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� bezbolesne leczenie
� nowoczesna protetyka

� protezy natychmiastowe

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

czynne 9-20
sobota 9-14

promocyjna cena
koron porcelanowych

UWAGA!

PANELEPANELEPANELEPANELEPANELE
SK£AD FABRYCZNY
ŒCIENNE      POD£OGOWE

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

GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45
Zapraszamy codziennie 9-18, sobota 9-14

DEMETER E.Z. Cierpisz

LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA
ul. Targowa 2, tel. 618-40-50
ul. Bia³ostocka 7, tel. 619-81-94, tel.fax 619-68-98

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

Mieszkañcy Bia³o³êki z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na

otwarcie nowej przychodni przy Milenijnej. Bardzo ³adny i

bardzo nowoczesny budynek nie jest jeszcze w pe³ni wy-
posa¿ony. Znajd¹ w nim miejsce interna, specjalistyka, re-

habilitacja i diagnostyka.

Bez odrobiny przesady mo¿-
na zaryzykowaæ stwierdzenie,

¿e niewielu Polaków wie o tym,

i¿ organizacje bêd¹ce spadko-
biercami idei Armii Krajowej

dzia³a³y w komunistycznej Pol-
sce do po³owy lat 50. ubieg³e-

go wieku. W czasach szalej¹-

cego stalinowskiego terroru
podejmowa³y zakoñczone suk-

Kiedy ruszy
Milenijna?

dokoñczenie na str. 2

¯o³nierze
wyklêci

do¿ynki w P³udach - czytaj str. 4
dokoñczenie na str. 2

Przypominamy, ¿e Miros³aw K. wszed³ w posiadanie dwóch
kamienic przy Tykociñskiej 30 i 40 pos³uguj¹c siê fa³szywym
testamentem ciotki Florentyny Krzeszewskiej. To, i¿ ca³a spra-

wa znalaz³a swój fina³ w s¹dzie nale¿y zawdziêczaæ dociekliwo-
œci i bezkompromisowoœci Hanny Mocheckiej, radnej Prawa i
Sprawiedliwoœci z Targówka. To ona z pomoc¹ lokatorów obu
kamienic zdobywa³a dowody i cenne informacje. Dziwiæ mo¿e
niefrasobliwoœæ z jak¹ instytucje odpowiedzialne za tak du¿y

maj¹tek pozby³y siê go na rzecz oskar¿onego. Kolejna rozpra-
wa udowodni³a, jak wiele nieœcis³oœci i co najmniej pó³prawd
znajduje siê w zeznaniach oskar¿onego i jego ¿ony.

Jolanta Kisielewska, bratanica Florentyny Krzeszewskiej by³a
w posiadaniu w³aœciwego testamentu zmar³ej, spisanego w 1979

Dwa testamenty(7)

dokoñczenie na str. 2

Praga da siê lubiæ
czytaj strona 4

Zarz¹d i Rada Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy
oraz Bia³o³êcki Oœrodek Kultury

maj¹ zaszczyt zaprosiæ 19 wrzeœnia

mieszkañców  na uroczystoœci upamiêtniaj¹ce
60. rocznicê Powstania Warszawskiego

i udzia³ w nim ¿o³nierzy VII obwodu AK „OBRO¯A”.
Porz¹dek uroczystoœci:
12.30 - uroczysta Msza Œwiêta w koœcie pw œw. Jakuba przy ul. Mehoffera
13.30 -  Koncert  Chóru Orkiestry Reprezentacyjnej WP
14.30 -  uroczysty Apel Poleg³ych na Cmentarzu Tarchomiñskim
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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

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

FRANCUSKI

dla dzieci i m³odzie¿y
w szkole

Dziatwy 6,
tel. 621-52-15

www.tppf.com.pl

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

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

DONATA
ul. Kijowska 11

vis a vis
Dworca Wschodniego

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

tel. 818-18-22

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!

�

Wczesne wykrywanie

raka jelita grubego
 Szpital Bielañski uczestniczy w realizacji “Programu badañ

przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita gru-

bego”,  finansowanego przez ministerstwo zdrowia. Program
ma na celu  zwiêkszenie wykrywalnoœci tego   nowotworu, zaj-
muj¹cego obecnie drugie miejsce wœród wszystkich wystêpu-
j¹cych - u kobiet po raku sutka, a u mê¿czyzn po raku p³uc.
Wykrycie raka jelita grubego  we stadiach zaawansowania, daje
szansê ca³kowitego wyleczenia
Program adresowany jest  do osób w wieku 50-65 lat, które nie
maj¹ objawów  sugeruj¹cych istnienie raka jelita grubego,  osób
w wieku 40-65, u których krewnych pierwszego stopnia (rodzi-
ców, rodzeñstwa) rozpoznano raka jelita grubego oraz osób w
wieku 25-65 lat,  obci¹¿onych s¹ du¿ym ryzykiem zachorowa-
nia na raka jelita grubego,  potwierdzonym wynikami badañ
genetycznych.
Ka¿dy pacjent zakwalifikowany do   programu otrzymuje in-
strukcjê przygotowania siê do badania kolonoskopowego. W
zale¿noœci od potrzeby pobierane s¹ wycinki do weryfikacji   hi-
stopatologicznej. Wszyscy  objêci programem otrzymaj¹  wy-
niki  badañ.
Badania - wykonywane w poniedzia³ki i w pi¹tki w godz.
14-18 oraz w soboty w godz. 8-16 - bêd¹ trwa³y do po³owy

grudnia br. Szczegó³owe informacje  uzyskaæ mo¿na w

szpitalnej  pracowni endoskopowej (pawilon H,  pok. 209,
II piêtro), tel. 569 0165 lub 8641877.

cesem akcje przeciwko w³adzy
ludowej i sowieckiemu oku-

pantowi.

Wystawê „¯o³nierze Wyklêci”
zorganizowan¹ przez Stowa-
rzyszenie KONAR przy wspar-
ciu Wydzia³u Kultury Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka mo¿na ogl¹-
daæ w sali konferencyjnej ratu-
sza. Archiwalne zdjêcia i doku-
menty zbiera³ od lat wraz z kil-
koma historykami Adam Borow-
ski, pomys³odawca i autor wy-
stawy i ksi¹¿ki - albumu pod tym
samym co wystawa tytu³em.

Konspiracyjne Wojsko Pol-
skie dzia³a³o od 1945 roku w
Kieleckiem, £ódzkiem, Œl¹-
skiem i Poznañskiem. Dowo-
dzone przez Stanis³awa Soj-
czyñskiego - „Warszyca” w
1946 roku opanowa³o Radom-
sko. W spektakularnej akcji ¿o-
³nierze KWP uwolnili 57 wiêŸ-
niów przetrzymywanych w tam-
tejszym PUBP. Nie do koñca
powiod³a siê akcja rozstrzelania
cz³onków PPR, na których wy-
dano wyrok - wykonano tylko
czêœæ egzekucji. W odwecie w
okrutny sposób UB zamordo-
wa³o dwunastu ¿o³nierzy KWP
- ³amano im nogi i ¿ebra, wy³u-
piano oczy, obcinano jêzyki i
wbijano gwoŸdzie w g³owy. Od-
dzia³y KWP dzia³a³y do 1954
roku.

Jak powiedzia³ NGP bur-
mistrz Tadeusz Semetkowski
protokó³ odbiorczy zosta³ pod-
pisany 31 sierpnia. - Powiato-
wy Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego dopuœci³ budynek do
u¿ytkowania bez uwag, my
przekazaliœmy go SPZOZ Bia-
³o³êka. Przypominam, ¿e po
zmianie ustroju Warszawy orga-
nem za³o¿ycielskim dla bia³o-
³êckiego Samodzielnego Pu-
blicznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej jest miasto. Jesteœmy w
trakcie przetargów na wyposa-
¿enie przychodni. Otrzymaliœmy
w tym roku na ten cel od miasta
1,5 mln z³.

Do nowej przychodni przy Mi-
lenijnej trafi ca³a przychodnia ze
Œwiderskiej, wraz z rehabilita-
cj¹, poradnia z Marywilskiej i
przychodnia dla dzieci ze Œre-
niawitów. - Przy Marywilskiej po-
zostanie lekarz internista, pe-
diatra i ewentualnie stomatolog.
Chcielibyœmy,  ¿eby okoliczni
mieszkañcy mieli w pobli¿u
mo¿liwoœæ kontaktu z lekarzem.
Równie¿ w przychodni przy
Majorki bêdzie przyjmowa³ in-
ternista, pediatra i stomatolog.
W nowej przychodni poza inter-
n¹ i pediatri¹ bêdzie pe³na spe-
cjalistyka - lekarz okulista, le-
karz medycyny pracy, chirurg,
dwaj dermatolodzy, dwaj kardio-
lodzy, trzej neurolodzy, trzej gi-
nekolodzy. W trzech gabinetach
stomatologicznych bêd¹ przyj-
mowali pacjentów czterej sto-
matolodzy. Mamy ju¿ zakupio-
ny wczeœniej aparat do USG i
zdjêæ rentgenowskich. Z bardzo
niewygodnej dla pacjentów
przychodni przy Œwiderskiej zo-
stanie przeniesiona rehabilita-
cja. Pomieszczenie przewidzia-
ne pierwotnie na salê konferen-
cyjn¹ zostanie przeznaczone
na salê gimnastyczn¹. Budynek
przy Milenijnej jest zbudowany
z myœl¹ o dostêpnoœci dla osób
niepe³nosprawnych. Na miejscu
bêdzie równie¿ gabinet zabie-
gowy, pracownia do pobrañ krwi
i wykonywania EKG - informuje
Ewa Ko³aczyk, kierownik pionu

Kiedy ruszy
Milenijna?

administracyjnego SPZOZ Bia-
³o³êka.

