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DRZWI PRZESUWANYCH
PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

Powstanie Warszawskie by³o
najwa¿niejszym punktem ob-
rad. W sali konferencyjnej po-
jawi³a siê liczna reprezentacja
kombatantów - by³ych ¿o³nie-
rzy Armii Krajowej VII obwodu
AK „Obro¿a” i cz³onków Œwia-
towego Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK.
W stanowisku przyjêtym przez
Radê i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o-
³êka znalaz³y siê m.in. s³owa
(...) Rada i Zarz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka m.st. Warszawa sk³a-

daj¹ ho³d bohaterskim ¿o³nie-

rzom Pañstwa Podziemnego,
harcerzom, mieszkañcom sto-

licy, którzy przez 63 dni prowa-
dzili nierówn¹ walkê z niemiec-

kim okupantem. (...) Chylimy

czo³a przed mieszkañcami Bia-
³o³êki, którzy brali udzia³ w Po-

wstaniu Warszawskim, a w
szczególnoœci ¿o³nierzami Ar-

mii Krajowej VII obwodu AK

„Obro¿a”, którzy zginêli w wal-
ce z wojskami niemieckimi id¹c

na odsiecz walcz¹cej Warsza-
wie.

W imieniu kombatantów g³os
zabra³ Wiktor Rzecznik  - jego
wojenne dzieje opisywaliœmy w
ubieg³ym roku w tekœcie Franek
Dolas z Bia³o³êki - podejmuj¹c
siê krótkiej analizy przyczyn,
które leg³y u pod³o¿a powstañ-
czego zrywu. 140 lat niewoli
rozbiorowej, 20. i 30. lata ubie-
g³ego wieku, lata niebywa³ego
rozwoju techniki, lata wolnoœci
i swobody, odrodzenia harcer-
stwa, powstawania licznych
stowarzyszeñ. Wychowywani
przez rodziców w duchu patrio-
tyzmu i autentycznej mi³oœci do
Ojczyzny m³odzi ludzie byli na-
³adowani pozytywn¹ energi¹ i
entuzjazmem. Mrok dwóch
okupacji - niemieckiej i sowiec-
kiej, za³amanie siê frontu wo-
jennego, ³apanki, aresztowa-

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy

maj¹ zaszczyt zaprosiæ

na koncert w ramach IV Festiwalu

Sinfonia Varsovia swojemu Miastu

poœwiêcony

Ofiarom wojen i terroryzmu
Koncert odbêdzie siê 5 wrzeœnia (niedziela) o godz. 19

w koœciele NMP Matki Piêknej Mi³oœci

ul. Myœliborska 100

dokoñczenie na str. 2
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DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
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STOMATOLOGIA doroœli i dzieci pe³ny zakres -
równie¿ IMPLANTY
oferujemy karty gwarancyjne i karty sta³ego pacjenta
PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

GINEKOLOGICZNA
DERMATOLOGICZNA
UROLOGICZNA
PRZECIWPADACZKOWA

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA WRZEŒNIOWA
czyszczenie zêbów  (zdjêcie kamienia, scaling) 20% zni¿ki

przegl¹dy  stomatologiczne   bezp³atnie

Przewodnicz¹cy Rady i Burmistrz Dzielnicy

Bia³o³êka m. st. Warszawy

oraz Ks. Proboszcz

Parafii Najœwiêtszej Marii Panny w P³udach

maj¹ zaszczyt zaprosiæ na

Bia³o³êckie Do¿ynki 2004

które rozpoczn¹ siê uroczyst¹ Msz¹ œw.

8 wrzeœnia o godz. 18
w koœciele przy ul. Klasyków 21/23

XXII sesja Bia³o³êki

Pamiêci
warszawskich
powstañców

W Wydziale Zasobów Loka-
lowych na Targówku zarejestro-
wanych jest ok. 800 podañ o lo-
kale komunalne. 360 podañ z³o-
¿y³y rodziny w trudnej sytuacji
materialnej, nie posiadaj¹ce
mieszkañ (oznacza to, ¿e do-
chód na rodzinê nie przekracza
100% najni¿szej emerytury, a w
przypadku osób samotnych –

Mieszkania na Targówku

Czy¿by drgnê³o?
150%), 320 rodzin oczekuje na
przekwaterowanie do lokali za-
miennych z budynków przewi-
dzianych do rozbiórki, nato-
miast 70 – to rodziny podlega-
j¹ce eksmisji na mocy wyroku
s¹dowego, którym zosta³o przy-
znane prawo do lokalu socjal-
nego.

Dotychczas sprawa wygl¹da-
³a praktycznie beznadziejnie.
Wolne lokale znajdowa³y siê
praktycznie jedynie wtedy, gdy
mieszkanie wraca³o do dzielni-
cy po œmierci dotychczasowe-
go u¿ytkownika. Teraz chyba
coœ drgnê³o.

Mówi Robert Radzik, zastêp-
ca burmistrza dzielnicy Targó-
wek, który po odejœciu Jacka
Wojciechowicza otrzyma³ do-
datkowo nadzór na Wydzia³em
Zasobów Lokalowych.

- Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
sprawy budownictwa komunal-
nego, które w swoim programie
wyborczym bardzo eksponowa³
Pan prezydent Kaczyñski, na-
le¿¹ do najwa¿niejszych zadañ
samorz¹du na dziœ. Niestety,
przez minione lata niewiele siê
w tej dziedzinie dzia³o; akcent
po³o¿ono przede wszystkim na
budownictwo w systemie TBS,
które nie rozwi¹zuje problemu
ze wzglêdu na koniecznoœæ wy-
³o¿enia w sumie niema³ych pie-
niêdzy przez zainteresowa-
nych.

W ubieg³ym roku zarz¹d Tar-
gówka wspólnie z  delegatur¹
Biura Geodezji, Katastru i Nie-
ruchomoœci Urzêdu m.st. War-
szawy wyznaczy³ pust¹, ale
uzbrojon¹ dzia³kê przy ul.

dokoñczenie na str. 2

Ju¿ wkrótce mieszkañcy osie-
dla  przy ul. Malborskiej bêd¹

mogli odetchn¹æ z ulg¹ – znikn¹

uci¹¿liwoœci, spowodowane ru-
chem ciê¿kich pojazdów przed

ich domami. Samochody  pojad¹
now¹, budowan¹ od kilku lat uli-

c¹, która stanowi przed³u¿enie ul.

Nowo Wincentego. Na pierw-
szym jej odcinku, od Kondrato-

wicza do skrzy¿owania z Malbor-
sk¹, zostanie dopuszczony ruch.

Decyzjê o budowie podjê³a
Rada Gminy Targówek po licz-

nych protestach mieszkañców ul.

Malborskiej i skargach na uci¹¿-
liwoœci ruchu pojazdów  jad¹cych

na Trasê Toruñsk¹.. Realizacja
ca³ej inwestycji zaczê³a siê w

2001 roku od budowy mostu na

Kanale Bródnowskim, przy skrzy-
¿owaniu ul. Kondratowicza i

Nowo Wincentego. Otwarto go
17 wrzeœnia 2002 roku. Rozpo-

czêcie dalszych prac nieco siê

opóŸni³o w zwi¹zku z decyzj¹
Mazowieckiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków, na
mocy której nadzorem konserwa-

torskim objêty zosta³ fragment

terenu. Tam, po zdjêciu pierwszej
warstwy humusu ujawni³y siê

szcz¹tki dawnego siedliska.
Przedstawiciel konserwatora

Oddech dla
Malborskiej

stwierdzi³ koniecznoœæ wykona-
nia prac archeologicznych. Na

koszt Gminy Targówek zlecono je

specjalistom z Wydzia³u Arche-
ologii Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Wykonane zosta³y miê-
dzy 25 paŸdziernika a 25 listopa-

da 2002 roku. Kolejna decyzja

MWKZ zwolni³a teren spod kon-
troli konserwatorskiej i umo¿liwi-

³a dalsze prowadzenie robót in-
westycyjnych.

Docelowo nowa ulica, o d³ugo-
œci 2 km,  która  zapewni po³¹-

czenie z Tras¹ Toruñsk¹, bêdzie

mia³a 2 jezdnie.

Jako etap pierwszy budowana

jest  jedna jezdnia (wystarczaj¹-
ca przy przewidywanych obecnie

potokach ruchu), o szerokoœci 7
m (z poszerzeniem w rejonie

skrzy¿owañ), z chodnikami dla

pieszych i œcie¿kami rowerowy-
mi oraz sygnalizacj¹ œwietln¹ na

skrzy¿owaniach. Zainstalowano
oœwietlenie i wybudowano sys-

tem kanalizacji: kana³y deszczo-

we, przepompowniê wód desz-

dokoñczenie na str. 8

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

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

ul. Œwiderska 102
róg Æmielowskiej

tel. 670-34-00

SPECJALISTYCZNY

GABINET

STOMATOLOGICZNY

lekarz stomatolog
PIOTR ROZBICKI

bezp³atne

przegl¹dy

Rzecz
o bud¿ecie

Artyku³ ten mia³ dotyczyæ wy-

³¹cznie analizy wydatków doko-

nanych przez zarz¹dców Pragi
Pó³noc w I pó³roczu 2004 roku.

Przy okazji postanowi³em przyj-
rzeæ siê sprawozdaniu z wyko-

nania bud¿etu za I pó³rocze

2004 oraz kolejnej propozycji
korekty bud¿etu w roku bie¿¹-

cym.

 Materia³y te s¹ bardzo dobrze

opracowane od strony technicz-
nej i to jest jedyna dobra wiado-

moœæ. Niestety inne wieœci s¹

z³e. Bud¿et nie by³ dobrze za-
planowany i nie jest dobrze re-

alizowany.

Zgodnie ze stanem na 30

czerwca, bud¿et opiewa³ na
kwotê 141.617.018. Obecnie

planuje siê jego zwiêkszenie do

kwoty 143.115.188 z³ czyli o 1,5
mln.

dokoñczenie na str. 6

Zarz¹d i Rada

Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

zapraszaj¹ na festyn rozpoczynaj¹cy

sezon kulturalny 2004/2005

na Targówku
4 wrzeœnia w godz. 15- 21

w Parku Bródnowskim
W programie: pokazy sztuki walki, wystêpy grup tanecznych -
taniec irlandzki, nowoczesny, ludowy, koncerty - kataryniarzy,
zespo³u «Ivan i Delfin” oraz Braci Cugowskich, zawody sporto-
we, punkty medyczne zorganizowane przez Mazowieck¹ Sieæ
Szpitali Promuj¹cych Zdrowie (porady dietetyczki, Body Max
Indeks, spirometria, pomiary CO w wydychanym powietrzu,  cho-
lesterolu, cukru), stoiska Domów Kultury „Zacisze” i „Œwit” oraz
Biblioteki Publicznej, na zakoñczenie pokaz sztucznych ogni.

� œluby, chrzty, komunie, reporta¿e
� sesje zdjêciowe, portrety, akty
� zdjêcia techniczne, reprodukcje

ul. Jagielloñska 3, tel. 818-99-50
ul. Powstañców Œl¹skich 104 lok. 201, tel. 436-58-35/37

DO KOÑCA ROKU JEDNA POZA 55 Z£
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Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41, 0600-925-147

CENY PRODUCENTA

� raty � rabaty � sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%

drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe Dierre, Gerda, Stalmet

� Okna PCV i AL Rehau 3, 4 i 5-komorowe

� Drzwi wewnêtrzne Porta, Interdoor

� Parapety  wewnêtrzne i zewnêtrzne

MAGIEL PRASUJ¥CY
I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,
zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

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

P.P.H.U. ”SENATOR”

0602 238 622

PRODUCENT MEBLI

KUCHENNYCH
Zaprasza do sklepu firmowego

na Targówek

ul. Gorzykowska 11

(022) 678-21-92
pon.-pt.  11.00-18.40

sob.  10.00-14.00

Wilno, Kowno, Troki
WYCIECZKI

Hercegowina

18-21 wrzeœnia
460 z³

MEDJUGORIE

25wrzeœnia - 3 paŸdziernika
 800 z³

tel. 771-91-63

DOBRY KREDYT
 gotówka ekspresowo

bez porêczycieli

Szybko i wygodnie

min. 500 z³/ miesi¹c

Zapraszamy
ul. Grochowska 342,  I p.

tel. 619-41-21

670-40-71 od 9-17

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

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

tel./fax 670 13 11, tel. 424 56 38; www.kancelaria-romaniuk.pl

Zapraszamy w godz. 900-1700

nia, obozy koncentracyjne,
upokorzenia, deptanie godno-
œci mimo wszystko nie wywo-
³a³y zniechêcenia - Front prze-

biega³ wówczas przez ka¿dy
próg polskiego domu, prze ser-

ce ka¿dego Polaka. Bunt i wola

walki, silna chêæ skoczenia do
gard³a okupantowi - oto co le-

g³o u przyczyn Powstania War-
szawskiego - powiedzia³ Wik-
tor Rzecznik. Ze œciœniêtym
gard³em, bardzo wzruszony
mówi³ o radoœci odczuwanej z
faktu, i¿ powstañcy wreszcie
doczekali siê hucznego
uczczenia rocznicy i Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Wspomnia³ kolegów, którzy od-
dali ¿ycie za wolnoœæ i dziêko-
wa³ - Dziêkujemy za to, ¿e

chcecie nas widzieæ i uszano-

waæ nasz zryw. Dziêkujemy za
to co zrobiliœcie i zamierzacie

zrobiæ.

Feliks Litwiniak, przewodni-
cz¹cy ko³a Legionowo-Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii
Krajowej przypomnia³, ¿e dzia-
³alnoœæ w AK by³a dla ¿o³nie-
rzy zaszczytem. Po wojnie,
mimo i¿ klimat stalinowskich
czasów nie sprzyja³ akowcom,
w³¹czyli siê w odbudowê kraju.

