³, ¿e
odbywa³o siê spotkanie z prze-
wodnicz¹cymi komisji w spra-
wach organizacyjnych.

“Faktycznie, powinna byæ in-
formacja. Nastêpnym razem
dopracujemy” – obieca³.

Przeniesione na pocz¹tek
obrad interpelacje zaczê³y siê
od pytania Andrzeja Kobla o go-
dzinê otwarcia basenu przy ul.
£abiszyñskiej. Pytano te¿ o
strukturê organizacyjn¹ p³ywal-
ni, zatrudnienie pracowników i
ich przeszkolenie, koszty opóŸ-
nienia otwarcia inwestycji.

Piêtra kompetencji
Wiceburmistrz Robert Radzik

przyzna³: praktycznie, nasza –
jako zarz¹du dzielnicy – decy-
zyjnoœæ jest w tej sprawie nie-
wielka. Uchwa³a Rady Warsza-
wy ma zostaæ podjêta 13 listo-
pada, wiêc p³ywalnia bêdzie
mog³a œwiadczyæ us³ugi od 14
listopada.

Dwoistoœæ struktur organiza-
cyjnych w³adz w Warszawie
da³a o sobie znaæ tak¿e przy ko-
lejnym gor¹cym temacie – za-
trudnienia w urzêdzie dzielnicy,
m.in. nowych naczelników i kie-
rowców, zamiarze ³¹czenia de-
legatur i przeniesienia ich do
odleg³ych czêœci miasta.

Na 112 zatrudnionych w urzê-
dzie dzielnicy 66 mieszka na
Targówku – odpowiedzia³ wice-
burmistrz na pytanie Sylwii Gó-
ralskiej. Za pomys³, by pomóc
bezrobotnym mieszkañcom
dzielnicy (8 %), organizuj¹c
spotkanie z firmami wykonuj¹-
cymi prace na Targówku, rad-

n¹ spotka³a reprymenda: “to
propozycja na granicy korup-
cji!”.

W uchwa³odawczej czêœci
sesji rada zajê³a siê opiniowa-
niem zmiany za³¹cznika dziel-
nicowego do bud¿etu m.st.
Warszawy, z autopoprawk¹ za-
rz¹du dzielnicy, po analizie do-
chodów i wydatków za 3 kwar-
ta³y i prognozy na rok przysz³y.
Plan dochodów i plan wydatków
zwiêkszono o 14. 696 z³, doko-
nano zmian w planie przycho-

Sprawa problemów porusza-
nych w trakcie “Gor¹cej Sesji na
Pradze” ma swój ci¹g dalszy.
Kilka dni po odczytaniu przez
radn¹ SLD Annê Jurczyñsk¹ na
sesji Rady Dzielnicy Praga Pó-
³noc apelu popartego przez pra-
wie tysi¹c mieszkañców dziel-
nicy dotycz¹cego m.in. zaprze-
stania bezp³atnej opieki stoma-
tologicznej w pó³nocnopraskich
placówkach oœwiatowych, za-
stêpca burmistrza dzielnicy
Zdzis³aw Sipiera rozes³a³ do
dyrektorów praskich szkó³ ofi-
cjalne pisma, w których zapyty-
wa³.

Burmistrz Sipiera
prowadzi œledztwo!

1. Czy na terenie Pana/i pla-
cówki zbierane by³y podpisy
pod wy¿ej wymienionym “Ape-
lem”?

2. Jeœli tak, to, kto i za czyj¹

zgod¹ zbiera³ podpisy?

3. Czy by³y próby zbierania

podpisów pod wy¿ej wymienio-

nym “Apelem “ bez Pana/i zgo-
dy i wiedzy?

Nastêpnie zastêpca burmi-
strza pisze, ¿e bêdzie wdziêcz-

ny za przekazanie pisemnej in-
formacji w wy¿ej wymienionych

sprawach w mo¿liwie jak naj-

krótszym czasie.

dokoñczenie na str. 4

dokoñczenie na str. 2

Zd¹¿yæ
przed rakiem

Krajowe Centrum Osteoporo-
zy przy ul. Syrokomli 32 (Bród-

no) zaprasza Panie w wieku 50-

59 lat na bezp³atne badania
mammograficzne i Panie miê-

dzy 30 a 59 rokiem ¿ycia na ba-
dania  cytologiczne.

Badania bêd¹ wykonywane
dla ubezpieczonych w Narodo-

wym Funduszu Zdrowia bez

skierowania z podaniem nume-
ru PESEL.

lekarz stomatolog

PIOTR ROZBICKI

• przyjazna atmosfera

• najwy¿sza jakoœæ
• nowoczesna protetyka

• RTG

• konkurencyjne ceny
• bezboleœnie

• klimatyzacja
Zapraszamy:

pon., wt., œr., czw. 16-20 pt. 9-13

ul. Œwiderska 102

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

róg Æmielowskiej
tel. 670-34-00

STUDIO FOTOGRAFII

CYFROWEJ
• œluby, chrzty, komunie

• portrety dzieci, sesje zdjêciowe

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

Przyjmujemy  zamówienia œwi¹teczne!

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

wymiana
 butli str.  11

Nie wiem, jak obchodzono zarówno w kraju, jak i na emigracji

setn¹ rocznicê rzezi Pragi (...) Mo¿na siê jedynie domyœlaæ gory-

czy, z jak¹ wspominano zapewne tak bolesny koniec Insurekcji
Koœciuszkowskiej. Sto piêædziesi¹ta rocznica przypad³a na listo-

pada 1944. W kraju nikt wtedy nie myœla³ o jakichkolwiek obcho-
dach, nawet najchwalebniejszych rocznic.

Dwusetna rocznica rzezi Pragi przypada na nasze dni. Czuje-
my siê moralnie zobowi¹zani daæ wyraz naszej narodowej pa-

miêci o kilkunastu tysi¹cach pomordowanych wówczas nie tylko

¿o³nierzy, lecz tak¿e zwyk³ych mieszkañców Pragi (...)

- tak pisa³ ks. Kazimierz Romaniuk - pierwszy Biskup Warszaw-

sko-Praski we wstêpie ksi¹¿ki Mariana Marka Drozdowskiego
„Szturm i rzeŸ Pragi 1794 r.” wydanej z okazji 200. rocznicy.

My przybli¿amy t¹ straszn¹ historiê na stronie 7

Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka
www.nowagazetapraska.zigzag.pl
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dów i wydatków œrodków spe-
cjalnych.

Kolejnym tematem debaty
by³y zmiany projektu uchwa³y
Rady Warszawy w sprawie
op³aty targowej. Pojawi³y siê
pytania, czy op³ata targowa jest
podatkiem lokalnym oraz opi-
nie, ¿e nielegalnym handlem
powinna zaj¹æ siê stra¿ miej-
ska, nak³adaj¹c mandaty. W¹t-
pliwoœci Sebastiana Koz³ow-
skiego podzieli³ obecny na se-
sji radny Rady Warszawy Da-
riusz Klimaszewski. Po dysku-
sji, za uchwa³¹ g³osowa³o 13
radnych, 5 by³o przeciw, 1
wstrzyma³ siê od g³osu. Punk-
ty handlowe przy ul. Wincente-
go 83 i 88 przeniesiono ze stre-
fy II do III (najtañszej, w której
jest Targówek). Op³atê w stre-
fie II za handel, poza miejsca-
mi wyznaczonymi, ustalono na
30 z³.

Najwa¿niejszy temat XII se-
sji – projekt uchwa³y w sprawie
przebiegu Trasy Tysi¹clecia na
terenie Dzielnicy Targówek –
na proœbê burmistrza przedsta-
wi³ Witold Harasim. Radny
przypomnia³, ¿e jest to konty-
nuacja starañ Targówka o roz-
wi¹zanie podstawowych pro-
blemów komunikacyjnych.
Uzasadni³ pozytywne zaopinio-
wanie wariantu IIY, który wi¹¿e
Targówek z Prag¹ Pó³noc, Pra-
g¹ Po³udnie, Rembertowem i
Wawrem; czêœciowo zosta³ ju¿
zrealizowany, kosztem ponad
80 mln z³ (+ 70 mln z³ na rondo
¯aba); ³¹czy wybudowan¹ ul.
Budowlan¹ od ul. Odrow¹¿a i
ul. Wysockiego do ul. Œw. Win-
centego; jest opracowana do-
kumentacja techniczna ul.
Nowo-Trockiej od ul. Gilarskiej
do ul. Radzymiñskiej; wykona-
ny jest wiadukt nad torami od
ul. Radzymiñskiej do ul. Ziemo-
wita i dalej ul. Rzeczn¹ do ul.
Zabranieckiej; poszerzona zo-
sta³a ul. Zabraniecka do ZU-
SOK. Po³¹czenie ul. Nowo-
Rzecznej z rondem Wiatracz-
na nie zmienia ustaleñ wi¹¿¹-
cych ani planów miejscowych.
Zmodernizowanie i dokoñcze-
nie inwestycji - budowa ul. Œw.
Wincentego na odcinku od ron-

da ̄ aba do ul. Budowlanej daje
mo¿liwoœæ po³¹czenia ronda
¯aba z Tras¹ Toruñsk¹ i tere-
nami Bia³o³êki

Wariant IIX nie jest korzyst-
ny dla Targówka, bo nie “uru-
chamia” rozwojowo terenów i
nie jest przygotowany do reali-
zacji.

Sprawa wymaga natychmia-
stowej decyzji, poniewa¿ z koñ-
cem roku przestaj¹ obowi¹zy-
waæ miejscowe plany zagospo-
darowania.

Argumenty by³y przekonuj¹-
ce; za pozytywnym zaopinio-
waniem wariantu IIY przebiegu
Trasy Tysi¹clecia g³osowa³o 13
radnych, 3 wstrzyma³o siê od
g³osu.

Trasa Tysi¹clecia to ostatnia
szansa na rozwi¹zanie proble-
mów komunikacyjnych prawo-
brze¿nej czêœci miasta –
stwierdzi³ Dariusz Klimaszew-
ski. W Radzie Warszawy domi-
nuj¹ interesy lewej strony mia-
sta. W planach inwestycyjnych
z funduszy europejskich jest
tylko rondo Starzyñskiego. Je-
œli Trasa Tysi¹clecia nie wejdzie
do bud¿etu na 2004 rok, wy-
padnie z niego na wiele lat, a
Targówkowi grozi katastrofa ko-
munikacyjna. Niezbêdny jest
apel do prezydenta miasta o
pilne zajêcie siê tym proble-
mem. Za lobbingiem w kluczo-
wych dla Pragi sprawach opo-
wiedzia³ siê Robert Radzik, a
Maciej Œwiderski zapowiedzia³
powo³anie specjalnego zespo-
³u do tych dzia³añ.

Ostatnia przyjêta 6 listopada
uchwa³a zawiera pozytywn¹
opiniê o projektach uchwa³
Rady Warszawy w sprawach:
okreœlenia kierunków polityki
oœwiatowej m.st. Warszawy na
lata 2003 – 2006 oraz utworze-
nia Miejskiego Biura Finansów
Oœwiaty m.st. Warszawy i zmia-
ny nazw oraz statutów jedno-
stek ekonomiczno-administra-
cyjnych szkó³ i placówek oœwia-
towych. 1 stycznia 2004 r. po-
wstanie jednostka bud¿etowa
m.st. Warszawy pn. Dzielnico-
we Biuro Finansów Oœwiaty
Bia³o³êka m.st. Warszawy; ana-
logicznymi jednostkami stan¹
siê obecne ZEAS-y na Targów-

Piêtra kompetencji
ku i Pradze Pó³noc. Projekto-
dawcy zapewniaj¹, ¿e nie spo-
woduje to wzrostu wydatków
bud¿etowych. Nie wierzy w to
jednak Zbigniew Poczesny.

Ostatnia informacja przeka-
zana na sesji przez przewod-
nicz¹cego rady dotyczy³a
oœwiadczeñ maj¹tkowych rad-
nych: wed³ug analizy urzêdu
skarbowego, 14 radnych Tar-
gówka z³o¿y³o poprawne
oœwiadczenia, w 10 dokumen-
tach znalaz³y siê nieprawid³o-
woœci, nie zakwalifikowane jed-
nak jako nieprawda.

                                        K.

dokoñczenie ze str. 1

Strony www: ciekawostki
ze wszechœwiata

Masywna gwiazda HD 192183 wytworzy³a Mg³awicê Pó³ksiê-
¿yca o rozmiarach 16 na 25 lat œwietlnych. Sfotografowano j¹ za
pomoc¹ 1-metrowego teleskopu w Obserwatorium Mount Lagu-
na i kosmicznego teleskopu Hubble’a. Masywne gwiazdy ¿yj¹ krót-
ko - krótko w perspektywie kosmicznej. 4,5 mln lat po narodzi-
nach gwiazda HD 192183 zmierza ku samozag³adzie. Gwa³tow-
nie siê rozszerzy³a, staj¹c siê czerwonym olbrzymem i odrzuca³a
swoje zewnêtrzne warstwy z prêdkoœci¹ 30 tys. km na godzinê.
200 tys. lat póŸniej promieniowanie wewnêtrznych warstw gwiaz-
dy zaczê³o wypychaæ na zewn¹trz gazy z prêdkoœci¹ 4,5 mln km
na godzinê. Zainteresowanych dalszym ci¹giem tej pasjonuj¹cej
historii odsy³amy na stronê www.astronet.pl, gdzie równie¿ inne
nowoœci astronomiczne, gor¹ce tematy, galeria zdjêæ wszechœwia-
ta i archiwum kosmicznych wydarzeñ.                                 (egu)

Dom Kultury „Œwit”
og³asza  nabór

do  dzieciêcego
zespo³u  ludowego

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat
do udzia³u w zajêciach tanecznych.

Oferujemy znakomita zabawê, wakacyjne obozy szkoleniowe,
koncerty, wyjazdy festiwalowe krajowe i zagraniczne.

Nabór odbêdzie siê 4 grudnia  o godz. 18
w sali widowiskowej Domu Kultury Œwit.

Zajêcia 2 razy w tygodniu  we wtorki w godz. 17.15-18.15
 i czwartki w godz. 16.45-17.45.

Hanna Neræ, Robert So-
biecki, Agnieszka Szczepañ-
ska, Ewa Wiechno, Jerzy
Schloetzer, Agnieszka Siko-
ra, Joanna Cukrowska, Ju-
styna Celler, Bogdan D¹-
browski, Tomasz Drzewiec-
ki, Micha³ Jakubiak oraz

Wybory na Targówku

Przemys³owym
osoby, które z przyczyn oso-
bistych zrezygnowa³y z pra-
cy przed up³ywem kadencji:
Iza Gawarecka, Jan Chmie-
lewski, Gra¿yna Marciszo-
nek – w takim sk³adzie od
paŸdziernika 2001 roku
dzia³a³a Rada Osiedla Tar-
gówek Przemys³owy.

W czasie 2-letniej kaden-
cji rada zorganizowa³a 2 ak-
cje charytatywne na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, 2 festy-
ny rodzinne, konkursy
“Kwietnik” 2002 i 2003, za-
bawy karnawa³owe i an-
drzejkowe. Wspó³organizo-
wa³a obchody 70-lecia ist-
nienia Szko³y Podstawowej
nr 58 z ods³oniêciem pa-
mi¹tkowej tablicy ku czci
dyrektora Feliksa Tarachy.
Cz³onkowie rady pe³nili dy-
¿ury, tak¿e w czasie waka-
cji i ferii. Uczestniczyli w se-
sjach Rady Gminy, potem
Dzielnicy Targówek oraz po-
siedzeniach komisji. Wspó-
³pracowali z policj¹, stra¿¹
miejsk¹, administracj¹ do-
mów komunalnych, wydzia-
³ami urzêdu (pomoc spo³ecz-
na, infrastruktura, archi-
tektura).

Rada Osiedla podejmowa-
³a interwencje w wa¿nych
dla tej spo³ecznoœci spra-
wach, takich jak: istnienie
SP nr 58, dokoñczenie inwe-
stycji drogowych, uci¹¿li-
woœæ ZUSOK, instalacja
œwiate³ sygnalizacyjnych,
czyszczenie dróg, chodni-
ków, remonty domów komu-
nalnych, remont koœcio³a i
plebanii, remont szko³y, po-
moc ludziom starszym i sa-
motnym, wykwaterowanie
mieszkañców z posesji Bir-
¿añska 16 i Matuszewska 7,
likwidacja gmin warszaw-
skich.

O dzia³aniach Rady Osie-

Zabytkowy koœció³ p.w. Zmartwychwsta-
nia Pañskiego na Targówku Przemys³owym
nie móg³ pomieœciæ wszystkich, którzy 4 li-
stopada przybyli na uroczystoœæ poœwiêce-
nia nowego obrazu w o³tarzu g³ównym. W
nastawie o³tarzowej wed³ug projektu Stani-
s³awa Witkiewicza umieszczona zosta³a re-
plika “Zmartwychwstania” Jana Matejki, na-
malowana przez Zofiê Guzowsk¹.

Podczas Mszy Œw. obraz poœwieci³ ks. bi-
skup Kazimierz Romaniuk, ordynariusz
warszawsko-praski w asyœcie kap³anów z
wielu parafii, w obecnoœci przedstawicieli
w³adz Warszawy, Dzielnicy Targówek, Rady
Osiedla Targówek Przemys³owy, SP nr 58.

Przypomniano wydarzenia z ponad 80-let-
niej historii parafii. Dziœ dzia³a tu œwietlica
socjoterapeutyczna, Ruch Rodzin Nazare-
tañskich i Stowarzyszenie Harcerstwa Pol-
skiego “Zawisza”. Zaproszony na uroczy-
stoœæ prezydent Warszawy przys³a³ serdecz-
ny list do proboszcza ks. Tomasza Gilla.

                                                                 K

replika „Zmartwychwstania”
na Targówku

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY
PRZYJMUJ¥
* redakcja ul. ks I. K³opotowskiego 15 lok. 2,

tel. 618-00-80, 618-24-38  pon. w godz. 14-18

od wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14
* „Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla

tel./fax 670-33-33
* nasi przedstawiciele:              Piotr - 0504-008-424

Jerzy - 0603-910-246

Maciej - 0605-037-515

nastêpna gazeta uka¿e siê 26 listopada
Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Jagoda Pilipczuk.
Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny, skanowanie, zdjêcia i obróbka
Maciej Pilipczuk. Druk ODDI Poland spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie pra-
wo dokonywania zmian tytu³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów
nie zamówionych nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem

 Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie odpowiada-
my. Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok. 2  tel./
faks 618-00-80, tel. 618-24-38 pon. w godz. 14-18 od wtorku  do pi¹tku w

godz. 10-14 dla reklam  i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl     dla tekstów e-
mail  ngp@zigzag.pl
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Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

03-246 Warszawa

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393

³ó¿ka
stela¿e
podg³ówki
poduszki
ko³dry

MATERACE

now
y

salo
n

Kondratowicza 45

tel./fax 332-00-85
pon.-pt. 10-19, sob. 10-14

TRANSPORT GRATIS
na  terenie W-wy przy zakupie

powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)
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dla mo¿na by³o na bie¿¹co
przeczytaæ w 23 numerach
informatora “S¹siad”, a tak-
¿e na ³amach “Nowej Gaze-
ty Praskiej”. Nasz reporter
mia³ okazjê przekonaæ siê, ¿e
wszystkie imprezy s³u¿y³y
integracji spo³ecznoœci osie-
dla, od najm³odszych miesz-
kañców, do tych, którzy na
tym terenie prze¿yli dziesi¹t-
ki lat. Ludzie z Rady Osie-
dla umieli te¿ znajdowaæ so-
juszników wœród lokalnych
firm, du¿ych i ma³ych. Dziê-
ki dzia³aniom Rady Osiedla
Szko³a Podstawowa nr 58
sta³a siê prawdziwym cen-
trum kultury i integracji.

15 listopada o godz. 15
rozpoczn¹ siê tam wybo-
ry Rady Osiedla na trze-
ci¹ kadencjê.