 Jak siê dowiadujemy, trwaj¹
w³aœnie przetargi na centralê te-
lefoniczn¹, ¿aluzje, sprzêt infor-
macji wizualnej (w zwi¹zku z
ochron¹ budynku), sprzêt go-
spodarczy. Og³oszony zosta³
równie¿ przetarg na sprzêt me-
dyczny - do gabinetów stoma-
tologicznych, okulistycznego,
ginekologicznego. - Meble i
sprzêt medyczny z przychodni
przy Marywilskiej zostan¹ wy-
korzystane w nowej przychod-
ni. Niestety meble i sprzêt ze
Œwiderskiej mo¿na wykorzystaæ
jedynie np. w pomieszczeniach
magazynowych, przewa¿aj¹ca
czêœæ wyposa¿enia nadaje siê
wy³¹cznie do kasacji. W przy-
chodniê trzeba bêdzie w³o¿yæ
jeszcze sporo pieniêdzy. Z na-
szych szacunków wynika, ¿e
potrzeba docelowo oko³o 10
mln z³, tymczasem w planach
na 2005 - 2006 miasto przezna-
cza na ten cel 2,6 mln z³. Oczy-
wiœcie bêdziemy zabiegaæ o do-
datkowe œrodki - zapewnia Ewa
Ko³aczyk i dodaje - Zale¿y nam
na tym by przychodnia przy Mi-
lenijnej ruszy³a jak najszybciej i
ze wzglêdu na pacjentów,  i ze
wzglêdu koszty - dopóki nie ru-
szy nowa przychodnia musimy
p³aciæ za wynajem powierzchni
u¿ytkowej przy Œwiderskiej. Ma-
rzy nam siê by przychodnia ru-
szy³a 1 paŸdziernika.

Marzenia maj¹ to do siebie,
¿e czasem siê spe³niaj¹, cze-
go ¿yczymy szefostwu SPZOZ
Bia³o³êka i sobie.                         EG

Zgrupowanie Partyzanckie
„B³yskawica” dowodzone przez
Józefa Kurasia -”Ognia” kilka lat
walczy³o na Podhalu z apara-
tem komunistycznego terroru. V
i VI Brygady Wileñskie AK do-
wodzone przez Zygmunta
Szyndzielarza - „£upaszkê”, po
przedostaniu siê do Polski wal-
czy³y na LubelszczyŸnie, Bia³o-
stocczyŸnie, na Pomorzu i Ma-
zurach, a tak¿e na Podlasiu. Do
1950 roku brygady ws³awi³y siê
blisko piêciuset akcjami - likwi-
dowa³y bandy nêkaj¹ce miesz-
kañców wsi.

 W³adza ludowa tymi napa-
dami obarcza³a permanentnie
niepodleg³oœciowe podziemie.
Narodowe Si³y Zbrojne, a raczej
ich radykalny od³am, który nie
zjednoczy³ siê z Armi¹ Krajow¹,
zostanie w pamiêci potomnych
g³ównie dziêki nierozstrzygniê-
tej walce stoczonej z grup¹ ope-
racyjn¹ NKWD pod Kotkami.

Regularne walki z NKWD,
UB, KBW, MO i ORMO toczy³o
w latach 1945-47 Narodowe
Zjednoczenie Wojskowe pod
wodz¹ pp³k Tadeusza Danilewi-
cza („Kuby”, „Kossaka”, „Doma-
na”). W szeregach Zrzeszenia
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ (WiN)
w latach 1945-47 znajdowa³o
siê 20-30 tys. osób. Zwi¹zek nie
mia³ charakteru wojskowego.
Stawia³ sobie za cel propago-

wanie idei niepodleg³oœcio-
wych, infiltracjê komunistycz-
nych struktur w³adzy i wywiad
na rzecz rz¹du RP na wychodŸ-
stwie. Armia Krajowa na Wi-
leñszczyŸnie i NowogródczyŸ-
nie chroni³a mieszkañców wsi
przed przeœladowaniami so-
wieckiego okupanta. Na Wi-
leñszczyŸnie ostatni oddzia³ AK
zosta³ zlikwidowany w 1947
roku, zaœ na NowogródczyŸnie
w 1953 roku.

Losy ¿o³nierzy wyklêtych
bêd¹ poznawaæ dzieci i m³o-
dzie¿ z bia³o³êckich szkó³. -
W³aœnie jesteœmy w trakcie
uk³adania grafiku lekcji historii,
które bêd¹ siê odbywaæ w sali
konferencyjnej, na wystawie.
Gimnazjaliœci i uczniowie star-
szych klas szkó³ podstawowych
bêd¹ poznawaæ historiê, której
nie znajd¹ w ¿adnym podrêcz-
niku. Zamierzamy równie¿ za-
kupiæ ksi¹¿kê Adama Borow-
skiego „¯o³nierze wyklêci” dla
potrzeb szkolnych bibliotek -
mówi Ma³gorzata Kozio³ z wy-
dzia³u kultury.

(egu)

Wystawê „¯o³nierze
wyklêci” mo¿na ogl¹daæ
w sali konferencyjnej
bia³o³êckiego ratusza
do 17 wrzeœnia, w godz.
12-14 i 16-19.

¯o³nierze wyklêci

dokoñczenie ze str.1

dokoñczenie ze str.1
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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

roku, w myœl którego nierucho-
moœci przy Tykociñskiej zapisa-
³a instytucjom koœcielnym. We-
d³ug bieg³ych porównuj¹cych

ró¿ne dokumenty pisane rêk¹
testatorki zapisy testamentu

przedstawionego przez Miros³a-

wa K. (spisanego rzekomo w
1982 roku i wrêczonego mu w

tajemniczych okolicznoœciach)
zosta³y spreparowane na pod-

stawie autentycznego podpisu

Florentyny Krzeszewskiej z maja
1922 roku. Testament zosta³

wiêc sporz¹dzony rêk¹ osoby
stosunkowo m³odej. Zapisy dru-

giego testamentu z 1979 roku s¹

ewidentnie dokonane rêk¹ oso-
by w podesz³ym wieku - chwiej-

ne pismo, nieregularnoœci, nie-
pewne prowadzenie kreski.

Mimo i¿ ekspertyza zosta³a wy-

konana przez bieg³ych s¹do-
wych nowy adwokat oskar¿one-

go Miros³awa K. wyst¹pi³ o ko-
lejn¹ ekspertyzê grafologa, pod-

wa¿aj¹c autentycznoœæ testa-

mentu bêd¹cego w posiadaniu
Jolanty Kisielewskiej.

Zeznaj¹cy na rozprawie ks.
Marian Graczyk poinformowa³,
¿e z Florentyn¹ Krzeszewsk¹
mia³ ustawiczny kontakt a¿ do
jej œmierci w domu opieki w Ra-
doœci i nigdy nie widzia³ u zma-
r³ej oskar¿onego ani jego ¿ony
(oskar¿ony zezna³, ¿e z ciotk¹
widywa³ siê czêsto - ba, wielo-
krotnie zaprasza³ j¹ do swoje-
go domu na czas wakacji), zma-
r³a nigdy nie mówi³a mu równie¿
o Miros³awie K., a chêtnie opo-
wiada³a o innych cz³onkach ro-
dziny. Florentyn¹ Krzeszewsk¹
zajmowa³a siê wy³¹cznie brata-
nica Jolanta Kisielewska.

W nastêpnej kolejnoœci ze-
znania z³o¿y³a Hanna Mochec-
ka potwierdzaj¹c, ¿e przy Tyko-
ciñskiej mieszka od urodzenia
-  a to ju¿ ponad pó³ wieku - zna-
³a dobrze Florentynê Krzeszew-
sk¹, wie, ¿e odwiedza³y j¹ wy-

³¹cznie bratanice, by³a i jest za-
przyjaŸniona z jedn¹ z nich - Jo-
lant¹ Kisielewsk¹. Potwierdzi³a,
¿e testatorka by³a osob¹ bardzo
wierz¹c¹ - odwiedzali j¹ ksiê¿a
i siostry, wysy³a³a paczki do ko-
œcielnych organizacji charyta-
tywnych. Hanna Mochecka po-
informowa³a s¹d, ¿e rodzice
mówili jej, i¿ Florentyna Krze-
szewska zamierza przekazaæ
nieruchomoœci przy Tykociñ-
skiej na rzecz instytucji koœciel-
nych.

Nastêpna rozprawa odbêdzie
siê 21 paŸdziernika. Bêdziemy
zdawaæ relacjê z jej przebiegu.

(egu)

Dwa testamenty(7)

dokoñczenie ze str. 1

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

wybrane wierzytelnoœci kupujemy

022 425 42 23 w godz. 9.00-15.00

www.ster.fs.com

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³ ³¹cznej nale¿noœci g³ównej

 nasze wynagrodzenie jest potr¹cane z odzyskanych kwot

STER FINANCIAL Services ul. Artyleryjska 35, 03-267 Warszawa

ORGANIZUJEMY

PRZYJÊCIA

wesela, chrzciny, imieniny,
jubileusze

sala do 45 osób
domowa atmosfera

profesjonalna obs³uga
przyjmujemy zamówienia na

dania garma¿eryjne
organizujemy przyjêcia

u klienta w domu, ogrodzie
tel. 678-96-24, 0692-600-178

www.centrumzacisze2J.prv.pl
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SUPERDENTYSTA

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja,

rtg i naprawa protez.

Dni powszednie 10-13 i 15-20

www.superdentysta.com.pl

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

SprawdŸ czy nie
potrzebujesz
nowych protez

Jeœli nosisz protezy to odpowiedz na pytania.

Czy twoje protezy s¹ tak wygodne, ¿e czujesz  jakby by³y
integraln¹ czêœci¹ twojego cia³a?

Czy mówi ci siê wygodnie?

Czy mo¿esz œmiaæ siê swobodnie?

Czy twoje trzecie zêby s¹ ³adne?