Pamiêci warszawskich
powstañców

dokoñczenie ze str. 1

Strony www - coœ dla szperaczy
Ryngraf z 1920 roku? Szklany syfon? A mo¿e nieco lubie¿na

akwarela Mai Berezowskiej? Pocztówka z panoram¹ Zgorzelca z
1899, albo ig³y do starego patefonu? Posiadaczem tych i innych
przedmiotów mo¿na siê staæ nie ruszaj¹c siê z wygodnego fotela
i zagl¹daj¹c na stronê www.kiermasz.pl. Bêdzie nam towarzyszyæ
dreszczyk emocji podczas internetowych aukcji. Wymarzone miej-
sce dla szperaczy i kolekcjonerów antyków, znaczków, pocztó-
wek, dla numizmatyków i wielbicieli militariów. ¯yczymy pomyœl-
nych ³owów.                                                                           (egu)

Dziœ chcieliby mi³oœæ do Ojczy-
zny zaszczepiæ w m³odych lu-
dziach i utrwaliæ powstañczy
etos, by przetrwa³ przez na-
stêpne pokolenia. By³y kwiaty
od w³adz dzielnicy i pami¹tko-
we egzemplarze stanowiska w
sprawie 60. rocznicy Powsta-
nia.

Po przerwie przyjêto œlubo-
wanie El¿biety Majlert (Gospo-
darnoœæ), radnej, która zajê³a
miejsce zmar³ej Marianny
Czarneckiej. Uzupe³nienie
sk³adu rady przyjêto jednog³o-
œnie. Jedyn¹ kandydatk¹  na
wiceprzewodnicz¹c¹ rady
dzielnicy okaza³a siê byæ Ewa
Ko³aczyk (poprzednio tê funk-
cjê sprawowa³a Marianna
Czarnecka). Jej kandydatura
zosta³a przeg³osowana szes-
nastoma g³osami, przy dwóch
przeciw i jednym wstrzymuj¹-
cym siê.

Kolejne nowe ulice otrzyma-
j¹ nazwy - Starego Dêbu i Mi-
sia Uszatka. Jednog³oœnie
przyjêto zmiany w bud¿ecie na
2004 rok. W interpelacjach po
raz kolejny pojawi³ siê temat
ograniczonego dostêpu do tra-
sy spacerowej przebiegaj¹cej
przez wa³y nadwiœlañskie i
sprawa budowy nowego cmen-
tarza.                              (egu)

Czy¿by drgnê³o?
dokoñczenie ze str. 1

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañ-
ców w ratuszu Targówka funk-
cjonuje od 12 stycznia br. Zo-
sta³ zorganizowany wed³ug za-
rz¹dzenia prezydenta stolicy.

Na parterze budynku Urzêdu
Dzielnicy Targówek czynne s¹
stanowiska bezpoœredniej ob-
s³ugi interesantów w sprawach
z zakresu:   komunikacji, lokali,
architektury i geodezji, ochrony
œrodowiska, dzia³alnoœci gospo-
darczej, kultury i edukacji. S¹
tak¿e okienka: kancelarii oraz
skarg i wniosków.

Najbli¿ej wejœcia usytuowano
stanowiska: informacji., biura
podawczego i spraw lokalo-
wych Wszystkie stanowiska s¹

WOM na Targówku
wyraŸnie oznaczone; na szy-
bach umieszczono kartki z in-
formacj¹ o trybie za³atwiania
(potrzebne dokumenty) i op³a-
tach. Formularze mo¿na pobie-
raæ z pojemników na œcianach i
wype³niaæ przy specjalnych sto-
likach.

W styczniu 18 stanowisk ob-
s³ugiwa³o 6 osób. Wœród obec-
nie zatrudnionych 24 osób
wiêkszoœæ przesz³a tu z wydzia-
³ów merytorycznych urzêdu; 4
nowo przyjête przechodz¹
szkolenie w ramach programu
„Absolwent – pierwsza praca”.

Wydzia³ Obs³ugi Mieszkañ-
ców dzia³a na podstawie tym-
czasowego regulaminu, za-
twierdzonego przez prezyden-
ta Warszawy.

W latach 2003 – 2004 wydat-
ki na WOM z bud¿etu miasta i
dzielnicy wynios¹ 665 tysiêcy z³
(aran¿acja, klimatyzacja, zakup
materia³ów, sprzêt informatycz-
ny, system numerkowo-kolejko-
wy).

Na kwietniowej sesji Rady
Dzielnicy Targówek informacje
o WOM przekaza³a naczelnik
Hanna Stañczak. Radni pytali,
czy s¹ wolne etaty i czy efekty
obs³ugi s¹ lepsze ni¿ by³y. Za

wczeœnie mówiæ o efektach –
oceni³ wiceburmistrz Robert
Radzik. Pewne by³o jednak, ¿e
za³atwianie np. praw jazdy czy
rejestracja pojazdów odbywa
siê w kulturalnych warunkach.

W koñcu sierpnia Hanna
Stañczak poinformowa³a nas,
¿e system obs³ugi interesantów
w WOM nadal jest wdra¿any.
Trzeba czasu, by go udoskona-
liæ. Do 2005 roku wprowadzo-
ny zostanie program obiegu do-
kumentów, identyfikuj¹cy ca³¹
drogê, od z³o¿enia dokumen-
tów do wydania decyzji. Telefo-

nicznie lub przez internet ka¿-
dy bêdzie móg³ sprawdziæ, na
jakim etapie za³atwiania jest
jego sprawa. WOM Targówka
oczekuje na zainstalowanie
systemu numerkowo-kolejko-
wego.

W bie¿¹cym roku ma byæ za-
instalowana klimatyzacja.

Przy stanowiskach  na parte-
rze, drog¹ bezpoœredniego kon-
taktu interesanta z urzêdnikiem,
WOM na Targówku za³atwia ok.
5 tysiêcy spraw miesiêcznie.

W obsadzie WOM nie ma w¹-

skiej specjalizacji – podkreœla
Hanna Stañczak. Ka¿dy urzêd-
nik, niezale¿nie od miejsca swej
merytorycznej pracy zobowi¹-
zany jest przyj¹æ skargê. Inte-
resant mo¿e uzyskaæ poradê w
sprawie wype³nienia formularzy.
Od 23 sierpnia pracownicy
WOM powiadamiaj¹ interesan-
tów o terminie odbioru decyzji

Oszmiañskiej pod planowan¹
budowê domu komunalnego.

Koncepcja przewiduje, ¿e ma
tu powstaæ oko³o 120 - 130
mieszkañ (przeciêtnie od 25 do
60 m kw.). Trwa teraz konkurs
na wykonanie projektu: termin
sk³adania prac mija 10 wrze-
œnia, a rozstrzygniêcie nast¹pi
15 wrzeœnia.

Zgodnie z procedur¹, nie-
zbêdne bêdzie potem uzyska-
nie zgody prezesa Urzêdu Za-
mówieñ publicznych na zawar-
cie umowy, otwieraj¹cej drogê
do wykonania prac projekto-
wych. Zak³adamy, ze taka umo-
wa zostanie podpisana na prze-
³omie paŸdziernika i listopada
br. Prace projektowe powinny
zakoñczyæ siê w kwietniu przy-
sz³ego roku. Potem musi byæ
og³oszony przetarg na wyko-
nawcê, tote¿ – jeœli wszystko
bêdzie przebiega³o zgodnie z
naszym planem,  sama budo-
wa powinna ruszyæ w lipcu i
trwaæ oko³o 2 lat.

Mia³oby to stanowiæ pierwszy
etap budownictwa komunalne-
go na Targówku. Delegatura
Biura Geodezji, Katastru i Nie-
ruchomoœci szuka na terenie
naszej dzielnicy jeszcze jednej
dzia³ki, która nadawa³y siê pod
podobny budynek. Póki co jed-
nak, nie mamy w tej sprawie
¿adnych konkretnych informa-
cji.

Pewn¹ szansê na dodatkowe
lokale komunalne stwarza jed-
nak uchwa³a Rady Warszawy z
24 czerwca br., likwiduj¹ca
Przedsiêbiorstwo Us³ug Miesz-
kaniowo-Socjalnych przy ul.
Wincentego 87.

Znajduje siê tam 198 lokali w
ci¹g³ym obrocie. Budynek jest

w fatalnym stanie, oczywiœcie,
wymaga zarówno remontu, jak
i adaptacji. W³adze miasta pod-
jê³y takie decyzje, ale tamtejsze
lokale maj¹ byæ przeznaczane
nie tylko dla mieszkañców Tar-
gówka. Na razie spó³ka PUMS
odwo³a³a siê od decyzji Rady
Warszawy. Nie wiemy, z jakim
skutkiem. Dlatego, na wszelki
wypadek, by  trzymaæ rêkê na
pulsie,18 sierpnia zarz¹d Tar-
gówka wyst¹pi³ do Biura Polity-
ki Lokalowej Urzêdu m.st. War-
szawy z wnioskiem o umo¿li-
wienie zasiedlenia wolnych lo-
kali przy Wincentego. Czekamy
na odpowiedŸ.

Na dziœ w bud¿ecie dzielnicy
s¹ pieni¹dze na prace projek-
towe budynku przy Oszmiañ-
skiej. W³adze miasta obiecuj¹,
¿e otrzymamy œrodki równie¿
na kolejne etapy, zwi¹zane z t¹
inwestycj¹. S¹dzê, ¿e zarówno
nowy dom komunalny, jak i
ewentualnie pozyskane lokale
w budynku przy Wincentego
zaspokoi³yby tylko oko³o 40%
potrzeb, ale i tak po latach bez-
ruchu w budownictwie komunal-
nym by³by to pierwszy tak bar-
dzo potrzebny krok.

O dalszym rozwoju wydarzeñ
bêdziemy informowaæ Czytelni-
ków na bie¿¹co.                (ET)

Po pierwsze... zdrowie
Samodzielny Zespó³ Publicznych Zak³adów Lecznic-

twa Otwartego Warszawa Praga Pó³noc ul. Jagielloñska
34 w porozumieniu z NFZ realizuje w ramach promocji

zdrowia BEZP£ATNE programy profilaktyczne:

* program wczesnego wykrywania przewlek³ej choroby
p³uc, dla osób w wieku 40-65 lat -  badanie spirometryczne,
konsultacjê lekarza poz oraz pulmonologa oraz poradnictwo
antynikotynowe.

W Przychodni Internistyczno-Specjalistycznej przy ul. Ja-
gielloñskiej 34 i Poradni Rodzinnej przy ul. D¹browszcza-
ków 5a.

* program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób uk³a-
du kr¹¿enia, dla osób w wieku 35-55 lat - pomiar ciœnienia,
masy cia³a, wzrostu, badanie poziomu cukru i cholesterolu
(lipidogram) oraz konsultacjê lekarza, a sytuacji koniecznej
konsultacje kardiologa oraz edukacjê zdrowotn¹.

W Przychodni Internistyczno-Specjalistycznej przy ul. Ja-
gielloñskiej 34

* program profilaktyki raka szyjki macicy, dla kobiet w wie-
ku 30-59 lat - badanie cytologiczne.

W Przychodni Internistyczno-Specjalistycznej przy ul. Ja-
gielloñskiej 34 i Radzymiñskiej 101/103 oraz w Centrum Dia-
gnostyczno-Specjalistycznym przy ul. D¹browszczaków 5a.

Wszystkich dbaj¹cych i doceniaj¹cych wartoœæ swojego
zdrowia zapraszamy do naszych przychodni.

Zapraszamy dzieci na
- strzy¿enie
(w specjalistycznym foteliku)
- przek³uwanie uszu
s³odka niespodzianka gratis!
Masz dosyæ popalonych,
zniszczonych w³osów?
Zapraszamy na trwa³¹,
styling, koloryzacjê
Zapewniamy fachow¹ obs³ugê,
kosmetyki wysokiej jakoœci
i œrodki zabezpieczaj¹ce

manicure, pedicure
kosmetyka twarzy i cia³a
masa¿e bañk¹ chiñsk¹

Z t¹ reklam¹

10% rabatu
Salon fryzjersko-

-kosmetyczny

DONADONADONADONADONATTTTTAAAAA
ul. Kijowska 11

vis a vis
Dworca Wschodniego

Serdecznie zapraszamy
pon.-pt. 8-20, sob. 8-16

tel. 818-18-22

telefonicznie lub za pomoc¹ in-
ternetu.

 Jako zaletê wprowadzenia
WOM pani naczelnik wskazuje
ujednolicenie wzorów doku-
mentów i procedur we wszyst-
kich urzêdach dzielnic. Po-
przednio, ka¿dy za³atwia³ inte-
resantów wed³ug w³asnego
systemu. Gdy wszystkie ele-

menty systemu zostan¹ wpro-

wadzone – bêdzie mo¿na mó-
wiæ o sukcesie.                      K.

OTWARTA NIEDZIELA ARTYSTYCZNA
5 WRZEŒNIA w godz. 11.00-14.00

w Domu Kultury ,,Zacisze’’
ul. Blokowa 1

Impreza jest organizowana w ramach ogólnowarszawskiej

akcji ,,Dzieciêca Stolica’’.

Oferujemy dzieciom bezp³atne zajêcia: zabawy muzycz-

ne, plasyka, szycie arstyczne, keyboard, tkactwo artystycz-
ne, haftowanie, batik- malowanie na tkaninie za pomoc¹

wosku. Oferujemy rodzicom pe³n¹ informacjê o naszej ofer-
cie w nowym sezonie kulturalnym. Mo¿na tak¿e porozma-

wiaæ z instruktorem muzykoterapii.