Wybory zostan¹ prze-
prowadzone pod warun-
kiem, ¿e na zebranie przy-
bêdzie co najmniej 150
mieszkañców Targówka
Przemys³owego. Ka¿dy bê-
dzie móg³ zg³osiæ swego kan-
dydata do Rady Osiedla. Na-
le¿y mieæ ze sob¹ dowód oso-
bisty. W czasie zebrania
podsumowany zostanie
konkurs „Kwietnik 2003”
,bêdzie te¿ okazja do rozmo-
wy z radnymi i cz³onkami
Zarz¹du Dzielnicy Targó-
wek.                                   K

MAR-MET

Drzwi
antyw³amaniowe
Dierre, Gerda, Stalmet

Okna PCV i AL
Foris,  Rehau,

3 i 5-komorowe

Drzwi wewnêtrzne
Porta, Interdoor

Parapety  wewnêtrzne
i zewnêtrzne

Radzymiñska 116

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

CENY PRODUCENTA
�  raty �  rabaty

� sprzeda¿  � monta¿
transport i obmiar gratis

�

�

�

�

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o nr 7
oraz

Wojewódzka Przychodnia Chorych na Cukrzycê
organizuje

25 listopada w godz. 10-14
obchody

Œwiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹.
W programie prelekcje tematyczne, porady dietetyczne, po-

miary: ciœnienia têtniczego i poziomu cukru we krwi, prezenta-

cja sprzêtu medycznego do samokontroli, prezentacja firm far-
makologicznych oraz loteriê fantow¹.

Zapraszamy zainteresowanych na I piêtro

do Przychodni Wojewódzkiej  Szpitala

Bródnowskiego, ul. Kondratowicza 8
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 Zajêcia z oswajania siê z

niepe³nosprawnoœci¹ wœród

dzieci  polegaj¹ na „wejœciu w
czyjeœ  buty”. Jest takie æwicze-

nie, gdy trzeba zamkn¹æ oczy i
daæ siê prowadziæ. Zdrowemu

dzieciakowi  bardzo trudno  ca-

³kowicie zaufaæ  koledze, który
siê nim opiekuje. Takie zajêcia

zmuszaj¹ do myœlenia, pozwa-
laj¹ na wejœcie w rolê, bazuj¹

na w³asnych odczuciach. To

najlepsza droga do  zrozumie-
nia i otwartoœci na innoœæ. Wia-

domo ¿e „nie od razu Kraków
zbudowano”,  mo¿e jednak

przynajmniej z korytarzy szkol-

nych  znikn¹  przezwiska
Down, kulas itp. Udzia³ w kon-

kursie  plastycznym „Jesteœmy
inni - jesteœmy tacy sami”, prze-

prowadzonym na terenie szko-

³y,  to dla dzieci  kolejna okazja
do zastanowienia siê nad swo-

j¹ postaw¹ wobec niepe³no-
sprawnych. Wszystkie prace

pos³u¿¹  jako dekoracja pod-

czas warszawskiej konferencji

„Dzieci SPOZA...” na P„Dzieci SPOZA...” na P„Dzieci SPOZA...” na P„Dzieci SPOZA...” na P„Dzieci SPOZA...” na Prrrrradzeadzeadzeadzeadze
Okazuje siê, ¿e Warszawa to nie tylko miejsce demonstracji, miasto, w któ-

rym trudno  ¿yæ, to tak¿e miasto mo¿liwoœci, ciekawych  rozwi¹zañ... Swo-
ist¹ dojrzewalni¹ tolerancji od 12 listopada stan¹ siê wnêtrza  Szko³y Pod-

stawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi na Pradze. Pracownicy Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” przeprowadz¹ tam
cykl bezp³atnych zajêæ z dzieæmi, rodzicami i nauczycielami. To element no-

watorskiego  projektu „Dzieci SPOZA...” dotycz¹cego  zmiany postaw wo-
bec niepe³nosprawnoœci.

Bêdziemy inni?Bêdziemy inni?Bêdziemy inni?Bêdziemy inni?Bêdziemy inni?
podsumowuj¹cej program

„Dzieci SPOZA...”.

Rodzice podczas warsztatów

porozmawiaj¹  o  lêkach,  war-

toœci kontaktów integracyjnych
dzieci zdrowych i niepe³no-

sprawnych, stereotypowych po-
stawach wobec niepe³nospraw-

nych...

- Nauczycielom podpowie-
my,  jak stymulowaæ rozwój

dziecka niepe³nosprawnego,

jak zintegrowaæ grupê rówieœni-
cz¹,  uwzglêdniaæ inne tempo.

Na tej grupie zawodowej zale-

¿y nam szczególnie. To dziêki

nauczycielowi   praca  z dziec-
kiem ze szczególnymi potrze-

bami mo¿e przynieœæ dobre
efekty. Marzy nam siê w przy-

sz³oœci, ¿eby ka¿dy nauczyciel

takie szkolenie odby³ -w koñcu
do mianowania potrzebne s¹

np.  papierki o pracy z kompu-
terem, a tu chodzi o umiejêtno-

œci spo³eczne, nie techniczne.

Gra warta œwieczki. Jest sporo
stowarzyszeñ i organizacji

chêtnych do pomocy - zazna-
cza kadra stowarzyszenia.

Moment na dyskusjê o efek-
tach  szkoleñ, odczuciach

uczestników, kontakt z przed-

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami
Emocjonalnymi SPOZA dzia³a od 1998 roku, jest or-
ganizacj¹ non profit. Pomaga dzieciom z zaburzenia-
mi emocjonalnymi i ich rodzinom.

Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie
„Dzieci SPOZA...” udziela stowarzyszenie  pod nu-
merem telefonu 618 34 06

lub e-mail: spoza@idn.org.pl.

Projekt „Dzieci SPOZA...” jest dofinansowany przez Za-

rz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawa.

ZAK£AD
 TRANSPORTU

SAMOCHODOWEGO
 w Warszawie

ul. Ratuszowa 7/9

zaprasza do

STACJI OBS£UGI SAMOCHODÓW - czynnej w godz. pon.-
pt. 6-19, sobota 6-14.  Naprawiamy samochody osobowe,

dostawcze, ciê¿arowe ró¿nych marek.
Telefon do Biura Obs³ugi Klienta 619-40-18

SERWISU KLIMATYZACJI - czynnego w godzinach pracy
Stacji Obs³ugi Samochodów.
STACJI PALIW - czynnej w godz. pon.-pt. 6-18, sobota 6-14,

niedziela 8-14 (w soboty i niedziele 1 litr 3 grosze taniej).
Oferujemy: ON, U 95, PB 95

STACJI KONTROLI POJAZDÓW - czynnej w godz. pon.-pt.
7-20, sobota 8-14.  Wykonujemy przegl¹dy rejestracyjne sa-
mochodów do 3,5 t, pojazdów TAXI, nauki jazdy, z instalacj¹

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

Zapraszamy Szanownych Pañstwa
do korzystania z naszych us³ug.

�

�

�

�

�

stawicielami innych organizacji

dzia³aj¹cych na rzecz niepe³no-
sprawnoœci, spotkanie z  goœæ-

mi bêdzie  na zorganizowanym

28 listopada Praskim Forum
„Dzieci SPOZA...”. Wyjœcie  z

tematem niepe³nosprawnoœci
poza szkolne  mury ma pozwo-

liæ  na zdobycie poparcia dla

takich inicjatyw u w³adz samo-
rz¹dowych, nag³oœniæ projekt

„Dzieci SPOZA...”.Stowarzy-
szenie zwróci³o siê do burmi-

strza z proœb¹ o honorowy pa-

tronat nad imprez¹.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e  dziec-

ko niepe³nosprawne ma mo¿li-
woœæ  nauki w publicznej szko-

le, daje mu to ustawa o oœwia-
cie /poczynione zosta³y stara-

nia, aby by³o to prawo, a nie tyl-

ko mo¿liwoœæ, co wykluczy wol-
ne interpretacje/. Mo¿e wiêc w

ka¿dej chwili do takiej masowej
placówki trafiæ. Szko³y powin-

ny siê do tego jakoœ przygoto-

waæ. Niestety  na 300 wys³a-
nych listów z propozycj¹ udzia-

³u w projekcie nie odpowiedzia-
³a ¿adna. Stowarzyszenie

zwróci³o siê wiêc  z ofert¹ szko-

leñ do zaprzyjaŸnionej Szko³y
Podstawowej  nr 50. Dla niej

du¿e brawa. Jak widaæ s³usz-
nie  otrzyma³a  tytu³ „Szko³y z

klas¹”. Temat niepe³nospraw-

noœci gdzie indziej  to  przy do-
brej woli szko³y najwy¿ej pó³

godziny na radzie pedagogicz-
nej. To  czas symboliczny.

Szkoda ¿e i  tak stracony.

Sylwia Skalska

Zrozumienie  terminu  inte-
gracja  sensoryczna  jest  rów-
noczesne  ze  zrozumieniem
tego,  jak  funkcjonuje  mózg  i
ca³y  uk³ad  nerwowy. Nie  jest
moj¹  intencj¹  pe³ny  opis
wszystkich  narz¹dów  zmy-
s³ów,  mechanizmów  dzia³a-
nia  mózgu  i  ca³ego  oœrodko-
wego  uk³adu  nerwowego.
Codziennie  tysi¹ce  wra¿eñ
docieraj¹  do  naszego  cia³a
przez  zmys³y (wzroku,  s³u-
chu, dotyku, smaku, zmys³
przedsionkowy,  propriocep-
tywny  itp.).

Nasz  mózg  musi  sortowaæ
te  informacje,  przekszta³caæ
i  wysy³aæ  je  do  “stacji”  prze-
znaczenia  lub  scalaæ (integro-
waæ)  je  z  innymi  odpowied-
nimi  wra¿eniami,  tak  by  mo-
g³y  byæ  wykorzystane  w  ce-
lowym,  zakoñczonym  sukce-
sem  dzia³aniu. Wiêkszoœæ  lu-
dzi  nie  jest  œwiadoma  ani
nie  analizuje  tego,  jak  funk-
cjonuj¹    uk³ady  zmys³owe,
jak  koordynuj¹,  przetwarzaj¹
i  integruj¹  docieraj¹ce  do
cia³a  informacje. Integracja
sensoryczna  dokonuje  siê
poza  nasz¹  œwiadomoœci¹.
Nasze  uk³ady  zmys³owe
wspó³dzia³aj¹  ze  sob¹,  po-
magaj¹  sobie  nawzajem  w
wykonywaniu  wielu  zadañ
zwi¹zanych  z  naszym  co-
dziennym  funkcjonowaniem.
Nale¿y  uœwiadomiæ  sobie,  ¿e
aby  zaistnia³o  uczenie  siê,
musi  dokonywaæ  siê  integra-
cja  miêdzy  prac¹  kilku  uk³a-

Podaj rêkê swojemu dziecku
Jedna z naszych Czytelniczek zwróci³a siê do nas z proœb¹ o wyjaœnienie co to takiego integracja sensoryczna

– gdy¿ na tak¹ terapiê zosta³ skierowany jej synek. O odpowiedŸ, kiedy taka terapia jest konieczna poprosiliœmy
terapeutkê Teresê Brych ze Szko³y Podstawowej nr 73.

Uczenie siê przez zmys³y
dów  zmys³owych. Jeœli  dziec-
ko  nie  reaguje  we  w³aœciwy
sposób  do  wymogów  otocze-
nia, przejawia  trudnoœci  szkol-
ne nazywamy  to  “nieprawi-
d³owoœci¹”. Dlatego  niektórzy
rodzice  lub  nauczyciele
stwierdzaj¹,  ¿e  dane  dziec-
ko  jest  “opóŸnione  w  rozwo-
ju”,  ma  “zaburzenia  uwagi”,
“problemy  z  zachowaniem”
lub  “trudnoœci  w  uczeniu  siê”.
Takie  nieprawid³owe  reakcje
mog¹  byæ  przejawem  dys-
funkcji (pewien  stopieñ  zabu-
rzenia  lub  niesprawnoœci  w
zakresie  jakiejœ  funkcji)  w
zakresie  integracji  sensorycz-
nej  (zmys³owej).  Dysfunkcje
w  zakresie  integracji  senso-
rycznej  wystêpuj¹  u  dzieci  z
trudnoœciami  w  uczeniu  siê,
problemami  s³uchowo-jêzyko-
wymi,  niepewnoœci¹  grawita-
cyjn¹  i  zaburzon¹  koordyna-
cja  ruchow¹ itp.Wystêpuj¹
równie¿  u  dzieci   z  zaburze-
niami  neurologicznymi np. u
dzieci autystycznych, z  zespo-
³em  Downa, z  mózgowym  po-
ra¿eniem  dzieciêcym.

A  oto  przyk³ady  nieprawi-
d³owych  zachowañ  dzieci,  u
pod³o¿a  których  mog¹ le¿eæ
dysfunkcje  integracji  senso-
rycznej. Szeœcioletniej  Kasi
trudno  uczestniczyæ  w  zajê-
ciach  przedszkolnych  d³u¿ej
ni¿  kilka  sekund.  Wygl¹da
jakby  nie  s³ucha³a  tego,  co
siê  do  niej  mówi,  ma  ogrom-
ne  k³opoty  z  koncentracj¹,
mow¹,  nie  potrafi  tak  dobrze

mówiæ  jak  jej  rówieœnicy,  nie
ubiera  siê  samodzielnie.
Oœmioletni  Marek  nie  potrafi
sprawnie  biegaæ (przewraca
siê),  kopaæ  pi³ki, ma  k³opoty
z  gimnastyk¹  oraz  z  koordy-
nacj¹  ruchów,  jego  pismo
jest  tak  ma³o  czytelne,  po
prostu  bazgrze, uderzony
przez  huœtawkê (poniewa¿
zbyt  blisko  sta³)  wini  huœ-
tawkê  lub  stoj¹ce  w  pobli¿u
osoby.

Dlaczego  niektórym  dzie-
ciom  tak  trudno  opanowaæ
naukê  czytania  (mimo  i¿  nie
maj¹  wad  wzroku), maj¹  ni-
sko  opuszczon¹  g³owê,   pod-
pieraj¹  g³owê, pocieraj¹  oczy,
ci¹gle  s¹  zmêczone,  dlacze-
go  widz¹  s³owa  i  rysunki  nie-
prawid³owo (lustrzane  odbi-
cie),  myl¹  litery  b  z  d,  m  z
n,  czemu  nie  potrafi¹  prze-
rysowaæ  prostego  rysunku,
nie  trzymaj¹  siê  w  liniach,
myl¹  kierunki  (prawo,  lewo),
czemu  maj¹  problemy  z  od-
biorem  bodŸców  s³uchowych
(mimo  i¿  nie  maj¹  ubytku
s³uchu),  maj¹  trudnoœci  w
s³uchaniu i  wykonywaniu
dwóch  lub  wiêcej  poleceñ,
nie  potrafi¹  spokojnie  usie-
dzieæ w  klasie,  maj¹  proble-
my  z  matematyk¹,  z  wypo-
wiadaniem  siê,  z  zapamiêty-
waniem?  Czemu  dzieci  z
wysokim  ilorazem  inteligencji
nie  mog¹  nauczyæ  siê  czy-
taæ,  maj¹  trudnoœci  z  kon-
centracj¹  uwagi,  przejawiaj¹
wzmo¿on¹  aktywnoœæ  rucho-

w¹? Dlaczego  niektóre  dzie-
ci  nie  lubi¹  ubrañ  z  metka-
mi,  nie  lubi¹  t³umu  ani  ludzi
zbyt  blisko  siebie,  czemu  Ÿle
toleruj¹  mycie  twarzy,  cze-
sanie  w³osów?  Dlaczego
dziecko trzyma  sztuæce  czy
o³ówek  ledwie  koñcami  pal-
ców, czemu  przedmioty  wy-
padaj¹  mu  z  r¹k ? Czemu
niektóre  dzieci  reaguj¹  agre-
sywnie,  gdy  ktoœ  niespodzie-
wanie  dotknie  je?  Dlaczego
s¹  lêkliwe,  czemu  wycofuj¹
siê z  zabaw  i  zajêæ?

Opisane  powy¿ej  nieprawi-
d³owe  reakcje  mog¹  byæ
przejawem  bardziej  lub  mniej
powa¿nych  dysfunkcji  (zabu-
rzeñ)  w  zakresie  integracji
sensorycznej (zmys³owej).
Mog¹  byæ  uznanym,  neurofi-
zjologicznym  uzasadnieniem
problemów  dziecka. Dlatego
trzeba  inaczej  podejœæ  do
tych  dzieci,  uwzglêdniæ  ich
dysfunkcje  aby  nie  pope³niæ
b³êdów.

Za  pomoc¹  dok³adnych  ba-
dañ  i  przy  adekwatnym  do-
borze  technik  terapeutycz-
nych  mo¿na  dok³adnie  ziden-
tyfikowaæ,  w  jakich  uk³adach
zmys³owych  (sensorycznych)
istniej¹  zaburzenia,  mo¿na
dobrze  zaplanowaæ  i  modu-
lowaæ  terapiê.

Bior¹c  pod  uwagê  fakt,  i¿
proces  uczenia  siê  zachodzi
w  mózgu,  to  w³aœciwie  po-
prowadzona  terapia  mo¿e
uczyniæ  mózg  bardziej  ch³on-
nym  i  podatnym  na  przyjmo-

wanie  wiedzy  szkolnej. G³ów-
nym  celem  terapii  integracji
sensorycznej  jest  poprawa
funkcjonowania  podstawo-
wych  uk³adów  zmys³owych
poprzez  usuwanie  blokad  za-
k³ócaj¹cych  ich  prawid³owe
dzia³anie.  Terapia  integracji
sensorycznej  sprawia,  by
uczenie  siê  by³o  coraz  ³a-
twiejsze.  Warto  podkreœliæ,  ¿e
terapia  przynosi  najwiêksze
efekty  wtedy,  gdy  jest  stoso-
wana  we  wczesnym  okresie
rozwojowym  dziecka   i  jest
prowadzona  na  podstawie
dog³êbnej  znajomoœci  proble-
mu. Dlatego  im  wczeœniej,
dziêki  prawid³owej  obserwa-
cji  i  zastosowaniu  odpowied-
nich  testów  zostan¹  rozpo-
znane  dysfunkcje  le¿¹ce  u
podstaw  trudnoœci  w  ucze-
niu  siê,  w³aœciwym  zacho-
waniu  czy  koordynacji  rucho-
wej,  tym  efekty  terapii  inte-
gracji  sensorycznej  bêd¹  lep-
sze  i  uczenie  stanie  siê  dla
dziecka  ³atwiejsze.  Ju¿  po
kilku  tygodniach  lub  miesi¹-
cach  terapii  mo¿na  zaobser-
wowaæ  pozytywne  zmiany  u
dziecka  (efekty  terapii  s¹
sta³e,  nie  ma  regresji):  po-
prawia  siê  wiara  we  w³asne
si³y  dziecka,  poczucie  rów-
nowagi,  koordynacja  (dziec-
ko  nie  potyka  siê ),koncen-
truje  siê  lepiej,  s³ucha  i  wy-
pe³nia  polecenia,  poprawia
siê  umiejêtnoœæ  czytania  i  pi-
sania  oraz  inne  umiejêtnoœci
szkolne,  poprawia  siê  mowa,
sposób  wyra¿ania,  maleje
nadpobudliwoœæ,  dziecko  za-
czyna  kontrolowaæ  swoje  re-
akcje  na  otoczenie,  chêtniej
podejmuje  siê  nowych,  trud-
nych  zadañ.

Terapi¹  integracji  senso-
rycznej  powinny  byæ  równie¿
objête  dzieci z  innymi  niepe-
³nosprawnoœciami  fizycznymi

i  umys³owymi:  dzieci  z  ze-
spo³em  Downa,  autyzmem,
mózgowym  pora¿eniem  dzie-
ciêcym,  upoœledzeniem  umy-
s³owym.  Wa¿ne  jest,  by  ka¿-
de  dziecko  zosta³o  starannie
przebadane  i  poddane  tro-
skliwej  terapii.

Podsumowuj¹c:  wiêkszoœæ
dysfunkcji  stwierdzonych  na
podstawie  badania  integracji
sensorycznej  stopniowo  za-
czyna  ustêpowaæ  dziêki
zmianom  zachodz¹cym  w
uk³adzie  nerwowym..

Je¿eli  poprzestaniemy  na
wierze, ¿e  “dziecko  z  tego
wyroœnie”  i  nie  postaramy  siê
o  badanie  i  zastosowanie  te-
rapii  pope³niamy  ogromny
b³¹d. Dziecko  ¿yje  ze  swoim
problemem,  jest  nie  rozumia-
ne  przez otoczenie,  poniewa¿
zabrak³o  wczesnego  rozpo-
znania  i  terapii,  u  takiego
dziecka  powsta³y  wtórne  pro-
blemy  emocjonalne  oraz  pro-
blemy  zwi¹zane  z  zachowa-
niem.