Czy mo¿esz swobodnie gryŸæ i cieszyæ siê smakiem potraw?

Czy  protezy pozostaj¹ na miejscu bez u¿ycia specjalnego

kleju?

Czy twoje zêby wygl¹daj¹ naturalnie, tak jakby by³y ¿ywe?

Jeœli odpowiedz na jakieœ pytanie brzmi nie, to odwiedŸ mój
gabinet i przekonaj siê do

korzyœci jakie daje nowa technologia produkcji protez.

Wykonujê równie¿ protezy nylonowe oraz protezy z miêk-

kim podniebieniem.

Zapraszamy wszystkich
chêtnych do wziêcia
udzia³u w turnieju
PI£KARSKICH
DZIEWI¥TEK w trzech
grupach wiekowych
V-VI klasa, gimnazjum
i m³odzie¿ do 18 roku
który odbêdzie siê
na boiskach DAMISU
przy Stadionie X- lecia

18 i 19 wrzeœnia.
Wiêcej informacji na stonie

internetowej:
 www.salos.waw.pl

lub pod tel. biura Salos
670-11-99.
Kart zg³oszenia mo¿na odbie-
raæ w Oratorium œw. Jana Bo-
sko na ul. Kawêczyñskiej 53.
Kontakt ks. S³awomir Szczo-
drowski 0604 99 40 60

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

Po zdrowie do ”ZDROWIA”
Ci z Pañstwa, którzy maj¹ k³opoty ze zdrowiem a szczegól-

nie z bólami krêgos³upa, stawów barkowych i biodrowych, za-

paleniem stawów i goœæcem powinni przyjœæ do Gabinetu Od-
nowy Biologicznej „Zdrowie”.

Warto oddaæ siê w rêce Paw³a Szumachera - rehabilitanta i
masa¿ysty.

Czêsto nie zdajemy sobie sprawy, ¿e w³aœnie masa¿ mo¿e
pomóc w zaburzeniach jelitowych, chorobach uk³adu kr¹¿enia

takich jak: zapalenie ¿y³, mia¿d¿ycowe zapalenie têtnic, ¿yla-
ki. Masa¿ wzmaga odchudzanie czy modelowanie sylwetki, ale

najbardziej pomaga dojœæ do zdrowia po udarach, wylewach

czy przy zaniku miêœni.

Gabinet prowadzi od lat us³ugi w bardzo szerokim zakresie

poprawiaj¹c stan zdrowia i urodê.

Informacji udzielamy w gabinecie i telefonicznie:

670-45-68, 0501-538-067
ul. Bia³ostocka 9

Gabinet Odnowy Biologicznej „ZDROWIE”
zaprasza Cecylia Trzciñska

8 wrzeœnia nuncjusz apostol-
ski w Polsce, arcybiskup Józef
Kowalczyk poœwiêci³ tablicê,
upamiêtniaj¹c¹ erygowanie pa-
rafii i zbudowanie w 1919 roku
koœcio³a pod wezwaniem Zmar-
twychwstania Pañskiego na Tar-
gówku Przemys³owym. „Historia
zatoczy³a ko³o” - powiedzia³ pro-
boszcz parafii, ks. Tomasz Gill.
Dok³adnie 85 lat temu nowo wy-
budowan¹ œwi¹tyniê przy ul. Zie-
mowita 39 poœwiêci³ nuncjusz
apostolski Achilles Ratti, póŸ-
niejszy papie¿ Pius XI.

Podczas poprzedzaj¹cej uro-
czystoœæ mszy œwiêtej przypo-
mniano tak¿e inne wa¿ne wyda-
rzenia z ¿ycia lokalnej spo³ecz-
noœci: otwarcie w 1932 roku
szko³y, w 3 lata póŸniej przenie-
sionej do nowego budynku przy
ul. Mieszka I  nr 7, w bliskim s¹-
siedztwie koœcio³a; wywózkê 4
tysiêcy mê¿czyzn (przed wojn¹
mieszka³o tu 10 tysiêcy ludzi);
zbombardowanie œwi¹tyni w
czasie dzia³añ wojennych oraz
jej remont i rozbudowê po woj-
nie. Projekt architektoniczny ko-
œcio³a jest dzie³em Stefana Szyl-
lera, nastawa o³tarza - wed³ug
planu Stanis³awa Witkiewicza.

Rozwój osiedla powstrzyma-
³y w minionych latach decyzje
administracyjne, zakazuj¹ce nie
tylko budowy domów mieszkal-
nych, ale nawet remontów.
Gminny plan zagospodarowania
przestrzennego daje nadziejê,
¿e Targówek Przemys³owy  ma
przysz³oœæ jako osiedle miesz-
kaniowe. Obecnie zamieszkuje

Historia zatoczy³a ko³o

Zaszczyt dzielnicowej inau-
guracji roku szkolnego na Tar-
gówku przypad³ w tym roku
Szkole Podstawowej nr 28 przy
ul. Goœcieradowskiej 18/20. Na
uroczystoœæ przybyli: burmistrz
Romuald Gronkiewicz i jego
zastêpca Maciej Danko, przed-
stawiciele w³adz Warszawy,
Kuratorium Oœwiaty i Wycho-
wania, dyrektorzy publicznych
i prywatnych szkó³ z Targów-
ka, a tak¿e Witold Olejarz, dy-
rektor Teatru „Rampa”, bliskie-
go szkole z racji s¹siedztwa i
wspó³pracy. M³odzie¿ zapre-
zentowa³a program s³owno-
muzyczny, w pierwszej czêœci
poœwiêcony rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej. Scenariusz
czêœci drugiej, pt. „Widmo
szko³y Janka Muzykanta”, na-
pisa³a Eliza Ciupiñska, nauczy-
cielka jêzyka polskiego. Jed-
nym z wykonawców by³ absol-
went SP nr 28, obecnie student
Akademii Muzycznej, Krzysz-
tof Ciupiñski- Œwi¹tek.

Szko³a na Goœcieradowskiej
ma 710 uczniów. Wybudowa-
no j¹ przed 25 laty. Dotychczas
przeprowadzano tylko remon-
ty doraŸne. W ubieg³ym roku
wyremontowana zosta³a sala
gimnastyczna. W roku 2004,
na dzielnicowej, aktualizowa-
nej liœcie zadañ remontowych
w oœwiacie, znalaz³ siê remont
zaplecza sali gimnastycznej,
bardzo potrzebny ze wzglêdu
na brak rozbieralni i ³azienek.
Ma byæ równie¿ dokoñczona
wymiana stolarki okiennej, a
sala po pracowni chemicznej
zaadaptowana na pracowniê
internetow¹. Zakoñczenie

Rok remontów

tu 1200 osób. Od 6 lat dzia³a sa-
morz¹d - Rada Osiedla. Jej
przewodnicz¹ca, Hanna Neræ,
powiedzia³a: Liczymy, ¿e w³adze
Warszawy podejm¹ decyzjê o

budowie domów. Jako cz³onkini
komitetu parafialnego zwróci³a
uwagê, ¿e na remont czeka
dach koœcio³a i zabytkowy budy-
nek plebanii.

Arcybiskup Józef Kowalczyk
powi¹za³ powstanie parafii i jej
dzieje ze zmartwychwstaniem
duchowym: budowê szko³y, uru-
chomienie œwietlicy, odbudowê
koœcio³a ze zniszczeñ wojen-
nych. Tego dzie³a dokonali ko-
lejarze, korzystaj¹c z materia³ów
ze spalonego gmachu dworca
Warszawsko-Petersburskiego,
szyny - na dzwonnicê, a podk³a-
dy jako s³upy ogrodzeniowe. Ko-
lejnym odrodzeniem jest powrót
do ¿ycia  po z³owrogim zakazie
budowy  i remontów domów
mieszkalnych; tak¿e - powstanie
Rady Osiedla i ró¿ne inicjatywy
lokalne. Po³o¿enie na uboczu

przewidywane jest do koñca br.
PóŸn¹ jesieni¹ otwarte zosta-
nie, remontowane obecnie, bo-
isko szkolne ze sztuczn¹ na-
wierzchni¹. Wykonano ju¿ dre-
na¿. Szko³a zwróci³a siê o po-
szerzenie terenu boiska: prze-
suniêcie ogrodzenia o 3 metry
umo¿liwi wybudowanie bie¿ni.
Wniosek w tej sprawie popar³
Urz¹d Dzielnicy Targówek, nie
ma jeszcze decyzji w³adz War-
szawy.

Ró¿ne prace remontowe,

zale¿nie od potrzeb, w tym
roku wykonywane by³y w szko-

³ach podstawowych: nr 52, nr
58, nr 84, nr 114, nr 275, nr

298, nr 303 (na ³¹czn¹ kwotê

1.422 800 z³), w przedszko-
lach: nr 3, nr 6, nr 13, nr 16, nr

17 i nr 18 (na kwotê 513000
z³); w liceach nr XIII i nr XLVI

(na kwotê 229 400 z³) oraz w

ZSZ przy ul. Mieszka I i ul. Od-
row¹¿a (na kwotê 175 600 z³).

W wiêkszoœci placówek uda³o
siê zakoñczyæ prace do 31

sierpnia.

Droga do znalezienia siê na

dzielnicowej liœcie remontowa-

nych placówek oœwiatowych
jest nastêpuj¹ca: szko³y i

przedszkola zg³aszaj¹ swe po-
trzeby; na miejscu oceniaj¹ je:

dyrektor Dzielnicowego Biura

Finansów Oœwiaty Jacek Kra-
soñ i pracownicy wydzia³u in-

frastruktury, a nastêpnie doko-
nuj¹ wyboru pod k¹tem ko-

niecznoœci wykonania prac. Li-

stê zadañ do realizacji sporz¹-
dzaj¹: wiceburmistrz Maciej

Danko, dyrektor Jacek Krasoñ
i naczelnik wydzia³u oœwiaty

El¿bieta Kawêcka. Ostateczna

czyni osiedle wysp¹. Mimo

strasznych warunków, czuje siê
tu rodzinnoœæ, bliskoœæ wiêzi.