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17
676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16

KSIÊGARNIA
ca³oroczna sprzeda¿

podrêczników do szkó³

podstawowych,
 gimnazjum, œrednich

ul. Œrodkowa 7
róg Stalowej

tel. 619-24-67
zapraszamy 10-18,

 sob. 9-13



3nowa gazeta praska
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MAMAMAMAMATERACETERACETERACETERACETERACE
(tak¿e na wymiar)

do nabycia równie¿

� ³ó¿ka

� stela¿e

� podg³ówki

� poduszki

� ko³dry

Kondratowicza 45

tel./fax 332-00-85

pon.-pt. 11-19

sob. 10-14
Transport gratis
na terenie W-wy

 przy zakupie
powy¿ej 2000 z³

FRANCUSKI

dla dzieci i m³odzie¿y
w szkole

Dziatwy 6,
tel. 621-52-15

www.tppf.com.pl

NEW
S

SUPERDENTYSTA

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja,

rtg i naprawa protez.
Dni powszednie 10-13 i 15-20

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

Sk¹d siê wzi¹³

Hollywood Smile?
Uœmiech Hollywood to garnitur œnie¿nobia³ych zêbów , który
powsta³ w gabinecie dentystycznym. Termin powsta³ w latach
40., gdy poœród gwiazd filmowych powsta³a moda na perfek-
cyjne uzêbienie. Pocz¹tkowo efekt by³ osi¹gany za pomoc¹
koron, a póŸniej licówek porcelanowych. Najs³ynniejszym den-
tyst¹ w Beverly Hills by³ w owym czasie dr Sterling Bowen. To
w jego gabinecie powsta³ uœmiech Binga Crosby i wielu in-
nych.
Licówki to cienkie porcelanowe ³uski przymocowane do zêba.
Dziêki nowoczesnym materia³om adhezyjnym mocowanie to
jest niezwykle wytrzyma³e. We wrzeœniu oczekujê tysiêczne-
go pacjenta, któremu wykonam komplet licówek .
Chcesz wiedzieæ wiêcej?
To odwiedŸ moj¹ stronê www.superdentysta.com.pl
Najlepsz¹ stronê o stomatologii.
W nastêpnych numerach!
- dentystyczne aparaty przeciw chrapaniu
- jak pomagam pacjentom z migren¹
- rewolucja w stomatologii-inteligentne wype³nienia

autoryzowany  punkt sprzeda¿y CYFRY+, monta¿ anten
satelitarnych i telewizji naziemnej
projektowanie i wykonanie instalacji RTV i SAT
sprzeda¿ tunerów cyfrowych i podzespo³ów do budowy
sieci RTV i SAT
naprawa, modernizacja, zestawy komputerowe
na zamówienie, sprzeda¿ czêœci
zestawy do regeneracji tuszy do drukarek, skup zu¿ytych
cartridgy i tonerów

�

�

�

�

�

ul. Remiszewska 1/10A (wejœcie od ul. Gorzykowskiej)
pon.-pt. 10-18, sob. 9-14

 tel. 744-02-00  e-mail: kompsat@aster.pl

„KOMPSAT” KOMPUTERY I TV SAT

To ju¿ 11 rok kampanii
„Sprz¹tanie Œwiata - Polska”.
W ca³ym kraju odbywaj¹ siê
lokalne „sprz¹tania”, warsz-
taty ekologiczne, teatrzyki
œmieciowe, happeningi i inne
wydarzenia edukacyjne i kul-
turalne. To wszystko po to,
aby nasz œwiat sta³ siê lepszy,
czystszy, a œmieci które ka¿-
dy z nas produkuje by³y po-
wtórnie zagospodarowywane
zamiast pozostawaæ w na-
szym otoczeniu.

W tym roku Fundacja Nasza
Ziemia razem z partnerami:
Centrum Handlowym Targó-
wek, Procter&Gamble oraz Re-
kopol Organizacj¹ Odzysku or-
ganizuje happening, w ramach
którego mieszkañcy Targówka
w zamian za przyniesione su-
rowce wtórne i posegregowane
odpady otrzymaj¹ ró¿ne pre-
zenty.

Zapraszamy do

Centrum

Handlowego

Targówek

18 wrzeœnia (sobota)

w godz. 10-16
 Na parkingu przed kinem w

Centrum Handlowym Targówek
odbêdzie siê ekologiczny hap-
pening promuj¹cy zbiórkê se-
lektywn¹. Zapraszamy na prze-
gl¹d piosenki ekologicznej w
wykonaniu przedszkolaków,
miêdzyszkolny turniej wiedzy
ekologicznej, wystêpy szkol-
nych zespo³ów oraz na konkur-
sy i zabawy. Wewn¹trz Centrum
odbêdzie siê wystawa ekolo-
gicznych prac plastycznych wy-
konanych przez uczniów. Przez
ca³y czas prowadzona bêdzie
zbiórka odpadów z podzia³em
na szk³o bezbarwne i kolorowe,
papier i tworzywo sztuczne oraz
zu¿yte baterie; w zamian za któ-
re rozdawane bêd¹ torby p³ó-
cienne na zakupy.

Posegregowane odpady
bêd¹ równie¿ zbierane do spe-
cjalnych pojemników: 17 wrze-
œnia (pi¹tek) w godz. 10-15 w
Parku Bródnowskim

19 wrzeœnia (niedziela) w
godz. 10-15 w  Parku Wiecha

Zbiórkê koordynowaæ bêd¹
uczniowie szkó³ podstawowych
wraz z nauczycielami z terenu
Targówka. Bêd¹ oni udzielaæ
niezbêdnych rad dotycz¹cych
segregowania odpadów i ich re-

Sprz¹tanie œwiata
cyklingu, a pierwszym, którzy
zg³osz¹ siê na miejscu zbiórki,
za przyniesione odpady opako-
waniowe wrêczaæ upominki
ekologiczne.

 Akcja odbywa siê pod patro-
natem Wydzia³u Ochrony Œro-
dowiska Urzêdu Dzielnicy Tar-
gówe. Specjalnie dziêkujemy
naszym Darczyñcom.

Patroni medialni wydarzenia:
Nowa Gazeta Praska, Radio
Dla Ciebie.

Szczegó³owe informacje
o akcji „Sprz¹tanie œwiata

na Targówku”
Fundacja Nasza Ziemia,

Ewa Smolska
koordynator akcji:

ewa@naszaziemia.pl
tel/fax: 622-81-18

622-51-58

warto wiedzieæ:

Kiedy na targu pojawiaj¹ siê
astry, to wiadomo, ¿e koñczy siê
lato. Choæ s¹ te¿ wczeœniejsze
odmiany, które zakwitaj¹ w lip-
cu, to jednak aster chiñski koja-
rzy siê ju¿ z wrzeœniem. Czemu
chiñski? Poniewa¿ kwiat pocho-
dzi w³aœnie z tamtych rejonów
Azji. A do Europy - przez Fran-
cjê - trafi³ w 1732 roku, czyli nie-
mal przed dwoma wiekami.

Gatunków astrów jest bardzo
wiele; dzieli siê je ze wzglêdu na
budowê i kolor kwiatu. Barw jest
bez liku. Od bia³okremowych,
przez ¿ó³te i ró¿owe do purpu-
rowych i niebieskich. £ebki
kwiatków zwane koszyczkami
ró¿ni¹ siê wielkoœci¹; u odmian
kar³owych maj¹ ok. 5 cm, ale
zdarzaj¹ siê tak¿e du¿e, nawet

astry
do 16 cm. Podobnie jest z wy-
sokoœci¹ - hodujemy astry niskie
i takie, których ³odyga osi¹ga
prawie metr.

Jeœli chodzi o uprawê to war-
to pamiêtaæ, ¿e roœliny te Ÿle siê
udaj¹ sadzone rok po roku w tej
samej ziemi. I choæ lubi¹ ¿yzne
pod³o¿e, to nie cierpi¹ obornika
i choruj¹ od niego.

Do rodziny astrów nale¿¹ rów-
nie¿ astry alpejskie, które kwit-
n¹ na niebieskofioletowo w maju
i rosn¹ g³ównie w Pieninach i Ta-
trach. Oraz marcinki amerykañ-
skie. Te z kolei s¹ ozdob¹ póŸ-
nej jesieni, bo zdarza siê, ¿e za-
chowuj¹ kwiaty a¿ do listopada.
Wysokie (do 1,5 metra) maj¹
ró¿ne kolory: ró¿owe, fioletowe
i niebieskie.

Ale i tak  chyba najwiêksz¹ po-
pularnoœci¹ ciesz¹ siê astry
chiñskie, których w³aœciwa na-
zwa brzmi callistephus, od cal-
los - piêkny i stephos - wieniec.
Najprawdopodobniej kszta³t ich
koszyczka zadecydowa³, ¿e bo-
tanicy zw¹ je równie¿  gwiazdo-
szami, bo astrum to po ³acinie
gwiazda. Wstawione do wazonu
d³ugo ciesz¹ nasze oczy. I kiedy
podziwiamy ich wielobarwne
igie³ki staj¹ siê dla nas rzeczy-
wiœcie prawdziwymi „gwiazdo-
szami” jesieni.

Ludmi³a Milc

Patroni ulic

Ksi¹dz Ignacy K³opotowski
Proces beatyfikacyjny S³ugi Bo¿ego ks. Ignacego K³opo-

towskiego rozpocz¹³ siê w 1988 roku. Dzie³o tego niezwyk³e-
go cz³owieka i wspania³ego kap³ana przetrwa³o do wspó³cze-
snoœci. Ksi¹dz K³opotowski z pewnoœci¹ zas³uguje na znale-
zienie siê w gronie b³ogos³awionych. Ci, którzy o to zabiega-
j¹ wierz¹, ¿e nierychliwy, ale sprawiedliwy Bóg wyniesie go
na o³tarze.

S³uga Bo¿y ks. Ignacy K³opo-
towski urodzi³ siê 20 lipca 1866
r. we wsi Korzeniówka. Wycho-
wywa³ siê w religijnej i patrio-
tycznej rodzinie. Edukacjê roz-
pocz¹³ w  gimnazjum klasycz-
nym w Siedlcach, nastêpnie
kszta³ci³ siê w seminarium du-
chownym w Lublinie i w Akade-
mii Duchownej w Petersburgu.
5 lipca 1891 roku w katedrze
lubelskiej przyj¹³ œwiêcenia ka-
p³añskie. Jako cz³owiek wielkiej
wiary i modlitwy takim te¿ by³

kap³anem - kochaj¹cym Boga,
oddanym ludziom, wiernym
modlitwie, czcz¹cym Euchary-
stiê i Matkê Bo¿¹. Wra¿liwoœæ
na potrzeby innych nie mog³a
pozostawiæ go obojêtnym na
ogrom biedy i zacofania, z jaki-
mi styka³ siê podczas swojej
pracy duszpasterskiej. Ignacy
K³opotowski stworzy³ w 1893
roku Lubelski Dom Zarobkowy,
w którym bezdomni pracowali w
warsztatach, zarabiaj¹c na
utrzymanie i mieszkanie. W
Przytu³ku œw. Antoniego mog³y
siê schroniæ - jak to siê wówczas
mówi³o - kobiety upad³e. Z ini-
cjatywy ks. K³opotowskiego po-
wstawa³y liczne domy opieki dla
ludzi starych i sierociñce. W
swojej dzia³alnoœci charytatyw-
nej móg³ liczyæ na wsparcie bo-
gatych ziemian. Dziêki tej pomo-
cy w podlubelskich wsiach uda-
³o siê powo³aæ do ¿ycia sieæ tzw.
ochronek i szkó³ rzemieœlni-
czych. W Lublinie i Warszawie
zbudowano wiele domów noc-
legowych.

 Jeœli brakowa³o œrodków na
jakieœ przedsiêwziêcie, Ignacy
K³opotowski sam kwestowa³ na
ulicach Lublina. Zdawa³ sobie
sprawê, ¿e zaspokojenie egzy-
stencjalnych potrzeb to nie
wszystko. Ju¿ jako m³ody ka-
p³an redagowa³ pisane przy-
stêpnym jêzykiem broszurki
skierowane do najbiedniej-
szych. Przez lata jego dzia³al-
noœci uzbiera³o siê tych broszu-
rek 8 mln egzemplarzy!

Redagowa³ i wydawa³ dzien-

nik Polak-Katolik, tygodnik Po-
siew, miesiêczniki - Dobra S³u-
¿¹ca, Kó³ko Ró¿añcowe, G³os

Kap³añski, Anio³ Stró¿. Wznowi³
te¿ wydawanie  Przegl¹du Ka-
tolickiego. Bezkompromisowo
prezentowa³ ró¿nice miêdzy z³¹
i dobr¹ pras¹, dostrzegaj¹c wiel-
k¹ si³ê s³owa drukowanego.

Jego publikacje by³y na
wskroœ przenikniête nauk¹ spo-
³eczn¹ Koœcio³a, propagowa³y
chrzeœcijañski model cz³owieka
i obywatela, wpaja³y podstawo-
we prawdy wiary i chrzeœcijañ-
sk¹ moralnoœæ. W 1908 r. za
zgod¹ w³adz koœcielnych prze-
niós³ siê do Warszawy.

 Piêæ lat póŸniej przy Krakow-
skim Przedmieœciu powsta³
Dom Prasy Katolickiej z drukar-
ni¹, wydawnictwem, licznymi
redakcjami i ksiêgarni¹. Bez
odrobiny przesady mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ks. K³opotowski
stworzy³ bodaj pierwszy katolicki
koncern medialny. W 1913 r.
zosta³ mianowany wikariuszem
w koœciele œw. Anny, rok póŸniej
rektorem filialnego koœcio³a po-
dominikañskiego przy Freta.
Przy koœciele œw. Jacka za³o¿y³
tani¹ kuchniê i zak³ad dla sierot
i starców, którymi opiekowa³y
siê siostry Szarytki. W 1919 r.
zosta³  proboszczem parafii
Matki Bo¿ej Loretañskiej przy
koœciele œw. Floriana i jednocze-
œnie  dziekanem praskim. W
stworzonym przez Ignacego
K³opotowskiego domu noclego-

wym bezdomnymi zajmowa³y
siê siostry Albertynki sprowa-
dzone przez niego z Krakowa.
Jego dzie³em by³a budowa no-
wej plebanii i domu parafialne-
go przy koœciele œw. Floriana.

