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LECZNICA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA

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

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

BADANIA PROFILAKTYCZNE: kobiet

 cytologia i USG piersi - cena promocyjna;

kolorowe wype³nienia dla dzieci - cena promocyjna

STOMATOLOGIA DOROŒLI I DZIECI

- pe³ny zakres

MEDYCYNA  PRACY

LEKARZE SPECJALIŒCI

ANALIZY, USG, EKG

POMOCJA STYCZEÑ 2004

tego Jan nie bêdzie umia³ –

mówi Ewa Leniewska. I dlatego,

od pocz¹tku, wszystkie dzia³ania

w wiêkszym lub mniejszym pod-

tekœcie mia³y nauczyæ dzieci –

od najm³odszych, przedszkol-

nych – do korzystania z kultury,

mia³y w nich wyrobiæ tê potrze-

bê. Wiadomo, ¿e zawsze jest

grupa rodziców, którzy zawioz¹

dzieci na koncert do Filharmonii

czy do Teatru Wielkiego, którzy

sami du¿o czytaj¹ i te nawyki

wpoj¹. Ale jest  - s¹dzê, ¿e

znacznie wiêksza – grupa tych,

którzy z ró¿nych wzglêdów, czy

to braku czasu, czy œrodków, czy

Ewa Leniewska, dr nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowy oraz nauczyciel w

1991 r., wkrótce po odrodzeniu samorz¹du, zdecydowa³a siê podj¹æ wyzwanie: przyjê³a pro-

pozycjê objêcia funkcji naczelnika Wydzia³u Oœwiaty, Kultury i Sportu w ówczesnej dzielni-

cy-gminie Praga Pó³noc, w której sk³ad wchodzi³y wtedy obecne dzielnice Praga Pó³noc,

Bia³o³êka i Targówek. Obecnie jest naczelnikiem Wydzia³u Kultury na Targówku.

Czego Jaœ siê nie nauczy...
wrêcz nawyków tego po prostu

nie zrobi¹.

Oczywiœcie, nie mo¿na gene-

ralizowaæ, ale z du¿¹ odpowie-

dzialnoœci¹ powiem, ¿e te dzie-

ciaki, które nauczy³y siê korzy-

staæ z szeroko rozumianej kul-

tury, nie spêdzaj¹ potem czasu

na klatkach schodowych, siej¹c

postrach wœród mieszkañców...

Trzeba jednak wróciæ do po-

cz¹tków samorz¹du. Gdy Praga

Pó³noc funkcjonowa³a jeszcze

jako jedna wielka dzielnica-gmi-

na, obszar by³ wiêkszy, ale pie-

niêdzy mniej. Istnia³y wówczas

tzw. dotacje na upowszechnia-

nie kultury, a tak¿e wskaŸniki,

które zaleca³y, by na okreœlon¹

liczbê mieszkañców inwestorzy

mieszkaniowi budowali kluby,

domy kultury, œwietlice, szko³y i

przedszkola. W sumie najlepiej

wyszed³ na tym Targówek: tu

by³y dwa domy kultury (powsta-

³e jeszcze w latach 50. i 60. po

czêœci w czynach spo³ecznych),

z racji budowy blokowisk po-

wsta³ du¿y spó³dzielczy dom

kultury “Lira” przy ulicy £ojew-

skiej, a tak¿e mniejsze œwietlice

osiedlowe. By³o te¿ du¿o biblio-

tek. Po podziale w 1994 r. oka-

za³o siê, ¿e wiêkszoœæ tych pla-

cówek pozosta³a w granicach

Targówka, który wtedy zosta³

gmin¹. W Bia³o³êce np. nie by³o

¿adnego domu kultury i by³o tyl-

ko 5 bibliotek!

Nowy samorz¹d, którego czê-

œci¹ sta³a siê gmina Targówek –

otrzyma³ rozleg³e zadania w sfe-

rze oœwiaty, kultury i sportu i nie-

wiele œrodków na realizacjê tych

zadañ. Realizacj¹ tych zadañ

zajmowa³ siê wówczas jeden

wydzia³, co mia³o swoje dobre

strony. Zreszt¹ s¹dzê, ¿e pro-

centuje dotychczas powsta³a

wówczas “unia personalna”, któ-

r¹ stworzy³am jako naczelnik. Po

prostu kontakty ze wszystkimi

placówkami by³y dobre, czêsto

wrêcz przyjacielskie.

Jeœli ma siê du¿o pieniêdzy,

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

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

14 stycznia uroczyœcie wmu-

rowano akt erekcyjny pod budo-

wê nowego gimnazjum przy ul.

Van Gogha

Budynek gimnazjum zaprojek-

towano w po³udniowej czêœci

dzia³ki po³o¿onej przy ul. Van

Gogha w Dzielnicy Bia³o³êka

m.st. Warszawy. Takie usytu-

owanie wynika z wa¿nego za³o-

¿enia: maksymalnego zachowa-

nia istniej¹cej zieleni w czêœci

pó³nocnej oraz  maksymalnego

otwarcia siê czêœci dydaktycznej

budynku na stronê po³udniow¹.

Tym samym wymagaj¹ce nas³o-

necznienia bloki dydaktyczne

oœwietlone s¹ œwiat³em s³onecz-

nym przez ca³y rok. W zachod-

niej czêœci dzia³ki zaprojektowa-

no bie¿niê, skoczniê, boisko wie-

lofunkcyjne i boisko do pi³ki rêcz-

nej.

Budynek gimnazjum przezna-

czony bêdzie dla 800 uczniów i

Wkrótce nowa szko³a
ok. 142 pracowników, funkcjonu-

j¹cy w systemie jednozmiano-

wym. Integralnymi czêœciami bu-

dynku uzupe³niaj¹c funkcje dy-

daktyczne bêd¹ aneks kultural-

ny (z aul¹ szkoln¹ i pracownia-

mi pozalekcyjnymi) i zaplecze

sportowe.

Kszta³t bry³y budynku wpisuje

siê w istniej¹cy uk³ad zieleni - fa-

luj¹ca pomiêdzy drzewami fasa-

da stanowi g³ówny akcent archi-

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
dokoñczenie na str. 3

Przy ¿ywym dopingu do-

ros³ej publicznoœci i m³o-

dych uczestników rozegra-

ne zosta³y 24 stycznia w hali

DOSiR przy ul. Jagielloñ-

skiej II Mistrzostwa Warsza-

wy Szkolnych Zespo³ów Ta-

necznych o puchar burmi-

strza Dzielnicy Praga Pó-

³noc.

W kategorii szkó³ podstawo-

wych zwyciêzc¹ zosta³ MINI

AXEL, który o 13 punktów wy-

przedzi³ ZK; w kategorii gimna-

zjów - AXEL, o 18 punktów lep-

szy ni¿ TAZARO. Nastêpne

miejsca zajê³y: w kategorii

m³odszej AXEL, SP 94, PKS

LIFE; wœród starszych Gimna-

zjum nr 3 z Miêdzylesia, Gim-

nazjum nr 3 z W³och, Gimna-

zjum nr 18, FLEX z  Gimnazjum

nr 2. Trenerk¹ zwyciêskiego ze-

spo³u AXEL jest Agnieszka

Czerwiñska, MINI AXEL prowa-

dzi jej uczennica, Paulina Bor-

kowska, która tañczy w AXELU.

 Ka¿dy zespó³ zaprezentowa³

siê w dwóch kilkuminutowych

pokazach. Cieszy³y oko barw-

ne, pomys³owe stroje, w ucho

wpada³y œwiatowe przeboje

(niektóre z nadmiernym natê¿e-

niem dŸwiêku). 5-osobowe jury

ocenia³o: wygl¹d (oprócz stro-

jów tak¿e prezencjê i uœmiech);

taniec (po³owa punktów mo¿li-

wych do zdobycia);wykonanie

oraz elementy dodatkowe, m.in.

aplauz publicznoœci.

Barwy tañca

Stowarzyszenie Przyjació³

Bazaru Ró¿yckiego

Stowarzyszenie Kupców

Warszawskich

Bazaru Ró¿yckiego

Towarzystwo

Przyjació³ Pragi

oraz

Dom Kultury ,,Praga”

zapraszaj¹

29 stycznia

godz. 13

do Domu Kultury „Praga”

przy ul. D¹browszczaków 2

na dyskusjê pt.

Dziœ i jutro

Bazaru Ró¿yckiego

W programie: godz. 13  po-

witanie goœci przez dyrektora

DK „Praga”  Ryszarda Makow-

skiego; prezentacja uczestni-

ków honorowych spotkania,

przewodnicz¹cego spotkania

oraz prelegentów przez preze-

sa SKWBR Zenona Jêdrê.

Od godz. 13.15 - wyst¹pienia:

dr Ryszard Cholewa „Dlaczego

bronimy bazaru Ró¿yckiego?,

dr Zbigniew Duszak „Historia

bazaru Ró¿yckiego”, Tadeusz

Szurek „Historia Bazaru Ró¿yc-

kiego i gwara warszawska”, Jan

Zdzis³aw Brudnicki „Bazar Ró-

¿yckiego w literaturze”, mgr in¿.

Kazimierz Przedpe³ski „Bazar

Ró¿yckiego w rewaloryzacji i

rewitalizacji Starej Pragi”, Ze-

non Jêdra   „Dziœ i jutro handlo-

we Bazaru Ró¿yckiego”

godz.14.30 prezentacje au-

torskie wierszy poœwiêconych

Bazarowi Ró¿yckiego, prezen-

tacje obrazów, zdjêæ i dokumen-

tów oraz filmów dokumental-

nych tematycznie zwi¹zanych z

Bazarem Ró¿yckiego, w prze-

rwach przygrywaæ bêdzie za-

przyjaŸniona „Kapela Czernia-

kowska”

od godz. 15.00  dyskusja

otwarta z udzia³em mieszkañ-

ców.

Dyskusja rozpoczyna cykl

spotkañ dyskusyjno-eduka-

cyjnych poœwiêconych Pra-

dze, organizowanych przez

DK „Praga” pod wspólnym

tytu³em „Praga to te¿ stolica”

dokoñczenie na str. 5
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Wed³ug bieg³ych porównuj¹-

cych ró¿ne dokumenty pisane

rêk¹ Florentyny Krzeszewskiej

zapisy testamentu przedstawio-

nego przez Miros³awa Krze-

szewskiego zosta³y spreparo-

wane na podstawie jej auten-

tycznego podpisu z maja 1922

roku! Testament zosta³ wiêc

sporz¹dzony rêk¹ osoby sto-

Dwa testamenty

wymiana butli str. 5

Mieszkañców Bia³o³êki

zapraszamy

29 stycznia

o godz. 18.30

na przedstawienie

przygotowane w ramach

„dnia jêzykowego”

przez uczniów

Gimnazjum nr 2

przy ul. Porajów 3.

Lakoniczny testament Florentyny Krzeszewskiej z grudnia 1982 roku poci¹gn¹³ za sob¹ lawi-

nê zdarzeñ niezwykle szczêœliwych dla jej spadkobiercy. Na mocy postanowienia S¹du  Rejo-

nowego dla Warszawy Pragi z 30 kwietnia 1996 roku niebagatelny maj¹tek po zmar³ej przypad³

jej bratankowi Miros³awowi Krzeszewskiemu. Z pewnoœci¹ maj¹tek zosta³by przejêty bez prze-

szkód w ca³oœci, gdyby nie fakt, i¿ by³ drugi testament. Florentyna Krzeszewska spisa³a go w

1979 i jest to - jak mówi bratanica spadkobierczyni - z pewnoœci¹ testament autentyczny. W

przeciwieñstwie do testamentu przedstawionego w s¹dzie przez rzekomego spadkobiercê. W

postêpowaniu prowadzonym przez Prokuraturê Rejonow¹ Praga Pó³noc stwierdzono ponad

wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e testament ów zosta³ sfa³szowany.

sunkowo m³odej. Zapisy drugie-

go testamentu z 1979 roku s¹

w sposób ewidentny dokonane

rêk¹ osoby w podesz³ym wieku

- chwiejne pismo, nieregularno-

œci, niepewne prowadzenie kre-

ski. Porównanie z próbkami pi-

sma Florentyny Krzeszewskiej

- ksi¹¿eczki op³at za najem lo-

kalu, kartki pocztowe, pisma

�

�

�

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

czynne 9-20
sobota 9-14

UWAGA!
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ aparaty ortodontyczne - 450 z³
♦♦♦♦♦  aparaty sta³e - jeden ³uk ortodontyczny  - 1000 z³
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ promocyjna cena koron porcelanowych - 350 z³

bezbolesne leczenie
nowoczesna protetyka

protezy natychmiastowe

dokoñczenie na str. 2

urzêdowe z lat 70. i 80. jedno-

znacznie wskazuj¹, ¿e testa-

ment z 1982 roku zosta³ sfa-

³szowany. Na podstawie analiz

porównawczych z próbkami pi-

sma Miros³awa Krzeszewskie-

go  biegli wykluczyli by to on

dokona³ fa³szerstwa.

Bratanica Florentyny Krze-

szewskiej (pragn¹ca zachowaæ

By³o dyskutantów wielu
Omówienie 13 punktów po-

rz¹dku obrad i przyjêcie 6

uchwa³ XIV sesji, 26 stycznia,

zajê³o radnym Dzielnicy Tar-

gówek 6 godzin.

 Naj¿ywsza i najd³u¿sza dys-

kusja poprzedzi³a podjêcie

uchwa³y o przed³u¿eniu     dzia-

³ania doraŸnej komisji Rady

Dzielnicy Targówek. Komisja

pod przewodnictwem Andrzeja

Kobla bêdzie kontynuowaæ pra-

cê dziêki poparciu 20 radnych;

3 wstrzyma³o siê od g³osu.

Najwiêcej zmian wprowadzo-

dokoñczenie na str. 7

STUDIO FOTOGRAFII

CYFROWEJ

• œluby, chrzty, komunie

• portrety dzieci, sesje zdjêciowe

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

ul. Jagielloñska 3

 tel. 818 99 50

Micha³ Pilich

autor

 „Ulice Nowej Pragi”

zaprasza

na wieczór autorski

5 lutego godz. 18.15

do Centrum Kultury

ul. Piêkna 16 B

wejœcie od Mokotowskiej
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FORCE Sp. z o.o.

ZARZ¥DZANIE

NIERUCHOMOŒCIAMI

MIESZKALNYMI

ul. Targowa 49/51 m 47

zaprasza do wspó³pracy

wspólnoty mieszkaniowe

W³odzimierz Paradowski

tel. 0602-516-194, 619-26-43

Wies³aw Cieœlicki

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

e-mail: forcespzoo@op.pl

Publiczne Przedszkole nr 291

dla dzieci z zezem i niedowidzeniem

 jednoocznym  przy ul. Siennickiej 19b

przyjmie

jeszcze w tym roku szkolnym

dzieci potrzebuj¹ce opieki okulistycznej.

Zg³oszenia codziennie w godz. 8-16, tel./fax 810-54-59.

W przedszkolu pracuj¹ wysoko wykwalifikowani na-

uczyciele, psycholog, logopeda, pedagog, rehabilitanci:

muzykoterapii i gimnastyki korekcyjne. Na terenie dzia³a

gabinet okulistyczny, w którym codziennie prowadzone

s¹ z dzieæmi æwiczenia wzroku przez rehabilitantki widze-

nia i raz w tygodniu lekarz okulista bada dzieci.

Nasza strona www.przedszkole_291webpark.pl

XERO
ul. Okrzei 23

tel. 670-15-56

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A5 – A0  zoom

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ plotowanie - skanowanie

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ wydruki komputerowe

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ czarno-bia³e

    i w kolorze A4 - A0

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ kserodruk  5 kolorów

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ oprawy ró¿ne

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ laminowanie

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

Zima jest ju¿ na pó³met-

ku, w dodatku ³agodniej-
sza ni¿ w zesz³ym roku.