Ludzie s¹ otwarci na potrzeby
innych. Parafiê wyró¿nia wspó-
³praca z w³adzami i po³o¿on¹ w
s¹siedztwie szko³¹. Arcybiskup
podziêkowa³ pe³ni¹cym w para-
fii pos³ugê kap³anom. Pob³ogo-
s³awi³  zgromadzonych w œwi¹-
tyni wiernych. By³o wœród nich
bardzo wielu parafian, cz³onków
Ruchu Rodzin Nazaretañskich
Diecezji Warszawsko-Praskiej,
harcerzy ze Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego „Zawi-
sza”.

W uroczystoœci wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz Warsza-
wy, dzielnicy Targówek, „Carita-
su”, Rady Osiedla, dyrektorzy
szkó³. Modlitwom towarzyszy³a
piêkna muzyka i œpiew w wyko-
naniu harcerek z SHK „Zawisza”
i rodzin. Pod poœwiêcon¹ tabli-
c¹ z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.

                                         K.

weryfikacja zale¿y od wielko-

œci œrodków, przyznanych

uchwa³¹ Rady  Warszawy.

We wstêpnym planie na rok
2005, na remonty 9 szkó³ pod-
stawowych, 19 przedszkoli, 5
gimnazjów oraz 4 placówek po-
nadgimnazjalnych (2 licea i 2
ZSZ) przewidziano 11 716 000
z³. Ponadto, w zwi¹zku z
przed³u¿eniem do czerwca
2005 r. eksploatacji p³ywalni
przy ul. Balkonowej, dzielnica
Targówek wystêpuje do w³adz
Warszawy o w³¹czenie do za-
dañ inwestycyjnych kompleksu
rehabilitacyjnego przy ul. Bal-
konowej (SP nr 42, p³ywalnia,
przychodnia rehabilitacyjna).

Potrzeby na utrzymanie sub-
stancji placówek szkolnych
dzielnicy Maciej Danko szacu-
je na 3 mln z³ rocznie. Zapyta-
ny o zmiany w p³acach nauczy-
cieli, wiceburmistrz wyrazi³ opi-
niê, ¿e Targówek zyska³ na
ujednoliceniu dodatków funk-
cyjnych i motywacyjnych oraz
za godziny nadliczbowe. P³a-
ce w oœwiacie dzielnicowej po-
sz³y w górê.

                                           K.

Miêdzynarodowa akcja
“Pola Nadziei”

W tym roku od 1 do 4 paŸ-
dziernika w Warszawie ru-
szamy  ponownie z miêdzy-
narodow¹ akcj¹ “Pola Na-
dziei”.

 Po pierwszej edycji akcji
warszawskiej mo¿emy po-
chwaliæ siê wymiernymi sukce-
sami zarówno materialnymi, jak
i duchowymi. Patronat honoro-
wy objêli ksi¹dz biskup oraz
wszyscy okoliczni prezydenci,
burmistrzowie oraz wójtowie.
Na prawobrze¿nej czêœci War-
szawy i w okolicznych miejsco-
woœciach pojawi³y siê poletka
¿onkilowe. Ok. 10.500 cebulek
¿onkili zosta³o posadzonych
przed urzêdami, w parkach,
przed wieloma szko³ami oraz w
ogródkach osób prywatnych.
Dla wielu osób ¿onkilowe “Pola
Nadziei” sta³y siê sposobem
uwra¿liwienia na osoby ciê¿ko
chore. Dochód z akcji przezna-
czony na opiekê hospicyjn¹
(pomoc umieraj¹cym oraz oso-
bom w ¿a³obie) w roku 2003/
2004 wynosi 28.839,42 z³. Bez
Waszej pomocy nie bylibyœmy
w stanie uczuliæ szerokich krê-
gów spo³eczeñstwa na nasze
potrzeby, a tym samym nie mo-
glibyœmy obj¹æ opiek¹ ka¿de-
go zg³aszaj¹cego siê, dotkniê-
tego chorob¹ nowotworow¹.

Cieszy nas szczególnie, ¿e
w t¹ akcjê zaanga¿owa³o siê
wiele  szkó³. Na ka¿dym etapie
akcji bra³o udzia³ ok. 60 szkó³:
przy sadzeniu pól, w akcji edu-
kacyjno- szkoleniowej, w kon-
kursach oraz w zakoñczeniu
kampanii (wystêpy, zbiórki pie-
niê¿ne). Mamy satysfakcjê z
udzia³u 160 uczniów w szkole-
niu przygotowuj¹cym do pomo-
cy osobom ob³o¿nie chorym.
Dziêki naszej akcji w trzech
szko³ach powsta³y grupy cha-
rytatywne. Przeprowadziliœmy
tak¿e szkolenia dla studentów
i parafialnych grup charytatyw-
nych.

Terminarz akcji:
16 wrzeœnia - zakoñczenie

miêdzynarodowego rajdu “Pola
Nadziei” oko³o godz. 17 przy
Kolumnie Zygmunta na pl.
Zamkowym,

 1-4 paŸdziernika – g³ówne
dni ogólnopolskiego sadze-
nia ¿onkili w miêdzynarodo-
wej akcji “Pola Nadziei” ,

7 listopada - Ogólnopolska
Kampania Edukacyjno-Infor-
macyjna o Ruchu Hospicyjnym.

Tak jak w ubieg³ym roku za-
praszamy w Warszawie do:

- aktywnego uczestnictwa w
sadzeniu “Pola Nadziei” – po-
sadzenia pola nadziei – ¿onki-
le rozprowadzane przez hospi-
cjum s¹ rodzajem oryginalnej
cegie³ki na pomoc osobom
chorym i w ¿a³obie,

- uczestniczenia w dzia³a-
niach edukacyjno-szkolenio-
wych dotycz¹cych pomocy
osobom chorym (mo¿na zapro-
siæ pracowników Oœrodka do
szko³y, specjalne szkolenia

bêd¹ te¿ organizowane w
Oœrodku)

- udzia³u w konkursach orga-
nizowanych przez hospicjum.

- udzia³u w kwestowaniu na
rzecz pomocy osobom umiera-
j¹cym oraz na wsparcie osób
w ¿a³obie (tak¿e dzieci osiero-
conych)

Informacje o poprzedniej ak-
cji “Pola Nadziei” mo¿na zna-
leŸæ na naszej stronie www.ho-
spicjum.domowe.prv.pl
¯onkile (jako cegie³ki na
rzecz hospicjum) mo¿na
zamawiaæ telefonicznie:
tel. 679-67-00 lub poczt¹
elektroniczn¹ e-mail:
hospicjum@marianie.pol.pl
Od  22 wrzeœnia cebulki ¿on-
kili mo¿na odbieraæ w Oœrodku
Hospicjum Domowe przy ul. Ty-
kociñskiej 27/35.

Osoby odpowiedzialne:
ks. Andrzej Dziedziul

Barbara Kierska tel 679-67-00

GABINET DENTYSTYCZNY

lek. stom. E. Schmidt

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

TANIO I PROFESJONALNIE

� wype³nienia œwiet³outwardz. od 50 z³

� leczenie kana³owe od 100 z³

� korony porcelanowe od 300 z³

� protezy ruchome od 350 z³

tel. 619-99-99, 818-44-77
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Pod takim has³em odby³ siê
w niedzielê, 12 wrzeœnia pik-
nik artystyczny zorganizowa-
ny na ulicach Pragi przez
praskie œrodowiska arty-
styczne. Zamyka³ on miêdzy-
narodow¹ konferencjê po-
œwiêcon¹ problematyce rewi-
talizacji substancji mieszka-
niowej, spo³ecznej i gospo-
darczej w zdegradowanych
obszarach miejskich i prze-
mys³owych.

Ten festiwal sztuk, inaczej

zwany „Praskie spotkania z
kultur¹” odbywa³ siê w kil-
ku miejscach: na ulicy Z¹b-
kowskiej, w praskich gale-
riach, przy Bia³ostockiej i In-
¿ynierskiej oraz w Fabryce
Trzciny przy  Otwockiej.

Ulica Z¹bkowska, na od-
cinku od Targowej do War-
szawskiej Fabryki Wódek
„Koneser” przybra³a od go-
dziny 12 niecodzienny wy-
gl¹d. Na œrodku jezdni usta-
wione zosta³y rzeŸby Andrze-
ja Renesa, za nimi u³o¿ono
mozaikê z papierowych kwia-
tów. Dalej, po obu stronach
ulicy, wzd³u¿ chodników pre-
zentowali swoje prace artyœci
z fundacji Artbarbakan:
Adam Borowy, Anna Kunce-
wicz, Pawe³ Cabanowski, Mi-
ron, Dominika Ma³gowska,
Ma³gorzata Stawiñska, Piotr
Wachowski, Konrad Choj-
nowski, Anna Wachaczyk i
Piotr ¯aczek. Oni te¿ zorga-
nizowali plener malarski,
tworz¹c swoje dzie³a wprost
„na bruku”. Widzowie mogli
przyjrzeæ siê, jak powstaje
portret czy uliczny pejza¿.
Adam Borowy stworzy³ bar-
dzo udany portret ch³opca,
który pozowa³ cierpliwie i w
wielkim skupieniu. Obok od-
bywa³o siê „malowanie sza-
fy” - to Pawe³ Cabanowski
zamienia³ stary mebel w dzie-
³o sztuki.

Artystom plastykom towa-
rzyszy³y przez ca³y czas wy-
stêpy zespo³ów muzycznych,
takich jak kapela podwórko-
wa „To i Owo”, Warszawski
Zespó³ Kameralny Ad Libi-
tum oraz zespo³y klezmer-
skie. Specjaln¹ atrakcjê sta-
nowi³ wystêp Warszawskiego
Bractwa Kurkowego im.
Jana Kiliñskiego, i to nie tyl-
ko z powodu piêknych staro-
polskich strojów, ale tak¿e z
powodu bardzo g³oœnych ar-
matnich salw.