W tym czasie powsta³o rów-
nie¿ najtrwalsze dzie³o ks. K³o-
potowskiego - Stowarzyszenie
Sióstr Loretanek. Powo³anie do
¿ycia tego zakonu  by³o swo-
istym wotum dla Matki Bo¿ej za
doznan¹ ³askê uzdrowienia -
Ignacemu K³opotowskiemu gro-
zi³a amputacja nogi. W zakupio-
nych halach po dawnej fabryce
firanek i koronek przy Namiest-
nikowskiej (Sierakowskiego)
powsta³y - dom sióstr Loretanek
i drukarnia. Dziœ dom general-
ny zakonnic mieœci siê przy K³o-
potowskiego 18.

Ignacy K³opotowski powierzy³
siostrom Loretankom misjê apo-
stolstwa s³owa drukowanego.
Anga¿owa³ równie¿ zakonnice
do rozlicznych prac parafialnych
i przedsiêwziêæ charytatywnych.
Wspó³czesne Loretanki  prowa-
dz¹ drukarnie i wydawnictwa -
to ich zasadniczy charyzmat.
Otrzyma³y równie¿ misjê pod¹-
¿ania wszêdzie tam, gdzie Bóg
jest najbardziej potrzebny. Lore-
tanki opiekuj¹ siê chorymi i cier-
pi¹cymi, dzieæmi i m³odzie¿¹,
sierotami. Mówi siê o nich, ¿e
nios¹ pomoc tym, którzy cierpi¹
na g³ód chleba i mi³oœci. Sym-
bolem ich misji, tego swoistego
apostolskiego pogotowia sta³ siê
krzy¿yk na welonie. S¹ niezwy-
kle aktywne - pracuj¹ w para-
fiach jako zakrystianki i kance-
listki, jako wychowawczynie w
przedszkolach, jako dziennikar-
ki w katolickich mediach. Mó-
wi¹c krótko, s¹ otwarte na wy-
zwania wspó³czesnoœci.

Ks. Ignacy K³opotowski w
1928 r. zakupi³ dla potrzeb za-
konu po³o¿one niedaleko Wy-
szkowa maj¹tki Zenówka i
Osówka. Dokona³ urzêdowej
zmiany nazwy nieruchomoœci
na Loretto, przez dwa „t”,  dla
odró¿nienia od w³oskiego Lore-
ta. Pierwotnie w Loretto by³a

skromna kapliczka w lesie, któ-
r¹ z czasem przeniesiono do
murowanego budynku. By po-
mieœciæ wszystkich przychodz¹-
cych na nabo¿eñstwa trzeba
by³o rozbudowaæ kaplicê. Zada-
nie to przysz³o realizowaæ w
okresie wyj¹tkowo trudnym dla
koœcio³a - u schy³ku epoki stali-
nowskiej. Prace rozpoczête w
1952 r. by³y kontynuowane
mimo licznych przeszkód. W³a-
dze komunistyczne ró¿nymi
sposobami stara³y siê je opóŸ-
niaæ. Dopiero w 1960 r. w nowej
kaplicy odprawiono pierwsz¹
mszê œw. Poœwiêcenia dokona-
no w 1984 r. Trzy lata póŸniej
prymas Polski, kard. Józef
Glemp podniós³ kaplicê Matki
Bo¿ej Loretañskiej do rangi
sanktuarium. W kaplicy znajdu-
je siê s³yn¹ca licznymi ³askami
figura Matki Bo¿ej Loretañskiej
z mediolañskiej pracowni rzeŸ-
biarskiej. Jest kopi¹ rzeŸby Le-
opolda Celaniego z Sanktu-
arium Œwiêtego Domku w Lore-
to we W³oszech. Znamienne, i¿
rzeŸba stanê³a na o³tarzu g³ów-
nym w polskim Loretto w nocy z
11 na 12 grudnia 1981 r., w
przeddzieñ wprowadzenia sta-
nu wojennego. Loretto jest dziœ
miejscem szczególnym. Przy-
ci¹ga liczne pielgrzymki, a g³ów-
ne uroczystoœci odpustowe od-
bywaj¹ siê tu rokrocznie w
pierwsz¹ niedzielê po 8 wrze-
œnia, w dniu œwiêta Narodzenia
Matki Bo¿ej. Loretto jest dla za-
konnic oœrodkiem formacji - w
odosobnieniu trwaj¹ na modli-
twie, uczestnicz¹ w wyk³adach
i przygotowuj¹ siê do ¿ycia za-
konnego. Tutaj potrzebuj¹cy i
poszukuj¹cy znajduj¹ oparcie -
osoby starsze i schorowane
mog¹ odpoczywaæ w domu
zwanym Dzie³em Mi³oœci im. ks.
Ignacego K³opotowskiego, m³o-
dzie¿ licznie gromadzi siê na
rekolekcjach, które maj¹ pomóc
w odnalezieniu w³aœciwej drogi.

Ignacy K³opotowski zmar³ na
zawa³ serca 7 wrzeœnia 1931 r.
Zosta³ pochowany  na Pow¹z-
kach, a rok póŸniej - zgodnie z
jego wol¹ - siostry Loretanki
przenios³y jego cia³o do  gro-
bowca w Loretto.

El¿bieta Gutowska

koñcówki serii, towary
z likwidowanych firm
i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych, urzêdów
skarbowych i celnych

Targowa 1

 wejœcie od Zamoyskiego

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

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ - niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!tak!tak!tak!tak!
�
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ZAK£AD

SZKLARSKO

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

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

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

ul. Brechta 9

Nowi mieszkañcy ZOO

Zakup i transport s³oni kosz-
towa³y 200 tys. euro. Boeing z
Johanesburga do Madrytu, An-
tonow do Warszawy i bardzo
wolna jazda tirami w konwoju.
Wy³adunku s³oni i transportu
ulicami stolicy podjê³a siê nie-
odp³atnie firma Breviter. Pozo-
sta³ymi kosztami podzielili siê
trzej mo¿ni sponsorzy - Totali-
zator Sportowy, PZU ¯ycie i
Polskie Porty Lotnicze. S³onie
afrykañskie ju¿ przyci¹gaj¹ do
ogrodu wielu  zwiedzaj¹cych.
Ale nie tylko o to chodzi. Jak
dotychczas jedynym s³oniem
urodzonym w polskim ogrodzie
zoologicznym by³a Tuzinka -
rocznik 1937 i by³ to s³oñ indyj-
ski. Pracownicy warszawskie-
go ZOO licz¹ na nowych
mieszkañców s³oniarni i w tym
wzglêdzie, choæ zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e nie bêdzie ³atwo.
S³onie afrykañskie niechêtnie
rozmna¿aj¹ siê w  niewoli.

Warszawskie ZOO jest jed-
nym z piêkniejszych w Europie,
gorzej jest z nowoczesnymi in-
westycjami.

- Pierwsz¹ z tego cyklu bê-
dzie pawilon dla bezkrêgow-
ców. Znajd¹ w nim swoje miej-
sce m.in. paj¹ki, ptaszniki, œli-
maki i wije. Planujemy w nim
równie¿ wyeksponowaæ prze-
krój mrowiska i pszczelego ula.
Pawilon zostanie wzniesiony
kosztem 2 mln z³. Na ten rok
mamy obiecane od miasta

œrodki w wysokoœci 1 mln z³.
Jest ju¿ gotowa dokumentacja,
lada chwila zostanie og³oszo-
ny konkurs ofert. W naszych

planach na lata 2005-2009
znajduj¹ siê kolejne obiekty -
pawilon dla ma³p cz³ekokszta-
³tnych, dla hipopotamów,
oczyszczalnia wody dla fok i
bia³ych niedŸwiedzi. Ta ostat-
nia inwestycja pozwoli na zna-
cz¹ce oszczêdnoœci w gospo-
darowaniu wod¹, która dziêki
filtrom bêdzie kr¹¿yæ w sta³ym
obiegu. Wszystkie te inwesty-
cje wymusza niejako nasze
cz³onkostwo w Unii Europej-
skiej. W ramach  kontynental-
nego podzia³u zwierz¹t - ju¿
funkcjonuj¹ pawilony i wybiegi
dla fauny australijskiej - mamy
równie¿ w planach pawilony i

wybiegi dla zwierz¹t Ameryki
Po³udniowej. Zamieszkaj¹ w
nich m.in.  pudu - najmniejsze
jelenie œwiata, mrówkojady, ka-
pibary, mary, mazama - rodzaj
bardzo interesuj¹cej antylopy i
po³udniowoamerykañskie pta-
ki. Myœlê, ¿e bardzo ciekaw¹
propozycj¹ bêdzie pomiesz-
czenie  dla zwierz¹t nocnych.
W zaciemnionym pawilonie

dojdzie do odwrócenia doby,
dziêki temu zwiedzaj¹cy bêd¹
mogli obserwowaæ niedostêp-
n¹ dotychczas dla ludzkich
oczu nocn¹ aktywnoœæ tych
zwierz¹t. W s¹siedztwie hipo-
potamów chcielibyœmy umie-
œciæ rekinarium - d³ugie na 12
metrów, wysokie na 2  - mówi
Maciej Rembiszewski, dyrektor
warszawskiego ZOO.

W dalszej perspektywie jest
piêkne, nowoczesne i niestety
bardzo drogie akwarium, w któ-
rym znalaz³by równie¿ miejsce
krajowe gatunki ryb. ZOO po-
winno mieæ równie¿ z prawdzi-
wego zdarzenia ekspozycjê

bardzo efektownych p³azów -
kolorowych jaszczurek, jadowi-
tych ¿ab. Bardzo brakuje miej-
sca z faun¹ krajow¹, choæ jest
w ogrodzie rozproszona repre-
zentacja ssaków i ptaków.  Nie
wszystkie gatunki dadz¹ siê
wyeksponowaæ, ale wiêkszoœæ
ssaków, p³azy i gady z pewno-
œci¹ tak. O dziwo doskonale
czuj¹ siê na swoim wybiegu
niedŸwiedzie brunatne - w war-
szawskim ZOO przysz³o na
œwiat kilkaset niedŸwiadków.
Nie stresuje ich bliskoœæ pra-
skiej ha³aœliwej ulicy, lubi¹ to-
warzystwo ludzi. Myœli siê o
tym by powiêkszyæ wybieg dla
tych zwierz¹t i przy okazji od-
sun¹æ go nieco w stronê par-
ku. W warszawskim ZOO œred-
nio co trzy dni przychodzi na
œwiat  jakiœ zwierzak.

- Warto pamiêtaæ, ¿e ogrody
zoologiczne spe³niaj¹ wa¿n¹
funkcjê reprodukcyjn¹, co w
przysz³oœci zapewni reintro-
dukcjê zwierz¹t do œrodowiska
naturalnego w przypadku gin¹-
cych gatunków. Dziennie zni-
ka z naszego globu do trzech
gatunków, zagro¿onych wygi-
niêciem jest kilkaset tysiêcy.
Wiêkszoœæ zwierz¹t (wyj¹tek
stanowi¹ s³onie afrykañskie,
które zosta³y zakupione) otrzy-
mujemy w ramach wymiany.
Tak nakazuj¹ organizacje sto-
warzyszaj¹ce ogrody zoolo-
giczne, europejska - EAZA i

Najpierw przylecia³ do Warszawy z San Diego nosoro¿ec

pancerny - na zdjêciu. 10 lipca witaliœmy w warszawskim ZOO

dwa m³ode s³onie afrykañskie, które przylecia³y do Polski z
Izraela, a ju¿ 7 sierpnia trzy s³onice, które odby³y bardzo d³u-

g¹ podró¿ z Republiki Po³udniowej Afryki, z przesiadk¹ w
Madrycie. W ten sposób, w bodaj najnowoczeœniejszej s³o-

niarni w Europie zamieszka³o stadko s³oni afrykañskich.

œwiatowa - WAZA. Niebawem
z O³omuñca w Czechach przy-
jedzie do nas ¿yrafa, w zamian
my przeka¿emy tamtejszemu
ogrodowi samicê antylopy bon-
go. Od lat czekamy na obieca-
ne okapi z ZOO w Antwerpii.
Od czasu do czasu nale¿y
sprowadzaæ nowe sztuki zwie-
rz¹t dla tzw. odœwie¿enia krwi
- informuje Maciej Rembiszew-
ski.

Roczny koszt utrzymania
ogrodu to 10-12 mln z³. Macie-
ja Rembiszewskiego cieszy

zrozumienie w³adz miasta,
wszak ZOO jest wspania³¹ wi-
zytówk¹ stolicy.

- Chcielibyœmy by z kolei wi-
zytówk¹ ogrodu by³a rzeŸba
¿yrafy, która dziœ jest zupe³nie
niewidoczna wœród drzew Par-
ku Praskiego. ¯yrafa zostanie
umieszczona od strony trasy
WZ, najprawdopodobniej sko-
rzystamy z pomocy wojskowe-
go helikoptera, który przetrans-
portuje rzeŸbê. Stalowa ¿yrafa
zostanie oczyszczona ze œnie-
dzi.