Czy warto zatem dalej do-
karmiaæ ptaki? „Nowa Ga-

zeta Praska” rozmawia na

ten temat z  Robertem Dejt-
rowskim, biologiem i foto-

grafem przyrody.

 Zacznijmy od tego, ¿e kar-

mienia nie powinniœmy zaczy-

naæ zbyt wczeœnie, bo mo¿e siê

okazaæ, ¿e ptaki, które powin-

ny odlecieæ, zostan¹ u nas. Le-

piej ¿eby odlecia³y, bo  w cza-

sie silnych mrozów mo¿e im

zabrakn¹æ po¿ywienia.

Je¿eli ju¿ zdecydujemy siê na

karmienie musimy je bez-

wzglêdnie kontynuowaæ a¿ do

wiosny. Sami siê zorientujemy,

kiedy ptaki przestan¹ przylaty-

waæ. Najgorsze, co mo¿na zro-

biæ to zacz¹æ jesieni¹ i przestaæ

w czasie najsilniejszych mro-

zów, bo nie chce siê wyjœæ albo

na chwilê otworzyæ okna. Prak-

tycznie zabijamy wtedy ptaki,

które nam zaufa³y.

Z czego uk³adaæ ptasi ja-

d³ospis?

Drobne ptaki musz¹ sporo

zjeœæ, by przetrwaæ noc. A w

nocy nie ¿eruj¹. Zimowy dzieñ

jest krótki, a im zimniej, tym

wiêksze zapasy t³uszczu mu-

sz¹ zgromadziæ. Wygl¹da to

tak, ¿e w dzieñ jedz¹ i tyj¹, a w

nocy chudn¹. Dlatego ich po-

karm musi zawieraæ du¿o t³usz-

czu. Najlepiej, ¿eby to by³y na-

siona roœlin oleistych (s³onecz-

nik, pestki dyni). Czasem mo¿-

na kupiæ specjaln¹ mieszankê

dla go³êbi (inne ptaki te¿ j¹ lu-

bi¹). Jest tam kukurydza, groch,

proso, s³onecznik, siemiê lnia-

ne, mak i jeszcze parê innych

nasion. Makaronu raczej bym

nie doradza³. Ewentualnie ka-

sza, ale jeœli gotowana to bez

soli i podawana w ma³ych ilo-

œciach, ¿eby by³a szybko zjada-

na i siê nie psu³a.

Gdzie zorganizowaæ sto-

³ówkê?

Nale¿y sypaæ jedzenie tak, by

by³o zabezpieczone przed

deszczem i œniegiem. Koniecz-

nie trzeba usuwaæ resztki roz-

miêk³e, nadpsute i niedojedzo-

ne. Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e

ptasia jadalnia musi siê mieœciæ

z daleka od miejsca, gdzie

mieszkaj¹ koty.

Ptasi jad³ospis
Co w dokarmianiu jest nie-

dozwolone?

Podobno sikory nie s¹ g³upie

i nie daj¹ siê nabraæ  jak ludzie.

Zjedz¹ s³oninê, smalec, mas³o,

ale margaryny i tych wszystkich

wynalazków ju¿ nie. Moje siko-

ry dostaj¹ zawsze œwie¿¹ s³o-

ninê. Tak¹, która le¿a³a trochê i

ju¿ nie jest pierwszej œwie¿oœci

omijaj¹ jak mog¹ - to sprawdzi-

³em. Chleb jest niestety bardzo

niezdrowym pokarmem. Kacz-

ki w parkach maj¹ od niego per-

manentny rozstrój ¿o³¹dka.

Oczywiœcie zjedz¹ go jak s¹

g³odne i nie ma nic innego. Nie

wolno oczywiœcie dawaæ nic

solonego ani zepsutego. Poza

tym obowi¹zuje jedna zasada.

Resztki, zw³aszcza takie, któ-

rych ju¿ pies nie zje nie nadaj¹

siê do dokarmiania ptaków

(psów zreszt¹ te¿)...

Rozmawia³a Ludmi³a Milc

TWOJ¥
DRUKARKÊ

ul. Targowa 27
tel. 618-08-01
oszczêdnoœæ do 60%

100% gwarancji
ul. D¹browszczaków 2

 tel.618-41-51,  618-64-05

z a p r a s z a

na spotkanie

Ko³a Literackiego

Klubu

Praskich Twórców

 20 lutego  godz.17

Poetów i sympatyków literatu-

ry prosimy o przygotowanie

kilku w³asnych utworów.

 Zapraszamy twórców, arty-

stów amatorów z ró¿nych

dziedzin, m.in.: muzyki, malar-

stwa, rzeŸby, haftu, tkactwa.

Klub  „Razem”

 przy

 Jagielloñskiej 62

serdecznie

zaprasza

szachistów

w poniedzia³ki i czwartki

w godz. 14-19

anonimowoœæ) mieszkaj¹ca z

ni¹ przez blisko 20 lat by³a w

posiadaniu testamentu ciotki z

1979 roku. Ca³y maj¹tek zosta³

zapisany instytucjom koœciel-

nym. Bratanica zmar³ej nigdy

nie s³ysza³a o Miros³awie Krze-

szewskim i nigdy nie widzia³a

go u ciotki.

Dla œcis³oœci warto dodaæ, ¿e

cz¹stkowe prawo do spadku

nabyli równie¿ Jerzy Krzeszew-

ski i Krystyna Lubocha. O tych

osobach równie¿ nic nie wie

bratanica Florentyny Krzeszew-

skiej. Ca³a ta bulwersuj¹ca hi-

storia nigdy nie ujrza³aby œwia-

t³a dziennego gdyby nie Hanna

Mochecka, radna PiS z Targów-

ka i mieszkañcy domów przy

Tykociñskiej 28, 30, 36, 38, 40.

To oni odnaleŸli po latach bra-

tanicê Florentyny Krzeszew-

skiej i testament zmar³ej prze-

kazuj¹cy domy przy Tykociñ-

skiej 30, 36 i 38 zgromadzeniom

zakonnym. Zmar³a w biedzie -

jedyn¹ blisk¹ osob¹ bêd¹c¹

przy niej do koñca by³a bratani-

ca.

Na podstawie sfa³szowanego

testamentu Miros³aw Krze-

szewski zdo³a³ przej¹æ dwa bu-

dynki przy Tykociñskiej - nume-

ry 30 i 40 - bez kilku mieszkañ

wykupionych na w³asnoœæ

przez najemców. - Bardzo dzi-

wi nas pospieszne oddanie bu-

dynków przez dotychczasowe-

go zarz¹dcê - Administracjê Do-

mów Komunalnych Targówek,

nie byliœmy o niczym informo-

wani, to spad³o na nas jak grom

z jasnego nieba. Nie przepro-

wadzono nawet inwentaryzacji

architektonicznej  - mówi¹

mieszkañcy przejêtych budyn-

ków.

 Z drugiej strony trudno siê

dziwiæ, ¿e budynki przekazano,

wszak nakazywa³a to decyzja

Burmistrza Gminy Warszawa

Targówek z 6 czerwca 2002. Mi-

ros³aw Krzeszewski uzyska³ tê

decyzjê powo³uj¹c siê na posta-

nowienie s¹du o nabyciu spad-

ku. S¹d opiera³ siê jak wiado-

mo na sfa³szowanym testa-

mencie. Hanna Mochecka za-

wiadamiaj¹c prokuraturê o sfa-

³szowaniu testamentu Florenty-

ny Krzeszewskiej powstrzyma-

³a ekspansjê rzekomego spad-

kobiercy.

- Nie mog³am spokojnie pa-

trzeæ na dziej¹c¹ siê niespra-

wiedliwoœæ, choæ mnie ta spra-

wa osobiœcie nie dotyczy. Zd¹-

¿y³am wykupiæ swoje mieszka-

nie, jak kilku innych lokatorów.

Gdyby mieszkañcy przejêtych

budynków wiedzieli co siê œwiê-

ci, nie robiliby zapewne kosz-

townych remontów swoich

mieszkañ w 2002 roku. W ten

sposób zrobili prezent nowemu

w³aœcicielowi podnosz¹c war-

toœæ budynku, a w przysz³oœci

z tego tytu³u mog¹ siê liczyæ z

podwy¿k¹ czynszu. Wielu loka-

torów to ludzie starzy, nieza-

mo¿ni - nie bêd¹ w stanie

udŸwign¹æ wy¿szych kosztów

najmu - mówi Hanna Mochec-

ka.

Mieszkañcy mówi¹ o arogan-

cji nowych w³aœcicieli, szcze-

gólnie ¿ony Miros³awa Krze-

szewskiego, Ireny. Na spotka-

nie lokatorów z nowymi w³aœci-

cielami nie zostali zaproszeni

cz³onkowie wspólnoty mieszka-

niowej - to ci, którzy wykupili

lokale na w³asnoœæ. Mieszkañ-

cy otrzymali nowe umowy -

czêœæ pochopnie je podpisa³a.

- Powstrzyma³am siê od pod-

pisania tej umowy kiedy j¹ prze-

czyta³am i poinformowa³am s¹-

siadów, by tego nie robili. Oka-

za³o siê, ¿e moje obawy by³y

zasadne. Wystosowa³am pi-

smo do Urzêdu Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast z zapytaniem

czy nowi w³aœciciele maj¹ pra-

wo uniewa¿niaæ nasze umowy

najmu zawarte na czas nie-

oznaczony. Z otrzymanej prze-

Dwa testamenty
ze mnie odpowiedzi jasno wy-

nika, ¿e takiego prawa nie

maj¹. Obowi¹zuj¹cy Kodeks

Cywilny i Ustawa z 21 czerwca

2001 roku o ochronie praw lo-

katorów reguluj¹ sytuacjê na-

jemców w szczególny sposób

- czynsz regulowany za zajmo-

wane lokale przewiduje ograni-

czenie wysokoœci czynszu do

3 proc. wartoœci odtworzenio-

wej lokalu w stosunku rocznym.

Co by siê sta³o gdybyœmy -  ja i

moi s¹siedzi - podpisali nowe

umowy? £atwo siê domyœliæ.

Nasze czynsze mog³yby ro-

sn¹æ bez ograniczeñ. A tak

przynajmniej jesteœmy chronie-

ni do koñca tego roku - mówi

Barbara Grzeszykowska, jedna

z mieszkanek budynku przy Ty-

kociñskiej 40.

Jak mówi¹ mieszkañcy, pa-

zernoœæ Miros³awa Krzeszew-

skiego jest ogromna. Na pod-

stawie sfa³szowanego testa-

mentu zdo³a³ równie¿ przej¹æ

zabytkowy grobowiec rodziny

Krzeszewskich na Cmentarzu

Bródzieñskim, próbowa³ uzy-

skaæ odszkodowanie za dwie

nieruchomoœci przy Ho¿ej i

Wspólnej nale¿¹ce niegdyœ

do Rocha Krzeszewskiego,

mê¿a Florentyny Krzeszew-

skiej. Odszkodowania nie uzy-

ska³, bowiem za¿¹da³ zbyt

du¿ej kwoty.

Sprawa fa³szywego testa-

mentu znajdzie swój fina³ w s¹-

dzie, a my do tematu powróci-

my w najbli¿szym wydaniu

NGP.                                (egu)

dokoñcznie ze str. 1

wyrób

sprzeda¿

naprawa

czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska

MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

Strony www

gry fantasy i RPG

Kto z nas, zaawansowanych

wiekiem internautów potrafi roz-

szyfrowaæ skrót RPG? Za³o¿ê

siê, ¿e wielu jest takich, ba wie-

lu - wzorem m³odych - uwielbia

graæ w role play game. To wy-

j¹tkowe interaktywne i nieg³upie

gry - ka¿dy mo¿e wybraæ pew-

n¹ rolê i mieæ niebagatelny

wp³yw na postaæ, któr¹ prowa-

dzi i na sam¹ grê. Witryna

www.rpg.net.pl to kopalnia wie-

dzy o grach RPG i grach fanta-

sy - recenzje gier, ksi¹¿ek, fil-

mów fantasy, komentarze inter-

nautów, felietony, wywiady, ga-

lerie rysunków. Wielkim atutem

witryny jest oprawa graficzna -

wyj¹tkowo piêkna.           (egu)

Akcja

„Zima w mieœcie”

na Pradze Pó³noc

bêdzie prowadzona w dniach

2-13 lutego

w godz. 7-17 - przewidziane s¹

zabawy œwietlicowe, sportowe,

wycieczki, konkursy, turnieje,

zajêcia na p³ywalni  w szko³ach:

Szko³a Podstawowa Nr 30,  ul.

Kawêczyñska 2, Zespó³ Szkó³

Nr 45 ul. Jagielloñska 7,  Szko-

³a Podstawowa Nr 73 ul. Bia³o-

stocka 10/18, Szko³a Podsta-

wowa Nr 127 ul. Kowieñska 12/

20,  Szko³a Podstawowa Nr 258

ul. Brechta 8.

Od godz. 8 do 16 - zaprasza

Dzielnicowy Oœrodek Sportu i

Rekreacji Praga Pó³noc ul. Sza-

najcy 17/19 oraz ul. Jagielloñ-

ska 7 przewidziane s¹ sporto-

we gry zespo³owe, karate, za-

jêcia taneczne, korekcyjne, p³y-

wanie rekreacyjne

Od godz. 9 do 17 zaprasza

uczniów Gimnazjum Nr 30 ul.

Szanajcy 17/19,  Gimnazjum Nr

31 ul. Sierakowskiego 9, Gim-

nazjum Nr 32 ul. Otwocka 3,

TKKF B³yskawica Si³ownia ul.

11-go Listopada zaprasza na

zajêcia na si³owni z elementa-

mi kulturystyki - dla starszej

m³odzie¿y

Bardzo bogat¹ ofertê przed-

stawia Dom Kultury „Praga” ul.

D¹browszczaków 2 - zajêcia

twórcze dla ró¿nych grup wie-

kowych w godz. 10 - 18.  Ka¿-

dego dnia jest organizowana

równie¿ wspania³a impreza: np.

2 lutego godz. 10.30 - Spotka-

nie z rycerzem, pokazy zbroi i

walki; godz. 12.30 - Spotkanie

z Kub¹ Sienkiewiczem” liderem

zespo³u „Elektryczne Gitary”. 3

lutego godz. 10.30 - „W krainie

iluzji”; 4 lutego godz. 10.30 -

Spotkanie z warszawskim kata-

ryniarzem” 11 lutego godz.

10.30 - „Tañce polskie i nie tyl-

ko”; 12 lutego godz. 14 - „Wa-

lentynki po polsku”; 13 lutego

godz. 11 - spotkanie z Ann¹

Onichinowsk¹, autork¹ ksi¹¿ki,

pt: Hera moja mi³oœæ”

 W czêœci szkó³ bêd¹ równie¿

wydawane posi³ki. Wszelkie in-

formacje mo¿na uzyskaæ w

placówkach organizuj¹cych

zajêcia oraz u koordynatora

akcji w dzielnicy Cezarego

Kamiñskiego w  Wydziale

Sportu, Turystyki i Wypoczyn-

ku dla Dzielnicy Praga Pó³noc

tel. 59-00-135.