 Dlatego  wczesna  inter-
wencja  pozwala  uchwyciæ
podstawowe  problemy  zwi¹-
zane  z  integracja  sensorycz-
n¹  we  wczesnym  stadium,
gdy  uk³ad  nerwowy  rozwija
siê  i  dojrzewa.

    Teresa  Brych

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot

od niesolidnych kontrahentów
negocjacje zaleg³ych p³atnoœci

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022 435 42 23
9.00-15.00

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³,
wynagrodzenie

 potr¹cone z odzyskiwanych kwot
STER Financial Services,

ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa

FORCE Sp. z o.o.

ZARZ¥DZANIE
NIERUCHOMOŒCIAMI

MIESZKALNYMI

ul. Targowa 49/51 m 47

zaprasza do wspó³pracy
wspólnoty mieszkaniowe

W³odzimierz Paradowski

tel. 0602-516-194, 816-23-43

Wies³aw Cieœlicki

tel. 0605-914-746, 840-17-80

e-mail: forcespzoo@op.pl
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Nie wiem, co odpowiedzieli
na tak sformowane pismo

œledcze dyrektorzy pó³nocno-
praskich placówek. Ja na ich

miejscu przes³a³bym je natych-

miast do prokuratora. Naruszo-
no bowiem -moim zdaniem -

tym pismem kilka bardzo wa¿-
nych artyku³ów Konstytucji RP.

Art. 31 ust. 2 “Ka¿dy jest obo-
wi¹zany szanowaæ wolnoœci i

prawa innych. Nikogo nie wol-

no zmuszaæ do czynienia tego,
czego prawo mu nie nakazuje”.

 -w piœmie zastêpcy burmi-
strza wyraŸnie wystêpuje ¿¹da-

nie donosicielstwa.

Art. 51

-ust. 1”Nikt nie mo¿e byæ obo-
wi¹zany inaczej ni¿ na podsta-

wie ustawy do ujawniania infor-
macji dotycz¹cych jego osoby”.

-ust. 2 ”W³adze publiczne nie
mog¹ pozyskiwaæ, gromadziæ i

udostêpniaæ innych informacji o

obywatelach ni¿ dostêpne w
demokratycznym pañstwie

prawnym”.

- w piœmie zastêpcy burmi-

strza wyraŸnie wystêpuje ¿¹da-
nie donosicielstwa.

Art. 54 ust. 1 ”Ka¿demu za-
pewnia siê wolnoœæ wyra¿ania

swoich pogl¹dów oraz pozyski-

wania i rozpowszechniania in-
formacji “.

- w piœmie zastêpcy burmi-
strza wyraŸnie widaæ próbê

wp³ywania na swobody konsty-
tucyjne.

Art. 63 “Ka¿dy ma prawo
sk³adaæ petycje,wnioski i skar-

gi w interesie publicznym, w³a-

snym lub innej osoby za jej zgo-
d¹ do organów w³adzy publicz-

nej.....”

- w piœmie zastêpcy burmi-

strza wyraŸnie widaæ próbê
wp³ywania na swobody konsty-

tucyjne.

Konstytucjê RP nale¿y bo-
wiem w wielu jej zapisach  za-

pisaæ traktowaæ bezpoœrednio -

tak brzmi jeden z wyroków Na-
czelnego S¹du Administra-

cyjnego.

Panie burmistrzu Zdzis³awie

Sipiera wzywam wiêc Pana do
podania podstaw prawnych

Pañskiego pisma naruszaj¹ce-

go - moim zdaniem - Konstytu-
cjê RP, wszelkie dobre zwycza-

je i bêd¹cego ze wszech miar
nieobyczajnym, a ponadto in-

geruj¹cego w z³ej wierze w pro-

blematykê pó³nocnopraskich
placówek, o których Pan na

Komisji Edukacji mówi³, ¿e s¹
autonomiczne.

W przeciwnym wypadku wzy-
wam Pana o podanie siê do

dymisji.

  A tak a propos,  by przeci¹æ
wszelkie spekulacje w tej spra-

wie poradŸcie mi Drodzy Czy-
telnicy Nowej Gazety Pra-

skiej. Czy odwo³aæ siê bezpo-

œrednio do zapisów konstytucyj-
nych i podj¹æ starania o rozpi-

sanie Referendum na Pradze
Pó³noc w sprawie opieki sto-

matologicznej w pó³nocnopra-

skich placówkach oœwiato-
wych?.

Je¿eli tak,  to pytanie, które
warto by zadaæ, moim zdaniem,

powinno brzmieæ:

 “Czy w pó³nocnopraskich

placówkach oœwiatowych winna
byæ prowadzona bezp³atna

opieka stomatologiczna

uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjów?”

Wszelkie sugestie w tej spra-
wie maj¹c œwiadomoœæ kosz-

tów tej inicjatywy proszê kie-
rowaæ do samorz¹dowego biu-

ra SLD Plac Hallera 5 lokal 1a

- telefon i fax. 670 02 20.

Wszystkim Czytelnikom

chcia³bym wyraŸnie jeszcze raz
powiedzieæ, ¿e dzia³ania nasze

- mam na myœli dzielnicowy klub
radnych SLD i moje - s¹ podyk-

towane wy³¹cznie trosk¹ o in-

teres publiczny.

Zarz¹dowi dzielnicy chcê

przypomnieæ, ¿e nasze dzia³a-

XERO
ul. Okrzei 23
tel. 670-15-56

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

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

Burmistrz Sipiera prowadzi œledztwo!
nia nie s¹ niezgodne z prawem,
ale wrêcz wysoko oceniane
przez opiniê publiczn¹. W ostat-
nim rankingu dzielnic, w którym
Praga Pó³noc ku mojemu tak-
¿e mi³emu zdziwieniu w ci¹gu
ostatnich dwóch lat awansowa-
³a w ocenie Gazety Wyborczej
z 15 na 5 miejsce, wymieniona
jest tak¿e Dzielnica Bielany, któ-
ra zwyciê¿y³a w kategorii edu-
kacja min za to, ¿e  “ W ponad

po³owie szkó³ s¹ te¿ gabinety
dentystyczne. Uczniowie maj¹

zagwarantowane m.in. bezp³at-

ne przegl¹dy i lakowanie zêbów
(ewenement).” – pisze Gazeta
Wyborcza Sto³eczna z 21 paŸ-
dziernika strona 8.

Czyli mo¿na jak siê chce, bo
¿adne przepisy prawne tego nie
zabraniaj¹ otoczyæ bezp³atn¹
opiek¹ stomatologiczn¹
uczniów – w³adze Bielan tego
chc¹.

Na Pradze Pó³noc gabine-

ty stomatologiczne s¹ prak-
tycznie we wszystkich pla-

cówkach szkó³ podstawo-

wych i gimnazjów – w³adze
Pragi Pó³noc nie chc¹ otoczyæ
bezp³atn¹ opiek¹ stomatolo-
giczn¹ uczniów. Pytanie, dla-

czego pozostaje bez odpo-

wiedzi. Mo¿e znaj¹ je popiera-
j¹cy zarz¹d dzielnicy radni PiS,
PO, Wspólnoty Samorz¹dowej
i LPR?

Byæ mo¿e siê mylimy, a dzie-
ci powinny byæ szczerbate lub
ich rodzice ponosiæ wysokie
koszty prywatnych us³ug?

Byæ mo¿e istniej¹ce gabine-
ty trzeba zamkn¹æ lub sprywa-
tyzowaæ zapominaj¹c o celu,
dla którego zosta³y utworzone?

Publiczna s³u¿ba zdrowia jest
bowiem nadal pod tym wzglê-
dem niewydolna, nad czym g³ê-
boko ubolewam.

Próba podniesienia tego te-
matu na Komisji Edukacji skoñ-
czy³a siê niepowodzeniem. Pró-
ba wywarcia nacisku na zarz¹d
dzielnicy poprzez odwo³anie siê
do opinii publicznej czêœci
cz³onków Komisji Edukacji
skoñczy³a siê odwo³aniem jej
przewodnicz¹cej Anny Jurczyñ-
skiej i œledztwem burmistrza
Sipiery w sprawie.

Podjête restrykcje przez rz¹-
dz¹c¹ koalicjê PiS, PO i Wspól-
notê Samorz¹dow¹ nie rozwi¹-
zuj¹ problemu gabinetów sto-
matologicznych. Nie damy siê
bowiem wci¹gn¹æ w tematy za-
stêpcze. Temat g³ówny, czyli
fakt ¿e od wrzeœnia nie ma

bezp³atnej opieki stomatolo-
gicznej w pó³nocnopraskich

placówkach oœwiatowych

pozostaje faktem.

PS I. Co sta³o siê ze sto³ów-
kami w praskich szko³ach?. Jak
pamiêtam by³y praktycznie we
wszystkich placówkach. Gaze-
ta Wyborcza w swoim rankingu
pisze “ Najbardziej brakuje ich
na Pradze Pó³noc...”

PS II. Panie Burmistrzu, ile
kolejnych osób 31 listopada
utraci pracê w Urzêdzie Dziel-
nicy Praga Pó³noc i jednostkach
organizacyjnych miasta na Pra-
dze Pó³noc a ilu krewnych rad-

nych j¹ ma?

PS III. Kiedy wreszcie zosta-
nie uruchomiona sala sportowa
w Szkole Podstawowej Nr 30
przy ulicy Kawêczyñskiej 2?

Radny Województwa

    Ireneusz Tondera

PLASTYCZNA:

- zajêcia graficzne dla dzieci od
9 lat: poniedzia³ki godz. 16.30

- warsztaty rysunku i malarstwa
dla dzieci starszych i m³odzie¿y:
czwartek godz. 18.00

- warsztaty plastyczne dla gim-
nazjalistów, licealistów i star-
szych: poniedzia³ki godz. 18.30 i

pi¹tki godz. 16.30

- tkactwo artystyczne (gobelin i
tkanina eksperymentalna): wtor-

ki godz. 18.00

TEATRALNA:

- zajêcia recytatorsko-teatralne:

poniedzia³ki i czwartki godz. 16.00

- teatr przedmiotu: wtorki i pi¹t-
ki godz. 17.30

- teatr pantomimy: poniedzia³ki

godz. 16.30

MUZYCZNA:

- nauka gry na gitarze: wtorki i

pi¹tki (godziny ustalane indywidu-
alnie)

- nauka gry na keyboardach:

zaprasza dzieci i m³odzie¿

 do udzia³u w pracowniach:

ul. D¹browszczaków 2

tel. 618 41 51,  618 51 80

poniedzia³ki, œrody i pi¹tki (godzi-
ny ustalane indywidualnie)

- nauka gry na pianinie: œrody

(godziny ustalane indywidualnie)

FOTOGRAFII CYFROWEJ:

- zajêcia w œrody o godz. 15.30

JÊZYKOWEJ:

- angielski dla dzieci szkolnych,
pocz¹tkuj¹cych: poniedzia³ki i
œrody godz. 17.

- angielski dla dzieci (kontynu-
acja): poniedzia³ki i œrody godz.
17.

- jêzyk rosyjski (wszystkie pozio-
my) dni i godziny do ustalenia

oraz do udzia³u w sta³ych

cyklach programowych

Praska Szko³a Literatury po
kierunkiem pisarza Marka £awry-

nowicza. W programie: warszta-
ty, analiza najwybitniejszych dzie³
œwiatowej literatury i spotkania z

wybitnymi przedstawicielami pol-
skiej literatury wspó³czesnej   za-

jêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ so-
botê  od godz. 10.

Od ostatniego wydania NGP
na Pradze Pó³noc w odstêpie
trzech dni odby³y siê dwie se-
sje rady dzielnicy. Pierwsza z
nich, 4 listopada, by³a wynikiem
poprzednich decyzji rady o zor-
ganizowaniu uroczystych ob-
chodów 209 rocznicy Rzezi
Pragi. Sama sesja, przypomina-
j¹ca szkolne akademie, odby³a
siê w budynku Szko³y Muzycz-
nej na Kawêczyñskiej. Na uwa-
gê zas³ugiwa³o jedynie wyst¹-
pienie profesora Marka Droz-
dowskiego o przebiegu samych
wydarzeñ z okresu Insurekcji
Koœciuszkowskiej. Profesor za-
proponowa³, aby rocznica zwy-
ciêskiej bitwy pod Warszaw¹ z
tej epoki, czyli dzieñ 17 kwiet-
nia sta³a siê œwiêtem Warsza-
wy. £adnym akcentem by³y rów-
nie¿ wystêpy m³odzie¿y pra-
skich szkó³, niestety przy obec-
noœci prezydium rady na sce-
nie, co powodowa³o pewn¹ dys-
harmoniê.

Druga sesja mia³a byæ ju¿
spotkaniem merytorycznym.
Rozpoczê³a siê od zmian w po-
rz¹dku obrad. Zarz¹d dzielnicy
wycofa³ dwa projekty uchwa³ w
sprawie systemu p³atnego par-
kowania niestrze¿onego. Rad-
ni opozycyjnego SLD wnieœli
pod obrady punkty dotycz¹ce
przyjêcia przez radê z³o¿onych
rezygnacji z funkcji wiceprze-
wodnicz¹cej rady dzielnicy Ma-
rii Tondera i przewodnicz¹cego
komisji inwestycji i ³adu prze-
strzennego Zbigniewa Johne, a
tak¿e poddaniu pod kontrolê
komisji rewizyjnej rady dzielni-
cy przyczyn niewykonania re-
montu kamienicy przy ulicy Z¹b-
kowskiej 11.

W kilkunastopunktowym po-
rz¹dku obrad przewa¿a³y spra-
wy bud¿etowe. W³aœciwie od
pierwszego punktu zaczê³y siê

Dwie sesjeDwie sesjeDwie sesjeDwie sesjeDwie sesje

dokoñczenie ze str. 1

wzajemne utarczki, rozpoczête
odczytaniem apelu rz¹dz¹cej
koalicji przeciwko radnym SLD
i ich zamiarze wycofania siê z
pe³nienia funkcji w radzie. Po-
miêdzy utarczki radnych da³ siê
wmanewrowaæ burmistrz dziel-
nicy Robert Sosnowski.

Radni SLD ostentacyjnie
wstrzymywali siê od g³osu przy
g³osowaniach bud¿etowych ar-
gumentuj¹c, ¿e radnym dzielni-
cy przedstawiono pod obrady
ponownie te same wnioski za-
rz¹du, które na poprzednich
sesjach rada dzielnicy przeg³o-
sowa³a, natomiast jej propozy-
cje nie znalaz³y uznania u pre-
zydenta Warszawy.

Burzê wywo³a³ projekt
uchwa³y w sprawie korekty wy-
datków w Dzielnicowym Domu
Kultury Praga. W ocenie opo-
zycji zarz¹d dzielnicy zapropo-
nowa³ radzie dzielnicy wprowa-
dzenie w b³¹d prezydenta mia-
sta i Radê Warszawy, by te za-
akceptowa³y ex post dokonany
wydatek. Chodzi o zakup samo-
chodu Peugot Partner za 68
000 z³. Auto fizycznie ju¿ jest, a
teraz dopiero pod ten zakup
zmienia siê bud¿et - mówi³ rad-
ny Zbigniew Johne. Zada³ te¿
pytanie, na jakiej podstawie
dyrektor Dzielnicowego Domu
Kultury Praga rozpocz¹³, prze-
prowadzi³ i zakoñczy³ postêpo-
wanie przetargowe na zakup
samochodu, nie maj¹c zabez-
pieczonych œrodków w planie
finansowym na wydatki maj¹t-
kowe. Mimo tych zastrze¿eñ
rada wiêkszoœci¹ g³osów rad-
nych PiS, PO i Wspólnoty Sa-
morz¹dowej uchwa³y bud¿eto-
we przeforsowa³a.

 Koñcówka sesji by³a jeszcze
bardziej chaotyczna ni¿ jej po-
cz¹tek. Rada pogubi³a siê zu-
pe³nie. Przyjêto rezygnacjê

Marii Tondera i zlecono kontro-
lê remontu, a w³aœciwie jego
braku, kamienicy przy Z¹bkow-
skiej 11. Nie przyjêto jednak re-
zygnacji radnego Johne, który
nieco zdziwiony obrotem spra-
wy przekaza³ pe³nienie obo-
wi¹zków wiceprzewodnicz¹ce-
mu komisji radnemu Miodu-
szewskiemu podtrzymuj¹c swo-
je stanowisko w sprawie rezy-
gnacji. Pomiesza³y siê punkty
porz¹dku obrad, gdzie informa-
cje o swoich pracach przedsta-
wia³ zarz¹d z wolnymi wnioska-
mi, zapytaniami i interpelacja-
mi. Pogubi³a siê prowadz¹ca
obrady, bêd¹ca myœlami chyba
przy kolejnej uroczystoœci w
nowo powo³anym Zespole
Szkó³ Nr 45 tak dalece, ¿e bur-
mistrz Sosnowski zacz¹³ sobie
sam udzielaæ g³osu, publicznie
zabraniaæ konsultacji z radc¹
prawnym radnemu Jakubow-
skiemu. Prezydium rady konsul-
tuj¹c siê pomiêdzy sob¹ zapo-
mnia³o zas³oniæ mikrofon, dziê-
ki czemu sala us³ysza³a, ¿e rad-
ny “Jakubowski siê wypi¹³”.

Punktualnie przed 13, tak aby
zd¹¿yæ na spotkanie do szko³y,
radni zakoñczyli swoje obrady.

                                         dCh

O akcji ,,Szko³a z klas¹” do-
wiedzieliœmy siê w maju 2002
roku. Wówczas jeszcze nie by-
liœmy pewni, czy weŸmiemy w
niej udzia³. Decyzja zosta³a
podjêta w czerwcu 2002 roku,
na ostatnim posiedzeniu rady
pedagogicznej, zaœ w sierpniu
zatwierdzono propozycjê.

To by³a dla nas wielka nie-
wiadoma, jakieœ nowe wyzwa-
nie, któremu  jednak postano-
wiliœmy sprostaæ. Wielokrotnie
jednak zadawaliœmy sobie py-
tanie, czy damy radê? Nieste-
ty, nikt z nas nie potrafi³ udzie-
liæ jednoznacznej, twierdz¹cej
odpowiedzi, a tylko o tak¹ nam
przecie¿ chodzi³o. Byliœmy jed-
n¹ z wielu szkó³ podstawo-
wych, która przyst¹pi³a do tej
akcji w I edycji. Sukcesem mia³
byæ uzyskany tytu³ ,”Szko³a z
klas¹”, a warunkiem zaliczenie
szeœciu zadañ, które wybrali-
œmy spoœród trzydziestu za-
mieszczonych w ,,Przewodni-
ku...”Trzeba przyznaæ, ¿e nie
by³y ³atwe. Wymaga³y wspó-
³pracy ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej, czyli nauczycieli,
uczniów i rodziców.

Mimo wszystko postanowili-
œmy udowodniæ, ¿e nasza pod-
stawówka, o której zwykle mó-
wimy - osiemdziesi¹ta czwar-
ta - w codziennym ¿yciu sto-
suje szeœæ zasad ,,Szko³y z
klas¹”. Ka¿dego dnia dobrze
uczy, nawet tego, który nie
bardzo chce..., sprawiedliwie
ocenia, informuj¹c za co...,
uczy myœleæ i rozumieæ
œwiat..., rozwija spo³ecznie i
uczy wra¿liwoœci..., pomaga
uwierzyæ w siebie tak, by ka¿-
dy mia³ poczucie w³asnej war-
toœci..., przygotowuje do przy-
sz³oœci, pokazuj¹c równie¿
œwiat kultury...

„Szko³a z klas¹”
 - ten tytu³ ju¿ mamy!

Przez ca³y miniony rok
szkolny ciê¿ko pracuj¹c poka-
zaliœmy, ¿e osiemdziesi¹t¹
czwart¹ staæ na to, by by³a
jeszcze lepsza ni¿ jest. Spra-
wozdania z realizacji zadañ
trafia³y do recenzenta, a ten
ocenia³ nasz wysi³ek i trud.
Kiedy sprawozdanie zosta³o
zaliczone i nie wymaga³o po-
prawek, ogarnia³a nas ogrom-
na radoœæ. Gorzej, gdy nale¿a-
³o dokonaæ korekty - wi¹za³o
siê to z kolejnymi godzinami
pracy nad danym zagadnie-
niem. Ale musimy przyznaæ, ¿e
by³o warto. Nie ¿a³ujemy, ¿e
wziêliœmy w tej akcji udzia³. Je-
steœmy dumni ze swych osi¹-
gniêæ.