Wyst¹pi³ te¿ poeta i saty-
ryk Janusz Mirecki oraz wy-
wodz¹cy siê z idei teatru
ulicznego zespó³ Super Duo
- Teatr Malutki, za³o¿ony

przez Piotra Suzina. Specjal-
ne spektakle przygotowa³y
te¿ praskie teatry offowe -
Academia i Remus.

Spaceruj¹c po Z¹bkow-
skiej mo¿na by³o dowiedzieæ
siê du¿o o historii i przysz³o-
œci tego fragmentu Pragi
ogl¹daj¹c wystawy fotogra-
ficzne pt.: Z¹bkowska w XIX
i 1 po³owie XX w., Judaika
na Z¹bkowskiej, Bazar Ró-
¿yckiego - wspó³czesnoœæ i
przysz³oœæ, Wspó³czesna

Z¹bkowska - nowe budow-
nictwo, nowe idee oraz rewi-
talizacja zabytkowej zabudo-
wy. By³a te¿ mo¿liwoœæ czyn-
nego poznania okolicy wraz
z przewodnikami z Biura Tu-
rystycznego „Trakt”, którzy
proponowali dwie trasy wy-

cieczkowe, ³¹cznie ze zwie-
dzaniem Warszawskiej Fa-
bryki Wódek „Koneser”. Or-
ganizatorzy pomyœleli rów-
nie¿ o godziwym posi³ku po
trudach zwiedzania - w wiel-
kim kotle, ustawionym
wprost na chodniku ugoto-
wano tradycyjne praskie
pyzy.

Praga da siê lubiæ
Równolegle do imprez

ulicznych, od po³udnia czyn-
ne by³y praskie pracownie
artystyczne i galerie. W Mel-
linie Sztuki przy Bia³ostoc-
kiej 22 mo¿na by³o ogl¹daæ
wystawê prac Waldemara
Smolarka, a w Galerii Luks-
fera - wystawê fotografii pt.:
„Druga strona Warszawy”.

Specjalny program na
„Praskie spotkania z kultu-
r¹” przygotowa³a Galeria Ni-
zio przy ul. In¿ynierskiej 3.
Udostêpni³a ona swoje wnê-
trze dziewiêciu m³odym arty-
stom, absolwentom war-
szawskiej ASP, którzy posta-
nowili zwi¹zaæ swoje losy ar-
tystyczne z Prag¹. O godz. 19
nast¹pi³o otwarcie wystawy
ich prac, powsta³ych w
dwóch pracowniach przy ul.
11 Listopada 22. Pracowniê
„Piêtro Ni¿ej” reprezentowa-
li : Anna Czarnota, Maja Kie-
sner, Rafa³ Kowalski, Stefan
Paruch i Maria Przyszychow-
ska, natomiast z pracowni
„Wstêp Wzbroniony”, pre-
zentowa³y swoje prace: Ju-
styna Koœcielna, Jolanta
Przytu³a-Nowak, Agnieszka
Sandomierz oraz Karolina
Zdunek.

Zaraz po wernisa¿u, o
godz. 20 rozpocz¹³ siê na
dziedziñcu kamienicy przy

In¿ynierskiej 3 koncert ze-
spo³u jazzowego S³awomir
Jasku³ke 3YO, w sk³adzie:
S³awomir Jasku³ke -forte-
pian, Olo Walicki-kontrabas,
Krzysztof Dziedzic - perku-
sja, Mika Urbaniak - vocal
oraz DJ Krime i Maciej Szu-
pica - wizualizacja. By³ to
wyj¹tkowy koncert w wyj¹t-
kowym miejscu. Oœwietlone,
ceglane mury starej kamie-
nicy stanowi³y œwietn¹ opra-
wê dla dobrej jazzowej mu-
zyki.

Praskie spotkania z kultu-
r¹ - „Praga da siê lubiæ” by³y
na pewno imprez¹ bardzo
udan¹ pod wzglêdem arty-
stycznym. Rzeczywiœcie Pra-
ga sta³a siê ju¿ znacz¹cym i
ciekawym miejscem na kul-
turalnej mapie stolicy. Nato-
miast czy dzielnica ta zmie-
ni³a siê pod wzglêdem spo-
³ecznym, obyczajowym? To
sprawa do dyskusji.

Joanna Kiwilszo

Jak co roku, tradycyjnie od lat, 8 wrzeœnia w p³udowskiej
parafii Narodzenia NMP odby³a siê uroczysta msza do¿ynow-
ko-odpustowa.

Uczestniczy³o w niej  wielu wiernych: byli przedstawiciele
miejscowej Akcji Katolickiej, Solidarnoœci Rolników Indywi-
dualnych, Zarz¹du i Rady Dzielnicy: burmistrz Jerzy Smo-
czyñski wraz ze swymi zastêpcami - Liliann¹ Zienteck¹ i Ta-
deuszem Semetkowskim oraz przew. rady Dariusz Ostrow-
ski. Byli tak¿e radni obecnej i minionej kadencji.

Mszê œw. celebrowa³ ks. prof. Majkowski, sercanin, pra-
cownik naukowy Uniwersytetu im. Kardyna³a Wyszyñskie-
go. W bardzo emocjonuj¹cym kazaniu podziêkowa³ za plo-
ny, przede wszystkim zaœ za chleb. Przy tej okazji przypo-
mnia³ sytuacjê na œwiecie, gdzie co roku setki tysiêcy ludzi
umiera z g³odu, a jednoczeœnie ogrom ¿ywnoœci jest celowo
niszczony, by utrzymaæ wysokie ceny.

Znakomit¹ oprawê muzyczn¹ zapewni³y niezawodne „Avet-
ki” pod kierunkiem Bart³omieja W³odkowskiego, które na tê
okazjê przygotowa³y specjalny œpiewnik. Otrzymali go wszy-
scy obecni, co pozwoli³o na aktywny udzia³ w mszy.

Na zdjêciach: pierwsza strona burmistrz Jerzy Smoczyñ-
ski i przewodnicz¹cy rady Dariusz Ostrowski sk³adaj¹ dziêk-
czynny wieniec, po prawej ks. prof. Majkowski celebruje Mszê
œwiêt¹, poni¿ej  „Avetki” i Ave-Meni” gotowi do wystêpu

Do¿ynki w P³udach

JEŒLI
√ szukasz sensu ¿ycia

√ masz problem, z którym sobie nie radzisz

√ pragniesz uzdrowienia

przyjdŸ na poniedzia³kowe
wieczory z Chrystusem
rozpoczêcie 4 paŸdziernika o godz. 18.30

dolny koœció³ œw. Marii Magdaleny

ko³o pêtli Bródno Podgrodzie
 dojazd  autobusami 500, 506, 524, 169, 104
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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

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

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

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

ul. Kondratowicza 18, tel. 332-03-07

czynne pn.- pt 10-19,  sob. 10-14

okuliœci: wt. 14.30-17.30,  czw.  15.30-18.30

Kondratowicza 8,  tel. 326-53-68

czynne pn.-pt. 8.30-16.30

We wrzeœniu przy zakupie kompletnej pary okularów

BADANIE WZROKU GRATIS

Zak³ad optyczny OMAZ
poleca   - du¿y wybór opraw

- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne
- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA

PSÓW

wyobraŸ sobie miejsce, w którym oderwiesz siê

od codziennoœci, gdzie luksusowy zapach perfum

miesza siê z nastrojow¹ muzyk¹ miejsce magiczne,

w którym tak ³atwo daæ siê ponieœæ zmys³om

17 i 18 wrzeœnia w godz. 10-18
do Centrum Handlowego Warszawa Wileñska

TARGOWA 72

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ bezp³atny makija¿
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ porady kosmetyczne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ losowanie upominków
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Wielka Kampania ¯ycia

Infolinia 0801-353-303 koszt po³aczenia 35 gr za ka¿de 3 min.

www.avon.com.pl

salonik  AVON zaprasza

Today
tomorrow

always
 z kolekcji Tercet mi³osny

Oferta programowa Domu Kultury „ŒWIT”
na sezon kulturalny 2004/2005

ul. Wysockiego 11, tel. 811-01-05, 811-11-09, tel/fax 811-04-24

swit@dkswit.com.pl  www.dkswit.com.pl

w ka¿d¹ sobotê w godz. 17-21 - bale Samotnych Serc

26 wrzeœnia godz. 11.30 poranek teatralny

„Kozucha k³amczucha”
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NAUKA
ANGIELSKI - korepetycje do-
je¿d¿am 678-03-55, 0504-821-
980

ANGIELSKI  670-39-78

ANGIELSKI - studentka UW,
dojazd 0504-323-823

ANGIELSKI doœwiadczony lek-
tor skutecznie metod¹ konwer-
sacji  literacki, potoczny  tel.
676-73-65 Tarchomin

JÊZ. polski nauka wypracowañ
egzaminy, mgr. z praktyk¹ 322-
60-32

MATEMATYKA studentka UW
888-720-156

NAUCZYCIELKA matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885

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

NIEMIECKI - nauczyciel  889-
04-00

NIEMIECKI  nauczyciel  676-
75-40

NIEMIECKI tel. 678-13-89,
0880-300-211

NIEMIECKI - nowa matura
0889-263-899

NIEMIECKI nauczycielka LO
ka¿dy poziom matura 0604-
843-877, 889-09-08

NAUKA jazdy „GEOTEX” kursy
- doszkalanie szkolimy w ma-
³ych grupach. Ul. Szanajcy 5,
tel. 498-39-02; 0507-745-926
www.geotex.waw.pl

NAUCZYCIELKA szko³y mu-
zycznej fortepian, œpiew 670-
31-89, 0502-935-459

LEKCJE muzyki (dojazd) tel.
614-28-11; 0695-756-832

CHEMIA - korepetycje gimna-
zjum, liceum doje¿d¿am 0604-
759-299

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok pocz-
ty. 618-83-60, 670-29-26, 0602-
105-672.