Zima w mieœcie

Kino Œwit

zaprasza ka¿dego dnia,

równie¿

w soboty i niedziele

Dom Kultury „Œwit”

ul. Wysockiego 11

tel. 811-01-05,  811-11-09

zaprasza

dzieci i m³odzie¿

Program zajêæ dla

uczestników indywidual-

nych i grup zorganizowa-

nych:

Kurs tañca latynoamerykañ-

skiego dla dzieci i m³odzie¿y

wt., œr.,  pt.  w godz. 9.30-11.00

Samoobrona   pon., œr., pt.

w godz. 14.30-15.30

Spektakle teatralne: 5 lute-

go godz. 10.00  Piotruœ w kra-

inie marzeñ  cz. I; 12 lutego

godz. 10.00  Piotruœ  w Pary¿u

cz. II

Bale karnawa³owe:  3 lute-

go oraz 10 lutego godz. 11.00-

13.00

Warsztaty plastyczne: I ty-

dzieñ ferii  - pon. godz. 9.30-

11.00, œr. godz. 11.30-13.30, pt.

godz. 11.00-13.00;  II tydzieñ

ferii - pon. 12.30-14.30, œr.

11.30-13.30, pt 11.00-13.00

Warsztaty teatralne I ty-

dzieñ ferii  pon., wt.  godz.

13.30-14.30, czw.  godz. 11.00-

12.00

Warsztaty wokalne  œr.,

czw., pt.  w godz. 13.30-14.30

Warsztaty  cyrkowe wt.,

czw. w godz. 11.30-13.30

Warsztaty tañca nowocze-

snego i akrobatyki dla m³o-

dzie¿y od 13 lat   pon,  œr, pt  w

godz. 14.00-15.00

Klub internetowy  pon. – pt.

w godz. 10.00-15.00

Turnieje szachowe i warca-

bowe pt. godz. 14.00-16.00

Zabawy ruchowe – “zabawy

dla rêki i nogi”  - trening twór-

czego myœlenia:  I tydzieñ fe-

rii  - czw.  godz. 12.20-13.20;  II

tydzieñ ferii  - wt.  godz. 13.30-

14.30, czw.  godz. 11.00-12.00

Bilardy 10.00-20.00

SZKO£A JÊZYKÓW OBCYCH

AGENCJA T£UMACZEÑ

Rok  za³o¿enia 1991

Zaufaj szkole

z tradycjami!

kursy

dla dzieci

m³odzie¿y

doros³ych

wszystkie poziomy

ma³e grupy

profesjonalna

kadra lektorska

FERIE

Z ANGIELSKIM
Targówek,

ul. Tu¿ycka 2

tel. 678-63-60

Centrum, Ochota

 tel.  658-09-35

 825- 80-86

www.linguanova.com.pl
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nych nie jest ¿adnym problemem

– po prostu siê je kupuje. Gorzej

– tak jak by³o w przypadku ów-

czesnego Targówka – gdy pie-

niêdzy by³o ma³o. Tu elementem

pozytywnym sta³o siê to, ¿e nie

tylko samorz¹d siê zmienia³:

zmienia³a siê tak¿e sytuacja ar-

tystów, zw³aszcza teatralnych.

Obni¿ono np. dotacje dla teatrów

i czêœæ twórców chêtnie podej-

mowa³a dodatkowe zajêcia, co

spowodowa³o, ¿e ³atwiej by³o ich

pozyskaæ do wspó³pracy.

Dlatego zaczêliœmy od przy-

jêcia strategii przyzwyczajania

ludzi do korzystania z dóbr kul-

tury – takich, jakie by³y do dys-

pozycji, jako ¿e samo narzeka-

nie na brak pieniêdzy sprawy nie

za³atwia³o. Ju¿ sam fakt, ¿e Tar-

gówek jest czêœci¹ Warszawy

powoduje, ¿e mieszkañcy mog¹

bez ¿adnych przeszkód korzy-

staæ z bogatej oferty kulturalnej

(filharmonia, teatry, kina). Na-

szym zadaniem jest pobudzenie

œwiadomoœci potrzeby czerpania

z dóbr kultury – takich jak kino

(mamy przecie¿ Œwit, który jest

jedynym w stolicy kinem finan-

sowanym przez samorz¹d), te-

atru, korzystania z bibliotek.

Trzeba jeszcze mocno podkre-

œliæ, ¿e choæ do niedawna bar-

dzo ma³o by³o p³atnych dla na-

uczycieli godzin zajêæ pozalek-

cyjnych, to i tak wiele szkó³  roz-

mait¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹ pro-

wadzi na w³asn¹ rêkê, bez ¿ad-

nych dodatkowych zachêt.  Ot,

chocia¿by konkursy recytator-

skie, zajêcia muzyki i œpiewu.

Œwietne rzeczy w tej dziedzinie

robi³y na przyk³ad szko³a numer

42 z ulicy Balkonowej, szko³a nr

277 z Suwalskiej, 275 z Hieroni-

ma. Szko³a nr 298 (ulica Kraku-

sa) ma zespó³ muzyczny i chór,

308 (obecnie gimnazjum nr 5na

ulicy Krasiczyñskiej) ma  fanta-

styczn¹ pani¹ od muzyki –

Agnieszkê Drzewsk¹, pani Iwo-

na Grêda prowadzi³a zespó³ te-

atralny i muzyczny w szkole nr

47 (ulica Olgierda) przesz³a do

gimnazjum nr 2 i tam, ju¿ ze star-

szymi dzieæmi, kontynuuje swo-

j¹ pracê...to tylko przyk³ady, nie

sposób wymieniæ wszystkich.

Zaczê³o siê od imprez okolicz-

noœciowych, organizowanych

przez same szko³y. Wiele z nich

by³o tak udanych, ¿e a¿ siê ser-

ce kroi³o, ¿e tyle przygotowañ,

zaanga¿owania, a obejrzeæ

mo¿e tylko stosunkowo ma³a

grupa. Postanowiliœmy, ¿e te

imprezy trzeba wyci¹gn¹æ na

œwiat³o dzienne, pozwoliæ, by

obejrza³o je wiêcej osób. Ju¿ w

1992 r. powsta³ pomys³ przygo-

towania przegl¹du dzia³alnoœci

artystycznej szkó³. Efekt prze-

szed³ nasze najœmielsze ocze-

kiwania: okaza³o siê, ¿e w szko-

³ach jest prowadzonych tyle form

pracy artystycznej, ¿e praktycz-

nie nie da siê tego zmieœciæ w

jednym przegl¹dzie. Dlatego

powsta³ podzia³ na dwa konkur-

sy: muzyczny – “Debiuty” i te-

atralny – “Maska”, które odbywa-

j¹ siê ju¿ po raz dziesi¹ty. Mi³ym

akcentem by³o nadanie konkur-

sowi teatralnemu patrona. Zosta³

nim nie¿yj¹cy ju¿ aktor Teatru

Polskiego, Piotr Grabowski –

mieszkaniec Bródna. To nie tyl-

ko podnios³o rangê imprezy, ale

pozwoli³o jej uczestnikom na

osobiste poznanie aktorów, kon-

takt z nimi, zadawanie pytañ itp.

Koledzy pana Piotra Grabow-

skiego – aktorzy Teatru Polskie-

go spotykali siê z nauczycielami

i m³odzie¿¹, wrêczali nagrody.

Przegl¹dy odbywa³y siê i nadal

odbywaj¹ w DK Œwit, przede

wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e

jest tam du¿a sala widowiskowa

oraz pe³ni poœwiêcenia pracow-

nicy.

Dom Kultury Zacisze te¿ nigdy

nie pozostawa³ w tyle, aczkol-

wiek, ze wzglêdu na warunki lo-

kalowe, mo¿na tam organizowaæ

bardziej kameralne imprezy. Tu

na szczególne podkreœlenie za-

s³uguje organizowanie etapu

dzielnicowego konkursu “War-

szawska Syrenka” i SPOT –

przegl¹du teatralnego dla te-

atrów amatorskich ca³ego Ma-

zowsza.

W ci¹gu trzech minionych ka-

dencji samorz¹du iloœæ pieniê-

dzy na przedsiêwziêcia kultural-

ne ulega³a ci¹g³ym zmianom.

Gdy tylko udawa³o siê wygospo-

darowaæ trochê wiêcej, od razu

poszerzaliœmy repertuar. I tak

np. w kadencji 1994-1998 uda³o

siê wprowadziæ do kalendarza

imprez koncerty muzyki powa¿-

nej.  Odbywaj¹ siê one w koœcio-

³ach – praktycznie we wszyst-

kich, w których jest dobra aku-

styka oraz odpowiednie miejsce

dla chóru. Najczêœciej korzysta-

my z goœcinnoœci proboszczów

parafii pw. Chrystusa Króla na

Tykociñskiej, Matki Boskiej Ró-

¿añcowej na Wysockiego, Marii

Magdaleny na ul. Echa Leœne a

tak¿e Œw. Marka Ewangelisty na

MAR-MET

Drzwi

antyw³amaniowe

Dierre, Gerda, Stalmet

Okna PCV i AL

Foris,  Rehau,

3 i 5-komorowe

Drzwi wewnêtrzne

Porta, Interdoor

Parapety  wewnêtrzne

i zewnêtrzne

Radzymiñska 116

tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA

�  raty �  rabaty

� sprzeda¿  � monta¿

transport i obmiar gratis

�

�

�

�

W ostatnim czasie coraz

wiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy

siê gimnastyka  w wodzie, tak

zwany aqua aerobik. Ma on o

wiele wiêcej zalet ni¿ æwiczenia

w fitnessie czy na si³owni.

Gimnastykê w basenie mo¿e

uprawiaæ ka¿dy, zarówno oso-

by m³ode jak równie¿ w star-

szym wieku. Podczas æwiczeñ

w wodzie odci¹¿ony jest ca³y

uk³ad kostno-stawowy, dlatego

lekarze z krêgos³upem  i stawa-

mi.

 Æwicz¹c aqua aerobik szyb-

ko mo¿na pozbyæ siê zbêdnych

kilogramów, poniewa¿ ruch w

wodzie wp³ywa na przyspiesze-

nie przemiany materii. Dodatko-

w¹ korzyœci¹ jest tak¿e widocz-

ny wp³yw na zmniejszenie cel-

lulitu, gdy¿ woda masuje cia³o.

Aqua aerobik nie wymaga

umiejêtnoœci p³ywania, ponie-

wa¿ ca³y czas æwiczy siê w

stycznoœci z pod³o¿em.

W wodzie cia³o wa¿y o oko³o

90% mniej, dlatego ³atwiej jest

wykonywaæ wiele ruchów, po-

Æwicz w basenie
nadto specjalnie przeszkolone

do prowadzenia tego rodzaju

gimnastyki instruktorki absol-

wentki Akademii Wychowania

Fizycznego, dostosowuj¹ tem-

po oraz rodzaj æwiczeñ do

wszystkich uczestniczek.

Zajêcia prowadzimy w szkol-

nym basenie na Bródnie:

ul. Balkonowa 2/4

poniedzia³ki i œrody

godzina 19.30,

a tak¿e w innych dzielnicach

Warszawy takich jak: Bemowo

(ul. O³awska 3a), Jelonki (ul.

Brygadzistów 18), Centrum (ul.

Jana Paw³a II 69), Stegny (ul.

Barceloñska 8) oraz Praga Po-

³udnie (ul. Kwatery G³ównej

13).

W celu uzyskania informacji

prosimy o kontakt telefoniczny.

tel: 671-03-40

0-506-899-236

Centrum Rekreacyjne

“Figura”

ul. Abrahama 2a/1

� ³ó¿ka � stela¿e � podg³ówki

   � poduszki � ko³dry

MATERACE

KONDRATOWICZA 45

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

TRANSPORT GRATIS  na  terenie W-wy przy zakupie powy¿ej 1000 z³

do nabycia równie¿
(tak¿e na wymiar)

Schronisko „Psi anio³” w Fa-

lenicy istnieje od kilku lat. Przez

ten czas ze œrodków fundacji,

która objê³a nad nim patronat,

zbudowano nowe ogrodzenie i

czêœæ boksów dla psów. Dziœ

jest ju¿ gotowa nowa kociarnia

razem z zadaszonym wybie-

giem na dwór — mówi w³aœci-

cielka przytuliska  pani Agniesz-

ka Brzeziñska. - Koñczymy bu-

dowê ambulatorium, gdzie na

niewielkiej niestety powierzch-

ni musimy zmieœciæ biuro i kwa-

rantannê dla nowo przyby³ych

zwierz¹t. Kwarantanna bardzo

siê przyda, bo do Falenicy tra-

fiaj¹ wci¹¿ nowe zwierzaki. Ich

liczba zwiêksza siê gwa³townie

w czasie wakacji, kiedy ludzie

pod ró¿nymi pretekstami  wy-

rzucaj¹ niewygodne dla nich

czworonogi. Pani Agnieszka

Brzeziñska zazwyczaj z niepo-

kojem myœli równie¿ o œwiêtach,

kiedy to w³aœciciele opuszcza-

j¹ swoich ulubieñców twierdz¹c,

¿e przeszkadzaj¹ im w wyjaz-

dach rodzinnych. Wielkie zagro-

¿enie stanowi te¿ wybuchowy

koniec roku. Psy wyprowadza-

ne bez smyczy, przera¿one ha-

³asem uciekaj¹ ile si³ w nogach.

Czêsto odbiegaj¹ tak daleko od

Opiekuñczy król Maciuœ
domu, ¿e nie s¹ w stanie odna-

leŸæ drogi powrotnej. Po tego-

rocznym Sylwestrze przyby³o

nam czworonogów. Ma³a jest

szansa, ¿e uda siê odszukaæ

ich w³aœcicieli, bo ludzie nie wy-

posa¿aj¹ teraz swoich pupili w

serduszka z adresem. No i

mamy kolejne psy, chocia¿

miejsca dla nich ju¿ brakuje -

wzdycha pani Agnieszka.

Nie starcza tak¿e pieniêdzy,

mimo wspólnego wysi³ku

wszystkich darczyñców i prê¿-

nego dzia³ania fundacji. Ci¹gle

potrzebne s¹ nowe œrodki na

utrzymanie przytuliska. Czêœæ

tego ciê¿aru wziê³y na siebie...

przedszkolaki z Targówka.

Dzieci z przedszkola im. Króla

Maciusia po raz drugi zorgani-

zowa³y zbiórkê na schronisko.

Poprzednio gromadzi³y miski i

jedzenie (suchy pokarm, maka-

rony i kasze). Tym razem do

Falenicy pojecha³y koce, ko-

³derki i rêczniki maj¹ce zapew-

niæ czworonogom wygodê i cie-

p³e budy. Dla kotków dzieci

przeznaczy³y parê miêkkich po-

duszek w bajkowe wzory. Pani

El¿bieta Koryciñska, dyrektor

przedszkola nr V, widz¹c zaan-

ga¿owanie swoich wychowan-

ków i ich rodziców, przekaza³a

na akcjê nieu¿ywan¹ ju¿ przez

maluchy poœciel. Wy³adowa-

nych worków by³o tyle, ¿e trze-

ba by³o drogê do „Psiego anio-

³a” pokonaæ dwukrotnie.

Wszystkie rzeczy bardzo siê

przydadz¹ i serdecznie za nie

dziêkujemy - mówi pani Brze-

ziñska. - Zima dokucza zwierza-

kom, których boksy znajduj¹ siê

przecie¿ na dworze.

Ale „Maciuœ” ma w zanadrzu

jeszcze jeden pomys³. Chcemy

zrobiæ wystawkê ze zdjêciami

mieszkañców schroniska - za-

powiada wychowawczyni, pani

Ma³gorzata Gorzelak. - Fotogra-

fie dostaniemy wkrótce od fun-

dacji. Mo¿e uœmiechniêta mord-

ka wpadnie w oko któregoœ ro-

dzica. I jakiœ zwierzaczek znaj-

dzie dla siebie dom na Targów-

ku. Ucieszy³abym siê - wtóruje

jej opiekunka przytuliska. - By-

³aby to dobra wró¿ba na nowy

rok. Chcia³am jeszcze przypo-

mnieæ, ¿e adopcja w „Psim

aniele” jest bezp³atna, a

wszystkie czworonogi, które

rozdajemy s¹ po obserwacji

na kwarantannie i zaszcze-

pione.