W paŸdzierniku otrzymali-
œmy tytu³! Szko³a Podstawowa
nr 84 im Waleriana £ukasiñ-
skiego w Warszawie jest ,,
Szko³¹ z klas¹”. Chocia¿ nie
zostaliœmy wylosowani na spo-
tkanie z prezydentem Aleksan-
drem Kwaœniewskim, a dyplom
otrzymaliœmy poczt¹, to i tak
jesteœmy szczêœliwi, ¿e uda³o
nam siê osi¹gn¹æ tak wiele, ¿e
odnieœliœmy sukces jako jedni
z pierwszych uczestnicz¹cych
w tej akcji!

Na tym jednak nie poprze-
staliœmy. Bierzemy udzia³ w
programie ,,Akademia Szko³y
z klas¹”. Mamy nadziejê ¿e
nam siê uda! Przecie¿ ju¿ raz
udowodniliœmy, ¿e w naszej
szkole pracuj¹ ludzie otwarci
na wszelkie nowoœci, gotowi
podejmowaæ nowe wyzwania,
by tylko osi¹gn¹æ sukces i le-
piej uczyæ. A to jest przecie¿
najwa¿niejsze!

Nad ca³¹ akcj¹ czuwa³y na-
uczycielki Izabela Pyœk i Do-
rota Urbañska, które tê infor-
macjê nam przekaza³y.

Przyjmujemy zg³oszenia osób niepe³nosprawnych

z terenu Dzielnicy Warszawa Praga - Pó³noc

do udzia³u w przygotowaniu programu

zajêæ warsztatowych w ramach

„TERAPI PRZEZ SZTUKÊ”

Zg³oszenia pod numer tel. 618-41-51 w. 105 lub

osobiœcie we wtorki i czwartki w godz. 12-20.
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- Czy w programie Inicjaty-

wy dla Polski znajd¹ siê in-

strumenty dla realizacji idei
samorz¹dnoœci lokalnej?

- Inicjatywa dla Polski napi-
sa³a program w 3 czêœciach.
Najpierw wyszliœmy z progra-
mem gospodarczym. Drug¹
czêœci¹ jest program spo³ecz-
ny, czyli ochrona zdrowia, edu-
kacja, oœwiata, pomoc spo³ecz-
na. Trzecia czêœæ to sprawy pu-
bliczne: wojsko, sprawiedliwoœæ
i samorz¹dnoœæ. Samorz¹dom
poœwiêcona bêdzie specjalna
czêœæ. Reforma administracji
samorz¹dowej, terytorialnej
spowodowa³a przesuniêcie
ogromnej iloœci obowi¹zków do
samorz¹dów; za obowi¹zkami
nie id¹ jednak pieni¹dze. To
podstawowy mankament refor-
my, sk¹din¹d przyzwoicie prze-
prowadzonej. Jej s³abym punk-
tem jest brak pieniêdzy na za-
dania w³asne.

- Czy Inicjatywa dla Polski
mog³aby tu zaproponowaæ

konkretne rozwi¹zania?

- Proponowane przez nas in-
strumenty s¹ nastêpuj¹ce:
pierwszy to zmiana proporcji
pieniêdzy, które samorz¹d po-
biera sam. Jednym z elemen-
tów naszego programu jest
wprowadzenie podatku od nie-
ruchomoœci, liczonego od war-
toœci, a nie od wielkoœci, czyli
podatku katastralnego. ¯eby
wprowadziæ ten podatek, tylko
od gruntów, nie od budynków –
trzeba dwóch lat. Do tego nie
jesteœmy jeszcze przygotowa-
ni . Ten podatek p³aci³yby za-
równo osoby fizyczne, jak
przedsiêbiorstwa. Wynosi³by on
nie wiêcej jak 1% wartoœci w
skali roku  i w ca³oœci musia³by
byæ p³acony samorz¹dom (tak
jest na ca³ym œwiecie). Bardzo
aktywizowa³oby to inicjatywê in-
westycyjn¹ samorz¹dów. Po
drugie: trzeba d¹¿yæ do tego, by
podatek od przedsiêbiorstw,
czyli CIT, równie¿ by³ skierowa-
ny do samorz¹dów. Bezpoœred-
ni pobór podatku jest trudny, bo
mamy bardzo ró¿nie przygoto-
wane do tego problemu gminy.
Przedsiêbiorstwa s¹ zlokalizo-
wane tak, ¿e np. region poznañ-
ski wzi¹³by wiêcej ni¿ do tej
pory, a np. ³om¿yñski czy z Pol-
ski wschodniej wzi¹³by mniej.
Musia³by istnieæ system dop³at,
który jest o tyle trudny, ¿e i tak
musia³by przechodziæ przez
“kasê centraln¹”. Nale¿y d¹¿yæ,
krok po kroku, do systemu, w
którym bezpoœredni pobór po-
datku od przedsiêbiorstw s³u¿y-
³by samorz¹dom – ale nie od
razu i nie w sposób rewolucyj-
ny. To drugie narzêdzie, d³ugo-
falowe. Trzecie narzêdzie -
“spuszczenie” do samorz¹dów
pomocniczych wiêkszych kom-
petencji, a zatem i pieniêdzy.
Samorz¹dy pomocnicze dosta-
j¹ coraz wiêcej kompetencji,
maj¹ coraz wiêcej œwiat³ych lu-

14 czerwca br. w Poznaniu utworzona zosta³a

Inicjatywa dla Polski – partia, która zapowiada
przeprowadzenie realistycznego, nie³atwego,

koniecznego programu zmian politycznych,

spo³ecznych i gospodarczych, opartego o zasadê
patriotyzmu gospodarczego, praworz¹dnoœci, etyki
chrzeœcijañskiej.

O niektórych aspektach programu Inicjatywy dla
Polski rozmawiamy z jej przewodnicz¹c¹,

prof. Aldon¹ Kamela-Sowiñsk¹.

dzi, chc¹cych dzia³aæ. Wiem, ¿e
np. w bud¿ecie miasta Pozna-
nia œrodki na ich dzia³anie s¹
œladowe. Samorz¹dnoœæ od
samego do³u, najprawdziwsza,
musi te¿ mieæ zaplecze w po-
staci pieni¹dza oraz – co naj-
mniej – lokalu, mo¿liwoœci u¿yt-
kowania lub wskazywania ob-
szarów, na których mo¿na pod-
j¹æ dzia³ania o charakterze pa-
ragospodarczym, typu ogródki
jordanowskie, boiska. Lokaliza-
cja musi byæ dana od “góry”, by
ten samorz¹d mia³  mo¿liwoœæ
aktywizacji. Tego nie ma.

- Co  w takim razie mo¿na
zaproponowaæ  œrodowiskom

lokalnym?

- Tu postulujê wprowadzenie
zdrowych mechanizmów dawa-
nia obywatelom szansy dzia³a-
nia na w³asnym terenie, w³aœnie
przez samorz¹dy pomocnicze.
Nie uda siê tego przeprowadziæ
bez wspó³dzia³ania z samorz¹-
dem miasta. Podsumowuj¹c:
Inicjatywa dla Polski proponuje
3 g³ówne mechanizmy: dwa fi-
nansowe i samorz¹dowo-ope-
racyjny.

-  Wasz program maj¹ reali-

zowaæ ludzie rzetelni, uczci-

wi, odpowiedzialni, profesjo-
nalni, bezinteresownie zaan-

ga¿owani w sprawy publicz-
ne. Sk¹d ich Pani weŸmie?

- Gdybym nie by³a przekona-
na, gdybym nie wiedzia³a, ¿e
Polacy z natury s¹ normalnymi,
zdrowymi, uczciwymi ludŸmi, to
bym nigdy nie podjê³a dzia³al-
noœci politycznej. Je¿d¿ê po
ca³ej Polsce, od Nysy do Go-
³dapi,  przez Ciechocinek, Ry-
pin, W¹brzeŸno, Jaworzno,
Chorzów, Zabrze... Na moje
spotkania przychodz¹ normal-
ni, fajni Polacy, którzy bardzo,
bardzo têskni¹ za normalnym
pañstwem.  Z takimi ludŸmi
chcê wspó³pracowaæ. Prawd¹
jest, ¿e dziœ “góra” polityczna,
ludzie z pierwszych stron gazet,
pokazuj¹ obywatelom z³¹ dro-
gê. Mo¿na by pomyœleæ, ¿e nie
ma uczciwych Polaków. A na-
prawdê du¿o jest œwietnych.
Poza tym: do rz¹dzenia trzeba
140 osób w rz¹dzie, 230 w par-
lamencie (by by³a wiêkszoœæ),
10 tysiêcy do obs³ugi ca³ego
kraju. Dlatego w Inicjatywie dla
Polski nie ma ludzi, którzy s¹
zawodowymi politykami. To s¹
ludzie z samorz¹dów terytorial-
nych, spo³ecznicy. Wœród nich
jest bardzo du¿o np. lekarzy -
chc¹cych coœ zmieniæ. Oni mó-
wi¹: my dajemy czas, serce;
system jednak jest tak z³y, ¿e
wszyscy jesteœmy postawieni
pod œcian¹. Oni nie chc¹ pono-
siæ zbiorowej odpowiedzialnoœci
za system  opieki zdrowotnej,
sprzyjaj¹cy korupcji i ³apów-
kom. Przychodz¹ do mnie i
mówi¹: my chcemy to zmieniæ.
Kolejna grupa, nie ska¿ona z³¹
polityk¹  - to m³odzie¿. Wielu
m³odych ludzi, maj¹c alternaty-

wê: zostaæ we w³asnym kraju i
zrobiæ wszystko, jak mo¿na,
najlepiej, albo spakowaæ siê i
wyjechaæ – wybiera Polskê jako
swoje miejsce na ziemi. Ja, ka¿-
d¹ komórk¹ mego cia³a jestem
przekonana, ¿e jest mnóstwo
uczciwych Polaków; trzeba tyl-
ko pozytywnych kryteriów do-
boru do polityki.

- Jakie doœwiadczenia z
pracy na stanowisku ministra

wykorzysta Pani w Inicjatywie
dla Polski?

-  Cztery lata w rz¹dzie da³y
mi bezcenne doœwiadczenia.
Wielu problemom siê przyjrza-
³am i przeanalizowa³am. Bra-
³am udzia³ w podejmowaniu
decyzji, w systemie uprawiania
w³adzy bezpoœredniej. To nie
jest tak, ¿e mo¿na siê tego na-
uczyæ z ksi¹¿ki. Ekonomii uczy-
my siê z ksi¹¿ek, gospodarki z
¿ycia. Tak jak polityki na stu-
diach, uprawiania w³adzy nie
mo¿na siê nauczyæ: jak koope-
rowaæ miêdzy ministerstwem,
Sejmem, klubami poselskimi,
grupami interesów czy grupami
a zwi¹zkami zawodowymi.
Praktyczne uprawianie w³adzy
i znajomoœæ mechanizmów jest
bezcenna. Bez takich doœwiad-
czeñ  ¿aden polityk nie powinien
myœleæ o tworzeniu struktury
w³adzy.

-  Z czym kojarzy siê Pani

Praga?

- Stara Praga to w³aœciwie je-
dyna dzielnica w Warszawie,
której nie zniszczono w takim
stopniu, jak pozosta³¹ czêœæ
Warszawy. Tutaj pozosta³ klimat
starej Warszawy, swoisty jêzyk,
nastrój. Dobrze, ¿e dba siê o jej
unowoczeœnienie, zachowuj¹c
odpowiedni kszta³t architekto-
niczny, jest te¿ sporo zabytków,
tylko mo¿e zbyt ma³o ekspono-
wanych. Praga to te¿ Saska
Kêpa, nowe osiedla, ale te¿ nie-
wykorzystane nadbrze¿e Wis³y
z widokiem na Stare Miasto.
Trzeba to wykorzystaæ. Praga –
to tak¿e  – a nawet przede
wszystkim – ludzie. Mieszkañ-
cy tej dzielnicy. Mam nadziejê,
¿e wielu z nich – tych, którym
bliska jest ich ma³a ojczyzna –
bêdzie chcia³o siê w³¹czyæ w
dzia³ania Inicjatywy dla Polski i
poruszyæ na szerszym forum
sprawy  – np. zwi¹zane z Pra-
g¹.

 Zapraszam do biura nasze-
go ugrupowania w Warsza-

wie, Al. 3 Maja 2 lokal 38. Mo¿-

na siê tak¿e kontaktowaæ te-
lefonicznie – od poniedzia³ku

do pi¹tku – w godzinach od
10.00 – 17.00 tel. 622-90-20.

Rozmawia³a Zofia Kochan

GROTA SOLNO - JODOWA

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33
Rezerwacja pod numerem telefonu (22) 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 800-2000

sob. od godz. 800 do 1500

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

Na œwiecie jest wielu bada-
czy fenomenu kryszta³owych
czaszek. Jednym z nich jest
Joshua Shapiro wraz z ¿on¹
Daisy. Od lat zajmuj¹ siê oni
czaszkami, je¿d¿¹ z nimi po
œwiecie wykonuj¹c zabiegi lecz-
nicze. Joshua mówi: Zafascy-

nowa³y mnie czaszki, ich tajem-
nica. Ci¹gle mam dziêki nim

nowe informacje. Je¿d¿ê po

œwiecie razem z Daisy, moj¹
¿on¹ i wszêdzie tam, gdzie je-

steœmy pokazujemy czaszki i
medytujemy z ludŸmi, którzy do

nas przychodz¹, z przes³aniem

pokoju. Przyjmujemy te¿ na za-
biegi lecznicze, w trakcie któ-

rych pomagamy w wyzdrowie-
niu z wielu chorób. W czasz-

kach zakodowana jest wiedza

wielu wieków, wielu mistrzów i
miejsc mocy, dziêki której doko-

nywane jest uzdrowienie cho-
rych osób. Ka¿dy zabieg z

czaszkami jest inny, ka¿dy ina-

czej reaguje.

Maciej Trojanowski z progra-
mu “Nie do wiary” w TVN, który
zaprosi³ do Polski Joshua i Da-
isy uczestniczy we wszystkich
sesjach leczniczych i obserwu-
je jak niesamowite efekty przy-
nosi dzia³anie czaszek.

Joshua i Daisy bêd¹ uzdra-

wiali w Warszawie od 20-22 li-
stopada. Indywidualna sesja

z czaszkami trwa oko³o 30-40
minut. Na sesjê mo¿na rów-

nie¿ przynieœæ ze sob¹ krysz-

Zapytaj czaszki

ta³ górski, który zostanie za-

kodowany energi¹ czaszek.

W Centrum Terapii i Masa¿u
w Warszawie, gdzie bêd¹ siê
odbywa³y sesje lecznicze z
czaszkami mo¿na równie¿ sko-
rzystaæ z wielu porad i zabiegów
leczniczych, a tak¿e seansów
jasnowidzenia i wró¿enia z kart
symbolicznych, albowiem przyj-
muj¹ tam: Acharya Udaya Dev
– lekarz medycyny akademic-
kiej i ayurvedyjskiej, Dash – re-
habilitant, masa¿ysta i bioener-
goterapeuta, Donata Trapkow-
ska – mistrz bioenergoterapii
oraz konchowania i œwiecowa-
nia uszu, specjalista feng-shui i
astrologii chiñskiej, Marek Bu-
bella – bioenergoterapeuta,
egzorcysta, Yeshi Lhosar – le-
karz medycyny akademickiej i
tybetañskiej, dr n. med. Jerzy
Golañski – chirurg, urolog, spe-
cjalista akupunktury, W³odzi-
mierz £agodzki – bioenergote-
rapeuta, masa¿ysta, yoga,
Anna Romanowska – masa-
¿ystka, bioenergoterapeuta,
Lakszman Kandel – astrologia
hinduska, feng-shui wg technik
hinduskich, pud¿e, Aneta
Szymczak – doradztwo ¿ycio-
we, Jerzy K¹ca – bioenergote-
rapeuta, Dorota Radomska –
jasnowidzenie, doradztwo na
podstawie kart symbolicznych,
Maria Czubak – bioenergotera-
pia, Ewa Waluk – psycholog kli-
niczny, mediator rodzinny,

!

zaprasza

tu znajdziesz atrakcyjny prezent dla ka¿dego

ogromny wybór artyku³ów dekoracyjnych i u¿ytkowych

bardzo niskie ceny

oferujemy równie¿ fachowe doradztwo w aran¿acji wnêtrz
�

�

�

�

Plac Hallera 5, tel. 818-51-07

nowo otwarta

Dom Kultury „PRAGA”

ul. D¹browszczaków 2

tel. 618 41 5

zaprasza

17 listopada

o godz. 17.30
(poniedzia³ek)

dzieci w wieku

przedszkolnym na

Bal Krasnoludków
Wstêp wolny

ZAK£AD

SZKLARSKO

RAMIARSKI
♦♦♦♦♦      oprawa obrazów
♦♦♦♦♦      lustra
♦♦♦♦♦      szlifowanie szk³a
♦♦♦♦♦      szklenie okien
ul. Brechta 9

(przy pl. Hallera)
tel./fax 619-72-08

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

Wiele lat temu ca³y œwiat obieg³a informacja o niezwyk³ym
znalezisku w Ameryce Po³udniowej – kryszta³owych czasz-

kach. Przeprowadzono badania i stwierdzono, ¿e czaszki te

pochodz¹ sprzed wielu wieków, ¿e maj¹ niezwyk³¹ moc, a na
dodatek nie mog³y byæ wykonane przez cz³owieka na ówcze-

snym poziomie technicznym. Nawet w pracowniach Hewlett
Packard, w których przeprowadzono badania czaszek stwier-

dzono, ¿e tak¿e na obecnym poziomie technicznym wykona-

nie tak precyzyjne by³oby niemo¿liwe i zajê³oby wiele czasu.

Inicjatywa dla Polski

astropsycholog, astrolog, Tatia-
na Zagajewa – terapeuta, ba-
dania metod¹ Voll`a, ekspres
kontrola Fleet test – szybka (1,5
min.) diagnostyka stanu funk-
cjonowania organizmu, terapie
przeciwbólowe, Roman Skrzyp-
czak – terapeuta, instruktor
medytacji w Treningu Szamba-
li, Andrzej Za³êski – homeopa-
tia, Gra¿yna Heinrich – nume-
rolog, terapeuta, Bo¿ena Woj-
tysiak- Kuberska – jasnowidz,
bioenergoterapeuta.

 Wszyscy oni zapraszaj¹ na
Wró¿by Andrzejkowe

29 listopada
w godzinach 10-21.

Z tym numerem
Nowej Gazety Praskiej

na wszystkie zabiegi
w Centrum

10 procent zni¿ki.

Centrum mieœci siê przy
Placu Na Rozdro¿u 3 m. 6.

Informacje i zapisy na se-
sje uzdrawiania kryszta³o-

wymi czaszkami pod nume-
rem tel. 423-08-41, 423-95-79.
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Czarny króliczek o jedwabi-
stym po³ysku wyleguje siê na
plecach. Jego br¹zowy kolega
w skupieniu pogryza siano.
Obaj przyjechali z fermy zwie-
rz¹t miniaturowych  i maj¹ ro-
dowody i certyfikaty. Stado pa-
pu¿ek falistych weso³o szcze-
biocze, a za tafl¹ akwarium
swoje wdziêki i kolory prezen-
tuj¹przeró¿ne ryby: skalary,
mieczyki, pielêgnice, neony i
sumiki. £aciate œwinki morskie
œpi¹, a niezmordowany chomi-
czek peda³uje w swoim kó³ku.
Jesteœmy w sklepie zoologicz-
nym na ulicy Darwina 3A bli-
sko ronda Starzyñskiego. Miej-
scu, które mo¿na poleciæ przy-
jacio³om zwierz¹t. Trudno na-
pisaæ co tu jest, ³atwiej by³oby
powiedzieæ czego tu nie ma.