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

mini og³oszenia
ANTENY, domofony, elektro-
instalacje 497-51-66, 0503-
719-178

ARTYSTYCZNE cerowanie,
wszelkie krawieckie, obci¹ga-
nie guzików, napy, overlock, tel.
618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiar-
skie, overlock, wszywanie su-
waków ul. Targowa 59/42 w po-
dwórzu,  0501-821-811

DEZYNSEKCJA -  odrobacza-
my skutecznie -  642 96 16

DACHY, daszki us³ugi bla-
charsko-dekarskie 0604-321-
201

ELEKTROINSTALACJE 0502-
148-467

KRAWIECKIE, kuœnierskie
679-30-64

NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska
12

NAPRAWA, renowacja futer,
ko¿uchów, skór (równie¿ mebli
i tapicerski) tel. 618-66-68, ul.
Z¹bkowska 16.

NAPRAWA pralek, lodówek
gwarancja 670-39-34, 0502-
253-670

NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy  Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czê-
œci

NAPRAWA pralki, lodówki,
szybko, solidnie, gwarancja
679-00-57,  0501-587-257

NAPRAWA lodówek, zamra¿a-
rek u klienta, doœwiadczenie,
solidnie 811-73-69

NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

NAPRAWA pralek automa-
tycznych  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, moni-
torów 0604-972-969, 311-07-54

NAPRAWY RTV, telewizory,
magnetowidy. Gwarancja tel.
744-00-00, 619-31-99

OKNA najtaniej 648-20-30

PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98

PRANIE  pierza i puchu (po-
duszki, jaœki), szycie ko³der ul.
Konopacka 21, czynne 9-17 tel.
619-10-67

REMONT komleksowo, glazu-
ra, hydraulika 614-49-34 lub
0506-091-379

PRZEPROWADZKI, przewozy
dostawczym TRANS BAGA¯
676-60-69

SZEWC - naprawa,  618-66-68,
ul. Z¹bkowska 16.

US£UGI elektryczne i hydrau-
liczne solidnie 24 h Janusz Nie-
dzió³ka 0506-313-694, 337-62-
68

ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwaran-
cj¹, baterie do pilotów, paski i
bransolety. Tarchomin, Szczê-
œliwa 2,  pon-pt. 10-19, sobota
10-16.

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw -
z³oto, elektronika, samochód.

oszczêdnoœæ do 60%
100% gwarancji

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI
Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.)
Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w dniu 11 sierpnia 2004r. zosta³a wydana z
upowa¿nienia Prezydenta Miasta Sto³ecznego Warszawy De-
cyzja Nr 658/2004 o pozwoleniu na budowê przewodu wo-
doci¹gowego w ulicy Po³oniny na odc. od ul. Mehoffera
do ul. Boczañskiej, którego trasa przebiega w projektowa-
nych liniach rozgraniczaj¹cych ulicy Po³oniny w Warszawie
Dzielnicy Bia³o³êka,
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokona-
ne po up³ywie 14-tu dni od publicznego og³oszenia w prasie i
na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197 – parter, naprzeciwko windy (licz¹c od daty
ostatniego og³oszenia).
Stronom w postêpowaniu przys³uguje prawo wniesienia od-
wo³ania od decyzji do Wojewody Mazowieckiego za poœred-
nictwem Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka  m. st. Warszawy w ter-
minie 14 dni od daty dorêczenia.
Przy sk³adaniu odwo³ania obowi¹zuje op³ata skarbowa w wy-
sokoœci 5,0 z³ od podania i po 50 gr. od ka¿dego za³¹cznika
(ustawa z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. – Dz. U. 86, poz. 960).
Strony w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z treœci¹ w/w de-
cyzji w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy
Bia³o³êka, ul. Modliñska, 03-122 Warszawa, tel. 67-67-670,
pok. 301 w godzinach pracy Urzêdu.

ZAWIADOMIENIE

  O   WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA
Zgodnie z  art. 61§ 1 i 4 Kodeksu Postêpowania  Administra-
cyjnego
PREZYDENT MIASTA STO£ECZNEGO WARSZAWY
Zawiadamia o wszczêciu postêpowania administracyjnego na
wniosek Wydzia³u Infrastruktury  dla Dzielnicy Bia³o³êka, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego,  polegaj¹cej na  budowie przewodu
wodoci¹gowego:
1/ w drodze dojazdowej dz.nr 35/9 do ul. Echa Leœne na
odcinku Echa Leœne  do ul. Zbyszka z Bogdañca
2/ w ul. Zbyszka z Bogdañca na odcinku  droga dojazdo-
wa dz. nr 21/1– droga dojazdowa dz. nr 35/9
3/ w drodze dojazdowej do ul. Echa Leœne - dz. nr 21/1 na
odcinku ul. Echa Leœne – Zbyszka z Bogdañca - dz. nr
21/4
na terenie Dzielnicy Warszawa – Bia³o³êka
Osoby, które s¹ stron¹ w postêpowaniu mog¹ zapoznaæ siê z
projektem planowanej inwestycji oraz zg³osiæ wnioski i za-
strze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Mia-
sta Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska  197,  pokój  307,
w poniedzia³ek w godz. Od 10-18; w pozosta³e dni tygodnia
od godz. 8-16.  (tel. 51-03-198 )
Zawiadomienia lub dorêczenie i uwa¿a siê za dokonane po
up³ywie siedmiu dni od publicznego og³oszenia w prasie i na
tablicy  og³oszeñ  w  siedzibie Urzêdu Dzielnicy Warszawa -
Bia³o³êka ul. Modliñska 197  -  parter, naprzeciw windy  / li-
cz¹c  od daty  ostatniego  og³oszenia/

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

KREDYTY: gotówkowe, hipo-
teczne, gospodarcze, samo-
chodowe, leasing. Domy z bali
ul. Miñska 69 pokój 41, tel. 870-
27-83, 0501-550-975

WYPO¯YCZALNIA elektrona-
rzêdzi - cykliniarki, wiertarki,
szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-
81-48.

DAM  PRACÊ
DO nowootwieranego zak³adu
na Tarchominie zatrudniê fry-
zjerki damsko-mêskie.Tel.
0502-641-445

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

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

MIEJSCE gara¿owe Ksi¹¿kowa
9E wynajmê 0509-019-795

WYNAJMÊ pawilon 25 m2 ul.
Zakole- Grochów wolny od paŸ-
dziernika 676-93-39, 0502-980-
398

KUPIÊ
MONETY, banknoty, odznacze-
nia antykwariat ul. Andersa 18
831-36-48

SPRZEDAM
MAZURY dzia³ka l. brzeg 7000
z³  877-53-36

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

PAWILON 50 m2 Praga P³d.
0606-219-551

Nieczêsto zdarza mi siê
otrzymywaæ zaproszenia na
uroczystoœci z okazji wydarzeñ
odbywaj¹cych siê na Pradze –
przede wszystkim z tego powo-
du, ¿e niewiele siê w naszej
dzielnicy dzieje.

Z wielk¹ wiêc ciekawoœci¹
przyj¹³em zaproszenie - jako
cz³onek Rady Spo³ecznej pra-
skiego NSZPOZ z siedzib¹ przy
Jagielloñskiej 34 - na otwarcie
w przychodni przy ulicy Otwoc-
kiej 1 Oddzia³u dziennego dla
dzieci i m³odzie¿y uzale¿nionej
od œrodków psychoaktywnych.
Oddzia³ ten uruchomiono ze
œrodków miasta i miasto te¿ -
tak¹ mam nadziejê - bêdzie po-
krywa³o koszty jego funkcjono-
wania. Jest to druga tego typu
publiczna placówka w Warsza-
wie i pierwsza po tej stronie Wi-
s³y. Cenna inicjatywa miasta
godna pochwa³y i dobrze zlo-
kalizowana.

Praskie przychodnie prze¿y-
waj¹ bowiem swój renesans.
Gruntowna modernizacja przy-
chodni przy D¹browszczaków
5a ca³kowicie zmieni³a wygl¹d
tej placówki. Dodaæ mo¿na jesz-
cze tylko, ¿e NSZPOZ z siedzi-
b¹ przy Jagielloñskiej 34 jako
jedna z nielicznych placówek
nie ma zad³u¿enia i zrealizowa-
³a wobec swoich pracowników
zobowi¹zania wynikaj¹ce z tzw.
ustawy 203 (chodzi o dodatko-
we wynagrodzenie dla persone-
lu medycznego). Czyli jak siê
chce to mo¿na, czego nie mogê
powiedzieæ o burmistrzach za-

siadaj¹cych w gabinetach przy
K³opotowskiego 15.

 Jednym z niewielu efektów
ich pracy jest przed³u¿aj¹cy siê
remont siedziby praskiego urzê-
du. Zakoñczono, co prawda wy-
mianê okien, lecz do urucho-
mienia sztandarowej inwestycji,
jak¹ ma byæ tzw. Wydzia³ Ob-
s³ugi Mieszkañców droga jesz-
cze daleka. Powstaje, co praw-
da drugie wejœcie do banku,
lecz nie widzê w tej koncepcji
podjazdu czy windy dla osób
niepe³nosprawnych, a jest to
wymogiem ustawowym. Sama
przebudowa parteru zosta³a
wyceniona na 1mln 200 tys.
Z³otych, a termin jej wykonania
min¹³ 30 sierpnia. Prace trwaj¹
dalej.