Wiêkszoœæ suczek i kotek jest

wysterylizowana, kastrujemy

te¿ koty i niektóre psy. S¹ za-

tem gotowe do wziêcia od rêki.

Do oddania s¹ rasowe pieski i

kundelki oraz koty wszelkiej

maœci. Na wizytê w Falenicy

warto umówiæ siê telefonicznie

pod numerem 612-62-97.

Ludmi³a Milc

Czego Jaœ siê nie nauczy...
ci¹g dalszy ze str. 1

ci¹g dalszy na str. 4

tektoniczny budynku i doskona-

le wpisuje go w otoczenie. Bu-

dynek przestrzennie podzielono

na dwie czêœci:

* czêœæ pó³nocna z faluj¹c¹ fa-

sad¹ zawiera funkcje ogólnodo-

stêpne, czêœæ funkcji bloku dy-

daktycznego, blok sportowy i

aneks kulturalny;

* czêœæ po³udniowa to trzy blo-

ki sal lekcyjnych i pracowni z we-

wnêtrznymi dziedziñcami rekre-

acyjnymi.

Obydwie czêœci budynku po-

³¹czone s¹ komunikacj¹ we-

wnêtrzn¹, która rozszerza siê, a

raczej „otwiera” na plac sporto-

wy.

Obiekt - w czêœci jedno-, a w

czêœci dwukondygnacyjny - bê-

dzie  ogólnodostêpny  i  dosto-

sowany   dla   osób  niepe³no-

sprawnych. W jego sk³ad wcho-

dz¹ segmenty lekcyjne, sala

gimnastyczna o wymiarach 36x

20 m i wys. 7,40 m (sala  bêdzie

wyposa¿ona w zaplecze sanitar-

no - szatniowe, si³owniê, saunê

wraz z zapleczem magazyno-

wym), aula oraz pomieszczenia

towarzysz¹ce. Wysokoœæ - w

miejscu, gdzie zaprojektowana

zosta³a aula - wyniesie ok. 11 m

nad poziomem terenu.

Generalnym wykonawc¹ in-

westycji jest firma STRABAG Sp.

z o.o. Umowê na realizacjê in-

westycji podpisano 6 listopada

ub.r., zakoñczenie ma nast¹piæ

31 grudnia br.  Potem gimnazjum

musi byæ wyposa¿one, gdy¿

umowa tego nie obejmuje.

Wkrótce

nowa szko³a
dokoñczenie ze str. 1

Biuro

Rachunkowe

„URKANA” Sp. z o.o.

taniej i lepiej ni¿ myœlisz...

KPiR, ksiêgi handlowe,

ZUS, VAT PIT-y, inne

ul. Rzepichy 8 lok. 77

tel/fax 674-34-12

 0606-353-393

OFERTA  SPECJALNA

HURTOWNI CHEMII GOSPODARCZEJ „WIKTOR”

- brakuje czasu?

- nie mo¿ecie wyjœæ z pracy, domu?

- czegoœ zabrak³o?

Mili Klienci

dostarczymy tel. 619-84-46, fax 670-26-79

solidna obs³uga, dyskrecja, zlecenia sta³e

www. psianiol.org.pl

KONTAKT ZE SCHRONISKIEM

tel.  612-62-97, 0-605-99-12-77

e-mail  fundacja@psianiol.org.pl

GOR¥CY APEL

Bardzo mi³y w kontaktach z ludŸmi piesek fatalnie znosi po-

byt w schronisku. Nie mamy mo¿liwoœci, ¿eby go odizolowaæ

(brak miejsca), co powoduje sta³e napiêcia. Wczoraj znów zo-

sta³ powa¿nie pogryziony przez wspó³lokatora w kojcu. Zwra-

camy siê do Pañstwa z proœb¹ o pomoc w znalezieniu dla nie-

go domu - wiecej informacji na naszej stronie

Meble

kuchenne
na wymiar

PRODUCENT

ul. Gorzykowska 11

 SKLEP FIRMOWY

tel. 678-21-92

0504-240-607

pon.-pt. 11-19, sob. 10-14
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ZABAWA W OSTATNI¥ SOBOTÊ KARNAWA£U

za jedyne 100 z³ od osoby

przyjêcia, bankiety, wesela, jubileusze,

imieniny, chrzciny do 50 osób
 bogate  i atrakcyjne menu

przyjmujemy zamówienia na dania gotowe

tel. 679-81-06,  0692-600-178

www.centrumzacisze.prv.pl
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Zamiejskiej. Od ub. roku koncer-

ty odbywaj¹ siê tak¿e w zabyt-

kowym koœciele pw. Zmartwych-

wstania Pañskiego na Targów-

ku Przemys³owym, który – przy-

pomnê – zosta³ zbudowany jako

wotum w podziêce za odzyska-

nie niepodleg³oœci 1918 roku.

Mimo naszych pocz¹tkowych

niepokojów okaza³o siê, ¿e kon-

certy takiej muzyki s¹ bardzo po-

trzebne. Przychodzi³y i przycho-

dz¹ na nie t³umy ludzi, a szcze-

gólnie wzruszaj¹ce s¹ sytuacje,

gdy s³uchacze przychodz¹ po-

tem do zakrystii, by podziêkowaæ

za wspania³e chwile...

Tradycj¹ gminy Targówek sta-

³y siê festyny, organizowane dwa

razy do roku. Z regu³y mieszkañ-

ców przyci¹ga³ wystêp jakiejœ

gwiazdy. By³o to jednak dosyæ

kosztowne i dlatego ju¿ w ubie-

g³ym roku zmieniliœmy nieco for-

mu³ê: by³y wystêpy m.in. zespo-

³u tañca akrobatycznego Devil

Dance, zespo³u kataryniarzy, ze-

spo³ów szkolnych, a na zakoñ-

czenie – gra³a Orkiestra z

Chmielnej. Efekt by³ wrêcz za-

skakuj¹cy: nie tylko wszyscy

œwietnie siê bawili, ale nawet w

takt starych przebojów trawnik

zamieni³ siê w parkiet taneczny.

Dziêki ni¿szym kosztom, wiêcej

wydaliœmy na nagrody w rozma-

itych konkursach dla publiczno-

œci. Jakoœ, na szczêœcie, nikt

nam nie mia³ tego za z³e.

Od ponad roku mamy wiêkszy

bud¿et na kulturê. S¹dzê, ¿e wy-

nika to przede wszystkim ze

zrównania poszczególnych

dzielnic. Ale to dobrze. Oszczêd-

nie gospodaruj¹c, bo nigdy œrod-

kami finansowymi rozpieszcza-

ny Targówek nie by³, uda³o nam

siê kupiæ m.in. wiêcej nagród w

konkursach dla dzieci i m³odzie-

¿y. Nie ma jeszcze uchwalone-

go bud¿etu na rok bie¿¹cy, mam

jednak nadziejê, ¿e nie bêdzie

gorzej ni¿ w ubieg³ym. Marzy mi

siê, by koncerty muzyki powa¿-

nej mo¿na by³o organizowaæ

czêœciej, ¿eby by³o wiadomo co,

gdzie i kiedy. Z regu³y te koncer-

ty wi¹¿¹ siê z ró¿nymi okolicz-

noœciowymi imprezami. Niekie-

dy eksperymentujemy. Taki eks-

peryment np. uda³ siê w ubie-

g³ym roku, gdy obchody roczni-

cy Cudu nad Wis³¹ (15 sierpnia)

zorganizowaliœmy na tzw. wy-

spie w Parku Bródnowskim. Przy

akompaniamencie Janusza Tyl-

mana œpiewali: Joanna Matra-

szek, Jerzy Cieœlawski i chór

Vars Cantabile, wiersze patrio-

tyczne recytowa³ Wojciech Sie-

mion. Mimo wakacji – co najbar-

dziej nas niepokoi³o – publicz-

noœæ dopisa³a. Mo¿e w tym roku

te¿ siê tam spotkamy?

Innym udanym eksperymen-

tem by³ og³oszony w roku 2000

konkurs na najlepsze wykonanie

kolêdy i pastora³ki i na naj³ad-

niejsz¹ szopkê. W ten sposób

chcieliœmy w³¹czyæ szko³y pod-

stawowe i gimnazja w obchody

jubileuszowego roku. Nie wie-

dzieliœmy, czy bêdzie to przyjê-

te przez szko³y chêtnie, czy

wrêcz przeciwnie – “znów nam

coœ narzucaj¹!”. Tymczasem

znów okaza³o siê to strza³em w

dziesi¹tkê. Prawie wszystkie

szko³y zg³osi³y swój udzia³. In-

tencje by³y proste: bez wzglêdu

na pogl¹dy czy wiarê, chodzi³o

o poznanie lub pog³êbienie prze-

piêknych przecie¿ tradycji œwi¹-

tecznych. Okaza³o siê, ¿e choæ

rok jubileuszu min¹³, konkurs

warto powtarzaæ. W nastêpnym

roku odby³ siê konkurs kolêd i

dekoracji œwi¹tecznych. Zdumie-

waj¹ca okaza³a siê inwencja

dzieci  i – oczywiœcie – nauczy-

cieli. By³y np. choinki z witra¿y

wykonane przez uczniów Szko-

³y Podstawowej nr 84 z ulicy Ra-

dzymiñskiej, by³y stroiki, by³o

ca³e widowisko wokó³ œwi¹tecz-

nego sto³u przygotowane przez

m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2.

Konkursy miêdzyszkolne po-

woduj¹, ¿e zacieœniaj¹ siê wiêzi

miêdzy nauczycielami, uczniami

i ich rodzinami. Rodzice i dziad-

kowie czêsto wspomagaj¹ na-

uczycieli w organizowaniu wy-

stêpów (stroje, transport dzieci

itp.). Wszystkim, którzy bior¹

udzia³ w tej wspólnej, twórczej

zabawie nale¿¹ siê z naszej stro-

ny serdeczne podziêkowania.

Bez takiego powszechnego

udzia³u i dobrej woli wszystkich

uczestników nie da siê tego typu

dzia³alnoœci prowadziæ. Takie

sklep

zoologiczny

York
ul. Trocka 11

(naprzeciwko bazarku)

czynne w godz. 8-20

tel. 678-12-02
Oferuje szeroki asortyment

dla zwierz¹t

mo¿liwoœæ dowozu karmy

na telefon

NAJNI¯SZE

CENY W OKOLICY! !

konkursy wyzwalaj¹ tak¿e fanta-

styczn¹ rywalizacjê, bez wzglê-

du na wiek uczestników.

Ta rywalizacja zreszt¹ niekie-

dy jest bardzo zabawna. Gdy w

konkursach z udzia³em przed-

szkolaków lub m³odszych dzieci

aktor zapomni swej kwestii, na-

tychmiast podpowiada mu resz-

ta, lub zgodnie recytuj¹ to, cze-

go ich kolega zapomnia³. Z re-

gu³y jednak nikt nikomu nie ma

tego za z³e, najwy¿ej ten, kto siê

“sypn¹³” jest zawstydzony. Go-

rzej, gdy rywalizacja przenosi siê

za kulisy. Tu czasem nawet zda-

rzaj¹ siê nieprzyjemne sytuacje,

gdy doroœli – rodzice czy dziad-

kowie - g³oœno podwa¿aj¹ decy-

zje jury lub rodzaj przyznawa-

nych nagród. Nie jest to najbar-

dziej wychowawcze, zw³aszcza,

gdy taka dyskusja odbywa siê

przy dzieciach. Warto o tym nie-

kiedy pamiêtaæ.

Faktem jest jednak, ¿e tego

rodzaju sytuacje niekiedy maj¹

miejsce przy bardzo powa¿nych

imprezach. I wtedy nie wiadomo,

czy œmiaæ siê, interweniowaæ,

czy p³akaæ. Stare animozje,

Czego Jaœ siê nie nauczy...
WYBIERZ NAJLEPSZEGO
W³adze m.st. Warszawy chc¹, w celu poprawienia

jakoœci obs³ugi mieszkañców, ¿eby Wspólnoty

Mieszkaniowe wybra³y na nowo

zarz¹dców lub administratorów swoich nieruchomoœci.

Nie czekaj!

ZDECYDUJ SIÊ JU¯ TERAZ!

WYBIERZ NAJLEPSZEGO

� ZARZ¥DCÊ

� ADMINISTRATORA

Przedsiêbiorstwo Zarz¹dzania Nieruchomoœciami Sp. z o.o.

informuje Zarz¹dy Wspólnot,

¿e ma jeszcze mo¿liwoœci

œwiadczenia us³ug w roku 2004 i w latach nastêpnych.

Oferujemy doskona³¹ jakoœæ zarz¹dzania, wynikaj¹c¹

z wieloletniego  doœwiadczenia  firmy

i  fachowoœci pracowników.

ZADZWOÑ PO WIÊCEJ INFORMACJI:

 334-93-33, 518-88-40

0601 620 236

zw³aszcza polityczne, nie prze-

mijaj¹ ani z up³ywem czasu, ani

z wiekiem osób uczestnicz¹-

cych. Tradycj¹ jest, ¿e w wielu

uroczystoœciach rocznicowych

uczestnicz¹ kombatanci. To oni

w³aœnie, ze swoimi sztandarami,

uœwietniaj¹ obchody takich rocz-

nic, jak wybuchu Powstania War-

szawskiego czy wybuchu wojny.

W uroczystoœciach tych zazwy-

czaj uczestnicz¹ doskonale z

nami wspó³pracuj¹cy harcerze z

hufca Praga Pó³noc (zreszt¹ z

siedzib¹ na Targówku), a tak¿e

m³odzie¿ szkolna. ¯enuj¹ce s¹

wówczas sytuacje, gdy komba-

tanci, walcz¹cy ongiœ w ró¿nych

ugrupowaniach, niezadowoleni

np. z kolejnoœci, zabieraj¹ pod

pachê sztandar i opuszczaj¹

uroczystoœæ.... Na szczêœcie ta-

kie przypadki zdarzaj¹ siê sto-

sunkowo rzadko.

Notowa³a Ewa Tucholska

Nie jestem historykiem, nie

jestem pisarzem ani - tym bar-

dziej - teologiem. Interesuje

mnie  wizualna strona rzeczy-

wistoœci, a w niej - wizualne

symbole. Swoj¹ dzia³alnoœæ

twórcz¹ nazwa³em galeri¹ sym-

boliczn¹. Symbol przedstawia

pojêcie, ale równoczeœnie do-

tyka g³êbszych tajemnic; mo¿-

na go nazwaæ znakiem z jêzy-

ka anio³ów - tak istotê swej twór-

czoœci przedstawia Adam Jerzy

Koz³owski.

Wiêcej o symbolach - ich

zmiennoœci i wieloznacznoœci -

mo¿na by³o dowiedzieæ siê z

prezentacji komputerowej arty-

sty podczas wernisa¿u jego

obrazów w ratuszu  Targówka

19 stycznia. Towarzyszy³ mu

koncert poezji œpiewanej  w

wykonaniu Cezarego Stawskie-

go.