Na zaledwie 14 metrach w³a-
œcicielka,  Beata  Grzesiak ofe-
ruje szerok¹ gamê artyku³ów
potrzebnych naszym ulubieñ-
com. Ten sklep to wynik mojej
pasji - mówi pani Grzesiak. W
moim domu zawsze by³y zwie-
rzêta, dziœ te¿ mam dwa akwa-
ria i dwa psy, a hodowa³am rów-
nie¿ ¿ó³wie i kraby. ̄ eby kupiæ
dla nich jedzenie czy kosmety-
ki musia³am daleko jeŸdziæ. Po-
myœla³am, ¿e skoro ja mam taki
problem, to maj¹ go tak¿e inni
w³aœciciele. I wtedy, trzy lata
temu wpad³am na pomys³ osie-
dlowego sklepu zoologicznego.

Zainteresowa³ nas teren tzw.
blokowisk Bródna.  Trafiliœmy do
bardzo fajnej knajpki dlatego, ¿e
zaciekwi³ nas jeden ze szczy-
tów takiego wielopiêtrowca przy
Parku Bródnowskim - obity de-
chami.

Za drzwiami - klimat jak z in-
nej bajki. Wakacje, ciep³o, szum
morza. Jesteœmy we w³oskiej
knajpce Milano - a to przecie¿
ulica Wyszogrodzka!

Na karcie dañ obok w³oskich
potraw - tradycyjny œledzik, ta-
tar czy te¿ placek ziemniacza-
ny po zbójnicku - ceny te¿ przy-
stêpne.

Sympatyczne melodie zaczy-
na³ graæ zespó³, gdy ju¿ szyko-
waliœmy siê do wyjœcia.

Czy mo¿na siê tam dobrze
bawiæ na Andrzejkach, witaæ
Nowy Rok  prosimy o odpo-
wiedŸ naszych Czytelników.

Postanowiliœmy jako redakcja sprawdziæ, czy to prawda,

¿e osiedla dzielnicy Bia³o³êki i Targówka to przys³owiowe
sypialnie. Czy jest gdzie tanio zjeœæ i potañczyæ.

SprawdŸ czy to prawda?

Prosimy Czytelników o informacje
telefonicznie, internetem
lub tradycyjnym listem
o takich sympatycznych
miejscach.

                       Redakcja NGP

!

- Jakie zwierzêta mo¿na

kupiæ w „Mini zoo”?

- Mamy kanarka, który piêk-
nie œpiewa i papu¿ki faliste. Ro-
zellê bia³olic¹ i królewsk¹. Tê
ostatni¹ mo¿na nawet nauczyæ
mówiæ. S¹ chomiki i miniaturo-
we króliczki. Rybki, kraby, ¿ab-
ki i raki. ̄ ó³wie i  rzadko spoty-
kanego chomika roborowskie-
go. Wszystkie zwierzaczki s¹
oswojone, nie gryz¹, mo¿na je
spokojnie braæ na rêce i g³a-
skaæ. To wa¿ne, szczególnie
jeœli kupujemy je dla dzieci.
Chcia³am podkreœliæ, ¿e zanim
ktoœ kupi u mnie zwierzaka t³u-
maczê jakie dany gatunek ma
wymagania i co jest potrzebne
do jego karmienia i pielêgnacji.
Sporo wiem na ten temat, a
dodatkowo czêsto mam kon-
takt z wieloma hodowcami i sta-
le uzupe³niam swoje wiadomo-
œci.

- W co mo¿emy zaopatrzyæ

naszego pupilka w Pani skle-
pie?

- Profesjonalna karmê dla
psów i kotów, m.in. eukanuba i
royal canin, Hill`s , liczne prze-
k¹ski dla czworonogów, wita-
miny i od¿ywki. Mamy sporo
kosmetyków, tak¿e dla zwie-
rz¹t-alergików. Mo¿na u nas
wybraæ obró¿ki  i smycze, a
nawet ubranka dla mniejszych
psów. Siano dla królików, po-
chodz¹ce zreszt¹ z tej samej

fermy co króliki oraz pokarmy
dla chomików, œwinek mor-
skich i ptaków.  Zaopatrujemy
równie¿ wêdkarzy; oferujemy
przynêty, ¿ywe robaki i drobny
sprzêt (¿y³ki, haczyki). Sprze-
dajemy akwaria, tak¿e na spe-
cjalne zamówienie oraz filtry,
grza³ki i ¿yw¹ karmê dla rybek.
Klatki dla ptaków i wyposa¿e-
nie do nich. Zak³adamy i urz¹-
dzamy akwaria, tak¿e dla firm.

- Czy s¹ jakieœ nowoœci?

- Ca³y czas staram siê byæ
na bie¿¹co w tych sprawach.
Z nowych akcesoriów mam ae-
rozol, który nie tylko usuwa ka-
mieñ nazêbny, ale równie¿ li-
kwiduje przykry zapach z
pyszczka. Oprócz preparatów
do pielêgnacji oczu i uszu
mogê zaproponowaæ szczo-
teczkê do zêbów dla czworo-
nogów. W komplecie s¹ dwie:

jedna do masa¿u, druga do
mycia. Sprzedajê te¿ specyfik
odstraszaj¹cy zwierzaki ostrz¹-
ce sobie zêby i pazury na na-
szych meblach. Nie plami on
powierzchni, a poniewa¿ jest
wyprodukowany na bazie pio-
³unu nie szkodzi naszym pupil-
kom.

- Widzê tu „Kocie sprawy”,

czy oferuje pani tak¿e prasê?

- Tak, mam „Kocie sprawy”,
„Mojego psa”, i czasopisma
akwarystyczne. Sprzedajê te¿
poradniki dotycz¹ce hodowli, a
czasopismo „Cztery ³apy” mo¿-
na otrzymaæ bezp³atnie. Na ko-
niec powiem jeszcze o nowej
ciekawostce - to obró¿ka na
baterie, któr¹ na rzepy przycze-
pia siê do zwyk³ej obro¿y. Nie-
du¿e diody powoduj¹, ¿e pie-
ska widaæ w ciemnoœci.

 Rozmawia³a Ludmi³a Milc

MINI  ZOOMINI  ZOOMINI  ZOOMINI  ZOOMINI  ZOO  zaprasza
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Gdy w 1791 roku Król Stanis³aw
Poniatowski popar³ Konstytucjê 3
Maja i program naprawy Rzeczpo-
spolitej, nikt nie przypuszcza³, ¿e
za niespe³na rok zdradzi, przy³¹czy
siê do konfederacji targowickiej i
tym samym przejdzie na stronê Ro-
sjan. W 1793 roku Prusacy i Ro-
sjanie rozdarli Rzeczpospolit¹ –
Polakom zostawili jedynie niewiel-
k¹ czêœæ dawnego pañstwa.

 Wœród polskich patriotów po-
wziêto wówczas myœl uderzenia na
wojska zaborców. Planowano, ¿e
tym razem dziêki poparciu ca³ego
narodu uda siê pokonaæ i wyrzuciæ
z kraju Rosjan (ani ch³opi, ani
mieszczanie w wojnie w obronie
Konstytucji 3 maja nie stanêli po
stronie króla i nie chcieli walczyæ
przeciwko Rosjanom).

Tym razem mia³o byæ inaczej.
Tym razem nie by³o bowiem króla
powstrzymuj¹cego reformy. Tym
razem zmiany polityczne mia³y byæ
du¿o wiêksze ni¿ kilka lat wcze-
œniej.

W marcu 1794 roku garnizony
wojska polskiego buntowa³y siê
przeciwko zaborcom i ³¹czy³y w ar-
miê pod dowództwem genera³a Ta-
deusza Koœciuszki. Wódz ten – od
którego ca³e powstanie przyjê³o
miano Insurekcji Koœciuszkowskiej
– mia³ doœwiadczenie w walce cy-
wilów przeciwko ¿o³nierzom: wi-
dzia³, jak Amerykanie walcz¹c o
niepodleg³oœæ pobili Anglików, wi-
dzia³, jak Francuzi w obronie zdo-
byczy Rewolucji Francuskiej pobili
Austriaków, mia³ nadziejê, ¿e tak
jak we Francji i w Ameryce, tak i w
Polsce w obronie wolnoœci stan¹
wszyscy mê¿czyŸni zdolni do nosze-
nia broni.

Z pocz¹tku wszystko wskazywa-
³o na to, ¿e Koœciuszko mia³ racjê.
Z pomoc¹ ch³opskich kosynierów
wygrano bitwê pod Rac³awicami.
Dziêki zaanga¿owaniu warszawia-
ków wygnano Rosjan ze stolicy (a
przywódca mieszczan Jan Kiliñski
po dziœ dzieñ patrzy na miasto z po-
mnika).  Ch³opi i mieszczanie pol-
scy przy³¹czyli siê do szlachty. Po-
wstanie zaczê³o odnosiæ sukcesy.

Jednak nad Polsk¹ zebra³o siê zbyt
du¿o czarnych chmur – do walki
stanêli nie tylko Rosjanie, ale tak-
¿e Prusacy i Austriacy.

Jesieni¹ 1794 roku na Warsza-
wê maszerowa³a armia rosyjskiego
genera³a Aleksandra Wasiliewicza
Suworowa. Zobaczy³ on szansê za-
koñczenia powstania jeszcze zanim
nadejdzie zima. Postanowi³ zdobyæ
Warszawê.

Tymczasem na Pradze trwa³y
przygotowania do obrony. Warsza-
wa latem tamtego roku by³a ju¿ ata-
kowana, tak¿e mieszkañcy nie lê-
kali siê kolejnego oblê¿enia. Przy-
gotowywali siê do niego starannie.
Chocia¿ Praga by³a w tym czasie
odrêbnym miastem, wraz z Warsza-
w¹ opasana by³a wa³em ziemnym
usypanym w 1770 roku. Praska
czêœæ wa³u Lubomirskiego (nazwa-
nego tak od nazwiska jego pomy-
s³odawcy) mia³a ponad trzy kilome-
try d³ugoœci, ci¹gnê³a siê od dzisiej-
szego Mostu Gdañskiego, niczym
wspó³czesny nam wa³ kolejowy, a¿
po Grochów. Od po³udnia miasto
Praga oddzielone by³o bagnami i
rzeczu³kami od Saskiej Kêpy. Przez
ca³¹ jesieñ sypano szañce, kopano
rowy, spalono do cna le¿¹ce w polu
ostrza³u wsie – Kamionek, Gro-
chów, Targówek i Bródno…

209.rocznica Rzezi Pragi

Œwiêto
Niepodleg³oœci

Gdy w pocz¹tkach listopada Su-
worow i jego dwudziestoczteroty-
siêczna armia stanêli pod miastem
w fortyfikacjach Pragi, naprzeciw-
ko nich sta³o niespe³na dwadzieœcia
tysiêcy Polaków. Jednak w wiêkszo-
œci obroñcy byli to m³odzi i niedo-
œwiadczeni ¿o³nierze, a ich trzeci¹
czêœæ stanowili proœci mieszczanie
Pragi i Warszawy. Tymczasem po
drugiej stronie stanê³a armia zawo-
dowców, która niedawno zdoby³a
doskonale umocnion¹ twierdzê tu-
reck¹ Izmai³.

Przed œwitem 4 listopada 1794
roku Rosjanie ruszyli do szturmu.
Zaskoczyli polskich obroñców i b³y-
skawicznie wtargnêli na wa³y.
G³ówne uderzenie posz³o z pó³nocy
– wzd³u¿ Wis³y. Dotar³o do mostu
³¹cz¹cego obydwa brzegi i odciê³o
drogê odwrotu walcz¹cym jeszcze
wojskom i mieszkañcom Pragi. Po
czterech godzinach walki Praga
by³a zdobyta. Jak zachowywali siê
w  zdobytym mieœcie rosyjscy ¿o-
³nierze opisa³ przyby³y nastêpnego
dnia pruski oficer ³¹cznikowy:

Widok Pragi by³ okropny, ludzie
obojej p³ci, starcy i niemowlêta u
piersi matek pomordowane le¿a³y
na kupie krwi¹ zbroczone i obna¿o-
ne cia³a ¿o³nierzy, po³amane wozy,
pozabijane konie, psy, koty, nawet

œwinie. Tu i ówdzie drga³y jeszcze
cz³onki umieraj¹cych. Ca³e miasto
Praga sta³o w p³omieniach i w dy-
mie, a dachy zawala³y siê z trza-
skiem, któremu odpowiada³o prze-
raŸliwe wycie kozaków, kl¹twa roz-
juszonego ¿o³dactwa. Kupami le¿a-
³y krwi¹ zbroczone trupy zwyciê¿o-
nych [...] Nikt odt¹d nie odwa¿y³ siê
pokazaæ na Pradze, przyby³o
wprawdzie kilku chciwych zysku
¿ydów, ale tych kozacy zaraz po-
chwyciwszy za nogi ³bami t³ukli o
mur a¿ mózg wytrysn¹³, po czym
znalezione pieni¹dze dzielili miêdzy
siebie.

Jak raportowa³ po walce Suwo-

row: Rosjanie naliczyli cia³ polskich
13340, z mieszczan 4000 prze¿y³o
mo¿e 80. Straty polski by³y ogrom-
ne. Czemu zdobywcy zachowywali
siê w tak nieludzki sposób?

Otó¿ rzeŸ i mordy dokonywane
przez ¿o³dactwo by³y na rêkê rosyj-
skiemu dowódcy – w ten sposób
chcia³ zastraszyæ broni¹cych siê w
Warszawie dowódców powstania.
Uda³o mu siê – niespe³na dwa ty-
godnie póŸniej Polacy z³o¿yli broñ,
a Rzeczpospolita na wiele lat zni-
k³a z mapy Europy. Zdobywca i kat
Pragi zosta³ wynagrodzony tytu³em
feldmarsza³kowskim.

T. Paw³owski

Ten dzieñ wraz z mieszkañcami Targówka
uczciliœmy na Mszy Œwiêtej w koœciele Mat-
ki Boskiej Ró¿añcowej. Po mszy wszyscy
udali siê pod pomnik „Cudu nad Wis³¹” -
ufundowany przez mieszkañców Nowego
Bródna.

Miêdzy innymi w imieniu Towarzystwa
Przyjació³ Warszawy Oddzia³ Bródno kwiaty
sk³ada³y Regina G³uchowska i Krystyna Ba-
chanek.

Po po³udniu w katedrze œw. Floriana od-
by³ siê uroczysty koncert  orkiestry Sinfonia
Varsovia po³¹czony z wystêpem aktorów.

17 listopada o godz. 15
w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego

przy ul. D³ugiej 13/15
zostanie odprawiona Msza Œw.

w intencji
œp.

JERZEGO ŒLASKIEGO
Kawaleria Krzy¿a Srebrnego
Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari, ¿o³nierza Armii Krajowej i
Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawi-
s³oœæ”, Cz³onka Rady Naczel-
nej Œwiatowego Zwi¹zku ¯o-
³nierzy Armii Krajowej, Laureata
Dyplomu „Benemerenti” Ordy-
nariatu Polowego WP.
Zostanie równie¿ ods³oniêta i
poœwiêcona tablica Jego pa-
miêci.

Po uroczystoœci Oficyna Wy-
dawnicza Rytm organizuje  w
Klubie Ksiêgarza (Rynek Stare-
go Miasta 24/26) wieczór po-
œwiêcony twórczoœci Jerzego
Œlaskiego, m.in. promocji 2 wy-
dania ksi¹¿ki „Skrobów. Dzieje
obozu NKWD dla ¿o³nierzy AK
1944-1945”.

Zapraszamy ¿yczliwych
pamiêci Jerzego



8 nowa gazeta praska

Nad Niemnem
i nad Wis³¹

Park Praski. Jeden z najle-
piej pielêgnowanych ogrodów
naszej dzielnicy. 30 paŸdzier-
nika, godzina dwunasta. Wraz
z du¿¹ grup¹ osób oczekujê na
ods³oniêcie pomnika Elizy
Orzeszkowej. Pogoda nie do-
pisa³a. M¿y drobny deszcz. Po
chwili burmistrz Robert So-
snowski otwiera uroczystoœæ
wraz z £ucj¹ Grabowsk¹ pre-
zesk¹ Stowarzyszenia Grod-
nian im. Elizy Orzeszkowej (na
zdjêciu) dokonuj¹ aktu ods³o-
niêcia pomnika: po prostu
zdjêta zostaje wstêga o ¿ó³to-
czerwonych barwach Warsza-
wy. Krótkie i serdeczne prze-
mówienia. Wœród uczestni-
ków uroczystoœci wyró¿nia siê
grupa dawnych mieszkañców
Grodna, jak i korowód dzieci
ze Szko³y Podstawowej im. Eli-
zy Orzeszkowej na Targówku
wraz ze swymi wychowawca-
mi. Mamy zatem piêkny po-
mnik, który zosta³ przywróco-
ny do swej pierwotnej posta-
ci.

Na cokole pomnika popier-
sie pani Elizy. Uczesana we-
d³ug dawnej mody w tzw. ko-
czek. Widaæ górn¹ czêœæ gar-
deroby wzbogaconej modn¹
niegdyœ kryz¹. Na cokole na-
pis: Eliza Orzeszkowa 1841-
1910. Ni¿ej, motto zaczerpniê-
te z pism powieœciopisarki:
Spo³ecznoœæ ludzka trwa tyl-
ko przez sprawiedliwoœæ - wie-

rzê, ¿e nienawiœci umilkn¹.

Stojê przed nowym, a w³a-
œciwie starym pomnikiem i
rozmyœlam o zawi³oœciach ¿y-
cia pisarki. Ca³e ¿ycie przeby-
wa³a na dawnych kresach Pol-
ski. Ale piêæ lat spêdzi³a w
Warszawie, gdzie kszta³ci³a siê
w najlepszym zak³adzie na-
ukowym Królestwa, to znaczy
w klasztorze-pensjonacie pa-
nien sakramentek na Nowym
Mieœcie. Do Grodna wróci³a
maj¹c szesnaœcie lat i prawie
od razu zosta³a ¿on¹ pana
Orzeszko. W Warszawie prze-

Ostatni tom wierszy Zbi-
gniewa Herberta “Epilog bu-
rzy” inspirowa³ w tym roku
uczestników konkursu, po
raz trzeci organizowanego w
CV Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym w Bia³o³êce. Od 1999
roku szko³a nosi imiê tego
poety i obchodzi swe œwiêto
w paŸdzierniku, w rocznicê
urodzin patrona. Jest jednym
z za³o¿ycieli Klubu Szkó³ Her-
bertowskich.

“Ten tom to forma rozlicze-
nia i po¿egnania ze œwiatem.
Zbigniew Herbert zmar³ w
szpitalu, gdy szala³a burza”
– przypomnia³ siostrzeniec
poety, dr Rafa³ ̄ ebrowski.

Podsumowanie ¿ycia auto-
ra, zawarte w wierszu “Bre-
wiarz IV” zainteresowa³o
m.in. Marcina Grzelkê z kl.
IVB. “ Uwa¿a, ¿e powinno byæ
ono uporz¹dkowane, dobrze
zaplanowane, uregulowane,
a w momencie œmierci powin-
no zamkn¹æ siê w ko³o. To
ko³o to nic innego jak sym-
bol regularnoœci, cyklicznoœci
losów ludzkich. Sam autor
stwierdza, ¿e powinno “za-
mkn¹æ siê jak dobrze skom-
ponowana sonata”. Niestety,
podmiot liryczny patrz¹c
wstecz, podsumowuj¹c ¿ycie,
widzi g³ównie chaos – jak
sam pisze – “porozrywane
akordy”, czyli  zak³ócone,
zburzone brakiem spokoju i
porz¹dku ¿ycie przez “Ÿle ze-
stawione kolory  i s³owa”, czy-
li nierozwa¿ne i bezplanowe
postêpowanie./.../ Próbuje
bezskutecznie odnaleŸæ i zro-
zumieæ swoje b³êdy. Niestety,

bywa³a do 1857 r. Podró¿ do
Warszawy odby³a w karecie
ci¹gnionej przez konie, jad¹c
prawie trzy doby. Musia³a
wówczas przeje¿d¿aæ przez
Pragê. Kiedy utraci³a maj¹tek
mê¿a, a on zosta³ zes³any na
Sybir, rozgl¹da³a siê nawet za
prac¹ zarobkow¹. Có¿ mog³a
robiæ w Grodnie? Przyjecha³a
do Warszawy. Mia³a tutaj ro-
dzinê matki. Szuka³a pracy -
nauczycielki albo telegrafist-
ki. Chlubi³a siê znajomoœci¹
czterech obcych jêzyków. Nie-
stety, nie dosta³a ¿adnej pra-
cy. Telegrafistkami w urzê-
dach mog³y byæ tylko Rosjan-
ki. Zaczyna pisaæ. Nawi¹zuje
kontakt z Tygodnikiem Ilu-
strowanym. Potem wydaje u
Gebethnera i Wolffa swoje
dzie³a. Jeszcze jeden raz w
1899 r. odwiedza na krótko
Warszawê. Tworzy wspania³e
ksi¹¿ki. Powieœci Nad Nie-
mnem i Cham osi¹gaj¹
ogromn¹ poczytnoœæ, równie¿
za granic¹. Na jubileusz 40-

lecia pracy literackiej (w 1908
roku) do Warszawy ju¿ nie
przyje¿d¿a. Jest coraz bardziej
chora. Cieszy siê co prawda z
telefonu, który jej za³o¿ono w
1909 r., cieszy siê z wielu po-
darunków. Przyjmuje rok
wczeœniej znakomitego artystê
- rzeŸbiarza Henryka Kunê
(1885-1945), profesora Wy-
chowania Sztuk Piêknych
Uniwersytetu Wileñskiego,
póŸniej pracuj¹cego w Toru-
niu. Artysta ofiarowuje pisar-
ce piêkn¹ rzeŸbê i przy okazji
wykonuje rzeŸbê-popiersie
pani Elizy. RzeŸba zostaje od-
lana w metalu w firmie L.
Kranc i T. £empicki. Z sygna-
tury na odlewie wynika, wy-
raŸnie, ¿e miejscem wykona-
nia rzeŸby by³o Grodno w
1908 r. Co siê dzieje dalej? W
1910 r. pisarka umiera i po
pogrzebie gromadz¹cym t³u-
my przyjació³ i czytelników
ró¿nej narodowoœci i wyznañ,

zostaje pochowana na gro-
dzieñskim cmentarzu we
wspólnej mogile z ostatnim
swym mê¿em Stanis³awem
Nahorskim.