Nie lepiej jest z innymi robo-
tami budowlanymi. Znów zapo-
mniano, ¿e wakacje koñcz¹ siê
1 wrzeœnia, a remonty placówek
oœwiatowych przesuniêto nie-
kiedy grubo poza te terminy,
aby nie byæ go³os³ownym kilka
przyk³adów:

SP 73 przy Bia³ostockiej 10/
18 - termin zakoñczenia prac 20
wrzeœnia,

Zespó³ Szkó³ przy Namy-
s³owskiej 1 - termin zakoñcze-
nia prac 30 listopada,

Zespó³ Szkó³ nr 11 przy Ra-
tuszowej 13 - termin zakoñcze-
nia prac 30 wrzeœnia,

Zespó³ Szkó³ Nr 8 przy
Otwockiej - termin zakoñczenia
prac 30 paŸdziernika.

•le wygl¹daj¹ tak¿e inne za-
dania. Przebudowa Kawêczyñ-

Urz¹d Miasta Sto³ecznego

Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka
03-122 Warszawa, ul. Modliñska 197
informuje,

¿e zmieni³ siê numer rachunku bankowego
na który nale¿y przesy³aæ nale¿noœci
 bud¿etu Dzielnicy Bia³o³êka:
Bank PEKAO S.A. Nr   87 12401082 1111 0010 0312 6386.
Do 31 grudnia 2004 roku mo¿na
nadal dokonywaæ wp³at do Banku PKO BP S.A.
na numer 83 1020 1042 0000 8202 0016 6801.

Spacerkiem po Pradze
skiej na odcinku od Otwockiej
do Boruty ma siê zakoñczyæ 30
listopada. Tê inwestycjê pole-
cam uwadze komisji rewizyjnej.
Za przebudowanie niespe³na
350 - metrowego kawa³ka dro-
gi jedyna startuj¹ca w przetar-
gu firma za¿¹da³a 1,5 mln z³o-
tych i zarz¹d dzielnicy tê ofer-
tê przyj¹³. Cena, moim zda-
niem, kosmiczna, jakoœæ i tem-
po prac - œrednie.

Przyk³adów niewiele, bo i
dzia³añ niewiele. W sumie od
pocz¹tku roku zarz¹d og³osi³ 16
(s³ownie szesnaœcie) zamówieñ
publicznych na roboty budow-
lane. Wychodzi nieca³e dwa
miesiêczne. Osza³amiaj¹ce
tempo to nie jest, a najgorsze
jest to, ¿e na tym energia siê
wyczerpa³a, bo w ksiêdze za-
mówieñ publicznych nie znajdu-
jê informacji o kolejnych og³a-
szanych przetargach w tym
roku na naszej dzielnicy

Na szczêœcie remont Z¹b-
kowskiej 11 zakoñczy siê
wreszcie  w paŸdzierniku.

I znów mam pytanie, które za-
pewne pozostanie  bez odpo-
wiedzi:

Czy to prawda, ¿e nie wzo-
rem jednego z liderów PIS w
Sejmie Ludwika Dorna,  tak¿e
pracownicy urzêdu przy K³opo-
towskiego korzystali w czasie
urlopów z samochodów s³u¿bo-
wych?

Ireneusz Tondera
Radny Województwa

Mazowieckiego

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

PRACOWNIA

PROTETYCZNA
Tarchomin II

ul. Atutowa 3
poniedzia³ek, œroda, pi¹tek

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

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

Domu Kultury „PRAGA”

 ul. D¹browszczaków 2

zaprasza

na BEZP£ATNE zajêcia
Pracownia Plastyczna grafika dla dzieci od 9 lat poniedzia³ki
godz. 16.30

warsztaty malarskie dla m³odzie¿y: poniedzia³ki godz. 18; pi¹t-
ki godz. 16.30

plastyka dla krasnoludków wtorki i czwartki godz. 16.30

plastyka dla niepe³nosprawnych wtorki i czwartki godz. 17.15

plastyka dla doros³ych czwartki godz. 11.

plastyka dla dzieci m³odszych  I-II klasa œrody godz. 15.30

plastyka dla dzieci III-V klasa œrody godz. 17.15

linoryt dla dzieci starszych i m³odzie¿y pon. w godz. 16-20

rzeŸba dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych  œrody i pi¹tki od godz.

16-20

Pracownia Teatralna zajêcia recytatorsko-teatralne dla dzieci

poniedzia³ki godz. 15.30

zajêcia teatralne dla m³odzie¿y czwartki godz. 16.

teatr przedmiotu wtorki i pi¹tki godz. 17.30

zajêcia dla niepe³nosprawnych wtorki i czwartki godz. 17.

Pracownia Muzyczna zajêcia umuzykalniaj¹ce dla dzieci (4-6

lat) œrody i pi¹tki godz. 16 i 17

Pracownia Taneczna „hip-hop” pon. i œrody godz. 17 i 18

gimnastyka dla krasnoludków œrody godz. 14

Pracownia Fotograficzna dzieci i m³odzie¿ œrody godz. 15.30

Szkó³ka Szachowa dzieci, m³odzie¿ i doroœli czwartki godz. 15

Praska Szko³a Literatury m³odzie¿ soboty godz. 11

Zespó³ Wokalno-taneczny dzieci pi¹tki godz. 17

Warsztaty ruchu i g³osu  m³odzie¿ i doroœli soboty godz. 11.

Warsztaty „Taniec, zdrowie, sukces” doroœli  poniedzia³ki,

wtorki, œrody, czwartki  godz. 9.30 i 11.

Chór doroœli œrody godz. 18.

Warsztaty naukowe dzieci czwartki godz. 17

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

Ze zdziwieniem patrzyli na
mnie zaprzyjaŸnieni druka-
rze, kiedy przynios³em pro-
jekty tegorocznych pocztó-
wek wakacyjnych AVETEK-
AVE MEN   i AVECI¥TEK.
Rzucaj¹cy siê w oczy napis
na jednej z nich - „Rowerami
na Kalwariê” - budzi³ spore
emocje. Przy drugiej, zatytu-
³owanej „Kajakami na misje”
nie wytrzymali i zaczêli dopy-
tywaæ o szczegó³y nowej ofer-
ty, jak mniemali, biur podró-
¿y.

Ich zainteresowanie prze-
sz³o w podziw, gdy dowiedzie-
li siê, i¿ rzecz dotyczy tego-
rocznych obozów wakacyj-
nych chórzystów z Parafii Na-
rodzenia NMP w P³udach.
Czytelnicy „NGP” dobrze
znaj¹ m³odych rozœpiewa-
nych bia³o³êczan nie tylko z
licznych nagród zdobywa-
nych w ca³ej Polsce czy ma-
zowieckiego festiwalu kolê-
dowego, ale równie¿ oryginal-
nych przedsiêwziêæ, nieko-
niecznie muzycznych. W
ubieg³ym roku na przyk³ad

Kajakami na misje?
przejechali na rowerach po-
nad 750 km, pielgrzymuj¹c
do Czerwiñska i  Czêstocho-
wy!

W³aœnie na pami¹tkê tam-
tych eskapad, 6 VIII br., czy-
li dok³adnie w pierwsz¹ rocz-
nicê uroczystego wjazdu na
Jasn¹ Górê, najm³odsi chó-
rzyœci - AVECI¥TKA - odbyli
pielgrzymkê do kaszubskiej
Kalwarii w Wielu, wzniesio-
nej na pocz. XX w. poœród
lasów na urokliwym górzy-
stym brzegu  J. Wielewskie-

go. Pokonali blisko 40 km, co
jest niema³ym osi¹gniêciem,
zwa¿ywszy na bardzo m³ody
wiek uczestników. Istniej¹cy
pó³tora roku chór, nazywany
¿artobliwie m³odszym „ro-
dzeñstwem” AVETEK, sku-
pia uczniów szkó³ podstawo-
wych. Grupa rozwija skrzy-
d³a, czego wyrazem s¹ pierw-
sze festiwalowe laury. Eska-
pada do Wiela stanowi³a je-
den z g³ównych punktów
programu premierowego
obozu tej formacji AVE. Wy-
jazd do serca Borów Tuchol-
skich - ma³o reprezentacyj-
nej leksykalnie, ale przepiêk-
nej krajobrazowo wsi Swor-
negacie (polecamy!) - mia³
miejsce na pocz¹tku sierp-
nia.

Jako ¿e zawsze wyjazdy
AVE ³¹cz¹ w sobie trzy ele-
menty: formacyjno-piel-
grzymkowy, muzyczny i tu-
rystyczny - nie zabrak³o k¹-
pieli w jeziorze, sp³ywów ka-
jakowych, wypraw ¿aglówk¹,
wycieczek rowerami wodny-
mi, rejsu na Hel, miêdzynu-
tek - czyli rozmów na tematy
wa¿ne i ciekawe, a nawet lo-
tów samolotem! Warto zazna-
czyæ, ¿e w organizacjê poby-
tu i opiekê w³¹czy³o siê kilka
starszych AVETEK, dziêki
czemu mo¿emy mówiæ o
przekazywaniu chóralnych
tradycji, siêgaj¹cych nota
bene 1939 r., kolejnemu po-
koleniu!

Z kolei AVETKI i AVE MEN
w pe³nym sk³adzie przyjecha-
li do „Sworów” w po³owie
sierpnia z bardzo konkretny-

mi zamiarami. Oto media
nieustannie przynosz¹ infor-
macje o coraz oryginalniej-
szych sposobach docierania
do miejsc œwiêtych: ju¿ nie
tylko pieszo, ale tak¿e rowe-
rami, konno, biegiem, a na-
wet na rolkach ludzie prze-
mierzaj¹ wiele kilometrów, z
wiar¹ nios¹c lub wioz¹c swo-
je troski i radoœci. W tym
miejscu ciœnie siê pytanie: a
co ze szlakami wodnymi i pa-
pieskimi tradycjami kajako-
wymi?