Eksponowane  w sali konfe-

rencyjnej obrazy autor charak-

teryzuje jako p³yn¹ce z wyobraŸ-

ni: to obraz œwiata, którego nie

widaæ. T¹ sama materi¹ zajmo-

wali siê: Johann Wolfgang Go-

ethe i William Blake, których

Adam Koz³owski wskazuje jako

swoich mistrzów. Z ca³ej twór-

czoœci Goethego najwy¿ej ceni

„Farben Lehre” - nie przet³uma-

czone na jêzyk polski dzie³o z

teorii koloru, w³asnorêcznie zi-

lustrowane przez autora.

dokoñczenie ze str. 3

Z jêzyka anio³ówZ jêzyka anio³ówZ jêzyka anio³ówZ jêzyka anio³ówZ jêzyka anio³ów

W konkursie na wykonanie

kolêdy w kategorii klasy IV-VI

- I miejsce zdoby³a Szko³a

Podstawowa nr 298 - opiekun

Monika Stosio

DORADZTWO PODATKOWE

BIURO RACHUNKOWE

„BIUSEK”

Rok za³. 1992

HENRYK NIKONOWICZ

doradca podatkowy

Pe³ny zakres us³ug.

ZUS (elektronicznie), kadry.

Sporz¹dzanie zeznañ rocznych.

Odwo³ania, zaleg³oœci, inne.

 ul. Burdziñskiego 9 m 18

tel./fax (0-22) 618-45-45

0605-052-435

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,

 karta, kadry, ZUS, urzêdy

ul. Kondratowicza 37
II piêtro, pokój 201

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

=+

Z obrazów na tej wystawie

spogl¹daj¹ na nas tylko kobie-

ty. Sta³y siê inspiracj¹ jako dzie-

³o stworzone na koñcu, najge-

nialniejsze, ostateczne dzie³o

Boga. Kobieta ma idealnie pro-

porcjonalna budowê; mo¿na j¹

porównaæ do kamertonu.

Adam J. Koz³owski jest g³ê-

boko przekonany, ¿e dzie³o

sztuki musi byæ zwi¹zane z kon-

tekstem kulturowym. Apeluje

wiêc do twórców i odbiorców:

B¹dŸmy Europejczykami, nie

dajmy siê zamerykanizowaæ!

Od 34 lat Adam J. Koz³owski

mieszka na Targówku, ma pra-

cowniê przy ul. Tykociñskiej.

Jest sentymentalnie zwi¹zany z

t¹ stron¹ Warszawy. Uwa¿a, ¿e

ta dzielnica sprzyja twórczoœci,

jest czymœ w rodzaju paryskie-

go Montmartre`u. Artystyczne

dzia³ania m.in. w Fabryce Trzcin

zapowiadaj¹, ¿e tu przesuwa

siê centrum kulturalne.

Wystawê obrazów Adama

Koz³owskiego oraz tkanin jego

uczennicy Doroty Koch mo¿na

ogl¹daæ do 10 lutego.           K.
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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

Barwy tañca

wymiana butli 11 kg

tel. 675-34-51, 675-31-58

propan-butan
dostawa do Klienta GRATIS

dostawy gazu autocystern¹
sp. z o.o.

Goœcieradowska 1

tel. 678-28-69

czynne 14-18

sob. 9-11

chirurgia, interna

prowadzenie rozwoju m³odych psów

wizyty domowe specjalnoœæ rottweilery

LECZNICA DLA ZWIERZ¥T

¯yj Dziaduniu mój mi³y

100 lat albo d³u¿ej.

B¹dŸ weso³y i szczêœliwy

zdrowie niech Ci s³u¿y.

Dzieci ze œwietlicy ju¿ od

grudnia przygotowywa³y siê do

œwiêta Babæ i Dziadków. Wybór

repertuaru, przydzia³ ról akto-

rom, przygotowanie dekoracji,

wykonanie kwiatów, symbolicz-

nych upominków dla goœci,

opracowanie scenariusza uro-

czystoœci - to wszystko zajê³o

dzieciom sporo czasu.

Wreszcie nadszed³ oczeki-

wany dzieñ. Krótka insceniza-

cja nawi¹zuj¹ca do Œwiêta Bab-

ci i Dziadka, œwietny wystêp

solisty Bartka, wspieranego

przez grupê taneczn¹, chórek

oraz dwóch instrumentalistów

oraz  przedstawienie kukie³ko-

we ,,Królowa œniegu” wprowa-

dzi³o wszystkich w magiczny

œwiat baœni. Trzeba w tym miej-

scu zaznaczyæ, ¿e dzieci same

Serce nie tylko

od œwiêta

 G³ówn¹ atrakcj¹, jak¹ pod-

czas niedzielnego fina³u zasko-

czy³y widzów AVETKI, by³a

¿ywa szopka, urz¹dzona w sali

prób chóru w parafii w P³udach.

Przygotowania do instalacji roz-

poczêto tu¿ po Œwiêtach Bo¿e-

go Narodzenia. AVE MEN -

Kuba Markowski i Marek Kobia-

³ka - z du¿ym poœwiêceniem

zbierali niesprzedane, porzuco-

ne choinki, które przechowane

na goœcinnej posesji pp. Bruliñ-

skich (ponad 25 sztuk), 25

stycznia stworzy³y prawdziwy

las. Ostatni tydzieñ up³yn¹³ na

pracowitym monta¿u wszyst-

kich elementów - budowie kon-

strukcji, zagród dla zwierz¹t, in-

stalacji oœwietlenia. Tutaj prym

wiedli rodzice AVETEK -  Bar-

bara i Leszek Stelmach oraz

Wies³aw Sasin. Z kolei Zuzia

Sasin i Iza Markowska wycza-

rowa³y na œcianach górskie kra-

jobrazy,   a Pawe³ Smoczyñski i

Marcin Osiñski zadbali o dys-

kretn¹ muzykê z najnowszej

p³yty AVETEK, towarzysz¹c¹

odwiedzaj¹cym szopkê.

Wszystkie role - od Œwiêtej

Rodziny poprzez Trzech Króli,

œw. Miko³aja, Anio³ki po Paste-

rzy i Murzynów obsadzi³a m³o-

dzie¿ AVE. Jezuska, smakowi-

cie jedz¹cego lizaka, z du¿ym

wdziêkiem  i odpowiedzialno-

œci¹ w³aœciw¹ wiekowi zagra³a

dwuletnia  Natalka z Chosz-

czówki. Nie zabrak³o te¿ zwie-

rz¹t, a ciesz¹ca siê najwiêk-

szym powodzeniem publiczno-

œci koza, wcielona natychmiast

do Muzycznej Rodziny AVE i

ochrzczona „AVE-Meeeetk¹”,

przyjecha³a od wujostwa Izy i

Kuby z Rembelszczyzny.

Wchodz¹cych wita³a niezwykle

optymistycznie usposobiona do

œwiata Siga - suczka Zuzi, z ko-

lei królik Asi przyjaŸnie ³ypa³

oczami i z wielkim smakiem po-

ch³ania³ kolejne liœcie sa³aty, na-

wet wtedy, gdy do szopki po po-

³udniowej mszy w asyœcie kilku-

nastu ksiê¿y z dekanatu tarcho-

miñskiego zawita³ ksi¹dz biskup

Stanis³aw Kêdziora.

Co prawda wielb³¹da nie by³o

w szopce, ale pojawi³ siê na III

BETLEJEM U AVETEK, œciœlej

rzec ujmuj¹c na koncercie ga-

lowym, po którym to w³aœnie

wszyscy uczestnicy w barwnym

korowodzie i z przyœwiecaj¹c¹

tegorocznej edycji kolêd¹

„PójdŸmy wszyscy do stajenki”

Biskup, wielb³¹d i koza

czyli III Betlejem u Avetek zakoñczone
Wielb³¹d w koœciele?! Koza w kaplicy?! Nie, to nie

¿art ani doniesienie o profanacji. Wszak wszystko od-

bywa³o siê w asyœcie Jego Ekscelencji Ksiêdza Bisku-

pa Stanis³awa Kêdziory, sufragana warszawsko-praskie-

go! Mowa o pe³nym niespodzianek, przebiegaj¹cym w

atmosferze autentycznej radoœci koncercie galowym III

BETLEJEM U AVETEK.

na ustach przeszli do oddalo-

nej o 50 metrów od koœcio³a

szopki. Procesjê prowadzili pa-

sterze - ni¿ej podpisany i dwóch

AVE MEN-ów. Na zakoñczenie

koncertu z du¿¹ swad¹, jak

mo¿na wnioskowaæ z ¿ywej re-

akcji publiki, odegraliœmy jase- dokoñczenie na str. 7

wykonywa³y wed³ug swojej wy-

obraŸni kukie³ki. Wystêp dzieci

z zerówki oraz popisy tanecz-

ne par trenuj¹cych taniec towa-

rzyski sprawi³y, ¿e na twarzach

Seniorów nie znika³ uœmiech i

by³o widaæ dumê z wnuków.

 Uroczystoœæ zakoñczy³a siê

¿yczeniami mówionymi i œpie-

wanymi przez dzieci, które spra-

wi³y, ¿e niejednej babci i niejed-

nemu dziadkowi zakrêci³a siê

³za w oku.

Ile rybek ¿yje w morzu,

ile ptasz¹t jest w przestworzu,

ile gwiazd na niebie lœni,

tyle Babciu tu na œwiecie

dni radosnych Twoje wnuczê

dzisiaj z serca ¿yczy Ci.

Wzruszenie i radoœæ goœci³y

na uroczystoœci, pamiêæ o lu-

dziach starszych, zrobienie cze-

goœ dla innych, kszta³towanie

poczucia wdziêcznoœci i sza-

cunku to cele wychowawcze,

które dziêki takiemu spotkaniu

dzieci i seniorów zosta³y zreali-

zowane.

Wa¿ne, by dzieci nie tylko od

œwiêta mia³y choæ trochê sza-

cunku do ludzi starszych  - po-

wiedzia³ jeden z dziadków.

Hanna Belkiewicz

Œwietlica

Szko³y Podstawowej Nr 114

W ocenie cz³onka jury, Dariu-

sza Kacprzaka (reprezentanta

Polski na MŒ w tañcu towarzy-

skim,  najbardziej liczy³a siê

koncepcja uk³adu choreogra-

ficznego, zmiany rytmu z szyb-

kich na wolne, kroki taneczne,

równe ustawienie linii zawodni-

czek oraz elementy akrobatycz-

ne i  dodatkowe, takie jak pom-

pony i inne rekwizyty. Zapyta-

ny, dlaczego w turnieju wyst¹-

pi³o tak ma³o ch³opców, juror

wyjaœni³ nam, ¿e ta dyscyplina

taneczna jest typowo dziewczê-

ca. Ch³opcy króluj¹ w hiphopie,

elektric boogie. Ogólna reflek-

sja: ka¿dy ruch uprawiany przez

dzieci jest na wagê z³ota: uczy,

bawi, wype³nia czas. Równie¿

rodzice anga¿uj¹ siê w te dzia-

³ania. Powstaj¹ce emocje wy-

magaj¹ kompromisów zawiera-

nych miêdzy trenerem a æwi-

cz¹cym dzieckiem..

Zwyciêzca ubieg³orocznych

mistrzostw, zespó³ TAZARO,

istnieje trzeci rok i trenuje pod

kierunkiem Kamili Guzowskiej.

Æwiczenia odbywaj¹ siê dwa

razy w tygodniu po pó³torej go-

dziny. Na II Mistrzostwach po-

kaz zespo³u z Gimnazjum nr 30

zapocz¹tkowa³y solówki ch³op-

ców, potem tañczy³y dziewczê-

ta. Spoœród tych, co zaczyna³y

trzy lata temu, æwiczy i wystê-

puje 90%. Ten trzon zespo³u

gimnazjalnego uzupe³niaj¹

m³odsze dziewczêta. Zg³asza-

j¹ siê same, nie ma eliminacji

ani egzaminu. Kto chce - tañ-

czy.

Podczas imprezy w DOSiR

tañczy³y równie¿ trenerki, de-

biutanci i z³o¿ony z samych

ch³opców zespó³ z SP nr 73, po-

pisuj¹cy siê du¿¹ sprawnoœci¹

i dynamik¹.

Po og³oszeniu wyników

wszyscy uczestnicy ponownie

pokazali siê publicznoœci, a

zwyciêzcy w obu kategoriach

otrzymali medale, puchary i dy-

plomy z r¹k burmistrza Rober-

ta Sosnowskiego. W wypowie-

dzi dla NGP burmistrz zwróci³

uwagê na du¿¹ liczbê kibiców

przyby³ych na imprezê. To ro-

dzice - szczêœliwi, ¿e ich dziec-

ko tak spêdza czas, ma zainte-

resowania i odnosi sukces. Za-

wody, gdzie jest bardzo du¿o

uczestników, zespo³owe, to

edukacja przez sport. Coœ piêk-

nego, coœ wspania³ego - pod-

sumowa³ Robert Sosnowski.

Oprócz burmistrza sponsora-

mi Mistrzostw byli: Cadbury We-

del, totalizator Sportowy, Bank

PEKAO S.A., Koneser S.A., Fa-

rutex Danexport Polska Sp. z

o.o., BISE Bank, Port Lotniczy

im. F. Chopina w Warszawie,

Bo¿ena Æwikliñska, DOSiR

Praga Pó³noc.

ZK

³kow¹ scenê zbudzenia paste-

rzy przez anio³a (w tej roli Ma-

dzia Chor¹¿y).

Wracaj¹c do rzeczy - ogrom-

nych rozmiarów wielb³¹d, o¿y-

wiany  przez cztery osoby, przy-

jecha³ razem z piêædziesiêcio-

osobowym „Chórem z zespo-

³em akompaniuj¹cym” ze Spe-

cjalnego Oœrodka Wychowaw-

czego w £biskach k. Piasecz-

na, prowadzonym przez Grze-

gorza Szyd³owskiego. Niepe-

³nosprawni zdobyli nagrodê za

najbardziej urzekaj¹ce wykona-

nie kolêdy obowi¹zkowej, któ-

r¹  w tym roku przyzna³y AVET-

KI Ma³gorzata Bruliñska i Zuzia

Sasin. Istotnie, werdykt m³ode-

go jury nale¿y uznaæ za ca³ko-

wicie trafny: w ci¹gu trwaj¹ce-

go zaledwie dziesiêæ minut wy-

stêpu, obok ¿ywio³owej i po-

prawnie wykonywanej muzyki

oraz prawdziwej eksplozji rado-

œci, zapa³u, werwy, jak¹ uraczyli

nas m³odzi ludzie, ca³ym ko-

œcio³em zaw³adnêli pasterze,

biegaj¹cy miêdzy ³awkami,

Trzej Królowie i Œwiêta Rodzi-

na, podaj¹cy widzom rêce oraz

ów wielb³¹d, z gracj¹ paraduj¹-

cy przez g³ówn¹ nawê.

Odmienny w charakterze by³

dokoñczenie ze str. 1

CENTRUM HANDLOWE TARGOWA

ul. Targowa 33

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

• astma oskrzelowa • niedoczynnoœæ tarczycy

• nerwice,  przemêczenie,  brak odpornoœci na stres

GROTA SOLNO - JODOWA

PROMOCJA - w ferie wstêp do groty dla dzieci

i m³odzie¿y szkolnej - tylko 10 z³otych

Rezerwacja pod numerem telefonu 670-24-14

czynne: pon.-pt. w godz. 8-20 sob. 8-15

SPRZEDA¯ LAMP I ŒWIECZNIKÓW SOLNYCH

OFERUJE:

obiady rodzinne  (soboty i niedziele)

                      dzieci obiad i napój gratis

catering

przyjêcia dla firm

muzykê na ¿ywo

Trattoria MILANO

czwartki, pi¹tki, soboty

Wyszogrodzka 5 tel. 675-61-31

30 stycznia godz. 20

przegl¹d muzyki szantowej

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
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NAUKA

ANGIELSKI solidnie nauczyciel-

ka 670-39-78 Tarchomin

CHEMIA ka¿dy zakres uczy so-

lidnie doktor, egzaminy na Aka-

demiê Medyczn¹, korepetycje

poprawki 25 z³/h 619-59-50, Tar-

gowa 15 lok. 72 lub tel. 872-48-

94 Falenica

JÊZYK polski, nauka, pisanie

wypracowañ, egzaminy 322-60-

32, 0691-082-071

MATEMATYKA - student PW

0609-575-861

MATEMATYKA, fizyka doœwiad-

czenie 0501-752-111, 670-39-78

Tarchomin

NAUCZYCIELKA  matematyki

udziela korepetycji 889-73-54,

0606-724-885

ZDROWIE I URODA

ANALIZY lekarskie krwi, moczu,

ka³u podstawowe po 10 z³ oraz spe-

cjalistyczne. Badania wstêpne do

pracy, zaœwiadczenia lekarskie,

ksi¹¿eczki zdrowia. Badania dla kie-

rowców, na prawo jazdy, zaœwiad-

czenie kwalifikacyjne. Badania

okresowe pracowników w firmach,

ca³oœciowo.  619-59-50, Targowa

15 lok. 72 naprzeciwko Kijowskiej,

www.lekarze.mazowsze.pl

APARATY s³uchowe nowocze-

sne, przystêpne ceny. Targowa

71/10 w podwórzu obok poczty.