Popiersie pani Elizy praw-
dopodobnie ktoœ kupi³ u rzeŸ-
biarza, albo te¿ pozostawa³o u
rodziny. Jedno jest pewne: po-
piersie zosta³o przekazane
w³adzom miejskim stolicy
przez anonimowego ofiaro-
dawcê. Jako miejsce ustawie-
nia pomnika wybrano Park
Praski. I tutaj 30 paŸdzierni-
ka 1938 roku dokonano aktu
ods³oniêcia pomnika. Za-
szczytu tego dost¹pi³a dzia-
³aczka spo³eczna A. Paradow-
ska-Szel¹gowska w obecnoœci
prezydenta Warszawy  Stefa-
na Starzyñskiego. By³o to
wielkie wydarzenie dla Pragi.
Pierwszy pomnik w naszej
dzielnicy i to najwy¿szej arty-
stycznej klasy! Nie przypad-
kiem znajduje siê on po dziœ
dzieñ w rejestrze Konserwato-
ra Zabytków. Podczas wspo-
mnianej uroczystoœci i wobec
du¿ej liczby zaproszonych go-
œci przemawia³a pisarka Zofia
Na³kowska. Reprezentowa³a
Polsk¹ Akademiê Literatury.

Prawie 60 lat cieszyliœmy siê
pomnikiem Orzeszkowej. Na-
gle pewnego dnia oko³o 1989
r. przechodz¹c g³ówn¹ alej¹
Parku Praskiego spostrze-
g³em, ¿e w krêgu drzewek
sterczy tylko kikut coko³u -
bez popiersia! Jak to siê mo-
g³o staæ? Jeszcze tydzieñ temu
fotografowa³em pomnik! Wan-
dale s¹ wszêdzie, ale zniszcze-
nie tego pomnika odczuli
wszyscy mieszkañcy naszej
dzielnicy. Po pewnym czasie
ktoœ znalaz³ popiersie... na
œmietniku. Dziêki Bogu nie
z³omowane. Przele¿a³o staran-
nie przechowywane w Szkole
Podstawowej im. Orzeszkowej
na Targówku. Tam je „znala-
z³em” upamiêtniaj¹c zdjê-
ciem. Lata mija³y, ale trudno
by³o jakoœ odbudowaæ po-
mnik. Dopiero w roku bie¿¹-
cym dziêki inicjatywie Stowa-
rzyszenia Grodnian, pomocy
w³adz naszej dzielnicy, jak i
administracji Parku, uda³o siê
wszystko pomyœlnie za³atwiæ.

Dla dok³adnoœci historycz-
nej trzeba dodaæ, ¿e pierwszy
pomnik pisarki ods³oniêto w
Grodnie w 1929 r. By³ on dzie-
³em Romualda Zerycha. W
1957 r. zosta³ zrekonstruowa-
ny. W Warszawie w Parku Kul-
tury na Powiœlu ustawiono w
1958 r. nowy pomnik pisarki,
wg projektu artysty-rzeŸbiarza
Romualda Zerycha. Du¿e po-
piersie ustawione na cokole
wykuto w piaskowcu. Pomnik
zrealizowano dziêki zamówie-
niu ówczesnego Prezydium
Rady Narodowej m.st. War-
szawy.

Na zakoñczenie warto
przytoczyæ opiniê Elizy
Orzeszkowej o dziele Henry-
ka Kuny. Zdanie jest po-
wszechne - mówi³a pani Eli-
za - ¿e robota mistrzowska,
wyraz ¿ycia i myœli nadzwy-
czajny, a tylko w zarysie ust
surowoœæ, od której orygina³
podobno jest wolny.

Tekst i foto

 Pawe³ Elsztein

nie znajduje rozwi¹zania tego
problemu. Myœlê, ¿e dzieje siê
tak dlatego, i¿ jak ka¿dy, do-
strzega b³êdy zbyt póŸno, by
móc je naprawiæ, poniewa¿
nie pozwala mu na to wyzna-
czony odgórnie czas trwania
na ziemi. Uwa¿am, ¿e wiersz
ten powinien wszystkich, a
zw³aszcza ludzi m³odych,
wiecznie zapêdzonych, pobu-
dziæ do refleksji nad sob¹” –

napisa³ Marcin Grzelka, lau-
reat III nagrody w kategorii
“Esej – interpretacja wybra-
nego wiersza”.

W tej kategorii na najwy¿-
sz¹ ocenê jury, pod przewod-
nictwem dyrektora CV LO
El¿biety Gêsiny, zas³u¿yli:
Anna £ojek z kl. II CV LO –
za interpretacjê wiersza
“Czas” i Dawid ̄ ywek z kl. IV
XCIX LO – za interpretacjê
wiersza “Pêpek” (I nagrody)
oraz Aleksandra Kowalewska
z kl. IV XCIX LO – za inter-
pretacjê wiersza “Da³em s³o-
wo” (II nagroda).

W kategorii “W³asna twór-
czoœæ poetycka inspirowana
utworami z tomiku “Epilog
burzy” I nagrodê uzyska³a -
za cykl wierszy – Ewa Olej-
nik z kl. IV Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych w Trzebia-
towie; II – Weronika Parze-
czewska z kl. III Gimnazjum
nr 1 w ¯erkowie (wiersz
“Ostatnie chwile ¿ycia”), III –
Agnieszka Horstein z kl. IV
XCIX LO (cykl wierszy); wy-

ró¿nienia – uczennice kl. I CV
LO Sylwia Bieganowska
(“Czu³oœæ”) i Agnieszka Bo-
bek (“Krzywa rzeczywistoœæ”).

Laureaci otrzymali dyplo-
my i nagrody ksi¹¿kowe pod-
czas œwiêta szko³y, z udzia-
³em licznego grona nauczy-
cieli, uczniów i goœci. Odby³o
siê uroczyste œlubowanie
uczniów klas pierwszych , a
uczniowie klas IIA i IC zapre-

zentowali spektakl s³owno-
muzyczny o ¿yciu Zbigniewa
Herberta, przygotowany pod
kierunkiem Aldony Narkie-
wicz i Anny Brodawki. Zmie-
nia³y siê miejsca akcji, na-
stroje i piosenki: Lwów,
Rzym, Warszawa, Londyn,
Ateny, Pary¿, Amsterdam;
“Tylko we Lwowie”, “Tysi¹ce
r¹k, miliony r¹k”, “a my nie
chcemy uciekaæ z domu”,
“Mury run¹”.

Za bardzo interesuj¹ce
uzna³a te prezentacje Halina
Herbert-¯ebrowska, siostra
patrona szko³y. Jako profe-
sjonalne i wra¿liwe insceni-
zacje oceni³a wystêpy
uczniów Halina Panufnik,
naczelnik wydzia³u oœwiaty.
“To, co robicie, jest fanta-
styczne. Jesteœcie wspania-
li”. Wyra¿aj¹c opiniê w³adz
Bia³o³êki zapowiedzia³a wspó-
³pracê z CV LO. ¯yczy³a
uczniom, by - czytaj¹c poezje
Zbigniewa Herberta - docie-
rali do prawdy, moralnoœci i
sensu ¿ycia.

W docieraniu do tych war-
toœci pomog³oby wielu m³o-
dym ludziom obejrzenie
spektaklu przygotowanego
przez ich rówieœników. War-
to, by zainteresowanie okaza-
³y szko³y z Bia³o³êki. Mo¿e
dziêki temu w przysz³orocz-
nym konkursie literackim ich
uczniowie zaprezentuj¹ pra-
ce lepsze ni¿ nades³ane z ca-
³ej Polski.

K

Porozrywane akordy

W 48 godzin.

Od 300 z³ do 5000 z³

Bezpoœrednio w domu Klienta.

Bez ¿yrantów

GOTÓWKOWE
PO¯YCZKI

516-20-02
infolinia

0801-124-124*
* koszt ca³ej rozmowy telefonicznej wynosi 0,35 z³

T-PLAND TOMASZ ABRAMCZYK

✔  Plandeki

✔  Stela¿e samochodowe

✔  Namioty

✔  Bannery
P³ochociñska 29

wyrób
naprawa
reklama

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

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

kredyt 1.000-20.000 z³
do 5.000 bez porêczyciela
i zgody wspó³ma³¿onka
oraz osoby samotne,
emeryci i renciœci
do 12.000 bez porêczycieli
dla ma³¿eñstw

KREDYTY

BANKOWE

�

�

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

ul. Kondratowicza 37 lok. 209
tel. 614-15-70, tel/fax 614-15-58

kredyty mieszkaniowe,
samochodowe, gospodarcze

w ofecie ró¿ne banki

�
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NAUKA
ANGIELSKI - nauka matury 0609-
631-186
ANGIELSKI - doœwiadczony lek-
tor (35 lat praktyki) skutecznie
uczy w³asn¹ metod¹ konwersacji
w zakresie jêz. literackiego i po-
tocznego. Egzaminy, matury FCE
676-73-65 Tarchomin
ANGIELSKI nauczyciel Tarcho-
min solidnie 670-39-78
ANGIELSKI studentka anglistyki
UW dzieci, m³odzie¿ 0504-323-
823
CHEMIA, matematyka 614-84-
07, 0608-678-545
CHEMIA ka¿dy zakres uczy so-
lidnie doktor, egzaminy na Aka-
demiê Medyczn¹, korepetycje po-
prawki 25 z³/h 619-59-50, Targo-
wa 15 lok. 72
FRANCUSKI Tarchomin, pomogê
w lekcjach , udziele korepetycji
0609-537-955
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 614-
28-11
KOREPETYCJE matematyka,
chemia 675-42-66
MATEMATYKA nauczyciel -
0609-419-274
MATEMATYKA, chemia podsta-
wowa, gimnazjum  675-45-66
MATEMATYKA, chemia nauczy-
cielka z dojazdem, tanio 888-15-
42, 0603-545-518
MATEMATYKA, fizyka student
PW 614-54-02, 0604-198-938
MATEMATYKA, fizyka mgr in¿.
0501-752-111
MATEMATYKA studentka UW
0505-159-940
MATEMATYKA, ka¿dy poziom
student UW 679-39-11, 0503-
018-742
MATEMATYKA podstawowa,
gimnazjum, tanio, doje¿d¿am
679-82-53
MATEMATYKA student PW 614-
54-02, 0604-198-938
NIEMIECKI nauczyciel 676-75-40

mini og³oszenia
ZDROWIE I URODA

ANALIZY lekarskie krwi, moczu,
ka³u podstawowe po 10 z³ oraz
specjalistyczne. Badania wstêp-
ne do pracy, zaœwiadczenia lekar-
skie, ksi¹¿eczki zdrowia. Badania
na prawo jazdy, zaœwiadczenie
kwalifikacyjne. Ca³oœciowe bada-
nia pracowników w firmach z do-
jazdem 619-59-50, Targowa 15
lo. 72 przy Kijowskiej, www.leka-
rze.mazowsze.pl
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
GABINET terapeutyczny dla
dzieci z trudnoœciami w nauce,
nadpobudliwoœci¹, pora¿eniem
mózgowym, autyzmem, zespo-
³em Downa tel. 0691-858-303
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, ginekolog, laryngolog, chi-
rurg, ortopeda, dermatolog - we-
nerolog (krioterapia), urolog (stu-
lejki, wêdzide³ka) psychiatra -
akupunktura, internista - bada-
nia profilaktyczne, wizyty domo-
we, bioenergoterapeuta. Panieñ-
ska 4,  619-52-31
NOWOCZESNA diagnostyka
komputerowa ca³ego organizmu
- pe³na informacja o stanie zdro-
wia i objawach chorobowych, do-
bór najskuteczniejszych prepara-
tów wspomagaj¹cych leczenie ul.
Trocka 10A, tel. 679-30-60, 0502-
813-252
ZDROWO wyszczupleæ, niskoka-
loryczna od¿ywka Cambridge
619-74-93
ZIO£OWE œwiece Indian Hopi
0504-008-424

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne 619-95-86
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.

BAWE£NIANE biustonosze, gor-
sety, kostiumy pla¿owe - na mia-
rê Grochowska 173/175 tel. 810-
61-63
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
œrodki atestowane, skuteczna,
bezwonna, nieplami¹ca 679-79-
49
ELEKTRYK -solidny - 616-09-71
ELEKTRYKA, elektromechanika,
oœwietlenie, grzejnictwo elektrycz-
ne, instalacje. Solidnie i tanio. Tel.
756-52-83 i  0607- 598- 527.
ELEKTROINSTALACJE 0502-
148-467
KRAWIECKIE, kuœnierskie 679-
30-64
KSIÊGOWA KPiR, rycza³t oraz
wyprowadzania zaleg³oœci tel.
619-65-55
NAPRAWA, wyrób i sprzeda¿
bi¿uterii, czyszczenie bi¿uterii
z³otej gratis 818-00-83
Naprawa MAGNETOWIDÓW,
RTV, CD, monitorów PC oraz pi-
lotów - wszystkie typy. Gwaran-
cja. Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2
w godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, by³y ser-
wis fabryczny  Elemis, tel. 818-
82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 761-21-95, 0604-972-969
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
Naprawa pralek, lodówek gwa-
rancja 670-39-34, 857-38-97
NAPRAWA pralek, lodówek ca³y
tydzieñ: Polar, Whirlpool, Indesit,
Ardo, Candy. Gwarancja roczna
614-83-83.
NAPRAWA pralek: Whirlpool,
Ardo, Polar, Indesti, Candy - w
Bia³o³êce  676-52-25
NAPRAWA pralek, szybko tanio,
dojazd gratis 670-31-87, 0502-
383-213

PRALKI, lodówki  tanio solidnie
679-00-57, 0501-587-257
PRANIE dywanów i tapicerki
0501-75-88-73
REMONT A-Z glazurnik, murarz,
hydraulik, malarz, elektryk fak-
tury VAT, tel. 0506-091-379 lub
614-49-34
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
SZEWSKIE Tarchomin, ul. Pan-
cera 12, czynne 11-19 tel. 0600-
793-375
TAPICERSTWO  811-59-46,
0609-806-695
TRANS BAGA¯ - przeprowadzki,
przewozy dostawczymi 676-60-69
PRANIE dywanów i wyk³adzin  z
maszynowym trzepaniem u Klien-
ta technologi¹ USA 679-79-49
US£UGI elektryczne i hydraulicz-
ne, awarie 24 h, solidnie Janusz
Niedzió³ka  0506-313-694, 337-
62-68
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i branso-
lety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

NIERUCHOMOŒCI
DO WYNAJÊCIA - 3-pokojowe z
gara¿em - Wa³ Miedzeszyñski tel.
0507-181-700
SPRZEDAM notarialnie gara¿
murowany przy ul. Wo³omiñskiej
0603-616-682
WYNAJMÊ budynek gospodarczy
o pow. 85 m2 811-41-15

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

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjne-
go PREZYDENT MIASTA  STO£ECZNEGO WARSZAWY

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanych wzd³u¿ planowanej inwestycji: ¿e w
dniu 17 lipca  2003 r. wyda³ decyzjê zamienn¹ nr 374/B/2003
zmieniaj¹ca  w treœci Decyzjê Nr 607/B/00  z dnia 19 lipca
2000 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji polegaj¹cej na realizacji centrum handlowo
– us³ugowego i rozrywkowego wraz z parkingami, droga-
mi wewnêtrznymi oraz niezbêdn¹ infrastruktura technicz-
n¹, po³o¿onego na dz. nr. ew. 53, 54/4, 55, 56, 160/2 z obrê-
bu  4-03-05 przy ul. Æmielowskiej, Œwiatowida, Œwiderskiej
i  Œwiêtos³awskiego  na terenie Dzielnicy Bia³o³êka m.st.
Warszawy. Zmiana dotyczy przed³u¿enia terminu wa¿no-
œci  w/w decyzji oraz adresu inwestora.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Samorz¹do-
wego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem Delegatury
Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê-
ka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniejszego zawiado-
mienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z ochron¹ swoich
interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika (ustawa
z 9 wrzeœnia 2000r. o op³acie skarbowej – Dz. U. Nr 86 poz.
960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architek-
ta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197, pokój
308, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozosta³ dni
tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew. 225.

Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za do-

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

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

ZAWIADOMIENIE

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

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

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

zawiadamia

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego w ul.
Fletniowej na odc. od ul. Klasyków do ul. Karnickiej reali-
zowanego w projektowanych liniach rozgraniczaj¹cych
ulicy Fletniowej na dzia³kach ew. nr 6/3, 7/1, 7/2  z obrêbu
4-04-01, 13/3 z obrêbu 4-04-07, 6 i 2 z obrêbu 4-04-23 w
Warszawie.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni od
daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia w pra-
sie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³ê-
ka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnioski lub
zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Mia-
sta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka ul. Mo-
dliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/676-76-70    w pokoju
305 w godzinach pracy Urzêdu.

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

go PREZYDENT  MIASTA  STO£ECZNEGO  WARSZAWY

    zawiadamia  w³aœcicieli i wieczystych  u¿ytkowników  nieru-

chomoœci usytuowanych  wzd³u¿  planowanej  inwestycji , ¿e
w  dniu  03.11.2003 r. wyda³  Decyzjê  nr  886/2003 r.  o  za-
twierdzeniu  projektu  budowlanego i  wydaniu  pozwole-
nia  na budowê  przewodu  wodoci¹gowego  DN  100 mm  L
= 351 m  w  ul.  Warzelniczej  i  D 80 mm  L = 181,0 m w
drogach dojazdowych  nr  1,  2, 3, 4 do  ul.  Warzelniczej  w
Warszawie.

 Zawiadomienie  lub  dorêczenie  decyzji  uwa¿a  siê  za
dokonanie  po up³ywie  czternastu  dni  od  publicznego  og³o-
szenia  w  prasie  i  na  tablicy  og³oszeñ  w  siedzibie  Urzêdu
Dzielnicy  Bia³o³êka  ul. Modliñska  197 parter, naprzeciw  win-
dy  (licz¹c od  daty ostatniego  og³oszenia).

W³aœcicielom  i  wieczystym  u¿ytkownikom  nieruchomoœci
wzd³u¿   planowanej  inwestycji  s³u¿y  odwo³anie  od  decyzji
do  Wojewody  Mazowieckiego  za poœrednictwem  Urzêdu
Dzielnicy  Bia³o³êka  Miasta Sto³ecznego  Warszawy  w  termi-
nie  14  dni  od  daty  dorêczenia.

Przy  sk³adaniu  odwo³ania  obowi¹zuje  op³ata  skarbowa  w
wysokoœci  5,00  z³  od  podania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹czni-
ka (ustawa  z  dnia  09.09.2000 r. Dz.U. nr  86  poz. 960).