Wype³nienie tej luki - to
idealne wyzwanie dla odwa¿-
nych AVETEK! A zatem Brd¹,
jej dop³ywami - urokliwymi
Zbrzyc¹ i Chocin¹ oraz licz-
nymi kaszubskimi jeziorami
chórzyœci pop³ynêli do ma³o
znanego, erygowanego w
1994 r., chojnickiego sank-
tuarium misyjnego b³. Danie-
la Bottiera - ¿yj¹cego w XIX
w. francuskiego misjonarza.
St¹d te¿ has³o pielgrzymki
oraz towarzysz¹ca jej tema-
tyka, skupiona wokó³ proble-
mów ludzi Trzeciego Œwiata.
W ci¹gu 7 dni pokonano bli-
sko 200 km. Ciekawostk¹
jest fakt, i¿ szlak ten przemie-
rza³ równie¿ dwukrotnie ks.
Karol Wojty³a w 1953 i 66 r.,
co upamiêtnia niedawno
wzniesiona kaplica w Czer-
nicy. Przy niej chórzyœci mo-
dlili siê o pomyœlne wydanie
kolejnej p³yty, dedykowanej
w³aœnie Ojcu Œw. na pami¹t-
kê spotkania w Castel Gan-
dolfo w 2002 r., a tak¿e w in-
tencji osób, dziêki ¿yczliwo-
œci których wyjazd doszed³ do
skutku -burmistrz Lilianny
Ziêteckiej, El¿biety Furdyny,
ks. Krzysztofa Uklei, dyrek-
tora Caritas Diecezji war-
szawsko-praskiej, Jadwigi
Bienias, pañstwa Janiec oraz
Mateusza W³ocha.

Niezapomnianym wyda-
rzeniem by³o spotkanie z pro-
boszczem parafii œw. Andrze-
ja Boboli w Œwieciu ks. Ry-
szardem Pe³echem - do nie-
dawna misjonarzem na Wy-
brze¿u Koœci S³oniowej, któ-
ry urz¹dzi³ swoje mieszkanie
wy³¹cznie z afrykañskich i in-
diañskich sprzêtów, nadaj¹c
mu tym samym charakter
swoistego muzeum. Rozmo-
wy o realiach ¿ycia na Czar-
nym L¹dzie, szybko zesz³y na
bliskie AVETKOM tematy ro-
werowe. Okaza³o siê bowiem,
¿e ks. Pe³ech jest zapalonym
kolarzem, podró¿uj¹cym na
dwóch kó³kach po ca³ej Eu-
ropie!

Nie zabrak³o te¿ œpiewów -
jak to w tradycji wyjazdów
AVE siê przyjê³o. Chórzyœci
zostali „wypatrzeni” i kilka-
krotnie z powodzeniem kon-
certowali w koœcio³ach, do-
mach kultury oraz na festy-
nach, o czym informowa³a
„Gazeta Pomorska”.

Takie wyprawy pielgrzym-
kowe, odbywane w charakte-
rystyczny sposób,  przyci¹ga-
j¹ce zw³aszcza m³odych ze
wzglêdu na dodatkowy tury-
styczny walor, pozwalaj¹ te¿
na postrzeganie œwiata i lu-
dzi z innej, dot¹d nieznanej
perspektywy, a realizowane
w kameralnych grupach,
daj¹ okazjê do stworzenia au-
tentycznej wspólnoty. Przy-
roda zaœ niew¹tpliwie wyci-
sza i skutecznie œwiadczy o
swoim Stwórcy. A to z kolei
sprzyja kontemplacji i reflek-
sji. Wszak nie formê idzie.
Najwa¿niejszy jest duch i for-
macja. Zw³aszcza, gdy rzecz
dotyczy ludzi dopiero co
wkraczaj¹cych w doros³e ¿y-
cie...

Ciekawe, czym chórzyœci
z P³ud zaskocz¹ podczas
przysz³orocznych wakacji?
Tak odleg³ych planów na
razie nie zdradzaj¹ - przed
nimi mnóstwo projektów
na rok szkolny, do realiza-
cji których zapraszaj¹
wszystkich lubi¹cych
œpiew. Próby AVECI¥TEK
w soboty o g. 10.30, AVE-
TEK-AVE MEN w pi¹tki o
g. 18.

B. W³odkowski

We wrzeœniu lasy kwitn¹. Ju¿
pod koniec poprzedniego mie-
si¹ca pojawi³ siê w nich wrzos.
Ta opisana po raz pierwszy w
XV wieku krzewinka ma liliowe
kwiatki i oko³o 30-60 cm wyso-
koœci. Bywa, ¿e roœnie nawet 40
lat. Pochodzi oczywiœcie z ro-
dziny wrzosowatych, która jest
bardzo liczna; ma prawie 1500
gatunków. W Polsce jest ich 16.
Kuzynami wrzosu s¹ borówki,
ró¿aneczniki, bagno i ¿urawina.

Wrzos nie jest wymagaj¹c¹
roœlin¹. Lubi ubogie i piaszczy-
ste ziemie, wyrasta  na porê-
bach i suchych lasach brzozo-
wo-sosnowych. Nie przepada
za ciep³em – najchêtniej roœnie
w ch³odniejszym klimacie; w
Europie, Azji (nawet na Sybe-
rii) i Ameryce Pó³nocnej. W cie-

warto wiedzieæ Wrzos
Oprócz tego mo¿na krzewik

spo¿ytkowaæ inaczej. Jego
owocem jest malutka torebka
pe³na nasion, ale to nie ona s³u-
¿y celom leczniczym. Ró¿owo-
fioletowy kwiat dzia³a napotnie
i moczopêdnie, pobudza czyn-
noœci ¿o³¹dka i podaje siê go
przy zaburzeniach ³aknienia.
Na Œl¹sku dawnymi czasy pija-
no tak¿e herbatê z wrzosu. Nie
koñcz¹ siê na tym jego korzy-
œci. Oprócz piêknych bukietów,
mo¿emy go równie¿ u¿ywaæ do
celów wró¿ebnych. Powiada
siê, ¿e jeœli kwitnie od  do³u za-
powiada niezbyt ostr¹ zimê.
Warto to sprawdziæ, przy okazji
jesiennych spacerów po lesie.

Ludmi³aMilc

23 wrzeœnia o godz. 18
w koœciele pod wezwaniem Œw. W³odzimierza

 przy ul. Kondratowicza odprawiona zostanie

uroczysta Msza œwiêta

dla upamiêtnienia walk

XX Dywizji Piechoty WP na Targówku

oraz 60. rocznicy wywózki mê¿czyzn.
Do udzia³u w uroczystoœci zapraszaj¹

kombatanci i Praskie Porozumienie Samorz¹dowe

plejszych rejonach ziemi mo¿-
na go spotkaæ w wy¿szych gó-
rach.

Jak na tak z³¹ glebê i raczej
niesprzyjaj¹cy klimat daje osza-
³amiaj¹ca iloœæ miodu. Z tej
przyczyny pszczelarze czêsto
wynosz¹ ule na wrzosowiska,
gdzie pracowite owady potrafi¹
z jednego hektara wrzosu ze-
braæ 200 kilogramów miodu. I
to jakiego! Ma on najczêœciej
kolor czerwonobrunatny, piêk-
nie pachnie, jest troszkê gorz-
kawy i niezbyt s³odki. U¿ywa siê
go do wypieku ciemnych aro-
matycznych pierników, razowe-
go chleba i do produkcji miodów
pitnych.

Dom Kultury „Zacisze” ul. Blokowa 1

zaprasza 28 wrzeœnia o godz. 17 na bezp³atne

warsztaty literackie z  poet¹ Zbigniewem Jerzyn¹.

Do 8 paŸdziernika

 mo¿na zg³aszaæ dru¿yny do III edycji Sto³ecznej Ligi
Szóstek Pi³karskich. Organizatorem jest warszawska
Fundacja Pomocy Niepe³nosprawnym „Betania”.

Liga przeznaczona jest dla amatorów z ca³ej Warszawy.
Zapewniamy emocje i nagrody dla najlepszych. Nie ma
ograniczeñ wiekowych. Dru¿yny licz¹ do 12 osób. Roz-
grywki zawieraj¹ 2 rundy ligi oraz  puchar i koñcz¹ siê
w czercu 2005. Wiêcej informacji: 6155986, 502529245

www.ligawarszawa.skr.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

W ofercie drzwi: suwane, sk³adane
rozwierane, przejœciowe

dawny BESAR

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

200 kolorów

RAL

zapraszamy

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

RADZYMIÑSKA 116RADZYMIÑSKA 116

profiledrewnopodobne50 kolorów

CENTRUM

DRZWI PRZESUWANYCH

PRODUCENT DRZWI I SZAF WNÊKOWYCH

 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

ZABUDOWA
BALKONÓW

PRODUCENT

aluminiowego

systemu zabudowy balkonów

tel. 812-63-68

³atwy demonta¿ okien
w celu ich umycia!RATY !

sprawdŸ nasze ceny

}
damski-mêski

ul. Bohuszewiczówny 13
(wjazd od Kondratowicza)

tel. 678-82-27

0501-772-753

dojazd do Klienta

baleyage  60-130 z³
trwa³a  60-100 z³

SOLARIUM - od 83 gr/min

MANICURE, PEDICURE
zabiegi parafinowe

kosmetyki: L`Oreal, Goldwell

gratis

strzy¿enie

i modelowanie

strzy¿enie dzieci

kosmetyka twarzy
depilacja woskiem
makija¿
henna
MASA¯ (leczniczy i  dzieci)

PE£NA KOSMETYKA

STYLIZACJA PAZNOKCI
AKRYL/ ¯EL - 80 z³
uzupe³nienie - 55 z³

www.kostka.epablo.com

OG£OSZENIA DO NASZEJ GAZETY PRZYJMUJ¥
redakcja - adres i  godziny jak  wy¿ej nasi przedstawiciele, którzy przyjad¹ do Pañstwa:
Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 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;

nowa gazeta praska
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