618-83-60, 670-29-26, 0602-

105-672.

MEDICA - USG, narkoza, sto-

matolog, ginekolog, laryngolog,

chirurg, ortopeda, dermatolog -

wenerolog (krioterapia), urolog

(stulejki, wêdzide³ka) psychiatra

- akupunktura, internista - bada-

nia profilaktyczne, wizyty domo-

we, bioenergoterapeuta. Pa-

nieñska 4,  619-52-31

NOWOCZESNA diagnostyka

komputerowa ca³ego organizmu

- pe³na informacja o stanie zdro-

wia i objawach chorobowych,

dobór najskuteczniejszych pre-

paratów wspomagaj¹cych le-

czenie ul. Trocka 10A, tel. 679-

30-60, 0502-813-252

ZIO£OWE œwiece Indian Hopi

0504-008-424

US£UGI

AG-RAM t³umaczenia angielski,

francuski, niemiecki, rosyjski i

inne 619-95-86

ARTYSTYCZNE cerowanie,

wszelkie krawieckie, obci¹ganie

guzików, napy, overlock, tel.

618-66-68, ul. Z¹bkowska 16.

CEROWANIE artystyczne, po-

prawki krawieckie i dziewiarskie,

overlock, wszywanie suwaków

ul. Targowa 59/42 w podwórzu,

0501-821-811

ELEKTROINSTALACJE 0502-

148-467

GLAZURNIK  614-49-34

MALOWANIE - g³adŸ gipsowa,

drobne roboty remontowe 678-

34-12, 0507-981-399

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 AGD i maszyny do

szycia 614-61-86 ul. Wittiga 2

NAPRAWA pralek, lodówek ca³y

tydzieñ: Polar, Whirlpool, Inde-

sit, Ardo, Candy. Gwarancja

roczna 614-83-83.

NAPRAWA pralek: Whirlpool,

Ardo, Polar, Indesti, Candy

676-52-25 Bia³o³êka

NAPRAWA pralek 670-31-87

NAPRAWA pralki, zmywarki

679-00-57, 0501-587-257

POPRAWKI krawieckie Tarcho-

min. Œwiatowida 49,  pawilon 33

PRZEWOZY ¯uk i osobowy

0505-034-387, 614-66-00

REMONT kompleksowo glazu-

ra, hydraulika 614-49-34, 0506-

091-379

SZEWC - naprawa,  618-66-68,

ul. Z¹bkowska 16.

SZEWSKIE Tarchomin ul. Pan-

cera 12 czynne 11-19 tel. 0600-

793-375

WSZELKIE poprawki ogólnobu-

dowlane pofachowcach Warsza-

wa tel. 0607-505-503

¯UKIEM wywiozê stare sprzêty

AGD RTV z³om 0505-034-387,

614-66-00

NIERUCHOMOŒCI

BEZPOŒREDNIO w³asnoœcio-

we o pow. 35 m2 okolice Tarcho-

mina 676-57-23 po godz. 17.

FIRMA wynajmie teren oko³o

2000 m2, konieczny dojazd dla

TIRów, wskazane media, okoli-

ca dzielnica Bia³o³êka, telefon

674-85-91 w godz. 9-15 pn.-pt.

WYNAJMÊ lokal u¿ytkowy pow.

60 m2 pasa¿ handlowy ul.

Ksi¹¿kowa 9A tel. 0504-232-

860

mini og³oszenia

Nale¿ymy do grona osób oszu-

kanych przez Zarz¹d Robotniczej

Spó³dzielni Mieszkaniowej „Pra-

ga” z siedzib¹ w Warszawie przy

ulicy Bia³ostockiej 11, który sprze-

daj¹c nam - przysz³ym mieszkañ-

com budynków przy ulicy Æmie-

lowskiej nr 15 i 15A mieszkania

w³asnoœciowe, zatai³ planowany

przejazd przez zespó³ mieszka-

niowy „S³owiki” wielkiej iloœci (po-

nad tysi¹c) samochodów, tu¿ pod

naszymi oknami. O tym skanda-

licznym fakcie dowiedzieliœmy siê

dopiero w kwietniu 2001 roku  -

to znaczy w czasie jak zaczêliœmy

zamieszkiwaæ nasze mieszkania.

W póŸniejszym okresie odby³o

siê wiele spotkañ przedstawicieli

protestuj¹cych z Prezesem Za-

rz¹du Spó³dzielni - Panem An-

drzejem Pó³rolniczakiem, którego

go³os³owne obietnice jak siê oka-

za³o, zmierza³y tylko do przed³u-

¿ania sprawy i dotychczas nie

podj¹³ on ¿adnych konkretnych

kroków w kierunku jej pozytywne-

go rozstrzygniêcia. Przy czym

Prezes sam kilkakrotnie przyzna³,

¿e Zarz¹d Spó³dzielni pope³ni³

b³¹d decyduj¹c o wspomnianym

przejeŸdzie samochodów i ¿e ten

stan rzeczy trzeba zmieniæ. Nie

kwestionuj¹c uci¹¿liwoœci i szko-

dliwoœci dla nas takiej „autostra-

dy”, Zarz¹d Spó³dzielni perma-

nentnie odwleka likwidacjê owe-

go przejazdu samochodów, cho-

cia¿ istnieje wiele ró¿nych mo¿li-

woœci rozwi¹zania tego problemu.

Konieczne wydaje siê tutaj pod-

kreœlenie faktu, i¿ na terenie osie-

dla znajduj¹ siê jeszcze dwie bra-

my wjazdowo - wyjazdowe i oby-

dwie by³y czynne do roku 2001.

W chwili obecnej jedna z nich

pe³ni jedynie rolê bramy awaryj-

nej - przeciwpo¿arowej i jest wy-

³¹czona z normalnego ruchu po-

jazdów. Tak siê bowiem „przypad-

kowo” sk³ada, i¿ jest to brama któ-

ra stanowi koniec (i jednoczeœnie

pocz¹tek) osiedlowej drogi bie-

gn¹cej niedaleko budynku w któ-

rym mieszka Sam Pan Prezes

Spó³dzielni Mieszkaniowej „Pra-

ga”. Bardzo chcielibyœmy wierzyæ,

¿e decyzja o zamkniêciu tej bra-

my nie by³a podyktowana chêci¹

polepszenia sobie samopoczucia

przez Pana Prezesa. Wiara prze-

nosi góry ale w konfrontacji z wy-

¿ej przedstawionymi  faktami na-

sza wiara w uczciwoœæ decyzji o

przeniesieniu pod okna naszych

mieszkañ przejazdu ponad tysi¹-

ca aut dziennie,  ju¿ dawno ust¹-

pi³a miejsca naszemu ogromne-

mu rozgoryczeniu.

Wspólnie z poszkodowanymi

mieszkañcami zwróciliœmy siê

niejednokrotnie na piœmie do Za-

rz¹du Spó³dzielni, Rady Nadzor-

czej Spó³dzielni, Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowla-

nego, Wojewódzkiego Inspekto-

ratu Nadzoru Budowlanego, Wo-

jewody Mazowieckiego, Prezy-

denta m.st. Warszawy, Burmi-

strza Gminy Warszawa - Bia³o³ê-

ka. Zawiadomiliœmy równie¿ Pro-

kuraturê Rejonow¹ o pope³nieniu

przestêpstwa przez Zarz¹d Spó-

³dzielni. Mimo nieefektywnoœci

powy¿szych dzia³añ uda³o siê

ustaliæ wa¿ne fakty, które daj¹c

nam podstawê do podejrzeñ o

pope³nieniu przestêpstw, równo-

czeœnie umocni³y nas w s³uszno-

œci naszych racji. Mianowicie, in-

spektor Powiatowego Inspektora-

tu Nadzoru Budowlanego m.st.

Warszawy (akta Nr PINB-7356/

1086/03/9846/02) po oglêdzinach

w dniu 9 grudnia 2002 r. w proto-

kole napisa³: „W wyniku kontroli

stwierdzono, ¿e wjazd na osiedle

Kamiñskiego przez osiedle S³owi-

ki wykonano niezgodnie z zatwier-

dzonym projektem budowlanym i

planem zagospodarowania”. Na-

tomiast w decyzji nr 46/11/01 z

dnia 7 marca 2001 r. wydanej w

imieniu burmistrza Urzêdu Gmi-

ny Warszawa - Bia³o³êka, zezwa-

laj¹cej na u¿ytkowanie zespo³u

mieszkaniowego, nie ma ani s³o-

wa pozwolenia na kwestionowa-

ny przez mieszkañców przejazd

samochodów.

Co wiêcej, sformu³owano wa-

runek, ¿e obiekt nale¿y u¿ytko-

waæ zgodnie z przeznaczeniem i

wymaganiami ochrony œrodowi-

ska. A jest oczywiste, ¿e codzien-

ny przejazd ponad tysi¹ca samo-

chodów pod oknami naszych

mieszkañ nie jest ani zgodny „z

przeznaczeniem” zespo³u miesz-

kaniowego, ani z wymaganiami

ochrony œrodowiska. Równie¿

G³ówny Inspektorat Ochrony Œro-

dowiska w jednym ze swych pism

(akta Nr DiiO 4119-3/03/kb) m.in.

stwierdzi³, ¿e:

1) „rozwi¹zanie techniczne

uk³adu komunikacyjnego na tere-

nie osiedla „S³owiki” i „Kamiñskie-

go” zosta³y samowolnie zmienio-

ne przez Zarz¹d Robotniczej Spó-

³dzielni Mieszkaniowej „Praga”, w

nastêpstwie czego nie zosta³y za-

chowane ustalenia planu zago-

spodarowania osiedla okreœlone

w pozwoleniu budowlanym”,

2) samowolna zmiana uk³adu

komunikacyjnego stanowi „naru-

szenie przepisów w zakresie pra-

wa budowlanego”.

Dla nas jako lokatorów poszko-

dowanych samowoln¹ decyzj¹ o

przejeŸdzie samochodów zasad-

nicze znaczenie ma niezw³oczne

rozwi¹zanie problemu polegaj¹ce

na likwidacji przejazdu samocho-

dów, na co brak jest jakichkolwiek

technicznych przeciwwskazañ a

brakuje tylko dobrej woli i chêci

wspó³pracy ze strony Robotniczej

Spó³dzielni Mieszkaniowej „Pra-

ga”. Czy taka sytuacja mia³aby

miejsce gdyby Pan Prezes Spó-

³dzielni mieszka³ w innym miej-

scu, a jedna z dróg osiedlowych

nie przebiega³a niedaleko budyn-

ku w którym mieszka Pan Pre-

zes? Pytanie to pozwolimy sobie

pozostawiæ bez komentarza.

Nie jesteœmy w stanie normal-

nie egzystowaæ przy takim ha³a-

sie oraz zanieczyszczeniu powie-

trza spalinami ponad tysi¹ca aut

codzienne przeje¿d¿aj¹cymi w

odleg³oœci nieca³ych czterech

metrów od naszych okien. Ju¿ w

chwili obecnej - podczas zimy,

przy zamkniêtych oknach s³ychaæ

ogromny ha³as, nie bêdziemy

opisywaæ jaki to stanowi dla nas

problem wiosn¹ oraz latem.

Mamy nadziejê, i¿ przedstawienie

naszego problemu, z jednej stro-

ny zilustruje powagê naszej spra-

wy daj¹c tym samym osobom

bêd¹cym za ten problem odpo-

wiedzialnymi mo¿liwoœæ naprawy

b³êdu, a z drugiej strony sam bê-

dzie swoist¹ „przestrog¹” dla

przysz³ych spó³dzielców nabywa-

j¹cych lub maj¹cych zamiar na-

byæ nowowybudowane mieszka-

nia od spó³dzielni mieszkaniowej

b¹dŸ dewelopera.

Z powa¿aniem,

Krystyna Balik, Zenon Balik,

Mariola Dzikoñska, Danuta

Krawczyñska, Zbigniew

Krawczyñski, Miko³aj Matusiak,

Irena Mizio, Marian Mizio, Anna

Orzechowska, Krystyna

Stachowiak, Dariusz Stacho-

wiak, Iwona Szuba, Piotr Szuba,

Gra¿yna W³osek, Krystian

W³osek,  Stefan Zawadzki

Poprosiliœmy o ustosunko-

wanie siê do tej sprawy  Zarz¹d

Spó³dzielni Mieszkaniowej

„Praga”. Oto jej zdanie.

1. Uwa¿amy, ¿e sformu³owa-

nie, i¿ pewna grupa osób bêd¹ca

lokatorami osiedla przy ul. Æmie-

lowskiej zosta³a oszukana przez

Spó³dzielniê jest nieprawdziwe,

poniewa¿ nikt nie ukrywa³, ¿e przy

szczycie jednego z budynków bê-

dzie wjazd na osiedle.

2. U¿ycie s³owa „przejazd”

mo¿e sugerowaæ, ¿e jest to pu-

bliczny przejazd samochodów  w

obie strony, a jest to tylko wjazd

na osiedle dla samochodów oso-

bowych mieszkañców. Wyjazd

znajduje siê z drugiej strony osie-

dla, te¿ przy zamieszka³ych bu-

dynkach w podobnej odleg³oœci,

z których mieszkañcy mogliby

mieæ podobne powody do prote-

stów, ale przewa¿a chyba wiêk-

sza wyrozumia³oœæ i poczucie

wspólnego dzielenia wygód i

uci¹¿liwoœci.

3. Jak sam autor listu przyzna-

je, temat by³ zg³aszany do wielu

kompetentnych organizacji i in-

stancji, miedzy innymi:

- Wydzia³u Architektury Dziel-

nicy Bia³o³êka,

- Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego,

- Mazowieckiego Wojewódz-

kiego Inspektoratu Nadzoru Bu-

dowlanego,

- Zarz¹du Dróg Miejskich,

- Naczelnego S¹du Administra-

cyjnego.

Gdyby dopatrzono siê narusze-

nia prawa lub przepisów, by³yby

decyzje nakazowe ww. urzêdów,

a takie siê nie pojawi³y.

4. Autor listu przytacza opiniê

Inspektora Nadzoru Budowlane-

go, ¿e wjazd na osiedle jest nie-

zgodny z zatwierdzonym projek-

tem budowlanym i planem zago-

SPRZEDAM mieszkanie 2-po-

kojowe 52 m2 z gara¿em na ul.

Myœliborskiej 0501-256-846,

676-82-21

SPRZEDAM notarialnie gara¿

murowany przy ul. Wo³omiñ-

skiej 0603-616-682

ZAMIENIÊ 2 kawalerki na Pra-

dze Pó³noc (kwaterunkowe) na

mieszkanie minimum 2-pokojo-

we 0600-590-619, 618-84-17

wieczorem

INNE

KANTOR - lombard, natychmia-

stowe po¿yczki  pod zastaw -

z³oto, elektronika, samochód.