Jak wszyscy musimy
oszczêdzaæ - na energii elek-
trycznej, wodzie. Najtrudniej
jest szukaæ oszczêdnoœci jeœli
chodzi o ¿ywienie zwierz¹t. Nie
mo¿na zmniejszaæ racji, ale
mo¿na szukaæ pewnych alter-
natyw. Mrówkojady np. s¹ bar-
dzo wymagaj¹ce. Dotychczas
kupowaliœmy dla nich zadni¹
cielêcinê, która bardzo podro-
¿a³a, próbujemy wiêc karmiæ je
delikatnym miêsem króliczym.
Ogromnie pomocna jest dzia-
³alnoœæ Fundacji Panda i adop-
towanie zwierz¹t przez spon-
sorów, którzy zapewniaj¹ œrod-
ki na ¿ywnoœæ.

W tej sytuacji nikt ju¿ nie my-
œli o remontach w budynku ad-
ministracji ogrodu, zwierzêta
s¹ na pierwszym miejscu. Ro-
zumie to ca³a, œwietna ekipa
warszawskiego ZOO.

El¿bieta Gutowska
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ATRAKCYJNE
MIESZKANIA

� tereny ogrodzone
� budynki wyposa¿one
       w  instalacjê

- internetow¹
- telewizji kablowej

� tarasy/loggie - gratis
� gara¿e w budynkach

SBM WARDOM
ul. Kochanowskiego 49

tel. 669-71-30, 669-71-49
www.wardom.pl

Raty i terminy do uzgodnienia
NISKIE OP£ATY

EKSPLOATACYJNE!

TARCHOMIN
OSIEDLE DÊBINA

realizacja III kw. 2005 r.

od 2.750 z³/m2

BEMOWO ul.Wolfkego
realizacja II kw. 2005 r.

od 3.250 z³/m2

CENY STA£E GWARANTOWANE

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i  serwis aparatów s³uchowych
♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu

♦♦♦♦♦      baterie i  œrodki pielêgnacyjne

poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE
Firma „FONEM”

618-88-84

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne

ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84tel.

 Kompleksowa obs³uga prawno - finansowa podmiotów gospodarczych,
w systemie abonamentowym:
� konsultacje i doradztwo prawne,
� weryfikacja zawieranych umów,
� rozstrzyganie sporów w postêpowaniu przeds¹dowym (negocjacje, ugody),
� reprezentacja przed organami administracji i innymi urzêdami,
� opatrywanie dokumentów asygnat¹ prewencyjn¹,
� prowadzenie windykacji pozas¹dowej,
� zastêpstwo procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych,
� monitorowanie egzekucji komorniczych,
� ochrona prawna dla podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ w krajach Unii Europejskiej

Konsultant na teren Pragi Pó³noc, Bia³o³êki i Targówka Piotr Pilipczuk  0504-008-424
Zainteresowani ofert¹ informacje mog¹ równie¿ uzyskaæ w redakcji Nowej Gazety Praskiej

tel/fax 618-00-80 lub 618-24-34 w godz. pracy redakcji

KORPORACJA PRAWNIKÓW

I BROKERÓW FINANSOWYCH

 00-515 Warszawa, ul. ¯urawia 26/10

TRESURA
PSÓW

szko³a z licencj¹ - szkolenie typu wojskowego

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

 rasowych
 i nierasowych

”GRANICA”

TRESURA
PSÓW

Gdzie odbêdzie siê nastêpna
Olimpiada? Ile jest konkurencji
olimpijskich? Jaki jest dystans
biegu maratoñskiego? Na te, miê-
dzy innymi, pytania odpowiada³a
grupa starsza. M³odszych pytano
m.in., ile jest kó³ na fladze olim-
pijskiej i co ile lat odbywaj¹ siê
Igrzyska Olimpijskie. Najlepsz¹
wiedz¹  o tej tematyce wykazali
siê uczestnicy zajêæ Lata w mie-
œcie na Targówku - ze Œwietlicy
Socjoterapeutycznej przy ul. Ma-
jowej (Krasnobrodzkiej) w grupie
m³odszej i Klubu „Ko³atka” przy ul.
Ko³owej - grupa starsza.  W wie-
loboju, trzeciej konkurencji impre-
zy „Puchar lata”, najlepsz¹ spraw-
noœci¹ wykaza³y siê dzieci z  VIII
Ogrodu Jordanowskiego przy ul.
Suwalskiej. W najkrótszym cza-
sie pokona³y takie przeszkody, jak
tunel, równowa¿niê, materac,
skrzyniê, poprzeczkê, przek³ada-
nie pi³eczki, rzuty pi³eczk¹ do ko-
sza, obrêcze. Potem 10-osobowe
grupy stanê³y przed trudnym za-
daniem przenoszenia, pojedyn-
czo, kolorowych pi³eczek z jedne-
go pojemnika do drugiego, jak
najmniej upuszczaj¹c po drodze.

 Wszystko odbywa³o siê przy
gor¹cym dopingu kolegów. Na-
grodê za najlepszy doping wywal-
czy³a Œwietlica Socjoterapeutycz-
na.

Za zwyciêstwo w wieloboju
obie grupy otrzyma³y puchary,
najlepszych zawodników  nagro-
dzono sprzêtem sportowym do
p³ywania, tenisa, kometki. wszy-
scy uczestnicy otrzymali s³odkie
upominki.

Impreza odbywa³a siê  24
sierpnia w hali Oœrodka Sportu i
Rekreacji przy ul. Ossowskiego
25. Przygotowali j¹  i poprowadzi-
li: Izabella Górnikowska- koordy-
nator  akcji „Lato w mieœcie” na
Targówku i Piotr Che³stowski-
naczelnik wydzia³u sportu, tury-
styki i wypoczynku. O sprawny

przebieg zadbali te¿ niezawodni
pomocnicy, harcerze z ZHP Huf-
ca Praga Pó³noc: Anna Rojew-
ska, Agata Rochalska,  Alicja Za-
lewska, Iwona Zalewska, Alek-
sandra WoŸniak, Tomasz Szew-
czyk i Bartosz Bogdanowicz.

W tym roku akcja „Lato w mie-
œcie” na Targówku odbywa³a siê
w 6 sta³ych punktach w lipcu i w
5 - w sierpniu. Zajêcia by³y zró¿-
nicowane, przewa¿nie ³¹czy³y
sport z kultur¹. Przygotowano je
dla ponad tysi¹ca dzieci, czêsto
zg³asza³o siê wiêcej  - poinformo-
wa³a nas Izabella Górnikowska.
Rodzice nie wnosili op³at. W za-
jêciach bra³y udzia³ dzieci, które
zg³osi³y siê w danym dniu. Urz¹d
Dzielnicy Targówek wspomaga³
bezp³atnymi biletami komunikacji
miejskiej akcjê „Lato w mieœcie”,
organizowan¹ przez kluby osie-
dlowe.

 Ka¿da placówka prowadzi³a
zajêcia wed³ug w³asnego progra-
mu. Now¹ form¹, zaproponowa-
n¹ po raz pierwszy w bie¿¹cym
roku, by³y dy¿ury nauczycieli na
boisku lub w sali gimnastycznej
w 6 szko³ach podstawowych, 5
gimnazjach oraz w Liceum nr 46.
Ka¿dy uczeñ móg³ tam przyjœæ i
spêdziæ czas na sportowo w godz.
10 - 13.

W klubie „Ko³atka” na zajêcia
zapisa³o siê ok. 30 dzieci; syste-
matycznie przychodzi³o ok. 20.
Najwiêkszym powodzeniem cie-
szy³y siê wyprawy na basen,
mniej chêtnych by³o do odwiedza-
nia muzeów. SM „Praga” ufundo-
wa³a wycieczkê autokarow¹ do
Loretto.

Uwadze organizatorów letnie-
go wypoczynku  dla dzieci, nie
tylko na Targówku, w przysz³ym
roku  polecamy dwie opinie, za-
s³yszane w rozmowach podczas
„Pucharu lata”. Czuwanie nad
bezpieczeñstwem  grupy dzieci,
zw³aszcza na wycieczkach, by-
³oby ³atwiejsze, gdyby wszyscy
mieli jednakowe, barwne cza-
peczki lub chusteczki. Mo¿e znaj-
d¹ siê firmy, które zechc¹ siê pro-
mowaæ w ten sposób? Przyjmo-
wanie wszystkich dzieci na zajê-
cia bez zapisów i op³at  jest na
pewno du¿ym u³atwieniem dla ro-
dziców, ale skutkuje marnotraw-
stwem czêœci kosztów, ponoszo-
nych z publicznych pieniêdzy.
Mo¿e warto poszukaæ sposobu
pogodzenia tych wartoœci?

                                            K.

Puchar lata

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1
tel. 818-00-83

bi¿uterii

Andrzej Kordalewski

rok za³o¿enia 1946
• naprawa, sprzeda¿
• baterie, paski, szk³a
• regulacje
• zegarki elektroniczne
   i mechanicze
• zegary œcienne
   i pod³ogowe
• zegary antyczne

Jagielloñska 12
(róg Kêpnej)

tel. 619-72-33

4-5 wrzeœnia
zapraszamy  do

Centrum Handlowego Targówek

na G³êbock¹

Zakupy z Edisonem

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

ma³e i du¿e wynalazki

wielcy i mali odkrywcy
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NAUKA
ANGIELSKI  670-39-78
ANGIELSKI - studentka UW, do-
jazd 0504-323-823
MATEMATYKA studentka UW
888-720-156
NIEMIECKI - nauczyciel  889-
04-00
NIEMIECKI  nauczyciel  676-75-
40
NAUKA jazdy „GEOTEX” kursy
- doszkalanie szkolimy w ma³ych
grupach. Ul. Szanajcy 5, tel. 498-
39-02; 0507-745-926 www.geo-
tex.waw.pl
NAUCZYCIELKA szko³y mu-
zycznej fortepian, œpiew 670-31-
89, 0502-935-459
LEKCJE muzyki (dojazd) tel.
614-28-11; 0695-756-832

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-
105-672.
DIETA Cambridge 0693-700-
943
MEDICA - USG, narkoza, sto-
matolog, kardiolog, gastrolog,
ginekolog, laryngolog, chirurg,
ortopeda, dermatolog - wenero-
log (krioterapia), urolog (stulej-
ki, wêdzide³ka) psychiatra - aku-
punktura, internista - badania
profilaktyczne, wizyty domowe,
bioenergoterapeuta. Panieñska
4,  619-52-31
SPRZÊT rehabilitacyjno-me-
dyczny, materace ortopedyczne
Targowa 59, tel./fax 818-77-68
(raty)

US£UGI
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
ANTENY, domofony, elektroin-
stalacje 497-51-66, 0503-719-
178
ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ganie
guzików, napy, overlock, tel. 618-
66-68, ul. Z¹bkowska 16.
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków
ul. Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
DACHY, daszki us³ugi blachar-
sko-dekarskie 0604-321-201
ELEKTROINSTALACJE 0502-
148-467
EKSPRESOWE dorabianie klu-
czy, kodowanie kluczy z immo-
bilizerem, monta¿ zamków
drzwiowych, awaryjne otwiera-
nie zamków, sprzeda¿ zamków,
k³ódek, akcesoriów do kluczy.
Wyrób piecz¹tek w ci¹gu 1 godz.
Targowa 71A. lok. 11, tel. 618-
31-21, 0506-179-661

mini og³oszenia
MAGIEL prasuj¹cy Wysockie-
go 4 kl. I, 0693-700-943
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12
NAPRAWA, renowacja futer, ko-
¿uchów, skór (równie¿ mebli i ta-
picerski) tel. 618-66-68, ul. Z¹b-
kowska 16.
NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502-
253-670
NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy  Rachunki. Oryginalne
czêœci 614-83-83, 0609-025-469
NAPRAWA pralki, lodówki,
szybko, solidnie, gwarancja
679-00-57, 0501-587-257
NAPRAWA lodówek, zamra¿a-
rek u klienta, doœwiadczenie, so-
lidnie 811-73-69
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25
NAPRAWA pralek automatycz-
nych 670-31-87
NAPRAWA sprzêtu RTV, VI-
DEO,  CD firm Philips, Sony,
Daewoo i innych. Gwarancja.
Tarchomin, ul. Szczêœliwa 2 w
godz. 12.00-15.30, 17.00-21.00
tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 0604-972-969, 311-07-54
NAPRAWY RTV, telewizory, ma-
gnetowidy. Gwarancja 744-00-
00, 619-31-99
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67
REMONT komleksowo, glazura,
hydraulika 614-49-34 lub 0506-
091-379
SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.
OKNA najtaniej 648-20-30
PRZEPROWADZKI, przewozy
dostawczym TRANS BAGA¯
676-60-69
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw -
z³oto, elektronika, samochód.
Korzystne warunki, ul. Radzy-
miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.
678-81-48
KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samocho-
dowe, leasing. Domy z bali ul.
Miñska 69 pokój 41, tel. 870-27-
83, 0501-550-975
WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki, szli-
fierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48.

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

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

w  godz. 16-20
wtorek, czwartek w godz. 9-11

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

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 m.st. 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 Kanalizacji w m. st. Warszawie z³o¿ony w dniu
13.06.2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowê hermetyzacji komory zbior-
czej oczyszczalni œcieków “CZAJKA” przy ulicy Czajki w War-

szawie Dzielnicy Bia³o³êka.

POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/6767670

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Na podstawie 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia

w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych lub zarz¹dców nieru-
chomoœci znajduj¹cych siê w obszarze oddzia³ywania obiek-
tu, ¿e w dniu  20.08.2004r. wyda³ decyzjê nr 686/2004
o pozwoleniu na budowê przewodu wodoci¹gowego w ul.