Osoby które  s¹  stron¹  w  postêpowaniu  mog¹  zapoznaæ
siê  z  treœci¹  w/w  decyzji  w  Delegaturze  Biura  Naczelnego
Architekta  Miasta  Urzêdu  m. st. Warszawy  w  Dzielnicy  Bia-
³o³êka, Urz¹d  Dzielnicy  Bia³o³êka  ul. Modliñska  197  03-122
Warszawa  tel.  67-67-670  wewn.  197,  pokój  306.

ZAWIADOMIENIE O POSTANOWIENIU
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postêpowania administracyjnego

WOJEWODA MAZOWIECKI

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanej wzd³u¿ planowanej inwestycji, ¿e w dniu
3.11.2003 r. wyda³ Postanowienia:

1. Nr WŒR-VII/6810/117-3/03 uzgadniaj¹c warunki zabudo-
wy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na
budowie Trasy Mostu Pó³nocnego i dróg dojazdowych wraz
z przepraw¹ mostow¹ na terenie Dzielnic Warszawa Biela-
ny i Warszawa Bia³o³êka (dla czêœci obszaru po³o¿onego
w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu).

2. Nr WŒR- VII/6810/11/03 uzgadniaj¹c warunki zabudowy i
zagospodarowania terenu dla inwestycji polegaj¹cej na  bu-
dowie  I etapu realizacji Trasy Mostu Pó³nocnego wraz z
przepraw¹ mostow¹ na odcinku od rejonu ulic: Pu³kowej z
Marymonck¹ i Wybrze¿em Gdyñskim (na terenie Dzielnicy
Bielany) do rejonu skrzy¿owania z ul. Modliñsk¹ (na tere-
nie  Dzielnicy Bia³o³êka) wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹
techniczn¹ (dla czêœci obszaru po³o¿onego w granicach
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu).

 Zawiadomienie lub dorêczenie postanowienia uwa¿a siê za
dokonane po up³ywie czternastu dni od publicznego og³osze-
nia w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Woje-
wódzkiego, Plac Bankowy 3/5 – Wejœcie F od Al. Solidarnoœci,
III p, po prawej stronie od windy ( licz¹c od daty  og³oszenia ).

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
wzd³u¿ planowanej inwestycji s³u¿y za¿alenie od postanowie-
nia do Ministra Œrodowiska za poœrednictwem  Wojewody Ma-
zowieckiego w terminie 7 dni od daty dorêczenia.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5,00 z³ od podania i 0,50 z³ od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz.U. Nr 86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. Postanowienia w Urzêdzie Wojewódzkim w War-
szawie, Plac Bankowy 3/5 (wejœcie F od Al. Solidarnoœci, V piê-
tro, pok. 905, tel. 695-64-90,  w godzinach poniedzia³ek 9-17,
wtorek – pi¹tek  8-16).

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 o wszczête postê-
powanie administracyjne na wniosek STOEN  S.A.  w sprawie
zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwole-
nia na budowê  linii  kablowej  SN 15 kV  w  ulicy  Berenso-
na  w  Warszawie

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 zawiadomienia,
w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka Urz¹d Dzielnicy Bia³o-
³êka  ul. Modliñska  197  03-122  Warszawa, tel.: +22/ nr tel.
676-76-70 , fax: +22 / nr faxu  811-66-00.

TWOJ¥

DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

oszczêdnoœæ do 60%

100% gwarancji

PRZYJÊCIA

BANKIETY
� wesela � jubileusze
� imieniny � chrzciny

 do 50 osób

bogate menu
atrakcyjne ceny

przyjmujemy zamówienia na

potrawy wigilijno-œwi¹teczne

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

www.centrumzacisze.prv.pl
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Bud¿et jednostki samo-
rz¹du terytorialnego powi-
nien byæ sporz¹dzony w jed-
nym dokumencie. Ca³oœæ
dochodów powinna pokry-
waæ wszystkie wydatki bu-
d¿etowe. Bud¿et powinien
byæ konstruowany z podzia-
³em na grupy rodzajowe, wg
ustalonej klasyfikacji. Kla-
syfikacja jest niezbêdna do
jednolitego ujêcia ró¿norod-
nych operacji w procesie pla-
nowania, uchwalania, wyko-
nywania bud¿etu oraz do
sporz¹dzania sprawozdaw-
czoœci. Minister Finansów
wprowadzi³ Rozporz¹dze-
niem z 18 lipca 2000 roku
obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacjê
bud¿etow¹ dla bud¿etu pañ-
stwa i bud¿etu jednostek sa-
morz¹du terytorialnego.
Gminy, a tak¿e jej jednostki
pomocnicze - dzielnice, po-
wiaty, województwa a wiêc
podmioty objête ustaw¹ o fi-
nansach  publicznych, zobo-
wi¹zane s¹ do jej stosowa-
nia.

Dochody i wydatki dzielo-
ne s¹ wed³ug:

1. dzia³ów

2. rozdzia³ów
3. paragrafów
Dzia³y odpowiadaj¹ pod-

stawowym rodzajom dzia³al-
noœci np. oœwiata, kultura,
rolnictwo, ochrona zdrowia,
administracje publiczne, go-
spodarka komunalna.

Ustawodawca wprowadzi³
do klasyfikacji 32 dzia³y.
Rozdzia³y odpowiadaj¹ okre-
œlonym grupom jednostek
organizacyjnych lub zada-
niom bud¿etowym np. w
dziale Edukacja opieka wy-
chowawcza znajduje siê roz-
dzia³ - Przedszkola, w któ-
rym ujête s¹ wydatki wszyst-
kich placówek przedszkol-
nych na terenie jednostek
samorz¹du terytorialnego.
Przyk³adowo, w dzielnicy
Targówek  bêdzie to bud¿et
roczny dwudziestu jeden
przedszkoli. W dziale Gospo-
darka Komunalna i Ochro-
na Œrodowiska w rozdziale
oczyszczanie miast i wsi,
okreœlane s¹ roczne wydat-
ki na prace porz¹dkowe. W
bud¿ecie dzielnicy Targówek
s¹ to wydatki na prace po-
rz¹dkowe na terenie zwi¹za-
ne z utrzymaniem czystoœci
zak³adów bêd¹cych we w³a-
daniu dzielnicy.

W ka¿dym dziale mo¿e wy-
st¹piæ kilka rozdzia³ów okre-
œlaj¹cych szczegó³owo rodzaj
dzia³alnoœci np: w dziale

Oœwiata i Wychowanie wy-
odrêbnione s¹ rozdzia³y:

- integracja z Uni¹ Euro-
pejsk¹,

- szko³y podstawowe,

- szko³y podstawowe spe-
cjalne,

- oddzia³y klas “0” w
przedszkolach i szko³ach
podstawowych,

- gimnazja specjalne,

- dowo¿enie dzieci do
szkó³,

- zespo³y ekonomiczno-
administracyjne szkó³,

Paragrafy z kolei systema-
tyzuj¹ dochody wed³ug Ÿró-
de³ (tzn. Ÿród³em dochodów
mog¹ byæ:  podatki, op³aty,
dotacje, subwencje, docho-
dy z mienia jednostki samo-
rz¹du terytorialnego). Wy-
datki systematyzuje siê we-
d³ug ich przeznaczenia.

Paragrafy dochodów obej-
muj¹ wp³ywy np. z:

- op³at,
-  podatku od nieruchomo-

œci,
-  podatku od œrodków

transportu,
- podatku dochodowego

od osób fizycznych,
- op³aty targowej,

- dotacji,
- subwencji,

- z tytu³u odp³atnego na-
bycia prawa w³asnoœci.

Dotacja jest to uzupe³nie-
nie brakuj¹cych œrodków na
finansowanie lub dofinanso-
wanie dzia³alnoœci maj¹cej
znaczenie dla interesu pu-
blicznego.

Subwencja jest przekazy-
wana z bud¿etu pañstwa
jednostkom samorz¹du te-
rytorialnego. Jest œwiadcze-
niem bezzwrotnym, finansu-
je wszystkie jednostki, na
ogólnych zasadach. Sub-
wencja ogólna sk³ada siê z
subwencji podstawowej,
oœwiatowej i rekompensuj¹-
cej utracone dochody.

Paragrafy wydatków obej-
muj¹ wydatki np: wynagro-
dzenia osobowe, sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne,
zakup materia³ów, podró¿e
s³u¿bowe krajowe, us³ugi
remontowe, zakupy inwesty-
cyjne.

Dochody bud¿etowe sta-
nowi¹ prognozê ich wielko-
œci.

Wydatki bud¿etowe stano-
wi¹ natomiast nieprzekra-
czalny limit. Miasto Sto³ecz-
ne Warszawa a tak¿e dziel-
nica, która jest jednostk¹
pomocnicz¹  planuje docho-
dy wg Ÿróde³ i wg klasyfika-
cji bud¿etowej.

Planowane wydatki przed-
stawione s¹ w podziale na
dzia³y i rozdzia³y klasyfika-
cji z wyodrêbnieniem :

- wydatków bie¿¹cych,

- wynagrodzenia i sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne
i fundusz pracy,

- wydatków rzeczowych,

- wydatków maj¹tkowych
– inwestycyjnych.

Jak powstaje bud¿et?
czêœæ II

ZAWIADOMIENIE

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

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

PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

zawiadamia

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania
pozwolenia na budowê kana³u ogólnosp³awnego w ul.
Œwiatowida oraz w ul. Ko³aciñskiej na odc. od ul. Milenij-
nej do ul. 15 Sierpnia realizowanego w projektowanych li-
niach rozgraniczaj¹cych ulic Œwiatowida i Ko³aciñskiej na
dzia³kach z obrêbów 4-03-09, 4-04-14, 4-04-15, 4-04-16, 4-
04-17 i 4-04-18 w Warszawie.

pouczenie

Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni
od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnio-
ski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³ê-
ka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/676-76-70
w pokoju 305 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI

   Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego
   PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY

zawiadamia w³aœcicieli i wieczystych u¿ytkowników nieru-
chomoœci usytuowanych w s¹siedztwie planowanej inwesty-
cji: ¿e w dniu 28 paŸdziernika 2003r. wyda³ decyzjê nr 557/B/
2003 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj¹cej
na budowie budynku us³ugowo-mieszkaniowego z gara-
¿em na terenie dzia³ki o nr ew. 20/11 z obrêbu 4-05-21
po³o¿onej przy ul. Smugowej na terenie Dzielnicy Bia³o-
³êka m.st. Warszawy.

W³aœcicielom i wieczystym u¿ytkownikom nieruchomoœci
w s¹siedztwie planowanej inwestycji s³u¿y odwo³anie do Sa-
morz¹dowego Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem
Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu Dziel-
nicy Bia³o³êka w terminie 14 dni od daty dorêczenia niniej-
szego zawiadomienia, je¿eli maj¹ zastrze¿enia zwi¹zane z
ochron¹ swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.

Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w
wysokoœci 5 z³ od podania i 50 gr od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z 9 wrzeœnia 2000r. o op³acie skarbowej – Dz. U. Nr
86 poz. 960).

Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê
z treœci¹ ww. decyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta Miasta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197,
pokój 308, w poniedzia³ek w godz. 10.00-do 18.00; w pozo-
sta³ dni tygodnia od godz. 8.00- do 16.00, tel. 676-76-70 wew.
225.

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

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

Pracownia

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek  w
godz. 16-20 tel. 614-80-68

szybko-tanio-solidnie

MAGIEL
PRASUJ¥CY I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9
tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18
wejœcie od podwórka

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

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

ul. Œwiderska 115
róg P³udowskiej
tel. 670-39-67

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

spó³ka z o.o.

nowy
skup z³omu
stalowego

atrakcyjne
ceny

tel./fax 679 09 19
0694 483 422

Zabraniecka 4

pon.-pt. 7-15

�

To ju¿ ostatnie przyjête zmia-
ny w za³¹czniku do bud¿etu na
rok 2003. Bud¿et zosta³ zmniej-
szony o œrodki, których nie bê-
dzie mo¿na wydaæ w tym roku,
z piêcioma wszak¿e wyj¹tkami
- budowa wodoci¹gu w ulicy
Boreckiej - P³ochociñskiej, bu-
dowa wodoci¹gu Marcelin, Bia-
³o³êka Dworska i Modliñska,
P³udy, budowa gimnazjów przy
Ostródzkiej i Van Gogha. Rada
Bia³o³êki wnioskuje do rady sto-
licy o nadanie im statusu wydat-
ków niewygasaj¹cych w 2003.
Krótk¹ dyskusjê wywo³a³ punkt
dotycz¹cy nowych op³at targo-
wych dla Warszawy, a œciœlej
podzia³ na strefy cenowe m.in.
w zale¿noœci od atrakcyjnoœci
lokalizacyjnej targowiska. Lidia
Polit (SLD) apelowa³a do obec-
nego na sesji radnego Drze-
wieckiego, reprezentuj¹cego
Radê Warszawy, o przeniesie-
nie do trzeciej strefy taryfowej
bazarku przy Porajów. - Nie ro-
zumiem dlaczego bia³o³êccy

kupcy maj¹ p³aciæ wiêcej ni¿

kupcy z targowiska przy Kon-
dratowicza na Targówku, które

jest po³o¿one przy g³ównym ci¹-
gu komunikacyjnym. Bazarek

przy Porajów jest na uboczu i

s³u¿y wy³¹cznie niezamo¿nym
mieszkañcom okolicznych osie-

dli. Radny Drzewiecki zwróci³
uwagê, ¿e nowe op³aty targo-
we s¹ czêsto ni¿sze ni¿ te do-
tychczasowe. Burmistrz Jerzy
Smoczyñski zauwa¿y³, ¿e na
sali nie ma przedstawicieli kup-
ców, z czego nale¿y wnosiæ, ¿e
nowe taryfy nie budz¹ ich nie-
pokoju. Krzysztof Bucholski
(PO) wyrazi³ zadowolenie, ¿e
targowiskowy handel w stolicy
zostanie uporz¹dkowany, radny

Drzewiecki doda³, ¿e wreszcie
skoñcz¹ siê nieuzasadnione
preferencje cenowe dla Jarmar-
ku Europa (targowisko na ko-
ronie Stadionu X-lecia). Osta-
tecznie pozytywnie zaopiniowa-
no projekt uchwa³y Rady War-
szawy, z dodanym przez zarz¹d
zapisem o mo¿liwoœci przenie-
sienia w przysz³oœci bazarku
Poraje do trzeciej – najtañszej,
jeœli chodzi o op³aty - strefy ta-
ryfowej. Jednog³oœnie i bez dys-
kusji zaopiniowano projekty
uchwa³ oœwiatowych - okreœle-
nie polityki oœwiatowej stolicy i
utworzenie Miejskiego Biura Fi-
nansów Oœwiatowych m. st.
Warszawy.

Jako pierwszy w punkcie od-
powiedzi na interpelacje wyst¹-
pi³ burmistrz Tadeusz Semet-
kowski informuj¹c, ¿e przekazy-
wanie gruntu pod budowê gim-
nazjum przy Ostródzkiej trwa
tak d³ugo ze wzglêdu na prze-
wlek³oœæ procedur podczas za-
k³adania ksi¹g wieczystych.
Burmistrz Lilianna Zientecka
przytoczy³a opiniê prawn¹ do-
tycz¹c¹ ¿³obka Puchatek, bê-
d¹cego w³asnoœci¹ Ma³gorza-
ty Ostrowskiej, ¿ony przewod-
nicz¹cego Rady Dzielnicy Bia-
³o³êka. ¯³obek jest placówk¹
niepubliczn¹, nie dzia³a z wy-
korzystaniem mienia dzielnicy.
Z opinii wynika jasno, ¿e wobec
powy¿szego Dariusz Ostrowski
nie narusza ustawy o samorz¹-
dzie gminnym. Dariusz Ostrow-
ski poinformowa³, ¿e zamierza
wyst¹piæ z roszczeniem na dro-
dze cywilnej w stosunku do
obecnej na sali obrad Gra¿yny
Taranek, która publicznie go
oczerni³a (zainteresowanych
szerszym t³em sprawy odsy³a-

XV sesja Bia³o³êki

Zachowaæ inwestycje
my do relacji z XIV sesji Bia³o-
³êki w poprzednim wydaniu
NGP). Burmistrz Semetkowski
poinformowa³ o trwaj¹cych
przetargach - budowa wodoci¹-
gu - 245 metrów w ulicy Projek-
towanej od Orneckiej, siêgacze
do ulicy Kobia³ki, remont kot³a
gazowego przy Marywilskiej 44/
42 i o przetargach w przygoto-
waniu - nawierzchnie ¿wirowe i
pobocza dróg, aparat rentge-
nowski dla przychodni przy
Majolikowej, budowa przewo-
dów wodoci¹gowych w
Ostródzkiej. - Gdyby miasto

zgodzi³o siê na inwestycje nie-
wygasaj¹ce, mo¿na by³oby do-

pisaæ do tej listy koncepcjê za-

budowy gimnazjum przy
Ostródzkiej - doda³ Tadeusz
Semetkowski. Pisemn¹ interpe-
lacjê Rady Osiedla Bia³o³êka
Dworska odczyta³ Dariusz
Ostrowski. Przedstawiciele
osiedla wystêpuj¹ z wnioskiem,
by nie sprzedawaæ terenu przy
¯yrardowskiej i nie likwidowaæ
bardzo potrzebnej przychodni
przy Majorki. Lidia Polit pyta³a,
kto jest w³aœcicielem terenu
przy Œwiderskiej, Æmielowskiej,
Œwiatowida, gdzie ma powstaæ
centrum handlowe. Burmistrz
Semetkowski poinformowa³, ¿e
jest to niemiecka grupa, która
czêœæ terenu odsprzeda³a, zaœ
na czêœci zamierza³a budowaæ

PRACOWNIA JUBILERSKA
Marek Winiarek

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

Zapraszamy 10-18, soboty 10-13

centrum handlowo - rozrywko-
we - sklep o powierzchni 1,5 tys.
metrów, galeryjkê, kawiarnie. W
innym miejscu Œwiatowida -
Myœliborska znana sieæ handlo-
wa zamierza budowaæ dom to-
warowy. Radni zwrócili uwagê
na fakt, i¿ ten teren zosta³ za-
kupiony przez spó³dzielniê
mieszkaniow¹ Wardom bez
przetargu, wy³¹cznie na cele
mieszkaniowe. Burmistrz Se-
metkowski przypomnia³, ¿e bez
przetargu nabyto tylko jedn¹
nieruchomoœæ na tym terenie -
reszta zosta³a zakupiona w try-
bie przetargu nieograniczone-
go. Radni poprosili o sprawdze-
nie, czy aby dom towarowy nie
zostanie zbudowany na dzia³ce
przeznaczonej pod budownic-
two mieszkaniowe. Tadeusz
Semetkowski obieca³, ¿e to
sprawdzi.

(egu)

Ten skomplikowany problem, specjalnie dla Czy-
telników Nowej Gazety Praskiej przybli¿a g³ówny

ksiêgowy dzielnicy Targówek, Magdalena Kloss-
Kowalska
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Przypominamy, ¿e nasza redakcja w³¹czy³a siê do organizowanej przez AG-Complex z
ul. Marywilskiej akcji zbierania zu¿ytych baterii. Zamiast wyrzuciæ do œmieci, przynieœ do
redakcji - stoi  tu specjalny pojemnik.

Ka¿dy z nas mo¿e mieæ swój udzia³ w  dbaniu  o œrodowisko!

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEOVIDEO     iiiii     DVDDVDDVDDVDDVD
równie¿ filmy

tylko dla doros³ych

ul. Piotra Skargi 54
I piêtro - us³ugi kserograficzne

678-96-06, 0501-366-921

nowoœci 2 x w tygodniu

przystêpne ceny

wypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmówwypo¿yczalnia filmów

Zbieramy baterie

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga Pó³noc

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

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

oraz treningi Klubu „Oyama Karate”

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

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

Parking dozorowany (bezp³atny) od ul. Wrzesiñskiej

Kompleks basenowo-sportowy

ul. Jagielloñska 7

za pasek chipowy - kaucja zwrotna 20 z³

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51
propan-butan

dostawa do Klienta GRATIS

sp. z o.o.

Sukcesy sportowe
w nogê

PaŸdziernikowe emocje
zwi¹zane ze spotkaniami eli-
minacyjnymi do f ina³ów i
same mecze fina³owe mamy
ju¿ za sob¹. Liczne spotkania
pó³nocnopraskich pi³karzy i
koszykarzy przynios³y oczeki-
wane dobre wyniki...