Korzystne warunki, ul. Radzy-

miñska 148 przy Bie¿uñskiej tel.

678-81-48

KREDYTY gotówkowe i gospo-

darcze, leasing, windykacja d³u-

gów z dzia³alnoœci gospodar-

czej, ul. Miñska 69 pokój 41, tel.

870-27-83, 810-10-01 do 9

wew. 433

PODEJMIEMY wspó³pracê z

osobami posiadaj¹cymi plac w

okolicach ulic: Œwiatowida, My-

œliborsk¹, Modliñsk¹, Zarzecze,

z budynkiem gospodarczym lub

mieszkalnym pod skup z³omu,

telefon 674-85-91 w godz. 9-15

pn.-pt.

WYPO¯YCZALNIA elektrona-

rzêdzi - cykliniarki, wiertarki,

szlifierki, m³oty ul. Radzymiñska

148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-

81-48.

SPRZEDAM

DREWNO kominkowe brzoza z

transportem 0505-034-387

PRACA

Kobieta w œrednim wieku po-

szukuje dodatkowej pracy:

opieka do starszych lub

sprz¹tanie 676-80-38 dzwoniæ

po 18

GOSPOSIA uczciwa - gotuj¹ca

szuka pracy  614-75-20

spodarowania, ale nie dodaje, ¿e

wjazd na osiedle jest zgodny z

Projektem Organizacji Ruchu za-

twierdzonym przez Wydzia³ Ru-

chu Drogowego Komendy Sto-

³ecznej Policji podpisanym przez

podinsp. in¿. Andrzeja Jarosiewi-

cza, który w tym przypadku jest

dokumentem wy¿szej rangi.

5. Autor listu przyznaje tak¿e,

¿e kompetentny w tej sprawie

Urz¹d Gminy Warszawa Bia³o³ê-

ka pismem nr 46/11/01 z dnia 7

marca 2001r. wyda³ pozwolenie

na „U¿ytkowanie Zespo³u Miesz-

kaniowego” z tak usytuowanym

wjazdem na osiedle. Nale¿y przy-

puszczaæ, ¿e dla wydaj¹cego de-

cyzjê podstaw¹ by³ „Projekt Or-

ganizacji Ruchu” zapewniaj¹cy

bezpieczeñstwo ruchu samocho-

dowego na osiedlu.

6. Odnoœnie bramy, o której

wspomina autor listu, to nale¿y

wyjaœniæ, ¿e zgodnie z wy¿ej wy-

mienionym Projektem Organiza-

cji Ruchu mo¿e byæ traktowana

tylko jako brama awaryjna. Ruch

z tej bramy koliduje z ruchem do

poczty i s¹siednich sklepów. Do-

daæ nale¿y, ¿e prezes Spó³dziel-

ni nie mieszka w budynku s¹sia-

duj¹cym z t¹ bram¹.

7. Pomimo ¿e podana liczba

1000 samochodów wje¿d¿aj¹-

cych dziennie na osiedle wydaje

siê byæ zawy¿ona, a brak jakiej-

kolwiek decyzji urzêdowej naka-

zuj¹cej zmianê usytuowania wjaz-

du œwiadczy o braku naruszenia

przepisów, Zarz¹d Spó³dzielni -

tak jak autor listu zauwa¿y³ - czy-

ni starania, aby przenieœæ wjazd

na osiedle i zmniejszyæ uci¹¿liwo-

œci dla mieszkañców najbardziej

to odczuwaj¹cych.

8. To, ¿e za³atwienie tej spra-

wy przeci¹ga siê w czasie nie

wynika z opiesza³oœci osób zaj-

muj¹cych siê tym tematem. Aby

przenieœæ wjazd w ca³kiem inne

miejsce nale¿y wykonaæ nowy

projekt ruchu i uzyskaæ ponownie

akceptacjê Wydzia³u Ruchu Dro-

gowego Komendy Sto³ecznej

Policji, a ta nie da akceptacji je-

¿eli stwierdzi jakiekolwiek zagro-

¿enie bezpieczeñstwa. Nowy pro-

jekt ruchu uwzglêdniaj¹cy prze-

niesienie wjazdu w inne miejsce

Czujê siê w obowi¹zku odpowiedzieæ i na pochwa³y i na

zarzuty skierowane do NGP przez autora listu elektronicz-

nego dotycz¹cego wjazdu do kolonii Kamiñskiego i do ze-

spo³u mieszkaniowego S³owiki. Dziêkujê za docenienie na-

szego wysi³ku w kwestiach dotycz¹cych transparentnoœci

radnych (sprawa Stefana Sosnowskiego, bia³o³êckiego rad-

nego PiS). Uwa¿amy, ¿e samorz¹dowcy i politycy powinni

byæ jak ¿ona Cezara - poza wszelkimi podejrzeniami. Jeœli

zaœ chodzi o ubieg³oroczny przedwyborczy wywiad z Andrze-

jem Pó³rolniczakiem, prezesem Zarz¹du RSM Praga, kandy-

duj¹cym wówczas do Rady Warszawy nie mieliœmy powodu

nie doceniæ niew¹tpliwych zas³ug przysz³ego sto³ecznego sa-

morz¹dowca, o sprawie niefortunnego wjazdu nic wówczas

nie wiedzieliœmy. Wiedzieliœmy natomiast o bardzo uci¹¿li-

wym i g³oœnym boisku sportowym usytuowanym w osiedlu

Kamiñskiego, tu¿ pod oknami budynków mieszkalnych i wie-

lokrotnie nêkaliœmy w tej kwestii zarz¹d RSM Praga. Z ca³¹

pewnoœci¹ nie jesteœmy wiêc stronniczy.

El¿bieta Gutowska

mo¿e powstaæ i byæ zrealizowa-

ny równolegle z zakoñczeniem

inwestycji osiedla tj. w latach

2004/2005.

9. Przywi¹zuj¹c du¿¹ wagê do

za¿aleñ lokatorów mieszkaj¹cych

w pobli¿u wjazdu, Zarz¹d Spó-

³dzielni zleci³ wykonanie badañ

akustycznych przez Zespó³ Bie-

g³ych Rzeczoznawców z Biura

Studiów Ekologicznych i mimo, ¿e

badania nie wykaza³y przekrocze-

nia norm dopuszczalnych, dla

zmniejszenia odg³osu prze-

je¿d¿aj¹cych samochodów za³o-

¿ony zostanie, przy obecnym

wjeŸdzie, ¿ywop³ot z wysokich i

gêstych roœlin.

Zarz¹d RSM „Praga”

OBS£UGA D£UGÓW
odzyskiwanie kwot od niesolidnych kontrahentów

negocjacje zaleg³ych p³atnoœci

udokumentowane d³ugi osób prywatnych

022 435 42 23
9.00-15.00

przyjmujemy zlecenia od 2000 z³,  wynagrodzenie

 potr¹cone z odzyskiwanych kwot

STER Financial Services, ul. Artyleryjska 35, 03-276 Warszawa
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Siedem  razy zespó³ osób nie-

pe³nosprawnych z Katolickiego

Stowarzyszenia Niepe³nospraw-

nych zaprezentowa³ jase³ka „Mi-

³osierny Samarytanin”. Autork¹

i re¿yserk¹ spektaklu jest Ma³go-

rzata Sapigórska. 19 stycznia w

podziemiach koœcio³a œw. Marii

Magdaleny na Bródnie jase³ka

obejrzeli uczniowie i przedstawi-

ciele w³adz Targówka. Wyko-

nawcy odegrali swe role z wiel-

kim przejêciem. Dostali podziê-

kowania i brawa. Potem by³a

okazja do rozmów przy s³odkim

poczêstunku z cukierni „Duet”

Stanis³awa Krajewskiego.

Ligiê Szczepaniak, prezesa

Katolickiego Stowarzyszenia

Niepe³nosprawnych, poprosili-

œmy o refleksje na temat zakoñ-

czonego niedawno Europejskie-

go Roku Niepe³nosprawnych.

- Naszemu Oœrodkowi

Wsparcia Rok Niepe³nospraw-

nych bêdzie kojarzy³ siê z cie-

p³em, które otrzymaliœmy z

Urzêdu Dzielnicy Targówek.

Dziêki ¿yczliwoœci pana burmi-

strza mieliœmy mo¿liwoœæ zor-

ganizowaæ wernisa¿ prac na-

szych podopiecznych. Otrzy-

maliœmy wiele ciep³a i ¿yczliwo-

œci p³yn¹cych zarówno od bur-

mistrza poprzez  Ewê Leniew-

sk¹, a tak¿e pracowników po-

magaj¹cych nam w organizacji

tak wa¿nej dla niepe³nospraw-

nych wystawy, która dostarczy-

³a im wiele radoœci.

-  Jak Pani ocenia listopa-

dowe Forum Niepe³nospraw-

nych?

- Naœwietlone zosta³y proble-

my ró¿nych grup niepe³no-

sprawnoœci osób doros³ych, od

intelektualnej, niewidomych,

niepe³nosprawnych ruchowo

osób  z zaburzeniami psychicz-

nymi oraz problemy zwi¹zane

z niepe³nosprawnoœci¹ u dzie-

ci. Nie tylko o osi¹gniêciach, ale

o swoich problemach mog³y

mówiæ organizacje, które na co

dzieñ borykaj¹ siê z konkretn¹

niepe³nosprawnoœci¹. Jest to

wa¿ne, bo z mediów mo¿na do-

wiedzieæ siê, ¿e jest bardzo

dobrze, a w praktyce jest ina-

czej. O trudnoœciach na terenie

naszej dzielnicy mog³y us³yszeæ

osoby, delegowane na forum z

ministerstwa, PFRON, powiatu,

dzielnicy. Poszczególne organi-

zacje mog³y us³yszeæ, ¿e jest

wiele trudnoœci, których natych-

miast nie da siê usun¹æ. Pre-

zentowano prace plastyczne;

niepe³nosprawni mogli je nawet

sprzedaæ. Nasi podopieczni za-

pamiêtali forum, poniewa¿ or-

ganizatorzy umo¿liwili pokaz ta-

neczny miêdzy innymi m³odzie-

¿y z naszego oœrodka.

- Podsumowuj¹c...

- ̄ ycie naszych dzieci nie ule-

g³o poprawie w zwi¹zku z Ro-

kiem Niepe³nosprawnych. Li-

czymy jednak, ¿e zacz¹tki

wspó³pracy bêd¹ rozeznane i

kontynuowane w kolejnych la-

tach, niezale¿nie od tego, pod

jak¹ nazw¹ bêdzie dany rok

Problem nas i naszych dzieci

bêdzie zauwa¿ony i bêdziemy

wspierani w naszych dzia³a-

niach.

  Zofia Kochan

Rok

min¹³

• 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. 670-39-67
Zapraszamy: pon.-pt. 8-20

sob. 8-18               Faktury VAT

PROFESJONALNA
MYJNIA

RÊCZNA

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres

Pracownia

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek  w

godz. 16-20 tel. 614-80-68

szybko-tanio-solidnie

MAGIEL PRASUJ¥CY

 I NA ZIMNO

pranie bielizny,  firan,

zas³on, fartuchów, koszul

tel. 618-96-52

równie¿

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

zapraszamy pon.-pt. 9-18

wejœcie od podwórka

NIEPUBLICZNY ¯£OBEK

„Bajka”

ul. Ksi¹¿kowa 43d

tel. 814-36-53,  0505-705-981

przyjmuje zapisy

dzieci do3 roku ¿ycia

oferujemy

- opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹

- zajêcia dydaktyczne z pedagogiem

- ma³e grupy wiekowe

- rodzinn¹ atmosferê

no w projekcie uchwa³y, w któ-

rej rada wystêpuje do prezyden-

ta Warszawy z wnioskiem o

przeprowadzenie kontroli w De-

legaturze Biura Zamówieñ Pu-

blicznych Dzielnicy Targówek za

okres II kadencji, w zakresie in-

westycji realizowanych ze œrod-

ków bud¿etowych Gminy Targó-

wek. „Za” opowiedzia³o siê 16

radnych, 7 wstrzyma³o siê od

g³osu.

W kolejnej uchwale Rada wy-

st¹pi³a do prezydenta miasta z

wnioskiem o przeprowadzenie

kontroli w zakresie inwestycji bu-

dowy basenu przy ul. £abiszyñ-

skiej 20. Poparcie by³o podob-

ne jak poprzednio, przy 2 g³o-

sach przeciwnych i 5 wstrzymu-

j¹cych siê.

Do organów m.st. Warszawy

rada skierowa³a wniosek, by do-

tacje na zadania z zakresu po-

mocy spo³ecznej, realizowane

przez organizacje pozarz¹dowe

dzia³aj¹ce na Targówku - zosta-

³y przekazane z bud¿etu miasta

do za³¹cznika bud¿etowego

dzielnicy. W tej sprawie radni

g³osowali zgodnie: 19 - za, 1 siê

wstrzyma³.

Wiêksze zró¿nicowanie by³o

przy podejmowaniu uchwa³y o

uznaniu skargi p. M. Wysockie-

go za niezasadn¹ z przyczyn

faktycznych i prawnych: 13 - za,

5 - przeciw, 3 - wstrzymuj¹ce siê.

Prawie jednomyœlnie (17 - za,

1 przeciw), ale po wprowadze-

By³o dyskutantów wielu
dokoñczenie ze str. 1

Zadbaj o zdrowie, zrób badania
Profil kobiety i mê¿czyzny w œrednim wieku: morfologia,

mocz, OB, glukoza, cholesterol z frakcjami, trójglicerydy, trans-

aminazy (AST i ALT), kwas moczowy, magnez, TSH (hormon

tarczycy), FSH (u kobiet), PSA (u mê¿czyzn).

Profil kobiety i mê¿czyzny w starszym wieku: morfologia,

mocz, OB, glukoza, cholesterol z frakcjami, trójglicerydy, fos-

fataza zasadowa, transaminazy (AST i ALT), kwas moczowy,

kreatynina, bia³ko ca³kowite, wapñ.

Gdy kobieta planuje ci¹¿ê powinna zbadaæ: morfologiê,

glukozê, kreatyninê, antygen HBs, p/cia³a anty-toxoplazmozy

IgM, IgG, p/cia³a anty-Rubella IgM  IgG, transaminazy AST

ALT.

Wykonujemy wszystkie specjalistyczne badania.

mgr anal. med. Gra¿yna Trynkos

analityk kliniczny I o

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH  „ANALIZA”

ul. Odkryta 60c lok. 2

(od ul. Œwiatowida pêtla autobusowa - NOWODWORY)

Czynne: pn. - pt.  7-12  i  15-19;    sobota  8-12

Tel. 337-63-05

26 stycznia wiceprezydent

Warszawy S³awomir Skrzypek

zaprosi³ burmistrzów dzielnic na

prezentacjê projektu 10-letnie-

go planu finansowego stolicy na

lata 2005 - 2014. Taki plan jest

koniecznoœci¹ przy tworzeniu

wieloletniego planu inwestycyj-

nego - powiedzia³ dr Cezary

Mech, dyrektor Biura Polityki Fi-

niu licznych poprawek przesz³a

uchwa³a, zobowi¹zuj¹ca zarz¹d

dzielnicy do przedstawiania Ra-

dzie do akceptacji za³o¿eñ stra-

tegii promocji dzielnicy na kolej-

ne lata. Przed ustaleniem i re-

alizacj¹ planu promocji dziel-

nicy i dzia³añ spo³eczno-oœwia-

towo-kulturalnych zarz¹d ma

zasiêgaæ opinii komisji rady, w

szczególnoœci komisji samorz¹-

du i inicjatyw lokalnych.