Podgórnej (dz. nr ew. 12/5, 14/5, 15/5, 2, 16, 22/2, 22/3 z
obrêbu4-04-22 oraz nr ew. 12, 14, 27 z obrêbu 4-04-24) w
Warszawie,
inwestor : m. st. Warszawa – Dzielnica Bia³o³êka .
Zawiadomienie b¹dŸ dorêczenie uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie 14 dni od dnia publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka m.
st. Warszawy, ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy
(licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).
POUCZENIE
Od decyzji przys³uguje stronom odwo³anie do Wojewody Ma-
zowieckiego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia jej dorêczenia.
Odwo³ania nale¿y sk³adaæ w Delegaturze Biura Naczelnego
Architekta Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o-
³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122
Warszawa.
Op³ata skarbowa od wniesionego odwo³ania wynosi 5,00 z³
oraz 0,50 z³ za ka¿dy za³¹cznik.
Strony postêpowania mog¹ siê zapoznaæ z treœci¹ ww. decy-
zji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta w Dziel-
nicy Bia³o³êka, adres jw., pokój 305, w godzinach pracy Urzê-
du.

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 m.st. Warszawy zawiadamia,

¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³eczne-
go Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy
Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 29.06.2004r.
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania

pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego  w uli-
cy Po³oniny w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka.

POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê

z aktami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ
w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawia-

domienia, w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta
Miasta Urzêdu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka,

Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197, 03-122

Warszawa, tel.: 51-03-195 fax. 51-03-210.

Rzecz o bud¿ecie, czyli o naszej
praskiej kasie w roku 2004

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥
DRUKARKÊ

Co zmienia siê bud¿ecie 2004
na Pradze Pó³noc?

- O kwotê 1320000 z³otych
zwiêkszane s¹ œrodki na admi-
nistracjê z przeznaczeniem na
wydatki zwi¹zane z uruchomie-
niem sztandarowej inwestycji na
Pradze Pó³noc tzw. Wydzia³u
Obs³ugi Mieszkañców, jakby sta-
nowi³o to remedium na wszyst-
kie bol¹czki tej dzielnicy.

- O kwotê 915 000 zwiêksza
siê wydatki administracyjne w
oœwiacie w zwi¹zku ze znacz¹-
cym zwiêkszeniem liczby pra-
cowników w Zespole Administra-
cji Szkó³.

- O kwotê 450 000 zmniejszo-
no œrodki na remont ulicy Kawê-
czyñskiej – okazuje siê, ¿e zmie-
niono odcinek Kawêczyñskiej,
który ma byæ przebudowywany.
Pierwotne plany dotyczy³y odcin-
ka od Z¹bkowskiej do Otwockiej.
Teraz za podobn¹ kwotê bêdzie
zbudowany odcinek pomiêdzy
Otwock¹ a Boruty.

- O prawie 500 000 zmniejsza
siê kwoty na inne inwestycje, nie

wprowadzaj¹c nowych zadañ
np. przygotowanie dokumentacji
na lata nastêpne. Œrodki te zo-
staj¹ skonsumowane przez
wzrost wydatków na WOM.

Nie wiem, czy Zarz¹d Dzielni-
cy wnikliwie przestudiowa³ oba
kwity, bo jeden nijak nie ma siê
do drugiego. Korekta bud¿etu
ma zwykle poprawiæ to, co nie
idzie najlepiej, a nie byæ oderwa-
na od rzeczywistoœci. A rzeczy-
wistoœæ jest taka: wykonanie in-
westycji na 30 czerwca wynosi
ogó³em 5,9%. (Ju¿ w ubieg³ym
roku by³o nieznacznie lepiej, bo
wykonanie inwestycji tak¿e dra-
matycznie niskie po I pó³roczu
wynosi³o 15,9 %, a do koñca
roku zrealizowano 30% pierwot-
nych za³o¿eñ.)

- Studnie oligoceñskie – 550
000z³ – wydatkowano 735 z³ -
zaawansowanie 0,15%

- Drogi - w tym tak¿e moder-
nizacja ulicy Kawêczyñskiej - 2
610 000 z³ -  wydatkowano 53,68
z³ - zaawansowanie 0%

- Rewitalizacja Z¹bkowskiej  -
1 000 000z³  – wydatkowano 97
343 z³ - zaawansowanie 9,73%

- Inwestycje administracyjne -
3 756 894 z³ - wydatkowano 115
408 z³ - zaawansowanie 3,07 %

- Oœwiata i wychowanie -2 042
500 z³ - wydatkowano 406 467 -
zaawansowanie 19,9%

Remonty
- Z przyznanej dotacji w kwo-

cie 7 460 000 z³ na remonty bu-
dynków nie wydatkowano z³o-
tówki.

- Na remonty dróg z kwoty 1
776 000 wydatkowano 537 000,
czyli 30%.

S¹  jednak pozycje, gdzie ju¿
w po³owie roku wydatkowano
znacz¹c¹ czêœæ bud¿etu.

Nie bêdê czepia³ siê wydat-
ków administracyjnych. Najwy¿ej

zarz¹d z w³asnej kieszeni pokry-
je koszty energii w urzêdzie lub
wy³¹cz¹ pr¹d (w I pó³roczu wy-
datkowano ponad 60% zaplano-
wanych œrodków na ten cel).

Bardziej niepokoi mnie to, ¿e
w placówkach oœwiatowych wy-
konanie planu w paragrafach
p³acowych osi¹gnê³o prawie
55%.

Przera¿a mnie jeszcze jedno:
celowe wstrzymywanie wydat-
ków w niektórych pozycjach, np.:

- Zakupy leków i materia³ów
medycznych  w szko³ach – po-
ziom wydatków od 0 do 9%.

- Zakupy pomocy naukowych
dydaktycznych i ksi¹¿ek poziom
wydatków w szko³ach od 10 do
28%.

- Z³otówki nie wydano na sty-
pendia i inne formy pomocy dla
uczniów.

- Z³otówki nie zaplanowano na
sprawy bezpieczeñstwa.

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

nicy wygl¹da na I pó³rocze tak:
- Na wynagrodzenia i pochod-

ne wydano ponad 54,1% œrod-
ków - 34 073197 z³

- Na inwestycje zaledwie 5,9%
œrodków- 1 483 349 z³

- Na dotacje dla jednostek or-
ganizacyjnych (biblioteki, dom
kultury, DOSiR, ZNK, œwietlice
szkolne itp.) z przeznaczonych
12 682 959 z³ wydatkowano za-
ledwie 20,7% œrodków to jest 2
628 062 z³.

- Wydatki rzeczowe (admini-
stracyjne) 39,6% œrodków - to
jest 17 306 488z³

Kolejne pó³rocze i ci¹gle cha-
os w planowaniu i realizowaniu
wydatków, a za nami ju¿ kolej-
na, siódma korekta bud¿etu
dzielnicy.

I znów mam pytania, na które
nikt nie chce udzieliæ odpowie-
dzi:

Czy prawd¹ jest ¿e wydatki
zwi¹zane z uruchomieniem Wy-
dzia³u Obs³ugi Mieszkañców
przekrocz¹ grubo 5 milionów z³o-
tych? Kiedy zostan¹ zakoñczo-
ne prace?

Kiedy zostan¹ zakoñczone
prace w zwi¹zku z uruchomie-
niem posterunku stra¿y miejskiej
przy ulicy M³ota?

Dlaczego nie odbêdzie siê na
jesieni festyn w Parku Praskim?

 Ireneusz Tondera

radny

Województwa Mazowieckiego

dokoñczenie ze str. 1

• mycie nadwozia
• mycie i konserwacja silników
• kosmetyka wnêtrz
• konserwacja skóry
• pranie tapicerki i dywanów
• przygotowanie samochodu do
  sprzeda¿y
ul. Œwiderska 115

róg P³udowskiej

tel./fax 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20
sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

DAM  PRACÊ
FIRMA kamieniarska zatrudni
m³odych, silnych mê¿czyzn i
pani¹ do sprz¹tania na 1/2 eta-
tu  Œwiderska 37,  614-36-86
NAWI¥¯Ê wspó³pracê z osob¹
do przyjmowania magla 0693-
700-943

NIERUCHOMOŒCI
Aby mieszkanie z Bródna, Tar-
gówka, Tarchomina kupiæ,
sprzedaæ, wynaj¹æ zadzwoñ
8118070 , 8110491  (9-19),

601967539, „ALFA” Agencja
Mieszkaniowa, ul. Rembieliñ-
ska 9 pok. 1. Istnieje od 1991 r.
Licencja nr 1193. Szybko! Solid-
nie! Tanio! e-mail:alfa@alfa-

mieszkania.pl

DO wynajêcia 37 m2, 2-pokojo-
we, K³opotowskiego 842-31-00

SPRZEDAM
NOTARIALNIE du¿y gara¿ mu-
rowany ul. Wo³omiñska 0603-
616-682

PAWILON 50 m2 Praga P³d.
0606-219-551
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na rok kulturalny2004/2005

OFERTA  PROGRAMOWA

· ZESPÓ£ WOKALNO TANECZNY  ABRA-
KADABRA - zaprasza dzieci w wieku 8-12 lat.
Zajêcia w czwartek 17-19 oraz rozœpiewanie
godz. 16-17. Op³ata 25 z³/m-c. SPOTKANIE
ORG. 23 IX (czw.) GODZ. 17.

· GITARA zespó³ GITARERRA zajêcia we wto-
rek godz. 17.30-19.00 oraz indywidualna na-
uka gry na gitarze. Zajêcia w poniedzia³ek,
wtorek lub œrodê do wyboru. Op³ata: 150 z³/
m-c- nauka+ udzia³ w zespole, 140 z³/m-c
zajêcia bez uczestnictwa w zespole.  SPOTKA-
NIE ORG. 10 IX (pt.) GODZ. 18.

· DRUM ACADEMY nauka gry na perkusji
Lekcja kosztuje 30 z³. SPOTKANIE ORG. 6 IX
(pon) godz. 17.

· KEYBOARD zajêcia indywidualne. Op³ata
1 x tyg 100 z³/m-c, 2 x tyg 190 z³/m-c. SPO-
TKANIE ORG. 9 IX (czw.) godz. 19.

· NAUKA GRY NA PIANINIE zajêcia indy-
widualne w pi¹tek. Op³ata 120 z³/m-c. SPO-
TKANIE ORG. 9 IX (czw.) godz. 19.

· ZAJÊCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE
rozwijaj¹ce dla przedszkolaków. Op³ata 40 z³/
m-c.  SPOTKANIE ORG. 6 IX (pon.) godz. 17.

· MUZYKOTERAPIA indywidualne zajêcia
terapeutyczne. Op³ata 90 z³/ m-c.  SPOTKA-
NIE ORG. 6 IX (pon.) godz. 17.

· ,,NIEZAPOMINAJKA’’ dzieciêca gazet-
ka-wspó³tworzenie gazetki- œroda godz.
15.00-16.30. Zajêcia bezp³atne. SPOTKANIE
ORG. 8 IX godz. 17.

· ZABAWA Z PLASTYK¥ zajêcia manual-
ne dla dzieci w wieku 5-9 lat. Op³ata 25 z³/
m-c. Zajêcia w œrodê godz. 16.45-17.45. SPO-
TKANIE ORG. 8 IX (œr.) godz. 18.

· PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUN-
KU dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Zajêcia:
pon.: 14.00-15.30, 15.45-17.45, wt.: 14.45-
16.45, 17-20, œr.: 15.15-16.45, 17-19, czw.:
14.15-15.45, 16.-18., pt.: 15.30-17.00. Op³a-
ta: 1,5h- 45 z³/ m-c, 2h- 50 z³/m-c, 3h- 55z³/
m-c. SPOTKANIE ORG. W dniu w którym pla-
nujesz chodziæ na zajêcia w terminie: 6-10 IX
godz. 18.

· AKADEMIA MALUCHA mini przedszkole
dla dzieci od 3 do 5 r.¿ w godz. 9.-13.  Op³ata
200 z³/m-c. Pocz¹tek zajêæ: 1 IX (œr) godz. 9.

· RYTMIKA zajêcia dla dzieci w wieku 3-6
lat. Godz. 17. Op³ata 35 z³/ m-c. SPOTKANIE
ORG. 6 IX (pon.) godz. 18.

· MA£Y CZ£OWIEK GRA nauka gry na in-
strumentach dla przedszkolaków. Termin do
uzgodnienia. Op³ata 65 z³/m-c. SPOTKANIE
ORG. 6 IX (pon.) godz. 17.30

· KURS TAÑCA NOWOCZESNEGO zajê-
cia we wtorek i pi¹tek:  I gr godz. 16.30-
17.15, II gr. godz. 17.20-18.20 Op³ata 75 z³/
m-c. SPOTKANIE ORG. 10 IX (pt.) godz. 17.30

· TEATR TAÑCA podstawy tañca towarzy-
skiego, nowoczesnego, jazz broadway. Zajê-
cia w czwartek godz. 20.05. Op³ata 45 z³/m-
c. SPOTKANIE ORG. 9IX (czw.) godz. 20.05

· STUDIO TEATRU I PIOSENKI zajêcia w
œrodê godz. 18-20 i pi¹tek godz. 17-19. Op³a-
ta 35 z³/m-c. SPOTKANIE ORG. 8 IX (œr.) godz.
18.00

· KURS TAÑCA COUNTRY zajêcia w czwar-
tek godz. 16.00-16.45. Op³ata 35 z³/m-c.
SPOTKANIE ORG. 9 IX (czw.) godz. 17.