W  koñcu paŸdziernika od-
by³y siê fina³y XXXVII edycji
Warszawskiej Olimpiady M³o-
dzie¿y w pi³ce no¿nej na po-
ziomie klas gimnazjalnych.
Pragê Pó³noc reprezentowali
mistrzowie rozgrywek dzielni-
cowych uczniowie Gimnazjum
nr 32 (przed Gimnazjum nr 31
i nr 57). W æwieræfina³ach
nasz zespó³ okaza³ siê lepszy
od swoich rówieœników z
Wawra, Targówka i Bia³o³êki.

Podczas meczu w grupie
pó³fina³owej na stadionie RKS
Marymont pó³nocnopraska
dru¿yna zajê³a drugie miej-
sce.

W ostatecznej rozgrywce o

i w kosza
Parê dni temu zakoñczone

zosta³y Mistrzostwa Pragi Pó-
³noc w mini koszykówce
ch³opców szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych.

W kategorii szkó³ podsta-
wowych najlepsz¹ okaza³a siê
dru¿yna ze SP nr 50 prowa-
dzona przez trenera Tomasza
Wakulskiego. Na drugim miej-
scu uplasowa³a siê SP nr 127
i  na trzecim SP nr 258.

Wœród gimnazjów najlep-
szymi okazali siê uczniowie
trenera Andrzeja Nowaka z
„30” przy Szanajcy, którzy w
rozrywkach fina³owych poko-

zaprasza

15 XI (sobota)
na godz. 11

Wszystkich lubi¹cych grê
na perkusji zapraszamy na
spotkanie z Wojciechem Mo-
rawskim. Jest to jeden z czo-
³owych polskich perkusi-
stów. Wspó³pracowa³ z taki-
mi zespo³ami jak Breakout,
Perfect czy Voo Voo.

Jako muzyk sesyjny bra³
udzia³ w nagrywaniu solo-
wych p³yt Zbigniewa Ho³dy-
sa oraz Jana Bo, czyli lidera
Lady Pank - Jana Borysewi-
cza. Wojciech Morawski po-
prowadzi tak¿e cykliczne
warsztaty pod nazw¹ Drum
Academy. Zainteresowanych
prosimy o telefon lub o kon-
takt osobisty z p. Wojcie-
chem, w ka¿d¹ œrodê w jego
pracowni w Domu Kultury
„Zacisze”. Warsztaty maj¹
charakter zajêæ indywidual-
nych.

16 XI (niedziela)
godz. 17

DK zaprasza na otwarcie
wystawy mistrza polskiej
sztuki plakatu Mieczys³awa
Górowskiego. Impreza jest
przedsiêwziêciem wspólnym
dwóch domów kultury: zaci-
szañskiego oraz Miejskiego
Oœrodka Kultury w Z¹bkach.
Otwarcie wystawy uœwietni
spektakl Teatru Bez Kota,
zatytu³owany „Po Próbie”.

Wstêp na ka¿d¹
imprezê wolny.

 Dzielnicowy Oœrodek
 Sportu i Rekreacji
na Pradze Pó³noc

organizuje
Praski Otwarty

Turniej Bowlingowy
amatorów

zapraszamy
29 listopada

w godz. 10-14
uczniów klas

VI szkó³ podstawowych do IV
klas licealnych
do krêgielni
 „7 CLUB”

w oœrodku DOSiR
ul.  Jagielloñska 7

Regulamin turnieju do wgl¹du
przed zawodami
Zg³oszenia do 26 listopada u
Haliny Niewiadomskiej pod
nr tel. 619 11 20

Organizatorzy prosz¹ o:
* Punktualne przybycie na
   turniej
* Obuwie sportowe
* Legitymacjê szkoln¹
Czekaj¹ atrakcyjne nagrody.

DATA GODZINY
SEANSU

TYTUŁ FILMU OPIS FILMU

14.11 pt.

15.11 sob.

16.11. nd.

godz.17.00

godz. 16.30

godz. 16.30

KSIĘGA  DINY
prod.

Niemcy/Norwegia/
Szwecja
dramat

obyczajowy
od 15 lat

W tragicznym wypadku ginie matka
małej Diny. Ojciec obwinia ją za
śmierć żony. Dina dorasta bez
miłości, w całkowitej izolacji, stając
się kobietą silną, twardą i dziką

14.11 pt.

15.11 sob.

16.11. nd

godz.19.15

godz.18.40

godz.18.40

KTO PIERWSZY
TEN LEPSZY

Prod. USA/Niemcy
K o m e d i a

od  15 lat

Goniec kancelarii prawniczej - Joe -
dostaje zadanie dostarczenia
dokumentów rozwodowych Sarze,
żonie zdradzającego ją
teksańskiego milionera. Co zrobi
Sara?

21.11. pt.

22.11. sob.

23.11. nd.

godz.16.00

godz.14.30

godz.18.00

NOWOŻEŃCY
Prod.  USA

K o m e d i a
od 15 lat

Komedia o parze nowożeńców,
którzy wyjeżdżają w podróż
poślubną. Szereg zbiegów
okoliczności sprawia, że ich
miesiąc miodowy zmienia się w
koszmar...

21.11. pt.

22.11. sob.

23.11. nd.

godz.17.45

godz.16.15

godz.14.30

SIOSTRZYCZKI
Prod. USA

K o m e d i a
od lat 18

W młodości wiodły szalone życie,
po czym ich drogi rozeszły się.
Jedna jest żoną wziętego prawnika
i matką dwóch dorastających córek,
a druga ledwie wiąże koniec z
końcem – gdy traci pracę
postanawia szukać pomocy u
przyjaciółki, której nie widziała od
lat...

21.11. pt.

22.11. sob.

23.11. nd.

godz.19.30

godz.18.00

godz.16.15

DO DIABŁA Z
MIŁOŚCIĄ
Prod. USA

K o m e d i a
Dozwolony od lat

15

Autorka bestsellerowych
poradników dla kobiet, wyznająca
zasadę "do diabła z miłością",
spotyka na swej drodze
atrakcyjnego mężczyznę, który
postanawia zmienić jej nastawienie
do świata.

z³oty medal zespó³ Gimna-
zjum nr 32 przegra³ wynikiem
1:2 z reprezentantami Woli z
Gimnazjum nr 47. Nasi srebr-
ni medaliœci osi¹gnêli dobry
poziom dziêki swojemu zaan-
ga¿owaniu i ciê¿kiej pracy
zespo³u pod kierownictwem
trenera Norberta Hanca.

nali dru¿ynê swoich kolegów
z tej samej szko³y. Trzecie
miejsce zajê³a dru¿yna z Gim-
nazjum nr 58.

Wszystkim zwyciêzcom
serdecznie gratulujemy.    AB

Sukces
SMOKÓW

Na Mistrzostwach Mazow-
sza juniorów w Oyama Kara-
te. W zawodach bra³y udzia³
dzieci od 7 do 16 roku ¿ycia.

Mazowiecki Klub Oyama
Karate „SMOK” wzi¹³ udzia³ w
dwóch konkurencjach: KATA
(formy) i KUMITE (walki na
tarczach). Poziom turnieju by³
wysoki a rywalizacja wœród
dzieci bardzo zaciêta. Wystar-
towa³o 19 SMOKÓW, które
przywioz³y a¿ 18 trofeów w
tym: 11 z³otych, 5 srebrnych i
2 br¹zowe medale.

Babski Klub Filmowy

Kino „Œwit”, Wysockiego 11
bilety i karnety

po rewelacyjnie niskiej cenie

Okna PCV
drewniane

Drzwi
antyw³amaniowe Gerda
zewnêtrzne
wewnêtrzne

GOL-TOM

tel. 758-68-18
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SKLEP

ZOOLOGICZNY

-  ryby akwariowe  -  gady -  gryzonie -  ptaki

 równie¿ indywidualne zamówienia
-  karmy i akcesoria dla psa i kota -  ¿ywe pokarmy

 -  przynêty,   zanêty dla wêdkarzy
-  karmy na telefon (P³udy, Choszczówka)

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

BIA£O£ÊKA
kontra

TARGÓWEK
II zabawa sportowa

reprezentacji szkó³

podstawowych

W sobotê 22 listopada w
godz. 11-13, Bia³o³êcki Oœrodek

Sportu wraz z Wydzia³em Spor-
tu, Turystyki i Wypoczynku dla

Dzielnicy Targówek, organizuje

II Zabawê Sportow¹ reprezen-
tacji szkó³ podstawowych dziel-

nic Bia³o³êka i Targówek.

Miejscem wspó³zawodnictwa

bêdzie hala BOS przy ul. Stru-
mykowej 21.

Uczestnikami bêdzie  240
dzieci z klas I - VI, po 120 z ka¿-

dej dzielnicy. Rywalizacja pole-

gaæ bêdzie na pokonaniu toru
przeszkód, który bêdzie dosto-

sowany do mo¿liwoœci moto-
rycznych i wiekowych poszcze-

gólnych grup.



12 nowa gazeta praska

Zapomniane cmentarze (cz. 2)
W drugiej czêœci artyku³y

chcemy przybli¿yæ Czytelni-
kom zagadnienie zupe³nie za-
pomniane, jakim bez w¹tpie-
nia s¹ dzieje osadnictwa olê-
derskiego na obszarze dawnej
Polski.

Przypomnijmy, i¿ na tere-
nie obecnej dzielnicy Bia³o³ê-
ka zachowa³y siê w stopniu
daleko posuniêtej dewastacji
trzy nekropolie, na których
chowani byli zamieszkali tu
osadnicy wyznania ewange-
lickiego.

W pierwszej czêœci artyku-
³u zaprezentowaliœmy histo-
riê osadnictwa olêderskiego.
Ju¿ w póŸnym œredniowieczu
przybywali do Polski osadni-
cy z dalekich Niderlandów,
którzy w swej ojczyŸnie byli
przeœladowani  ze wzglêdu na
wyznawan¹ wiarê. Czêsto byli
to mennonici, cz³onkowie jed-
nej z grup wyznaniowych,
które powstawa³y g³ównie w
zachodniej Europie na fali
szesnastowiecznej reforma-
cji. Przybysze ci osadzani byli
na terenach podmok³ych, ob-
szarach czêsto nawiedzanych
przez powodzie. Jako Holen-
drzy z pochodzenia zaprawie-
ni byli w walce z ¿ywio³em, ja-
kim jest woda, prezentowali
te¿ wysoki poziom w prowa-
dzeniu gospodarstw. ¯yli we
w³asnych, samowystarczal-
nych osadach, gdzie znajdo-
wali wszystko co by³o im po-
trzebne do egzystencji. Z bie-
giem wieków poœród przyby-
waj¹cych osadników zaczêli
przewa¿aæ Niemcy, tak¿e
ewangelicy, jednak mimo
zmiany narodowoœciowej
charakter tego osadnictwa,
zwanego osadnictwem olê-
derskim, pozosta³ ten sam.

Przybysze lokowali swoje
osady wzd³u¿ doliny Wis³y,
zamieszkali te¿ na obszarze
dzisiejszej dzielnicy Bia³o³ê-
ka, która niegdyœ poprzecina-
na by³a strugami wodnymi, a
na czêœci jej terytorium znaj-
dowa³y siê tereny podmok³e,
nawet bagna. Nie wiemy, kie-
dy osadnicy przybyli na te zie-
mie. Nie znamy ¿adnych
przekazów, które przybli¿a³y-
by nam czas ich lokacji. Je-
dynym zachowanym œwia-
dectwem po olêdrach s¹ za-
puszczone cmentarze. Tylko
daty na ocala³ych nagrob-
kach œwiadcz¹ w jakim okre-
sie ¿yli tu osadnicy. Byli ju¿
tu na pewno w 2 po³owie XIX
wieku, ale zapewne osiedlili
siê tu wczeœniej.

Najwiêksz¹ z bia³o³êckich
ewangelickich nekropolii jest
cmentarz po³o¿ony na po³ud-
nie od ulicy Juranda ze Spy-

chowa na terenie Brzezin. Ma
on kszta³t prostok¹ta o po-
wierzchni oko³o pó³ hektara.
Dziœ jest to teren prawie ca-
³kowicie poros³y przez dziko
rosn¹ce krzewy, a jego obrze-
¿a czêstokroæ s³u¿¹ jako miej-
sce nielegalnej wywózki œmie-
ci.

Jeœli ktoœ przedrze siê przez
gêstwinê do œrodka cmenta-
rza, jego oczom uka¿¹ siê
zmursza³e grobowce, w du¿ej
czêœci poprzewracane. W lep-
szym lub gorszym stanie
przetrwa³o tu kilkanaœcie na-
grobków z  czytelnymi in-
skrypcjami. Mamy te¿ ca³y
szereg porozrzucanych ele-
mentów kamieniarki z rozbi-

tych grobowców. Zachowane
nagrobki wykonane s¹ prze-
wa¿nie z trwa³ego piaskowca,
kilka jest murowanych, a
tak¿e mamy tu oko³o 12
ziemnych mogi³ otoczonych
cementowymi obramieniami.

Na cmentarzu zachowa³ siê
fragment nagrobka z in-
skrypcj¹ w jêzyku niemiec-
kim, gdzie widnieje data
œmierci tu spoczywaj¹cego –
rok 1872. Jest to o tyle wa¿-
ne, i¿ jest to najstarszy z za-
chowanych nagrobków na
wszystkich trzech bia³o³êc-
kich cmentarzach. Do naj-
bardziej okaza³ych grobow-
ców  z nekropolii na Brzezi-
nach nale¿y ca³a kwatera
skoligaconych ze sob¹ rodzin
Beckerów i Rentzów. S¹ to
cztery du¿e kamienne p³yty,
na których widniej¹ tarcze z
wpisanymi w niemieckim go-
tykiem imionami i nazwiska-
mi zmar³ych, a tak¿e cytat z
Psalmu 23 (patrz zdjêcie). Na
pewno by³y to osoby dobrze
sytuowane, co mo¿na stwier-
dziæ ju¿ po wygl¹dzie zdewa-
stowanej dziœ kwatery. Z in-
skrypcji dowiadujemy siê, i¿
pochówki mia³y miejsce w la-
tach 20. i 30. XX wieku. Z lat
90. XIX stulecia pochodzi
masywna p³yta kryj¹ca
szcz¹tki rodziny Dircks. Po-
chowani s¹ tu Hans, Georg,
Paul i Peter, którzy jako dzie-
ci zmarli na przestrzeni bar-
dzo krótkiego czasu.

Inskrypcje na pomnikach
wykonywano w jêzyku nie-
mieckim, ale nie brakuje te¿
inskrypcji po polsku. Zacho-
wa³y siê one m.in. na prze-
wróconym nagrobku zmar³e-
go w 1918 roku W³adys³awa

Kaufmanna, czy Marii z
Gerbzów Kliwer (zm. 1936).
Ten ostatni pomnik ma cie-
kawy kszta³t obelisku. Wystê-
powanie inskrypcji w obu jê-
zykach œwiadczy o czêœciowej
polonizacji niemieckich osad-
ników.

Kolejna z dawnych ewange-
lickich nekropolii usytuowa-
na jest na wysuniêtym na
pó³noc od Brzezin Augustów-
ku, przy skrzy¿owaniu ulic
Mañkowskiej i Ruskowy
Bród. Jest to cmentarzyk ma-
lutki, oko³o 0,1 ha, malowni-
czo po³o¿ony na niewysokim
wzniesieniu. Teren pokryty
jest m³odym lasem i krzewa-
mi, ale nie tak bujnymi jak na

Brzezinach. Przetrwa³o tu kil-
ka przewróconych kamien-
nych grobowców, jak grób
Kristiana Martina z 1929 r.,
Anny Bucholtz z 1937, czy
Otto Josefa Daniela Klana –
trzyletniego dziecka zmar³e-
go w 1901 roku. Najstarszym
jest grób Georga Koppa z
1898 roku. Na augustowskim
cmentarzyku zachowa³ siê te¿
drewniany filar dawnej furt-
ki.

Trzeci z interesuj¹cych nas
cmentarzy po³o¿ony jest tu¿
nad sam¹ Wis³¹ na terenie
Kêpy Tarchomiñskiej. Odda-
lony jest on od g³ównej drogi,
ciê¿ko go tak¿e wypatrzyæ.
Poœród kilku drzew zachowa-
³o siê tylko piêæ ma³ych na-
grobków, w tym najstarszy z
1896 roku. Na jednym z na-
grobków widnieje polsko
brzmi¹ce nazwisko Pauliny
Koz³owskiej (zm. 1901), choæ
sama inskrypcja jest w jêzy-
ku niemieckim. Mo¿e to
wskazywaæ na to, i¿ osadni-
cy wi¹zali siê tak¿e z Polaka-

CENTRUM
DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT
DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

W ofercie drzwi: suwane
sk³adane

rozwierane
przejœciowe

dawny BESAR

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

200 kolorów

RAL

zapraszamy

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

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne
50 kolorów

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

♦  obiady niedzielne za 9,90 z³

♦  przyjêcia okolicznoœciowe

   i weselne

♦  przyjêcia biurowe

♦  bankiety

♦  obs³uga wycieczek

♦  posi³ki regeneracyjne

   dla przedsiêbiorstw

♦  garma¿erka na wynos

ul. œw. Wincentego 85
tel. 811-18-05

Restauracja

KACPEREK
organizuje

www.restauracja.kacperek.ta.pl

mi. Zapewne musia³y wystê-
powaæ mieszane ma³¿eñstwa.
Po wygl¹dzie nagrobków z
cmentarza na Kêpie Tarcho-
miñskiej mo¿emy wniosko-
waæ, i¿ tutejsi osadnicy mu-
sieli byæ biedniejsi od swych
pobratymców z Brzezin i Au-
gustówka, gdy¿ pomniki te s¹
znacznie skromniejsze.

Co sta³o siê z osadnikami?
Opuœcili Bia³o³êkê w czasie
wojny. Zapewne nast¹pi³o to
pod jej koniec, a za najbar-
dziej prawdopodobny czas
nale¿y uznaæ drug¹ po³owê
1944 roku. Do ciê¿kich walk
niemiecko-radzieckich dosz³o
na terenie Bia³o³êki we wrze-
œniu i paŸdzierniku owego

roku. Zreszt¹ na cmentarzu
na Brzezinach mo¿emy do-
strzec pozosta³oœci umocnieñ
ziemnych z tego okresu, a kil-
ka nagrobków nosi ewident-
ne œlady po od³amkach. Woj-
ska niemieckie wysiedli³y
wtedy wszystkich mieszkañ-
ców z terenu zmagañ, w tym
zapewne i osadników, którzy
ju¿ nie powrócili. Po wojnie
bezpañskie cmentarze nisz-
cza³y staj¹c siê darmowym
Ÿród³em kamienia dla lokal-
nych kamieniarzy. Sam wi-
dzia³em na Cmentarzu Bród-
nowskim powojenn¹ p³ytê
nagrobn¹, która na odwrocie
mia³a dobrze czyteln¹ in-
skrypcjê pisan¹ niemieckim
gotykiem. Czas i lokalni wan-
dale dope³nili dzie³a zniszcze-
nia. Dziœ cmentarze nadal
niszczej¹, choæ nowe budow-
nictwo rozwijaj¹cej siê dziel-
nicy przybli¿a siê do nich co-
raz bardziej, co szczególnie
silnie widoczne jest na Brze-
zinach. Do bezpañskich
cmentarzy nikt siê nie przy-
znaje, a mo¿na by stworzyæ
zbiór wszystkich ocala³ych
nagrobków w jednym miej-
scu, np. na jednym z czyn-
nych warszawskich cmenta-
rzy ewangelickich. Podobnie
uczyniono przed piêciu laty w
Szczecinie, gdzie w jedno
miejsce zwieziono i poddano
renowacji nagrobki z a¿ 24
okolicznych poniemieckich
nekropolii. Spieszmy siê wiêc,
zanim nie zgin¹ ostatnie œla-
dy po ewangelickich osadni-
kach i wielokulturowoœci Bia-
³o³êki.

Micha³ Pilich

ul. D¹browszczaków 2

zaprasza

Seniorów na imprezê

rozrywkow¹

„STAROPOLSKIE

ANDRZEJKI”

24 listopada

o godz. 17.
Na podobn¹ imprezê

tylko adresowan¹

do m³odzie¿y

28 listopada

o godz. 17.