· ZAJÊCIA TANECZNO-AKROBATYCZNE
zajêcia we wtorek godz. 19.45. Op³ata 45 z³/
m-c. SPOTKANIE ORG.7 IX (wt.) godz. 19.45

· KURS TAÑCA DLA DOROS£YCH zajêcia
w pi¹tek godz. 18.30-19.30. Op³ata 45 z³/
m-c. SPOTKANIE ORG. 10 IX (pt.) godz. 18.30

· KLUB BOOGIE ROCK zajêcia we wtorek i
pi¹tek. SPOTKANIE ORG. 10 IX (pt.) godz.
19.30

· AREOBIC zajêcia w poniedzia³ek i œrodê
godz. 20.15-21.00.  Op³ata 1 x tyg. 40 z³/
m-c, 2 x tyg 70 z³/m-c. Pojedyncze zajêcia:
12 z³. PIERWSZE ZAJÊCIA:  6 IX (pon.) godz.
20.15

· GIMNASTYKA DLA PAÑ i PANÓW za-
jêcia z elementami stretchingu, rehabilitacji.
Zajêcia w czwartek godz. 19.15-20.00. Op³a-
ta 40 z³/m-c. Pierwsze zajêcia 9 IX (czw.)
godz. 19.15

· PRACOWNIA WITRA¯U zajêcia we wto-
rek godz. 16-19 lub czwartek godz. 17-20.
Op³ata 90 z³/m-c. SPOTKANIE ORG. 9 IX (czw.)
godz. 17.30

· ZABAWA Z NITK¥ haftowanie, szyde³ko-
wanie - zajêcia dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych we wtorek godz. 15-17.  Zajêcia bez-
p³atne. SPOTKANIE ORG. 28. IX (wt.) godz.
16.

· TKACTWO ARTYSTYCZNE zajêcia w po-
niedzia³ki i czwartki godz. 16-20. Op³ata 1 x
tyg 50 z³/ m-c, 2 x tyg. 60 z³/m-c. Pierwsze
zajêcia: 6 IX (pon.) godz. 16.

· GA£GANKOWY ŒWIAT szycie artystycz-
ne. Zajêcia we wtorki, op³ata 15 z³/ m-c. SPO-
TKANIE ORG. 7 IX (wt.) godz. 18.

· STUDIO TEATRALNE TNT warsztaty te-
atralne dla m³odzie¿y, studentów. Zajêcia w
poniedzia³ek godz. 17-20. Op³ata 20 z³/m-c.
SPOTKANIE ORG. 6 IX (pon.) godz. 17.

· DZIECIÊCY TEATRZYK PINOKIO zajêcia
teatralne dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zajêcia
w czwartek godz. 17-19. Op³ata 30 z³/m-c.
SPOTKANIE ORG. 9 IX (czw.) godz. 18.

· SZACHY  zajêcia w pi¹tek 15.30-16.15,
16.15-17.00.  Op³ata 35 z³/m-c. SPOTKANIE
ORG.; 10 IX (pt.) godz. 17.

· JÊZYK ANGIELSKI dla dzieci i m³odzie¿y.
Zajêcia w œrodê i pi¹tek w godz. 14.00-18.40.
Do ustalenia dla poszczególnych grup na ze-
braniu- 10.IX (PT.) GODZ. 17. Op³ata 80 z³/
m-c

· JÊZYK FRANCUSKI zajêcia w œrodê i pi¹-
tek godz. 18.45-20.15. Op³ata 150 z³/m-c.
SPOTKANIE ORG. 10 IX (pt.) godz. 18.45

· POETYCKIE RYMOWANIE spotkanie dla
wszystkich mi³oœników poezji we wtorki o
godz. 17. Zajêcia bezp³atne. Pierwsze spotka-
nie 14 IX (wtorek) godz. 17.

· KLUB SENIORA prelekcje, wieczorki ta-
neczne. Spotkania w œrodê o 16.

· CHÓR w poniedzia³ek o godz. 10.  Zajêcia
bezp³atne. Pierwsze spotkanie: 6 IX (pon)
godz. 10.

· GIMNASTYKA GERIATRYCZNA we wto-
rek o godz. 14.30. Op³ata 20 z³. Pierwsze za-
jêcia 7 IX (wtorek) godz. 14.30

· KO£O Sybiraków. Spotkania w sezonie
2004/05 w œrody o godz. 16.: 8 IX, 27 X, 10
XI, 22 XII, !6 II, 23 III, 20 IV, 11 V, 15 VI .

DK  ,,Zacisze’’, ul Blokowa 1,  tel. 679-84-69
dk@zacisze.waw.pl       www.zacisze.waw.pl

Na XXII sesji, zwo³anej  30
sierpnia na wniosek zarz¹du
dzielnicy, radni Targówka zajêli
siê g³ównie sprawami, które na-
stêpnego dnia mia³y byæ tema-
tem obrad Rady Warszawy. Pod-
jêli 3 uchwa³y o charakterze opi-
nii oraz stanowisko - proœbê o
zgodê na realizacjê projektu,
wspó³finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Socjalnego.

17 radnych popar³o uchwa³ê w
sprawie zmian w za³¹czniku
dzielnicy do bud¿etu m.st. War-
szawy na rok 2004, 1 - wstrzy-
ma³ siê od g³osu. Plan dochodów
zosta³ zwiêkszony o 3 543000z³;
plan wydatków zmniejszony o
1599 000 z³ i zwiêkszony o
5142000 z³. Wprowadzono zmia-
ny w spisie zadañ inwestycyjnych
na kwotê 2943000 z³ oraz zmia-
ny nazw niektórych zadañ, a tak-
¿e zmiany przychodów i  wydat-
ków zak³adów bud¿etowych.

Przyk³adowo, o 300 tysiêcy
zwiêkszone bêd¹  wydatki bie¿¹-
ce w gospodarce mieszkaniowej
(dotacje dla ADK Targówek i ADK
Bródno, na remonty  pustosta-
nów i wymianê stolarki okiennej);
tak¿e o 300 tysiêcy z³ na pomoc
spo³eczn¹ (pokrycie niedoborów
w zakresie wyp³at zasi³ków celo-
wych). Najwiêksza zmiana w
œrodkach na inwestycje kontynu-
owane to 4300000 z³ na budowê
ul. Nowo Wincentego wraz z mo-
stem; w inwestycjach rozpoczy-
nanych w  2004 r. - 85 000 z³ bu-
d¿etowych na wymianê ogrodze-
nia terenu i dachu budynku ad-
ministracyjno-socjalnego OSiR
przy ul. Blokowej.

Wczeœniej zmiany te pozytyw-
nie zaopiniowa³a komisja inwe-
stycyjna i bud¿etu.

W zwi¹zku z pytaniem radne-
go Jana Mamaja wyjaœniono, ¿e
okreœlenie „budownictwo komu-
nalne” musi zast¹piæ u¿ywane
nieprawid³owo przez urz¹d mia-
sta „budownictwo socjalne”.

 W g³osowaniu przepad³a pro-
pozycja tego¿ radnego, by z pro-
jektu nastêpnej uchwa³y wykre-
œliæ zobowi¹zanie najemcy lub
dzier¿awcy do poddania siê eg-
zekucji w trybie art. 777 pkt. 5
k.p.c. bez postêpowania s¹dowe-
go w przypadku braku zap³aty za
okres co najmniej 3 miesiêcy.
Zapis ten znalaz³ siê w projekcie
uchwa³y Rady Warszawy w spra-
wie najmu i dzier¿awy lokali u¿yt-
kowych w domach wielolokalo-
wych; radni Targówka jednomyœl-
nie zaopiniowali go pozytywnie.

Du¿e zró¿nicowanie wyst¹pi-

Dom Kultury

„PRAGA”
 ul. D¹browszczaków 2

z a p r a s z a

5 wrzeœnia  godz. 11.00
Dzieñ Otwarty w Domu Kultury
„PRAGA”
W programie:
* happening przed DK „PRAGA”
* malowanie buzi
* wystêpy Grupy Tanecznej
„R.H.B Squad”
* wystêpy klauna
* zabawa dla najm³odszych
* zaprezentowane oferty pro-
gramowej DK „PRAGA”

13 wrzeœnia godz. 17.30
„Imprezy krasnoludkowe”
„Ksiê¿niczka Ró¿yczka” przed-
stawienie dla dzieci Sala Kon-
certowa DK „Praga”.

Do decyzji Rady Warszawy
³o przy g³osowaniu uchwa³y opi-
niuj¹cej projekt uchwa³y Rady
Warszawy w sprawie kierunków
zmian w gospodarowaniu i zarz¹-
dzaniu lokalami i budynkami w
zasobach mieszkaniowych mia-
sta. 9 g³osami (7 przeciw, 1 -
wstrzym.) rada  Targówka nega-
tywnie zaopiniowa³a projekt.
Podtrzyma³a swoje stanowisko z
19 maja o nieprzekszta³caniu  za-
k³adów bud¿etowych ADK w jed-
nostki bud¿etowe pod nazw¹ Za-
k³ad Gospodarowania Nierucho-
moœciami. Uznano, ze przyjête w
projekcie uchwa³y Rady Warsza-
wy kierunki dzia³añ porz¹dkuj¹
ró¿nice organizacyjne by³ych
gmin sto³ecznych i prowadz¹ do
zgodnoœci z prawem. Projektowi
zarzucono jednak brak precyzji w
wielu zapisach; wskazano na ko-
niecznoœæ dokonania weryfikacji
stanu formalno-prawnego nieru-
chomoœci w zasobach ADK oraz
zapewnienia w bud¿etach dziel-
nic na rok 2005 œrodków finan-
sowych na funkcjonowanie ZGN.

Najwiêcej  pytañ i w¹tpliwoœci
wzbudzi³ projekt uchwa³y intencyj-
nej - proœby o wyra¿enie przez
Radê Warszawy zgody na  reali-
zacjê przez dzielnicê Targówek
projektu pt. „EKOPART - firma
socjalna jako instrument przeciw-
dzia³ania wykluczeniu spo³eczne-
mu”, który mo¿e byæ wspó³finan-
sowany z Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego w ramach Ini-
cjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Na pytania i w¹tpliwoœci Syl-
wii Góralskiej, Ewy Majstat, Ma-
cieja Œwiderskiego i Krzysztofa
Sirki odpowiada³a Justyna Skal-

ska, pracownik sekretariatu za-
rz¹du dzielnicy, eurokoordynator.

Projekt by³by realizowany w
ramach „Partnerstwa dla Targów-
ka”; beneficjentami maj¹ byæ oso-
by niepe³nosprawne, d³ugotrwa-
le bezrobotne i m³odzie¿ nie kon-
tynuuj¹ca nauki (ok. 70 osób).
Wœród przewidywanych efektów
s¹ m.in.: w³aœciwe zagospodaro-
wanie terenów zielonych, wiêk-
sza atrakcyjnoœæ  inwestycyjna i
turystyczna Targówka.

Witold Harasim poinformowa³,
¿e projekt stanowiska popar³y
komisje ochrony œrodowiska
oraz bud¿etu i finansów; I etap
bêdzie kosztowa³ 387 tys. z³.

Wiêkszoœæ spoœród obecnych
radnych (10) - opowiedzia³o siê
za pozostawieniem w „stanowi-

sku” zapisu, mówi¹cego o zabez-
pieczeniu œrodków, niezbêdnych
do uruchomienia projektu. Stano-
wisko popar³o w g³osowaniu 11
radnych, 5 wstrzyma³o siê od g³o-
su, nikt nie by³ przeciwny.

Ostatnim punktem obrad by³y
interpelacje i zapytania. Na go-
r¹co odpowiadali na nie zastêp-
cy burmistrza Maciej Danko i Ro-
bert Radzik oraz dyrektor OSiR
Pawe³ Szostek i jego zastêpca
Witold Rzepka. Pe³ne odpowie-
dzi bêd¹ udzielone na piœmie.

Pytania powinny byæ na po-
cz¹tku sesji - w tej kwestii zgod-
ni byli: przewodnicz¹cy rady Ma-
ciej Œwiderski i Witold Harasim.
Na taki porz¹dek obrad nie po-
zwalaj¹ jednak przepisy.

K

Wakacyjna sesja
XXII Sesjê Rady Dzielnicy Pra-

ga Pó³noc jej przewodnicz¹ca
zwo³a³a w trybie pilnym na 20
sierpnia. Radni przed komisjami
zwo³anymi tu¿ przed sesj¹ wy-
mieniali pogl¹dy, czym jest spo-
wodowany ten niecodzienny ter-
min sesji, czy pilne zmiany w bu-
d¿ecie czy te¿ koniecznoœæ za-
opiniowania projektów wa¿nych
uchwa³, na którymi wkrótce ma
debatowaæ Rada Warszawy.

Prawda okaza³a siê prozaicz-
na. W maju tego roku Rada Mia-
sta podjê³a szereg uchwa³ doty-
cz¹cych placówek oœwiatowych,
w tym tak¿e usytuowanych na
Pradze Pó³noc. Odby³o siê to bez
konsultacji z pó³nocnoprask¹
rad¹ dzielnicy. W jednej z uchwa³
pope³niono karygodny b³¹d po-
wo³uj¹c z dniem 1 wrzeœnia 2004
do ¿ycia CXXXIV Liceum dla Do-
ros³ych w budynku przy ulicy Ja-
gielloñskiej 38 (siedziba VIII LO
im. W³adys³awa IV). Z pozoru nie
ma w tym nic dziwnego poza tym,
¿e w tym budynku funkcjonuje od
lat XI Liceum dla Doros³ych. Naj-
œmieszniejsze jest to, ¿e w tej sa-
mej uchwale Rada Miasta zde-
cydowa³a o stopniowym wyga-
szaniu XI Liceum od dnia 1 wrze-
œnia 2006 roku!

Takie decyzje gdyby wesz³y w
¿ycie zdezorganizowa³yby prace
tej jednej z najlepszych placówek
oœwiatowych w Warszawie.
Trzech dyrektorów w jednym bu-
dynku to o dwóch za du¿o.

Zarz¹d dzielnicy dopiero po
trzech miesi¹cach od podjêcia
niefortunnych decyzji przez Radê
Miasta zareagowa³ proponuj¹c
podjêcie uchwa³ lokuj¹cych nowo
powo³ane CXXXIV Liceum w bu-
dynku przy ulicy Targowej 86 i
przeniesienie XI Liceum tak¿e na
Targow¹ 86. Naciskany przez

radne z klubu SLD Annê Jurczyñ-
sk¹ i Mariê Tondera wicebur-
mistrz Zdzis³aw Sipiera musia³
wreszcie przyznaæ, ¿e decyzja
Rady Miasta w kwestii urucho-
mienia z dniem 1 wrzeœnia br.
CXXXIV Liceum dla Doros³ych
by³a b³êdna, uchwa³a nie bêdzie
wykonana i liceum nie zostanie
na razie uruchomione. Radna
Jurczyñska proponowa³a, aby w
ogóle zrezygnowaæ z powo³ywa-
nia CXXXIV LO skoro funkcjonu-
je XI LO.

Rz¹dz¹ca wiêkszoœæ przefor-
sowa³a jednak swoje i do Rady
Miasta przekazano wniosek, aby
obie placówki licealne mia³y
wspólny adres -Targowa 86. Po-
jawia siê pytanie, czy nie za póŸ-
no na wszelkie dzia³ania?

Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym
roku zabytkowy budynek VIII LO
przy Jagielloñskiej 38 by³ przewi-
dziany do prac remontowych, w
bud¿ecie przeznaczono na pra-
ce 600 000 z³. Remontu nie prze-
prowadzono, pieni¹dze przepa-
d³y, zwolniono naczelnika Wy-
dzia³u Technicznego Urzêdu
Dzielnicy. W tym roku nie prze-
widziano ani z³otówki na konty-
nuacjê dzia³añ.

 Oczywiœcie, w trakcie sesji do-
konano kolejnej ju¿ korekty bu-
d¿etu. Zwiêkszy³ siê on o prawie
1,5 mln z³otych, lecz myliliby siê
ci wszyscy, którzy spodziewali siê
przeznaczenia tej kwoty na re-
monty lub inwestycje. Œrodki te
przeznaczono na administracjê.
Rada zajmowa³a siê tak¿e po raz
kolejny zmian¹ nazewnictwa ulic.
Tym razem rzecz dotknê³a ulicy
Brechta. Znany bowiem niemiec-
ki pisarz mia³ na imiê Bertolt, a
na tabliczkach budynków figuru-
je Bertold. Jedna literka, a ile k³o-
potów dla mieszkañców i insty-

tucji tam dzia³aj¹cych, w tym tak-
¿e Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Tym razem Rada Dzielnicy po wy-
st¹pieniach przewodnicz¹cego
Komisji Inwestycji Antoniego Ja-
kubowskiego i radnego Woje-
wództwa Mazowieckiego Irene-
usza Tondery negatywnie zaopi-
niowa³a projekt uchwa³y w spra-
wie zmiany nazwy ulicy.

Rada zaopiniowa³a pozytywnie
- z poprawkami wskazanymi
przez zarz¹d - projekty uchwa³
Rady Miasta dotycz¹ce zasad
gospodarowania oraz zarz¹dza-
nia zasobem mieszkaniowym
miasta oraz zasad dotycz¹cych
najmu i dzier¿awy lokali u¿ytko-
wych. Przyjêto tak¿e sprawozda-
nie z dzia³alnoœci Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej za 2003 rok.

D.Ch.

Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka

oraz Bia³o³êcki Oœrodek Kultury i Bia³o³êcki  Oœrodek Sportu

zapraszaj¹ na festyn z okazji

inauguracji sezonu kulturalno-sportowego 2004/2005

4 wrzeœnia
na terenie Bia³o³êckiego Oœrodka Sportu ul. Strumykowa 21

godz. 12.30 - 15.45   PROGRAM DZIECIÊCY: k¹cik malowania twarzy,
zabawa w „dmuchanym miasteczku”, konkursy, spektakl „Telefon”,  wystêp
„gwiazdy”  bajeczki jedyneczki

godz. 16 - wystêp Hani Stach

godz. 17 - program kabaretowy Andrzeja Grabowskiego

godz. 18 - zespó³ RAGGA MUFFIN CINQ G

godz. 19 - zespó³ hip-hopowy Pares³ów

godz. 20.15 - zespó³ £zy

Energia,
która leczy

Ju¿ wielu z nas  pozna³o moc medycyny niekon-
wencjonalnej. Bioenergoterapeuta Jerzy Zawadzki
ma w swoim zbiorze mnóstwo dziêkczynnych listów
od swoich pacjentów. Tam gdzie nie pomagaj¹ ta-
bletki i operacje najczêœciej pomaga energia przeka-
zywana przez bioenergoterapeutê. Ci, którzy maj¹
du¿¹ moc potrafi¹ pomóc równie¿ na odleg³oœæ. Do
nich nale¿y równie¿ Jerzy Zawadzki.

Zainteresowani  leczeniem przez bioenergoterapeu-
tê proszeni s¹ o telefon pod numer 0606-237-934.
Jerzy Zawadzki w Warszawie przyjmuje przy ul. Mo-
dliñskiej 205A.

www.jerzyzawadzki.republika.pl
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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

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej
nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jerzy  0603-910-246,
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424
oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;
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czowych oraz zbiornik retencyj-
ny, który zbiera wody  opadowe i
po oczyszczeniu zrzuca je do Ka-
na³u Bródnowskiego.

W aneksie Targówka do bu-

d¿etu m.st. Warszawy na rok
2004 przewidziano na tê inwesty-
cjê 9 mln z³. W³adze dzielnicy
maj¹ nadziejê, ¿e w skorygowa-
nym bud¿ecie znajdzie siê dodat-
kowa kwota 4,3 mln z³. W prze-
ciwnym razie trzeba bêdzie prze-
budowywaæ urz¹dzenia, organi-
zowaæ nowe zaplecze budowy,
wytwarzaæ depresjê dla robót wy-
konywanych poni¿ej lustra wody.
Dodatkowe œrodki by³yby te¿
przeznaczone m.in. na zagospo-
darowanie fragmentu ul. G³êboc-
kiej, pod parking dla osób przy-
je¿d¿aj¹cych do Lasku Bródnow-
skiego. Pozwoli to na lepsze wy-

Oddech dla Malborskiej
korzystanie terenu rekreacyjne-
go, jakim jest Lasek Bródnowski.

Do prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych zwrócono siê o wy-
ra¿enie zgody na wykonanie do-
datkowych robót w ramach inwe-

stycji na Nowo Wincentego. Do-
datkowe œrodki finansowe umo¿-
liwi¹ te¿ „podci¹gniêcie” budowy
w rejon wjazdu do Centrum Han-
dlowego Targówek (jezdnie,
skrzy¿owanie, sygnalizacja).

Konstrukcja nawierzchni nowej
ulicy zaprojektowana jest na ruch
ciê¿kich pojazdów; zatoki wyko-
nane zosta³y z betonu, by zapo-
biec „siadaniu” nawierzchni. Wy-
konawc¹ mostu i ulicy jest Budi-
mex - Dromex.

 O terminie otwarcia nowego
odcinka ul. Nowo Wincentego
poinformujemy naszych Czytelni-
ków.                                         K.

dokoñczenie ze str. 1

� 2.IX – czwartek godz. 18 “Ka-
na³” – re¿. Andrzej Wajda. Martyrologia
powstañców przedzieraj¹cych siê w ostat-
nich dniach Powstania kana³ami Œródmie-
œcia. Kompania porucznika Zadry wchodzi
do kana³ów na Mokotowie i rozdziela siê
na trzy grupy, ale z ponad 40 ¿o³nierzy nikt
nie ocaleje. Film prze³omowy dla tematu
Powstania Warszawskiego w polskim kinie.

Po projekcji spotkanie re¿yserem An-
drzejem Wajd¹ i Mari¹ Stypu³kow-
sk¹-Chojeck¹ ps. “Kama”, uczestnicz-
k¹ zamachu na Kutscherê.

� 6.IX – poniedzia³ek godz. 18
“Godzina W” – re¿. Janusz Morgen-
stern.  Dzieñ rozpoczêcia Powstania. Tra-
giczne losy plutonu por. Czarnego, zmu-
szonego do samobójczego ataku na nie-
mieckie koszary.

godz. 19.30  - “S³awa i chwa³a” –
odc. 7 – re¿. Kazimierz Kutz.  Odcinek 7
p.t. “Równina” ukazuj¹cy kierownictwo AK
w momencie podejmowania decyzji o roz-
poczêciu Powstania oraz przedstawiaj¹cy
walki, w których ginie troje z bohaterów
fabu³y: Go³¹bek, Hubert i Helenka.

Po projekcji spotkanie z re¿yserem, se-
natorem Kazimierzem Kutzem.

� 9.IX - czwartek godz. 18 “Cafe
pod Minog¹” – re¿. Bronis³aw Brok.  W
ekranizacji humorystycznej powieœci Wie-
cha (Stefana Wiecheckiego) tytu³owy bar
Cafe pod Minog¹ staje siê w koñcowym epi-

Przegl¹d filmowy  - Powstanie Warszawskie 1944
w filmie fabularnym i dokumentalnym

zodzie baz¹ Powstañców i dzieli tragiczny
los Starówki zniszczonej przez Niemców.

godz. 19.30 “Eroica” – nowela
pierwsza “Scherzo alla Polacca” – re¿. An-
drzej Munk.  Tragikomiczna historia war-
szawskiego cwaniaka “Dzidziusia” Górkie-
wicza, który przypadkowo zostaje ³¹czni-
kiem miêdzy oddzia³em Wêgrów stacjo-
nuj¹cych pod Warszaw¹ i dowództwem
Powstania. Wêgrzy proponuj¹ militarne
wsparcie pod warunkiem oficjalnego uzna-
nia ich za powstañców przed Armi¹ Czer-
won¹. Propozycja zostaje odrzucona. Dzi-
dziuœ po spe³nieniu swej misji wraca he-
roicznie do walcz¹cej Warszawy.

Po projekcji spotkanie z uczestnikiem
Powstania Warszawskiego, aktorem w fil-
mie “Eroica” – Leonem Niemczykiem

� 13.IX – poniedzia³ek godz. 18
“Powstanie Warszawskie 1944” –
re¿. Krzysztof Lang.  Próba przedstawie-
nia przebiegu oraz oceny Powstania War-
szawskiego.

Po projekcji spotkanie z re¿yserem
Krzysztofem Langiem i Edmundem
Baranowskim ps. “Jur”, wicepreze-
sem Zwi¹zku Powstañców Warszawskich.

� 16.IX – czwartek  godz. 18
“Warszawa walczy” – re¿. Stefan Ba-
giñski. Rekonstrukcja Kronik Powstañczych
realizowanych w czasie Powstania i wy-
œwietlanych wówczas w kinie “Palladium”.

Po projekcji spotkanie z Eugeniuszem

Hanemanem fotoreporterem Delegatu-
ry Rz¹du na Kraj i Wojciechem Milit-
zem ps. “Bystry”.

� 20.IX – poniedzia³ek godz. 18
“Sceny z Powstania Warszawskie-
go”- re¿. Tadeusz Makarczyñski. Kroni-
ka Powstania Warszawskiego zrekonstru-
owana ze zdjêæ fotograficznych Sylwe-
stra Brauna ps. “Kris”

godz. 18.45 -  “Powstanie War-
szawskie w dokumentach. Tablice
pamiêci.” – re¿. Witold Zadrowski.
Swoista kronika Powstania Warszawskie-
go z udzia³em uczestników tamtych wy-
darzeñ, m in.: prof. Aleksandra Gieysz-
tora, szefa Wydzia³u Informacji i Propa-
gandy KG AK oraz Tadeusza ̄ enczykow-
skiego, ówczesnego szefa Wydzia³u Pro-
pagandy AK. Opowieœæ zaczyna siê we
wrzeœniu 1939, od bohaterskiej obrony
Warszawy, która jest niejako zapowiedzi¹
póŸniejszego zrywu.

Po projekcji spotkanie z W³adys³a-
wem Bartoszewskim ps. “Ludwik”.

� 23.IX – czwartek godz. 18  Po-
eta Powstania Warszawskiego - Krzysz-
tof Kamil Baczyñski

“Wybór” – re¿. Wincenty Ronisz.
Filmowa biografia poety Powstania K. K.
Baczyñskiego

godz. 18.30 -  “Jeden z nas” – re¿.
Witold Stok.  Dokument inscenizowany
– szkic do portretu K. K. Baczyñskiego

godz. 19.25 -  “Dzieñ czwarty” –
re¿. Ludmi³a Niedbalska. Paradokumen-
talna rekonstrukcja dnia powstañczego,
kiedy zgin¹³ poeta K. K. Baczyñski, z re-
trospekcjami ukazuj¹cymi jego ¿ycie
przed wojn¹.

Po projekcji spotkanie z re¿yserk¹
Ludmi³¹ Niedbalsk¹ i Wies³awem
Budzyñskim autorem monografii o
Krzysztofie Kamilu Baczyñskim.

� 27.IX – poniedzia³ek godz. 18
Poeta Powstania - Zbigniew Jasiñski

“Krwi¹ i rymem” – re¿. Andrzej
Mi³osz

godz. 18.30 -  “Kolumbowie” –
odc. 4 i 5 – re¿. Janusz Morgenstern.
Filmowa adaptacja powieœci Romana
Bratnego “Kolumbowie – rocznik 20”.

Po projekcji spotkanie z re¿yserem
Januszem Morgensternem i Stani-
s³awem Likiernikiem – pierwowzorem
Cukiernika z powieœci Bratnego.

� 30.IX – czwartek godz. 18
“Pierœcionek z or³em w koronie” –
re¿. Andrzej Wajda. PaŸdziernik 1944.
Podchor¹¿y Marcin z resztk¹ plutonu wy-
cofuje siê z ruin i zostaje ranny, a jego
dziewczyna Wiœka trafia do obozu przej-
œciowego dla ludnoœci cywilnej.

Po projekcji spotkanie z Maciejem
Karpiñskim, wspó³autorem scenariusza.
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