Szczegó³ow¹ relacjê z XIV se-

sji przedstawimy w nastêpnym

numerze.                               K.

Co dzielnicom po prognozie
nansowej Urzêdu  Miasta.

Przez godzinê prezentowane

by³y analizy makroekonomicz-

ne , prognozy dochodów, przy-

chodów,  wydatków, zad³u¿e-

nia, skutków  ustawy o docho-

dach Jednostek Samorz¹du Te-

rytorialnego, Ÿróde³ finansowa-

nia inwestycji, ryzyka zwi¹zane-

go z prognoz¹. Wieloletni plan

inwestycyjny musi wynikaæ z

wieloletniego planu finansowe-

go. Pod tym k¹tem trzeba pa-

trzeæ na bud¿ety dzielnic. Prze-

s³anki do wzrostu optymizmu s¹

niewielkie -  stwierdzi³ dyrektor

Mech.

W drugiej czêœci spotkania

burmistrz Bia³o³êki Jerzy Smo-

czyñski zapyta³ o dzia³ania

Urzêdu Miasta dla zintensyfiko-

wania wydawania pozwoleñ na

budowê i planów miejscowego

zagospodarowania.

W rozmowie z NGP burmistrz

Smoczyñski  wyrazi³ zadowole-

nie z udzielonej mu odpowiedzi:

Pan prezydent potwierdzi³, ¿e

bêdzie przyspieszony proces

uchwalania planów miejsco-

wych. Jest szansa, by Warsza-

wa zwiêkszy³a swoje dochody.

Na prezentacji z³o¿onej przez

dyrektora nie by³o jednak wyka-

zanego procesu dochodzenia

do zwiêkszenia dochodów. My

byliœmy t¹ gmin¹ warszawsk¹,

która zawsze stawia³a na gmin-

n¹ sferê. Dzia³aliœmy podobnie

jak dzia³aj¹ przedsiêbiorstwa:

najpierw trzeba zainwestowaæ,

by potem zwiêkszyæ dochody.

U nas by³o tak, ¿e ka¿da zain-

westowana z³otówka dawa³a

ok.3 z³ zwiêkszenia dochodów.

Przed wojn¹ w Warszawie, na

obszarze dawnej gminy Cen-

trum mieszka³o 1.6 mln ludzi.

Dziœ tylu zamieszkuje na obsza-

rze 3 razy wiêkszym, który

mo¿e przyj¹æ ok. 3 - 4 miliony

mieszkañców. Im gêstsza zabu-

dowa, tym koszty utrzymania

przypadaj¹ce na 1 mieszkañca

s¹ mniejsze. Mo¿na wiêc nie

tylko zmniejszaæ wydatki, mó-

wiæ o wiêkszej dziurze bud¿e-

towej, ale mo¿na zwiêkszaæ do-

chody. Prezydent Skrzypek od-

powiedzia³, ¿e takie dzia³ania

bêd¹ podjête.

Wieloletni plan inwestycyjny

zostanie przedstawiony Radzie

Warszawy 2 marca - poinformo-

wa³ prezydent, odpowiadaj¹c

na pytanie Witolda Harasima,

przewodnicz¹cego komisji roz-

woju,  inwestycji ochrony œrodo-

wiska Rady Dzielnicy Targó-

wek. W rozmowie z NGP radny

ustosunkowa³ siê do przedsta-

wionej 10-letniej prognozy dla

Warszawy, z punktu widzenia

swojej dzielnicy: 2/3 œrodków

(947 mln z³) przeznaczonych

jest na inwestycje ogólnomiej-

skie, a tylko 1/3 dla dzielnic (297

mln z³). Z puli miasta Targówek

nie mo¿e liczyæ prawie na nic.

W latach ubieg³ych Targówek

dysponowa³ na inwestycje kwo-

t¹ na poziomie 60 mln z³; w

2003 r. mia³ 33 mln z³; na rok

2004  proponowane jest 19 mln

z³ i 11,2 mln z³ na kanalizacjê

na Elsnerowie w ramach

MPWiK .To i tak jest o po³owê

mniej ni¿ mieszkañcy Dzielnicy

Targówek za w³asne pieni¹dze

mogliby realizowaæ tych inwe-

stycji. W kontekœcie 10-letnie-

go planeto jest przera¿aj¹ce dla

dzielnic - by³ych gmin tzw. wia-

nuszka Warszawy - powiedzia³.

W. Harasim.

Szczegó³owe uzasadnienie

tej opinii oraz ocenê 10-letniej

prognozy przez burmistrza Pra-

gi Pó³noc Roberta Sosnowskie-

go zamieœcimy w nastêpnym

numerze.                              K.

Biskup, wielb³¹d i koza

czyli III Betlejem u Avetek zakoñczone

Wyniki III BETLEJEM U AVETEK

MUZYKA

kategoria dzieciêca

Nagroda g³ówna - GRODZISKI CHÓR DZIECIÊCY z Miejskiego

Oœrodka Kultury;  II nagroda - Chór BEMOLEK z Zespo³u Szkó³ w

Legionowie Nr 3; III nagroda - Chór LUTNIA Towarzystwa Œpiewa-

czego „Lutnia”;wyró¿nienie za rodzinne kolêdowanie MA£GOSIA

WO£OSIEWICZ z Ogrodniczego Domu Kultury w Jab³onnie

kategoria m³odzie¿owa

Nagroda g³ówna - SCHOLA EMMANUEL z Parafii Nawrócenia œw.

Paw³a na Grochowie; II nagroda - duet JUSTYNA & £UKASZ FAR-

CINKIEWICZ z Dzielnicy Warszawa-Bia³o³êka; III nagroda - ANIKA

KAD£UBOWSKA z Ogrodniczego Domu Kultury w Jab³onnie; wy-

ró¿nienie  za koncepcjê sceniczn¹ i du¿¹ iloœæ œrodków wyrazu -

CHÓR Z ZESPO£EM AKOMPANIUJ¥CYM ze Specjalnego Oœrodka

Wychowawczego w £biskach

kategoria doros³ych

Nagroda g³ówna  - Chór CANTORES MISERICORDIAE z Parafii

Mi³osierdzia Bo¿ego w Z¹bkach; II nagroda - Chór CANTATE DOMI-

NO z Parafii Ofiarowania Pañskiego na Natolinie; III nagroda - CHÓR

LITURGICZNY z Parafii NMP Wspomo¿ycielki Wiernych z Zalesia

Dolnego; wyró¿nienie - CHÓR MIESZANY z Parafii Matki Bo¿ej z

Lourdes na Pradze;  wyró¿nienie za udany debiut sceniczny -

CHÓR MIESZANY  z Parafii NMP Matki Piêknej Mi³oœci na Tarcho-

minie;

kategoria seniora

Nagroda g³ówna  - Zespó³ KURDESZ z Dzielnicowego Oœrodka Kul-

tury „Wola” w Warszawie;  II nagroda - Chór BABIE LATO z Klubu

Seniora „Baœniowa” w Warszawie; III nagroda - Chór ZACISZE z

Domu Kultury „Zacisze”  w Warszawie;  nagroda za najbardziej urze-

kaj¹ce wykonanie kolêdy obowi¹zkowej CHÓR z zespo³em akom-

paniuj¹cym ze Specjalnego Oœrodka Wychowawczego w £biskach.

TEATR

kategoria przedszkolaków

Nagroda g³ówna  - TEATR NAUCZYCIELSKO-DZIECIÊCY   z Przed-

szkola Nr 13 na Targówku;  II nagroda - TEATR Z PRZEDSZKOLA

SS. S£U¯EBICZEK STAROWIEJSKICH na Tarchominie; III nagro-

da - TEATR SMERFY z Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie;

kategoria szkó³ podstawowych

Nagroda g³ówna - TEATR RAJ z Parafii œw. Marka na Targówku; II

nagroda - TEATRA MASKA z Chrzeœcijañskiego Oœrodka Kultury

(filia MOK-Pruszków); III nagroda dla TEATRU UCZNIÓW KLAS II i

III ze Szko³y Podstawowej nr 257 w Wiœniewie; wyró¿nienie  dla

najlepszego aktora - PAWE£ MILEWSKI z Teatru „Maska”

kategoria m³odzie¿owa

Nagroda g³ówna -  TEATR CIENI z LO im. J. Pi³sudskiego  w War-

szawie; II nagroda - TEATR TAM I Z POWROTEM z Gimnazjum Nr

4 w Legionowie; III nagroda  - TEATR KATOLICKIEGO STOWARZY-

SZENIA NIEPE£NOSPRAWNYCH z Parafii Marii Magdaleny na Bród-

nie

dokoñczenie ze str. 5

wystêp laureatów I i II nagrody

w kategorii chórów doros³ych .

Tego dnia widzowie mieli

prawdziw¹ ucztê duchow¹,

wszak wystêpowali najlepsi  z

najlepszych, laureaci czo³o-

wych nagród w kategorii mu-

zycznej. Owacjami na stoj¹co

przyjêto kameralny zespó³ nie-

widomych „Signum”, dzia³aj¹cy

przy Towarzystwie Muzycznym

im. E. Kowalika, kierowany

przez Stanis³awa G³owackiego

i Helenê Jakubowsk¹. Chór,

który w ubieg³ym roku na festi-

walu AVETEK zdoby³ 2 g³ówne

nagrody, teraz na w³asne ¿y-

czenie wyst¹pi³ goœcinnie poza

konkursem.  Szkoda wiêc, i¿ nie

wszyscy wykonawcy gali III BE-

TLEJEM U AVETEK, jak rów-

nie¿ nie nagrodzeni uczestnicy

festiwalu wys³uchali tej prezen-

tacji.

Czy dotyczy to jednak

wszystkich? Bycie laureatem

obliguje przede wszystkim do

pokory, a dzia³alnoœæ w amator-

skim ruchu artystycznym to

swoista misja kulturotwórcza. I

nie trzeba chyba wyjaœniaæ, i¿

ogl¹danie innych (nawet s³ab-

szych popisów) to bardzo sku-

teczna lekcja techniki, a dla

m³odych osób równie¿ obycia i

wychowania. Podczas trwaj¹-

cych ca³y  miesi¹c przes³uchañ

nader czêsto byliœmy œwiadka-

mi - pomimo naszych próœb -

przeszkadzania wykonawcom

wchodzeniem i wchodzeniem z

sali podczas prezentacji albo

prowadzenia g³oœnych rozmów

przez telefony komórkowe. Nie

dziwmy siê potem ur¹gaj¹cym

wszelkim zasadom dobrego

wychowania zachowaniom w

teatrze, operze, koœciele...

Byli jednak tacy - podkreœlmy:

nieliczni, którzy choæ nie zajêli

czo³owych lokat, znaleŸli czas

na obecnoœæ na sobotniej ce-

remonii og³oszenia wyników,

wrêczenia nagród i niedzielny

koncert galowy.

Na szczêœcie zawsze wierna

AVETKOWA publicznoœæ wy-

trwa³a! I w³aœnie dla niej, jak

równie¿ dla Czytelników „Nowej

Gazety Praskiej”, którzy odpo-

wiedzieli na apel z poprzednie-

go numeru  i przybyli na drug¹

turê przes³uchañ  nie tylko po

obiecan¹ AVETKOW¥ p³ytê -

warto organizowaæ nasz festi-

wal. Ju¿ teraz obiecujemy jesz-

cze wiêcej atrakcji i g³êbokich

prze¿yæ podczas IV BETLEJEM

U AVETEK. Wszak nie nagro-

dy s¹ tutaj najwa¿niejsze, a do-

brze wiedz¹ o tym ci, którzy

podjêli trud obejrzenia choæby

kilku prezentacji w kolejne

weekendy stycznia.

     Bart³omiej W³odkowski
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Tytu³owa ulica, której patronuje straco-

ny na stokach Cytadeli bojownik PPS Ste-

fan Okrzeja, zalicza siê do najstarszych na

Pradze. Bez trudu mo¿emy j¹ odnaleŸæ na

osiemnastowiecznych planach dzielnicy, a

to z tego powodu, i¿ prowadzi³a do tym-

czasowo stawianych na Wiœle mostów ³y¿-

wowych (te niskie przeprawy wsparte by³y

na po³¹czonych ³odziach, czyli tzw. ³y¿ach).

W owych czasach wyznacza³a te¿ granice

pomiêdzy gruntami Pragi Biskupiej po³o-

¿onymi na pó³noc a Skaryszewem usytu-

owanym na po³udnie od niej. Po przy³¹cze-

niu ca³oœci Pragi do Warszawy w 1791 r.

odrêbnoœci wymienionych organizmów

miejskich uleg³y likwidacji.

W okresie budowy twierdzy napoleoñ-

skiej w latach 1807-11 zabudowa zlokali-

zowana przy œrodkowym i wschodnim od-

cinku ulicy zosta³a zniszczona. Ta czêœæ

ulicy, która s¹siaduje z Wis³¹, znalaz³a siê

wewn¹trz pierœcienia ziemnych wa³ów i

bastionów. Tu dawna zabudowa ocala³a,

jednak¿e na skutek przebiegaj¹cego w

czasie procesu wymiany zabudowy na

nowsz¹ i zniszczeñ ostatniej wojny, do

chwili obecnej nie przechowa³y siê ¿adne

pami¹tki z najdawniejszego okresu istnie-

nia ulicy.

Dziœ na pocz¹tku ulicy, po jej parzystej

stronie, wznosi siê pomnik poœwiêcony ¿o-

³nierzom I Dywizji Piechoty im. T. Koœciusz-

ki, którzy we wrzeœniu 1944 r. wyzwalali

Pragê, a tak¿e przeprawiali siê na drugi

brzeg staraj¹c siê pomóc Powstaniu. Set-

ki zginê³y wówczas w nurtach Wis³y, a ich

heroiczna akcja mia³a byæ usprawiedliwie-

niem tych, którzy o pomocy Powstaniu

myœleæ nie zamierzali. Pomnik ods³oniêto

17 stycznia 1985 r., a zaprojektowa³ go A.

Kastena (rzeŸba ¿o³nierza z rêk¹ wyci¹-

gniêt¹ ku lewobrze¿nej Warszawie) oraz

B. Chyliñski (rozwi¹zania architektoniczne).

Niegdyœ znajdowa³a siê tu kamienica o ad-

resie Brukowa 2 (taka by³a dawna nazwa

ul. Okrzei), w której 11 maja 1915 r. rozpo-

czê³o dzia³alnoœæ istniej¹ce i dziœ Towarzy-

stwo Przyjació³ Pragi.

S¹siedni Port Praski, ul. Okrzei oraz ul.

Wrzesiñska tworz¹ na mapie Pragi trójk¹t,

którego obszar w du¿ej mierze jest dziœ nie-

wykorzystywany. Jednak¿e nie zawsze tak

by³o. Znajduje siê tu króciutka uliczka Kro-

wia, przy której stoj¹ jedynie zrujnowane

budynki dawnej fabryki wyrobów metalo-

wych Zagórnego i Ogórkiewicza z 1903

roku (data oraz pierwsze litery nazwisk za-

chowa³y siê na bocznej œcianie). Na poro-

s³ym dziœ traw¹ du¿ym obszarze mieœci³a

siê niegdyœ rzeŸnia miejska. Ju¿ przed

dwustu laty odbywa³y siê tu targi bydlêce.

Oko³o roku 1899 powsta³y zabudowania

rzeŸni, sk³adaj¹ce siê z szeregu budynków

i placów targowych. Przy Krowiej stan¹³

gmach szlachtuzu, gdzie szlachtowano

wo³y. Ówczeœnie na warszawskim rynku

dominowa³o miêso pochodz¹ce z wo³ów

ukraiñskich z Wo³ynia, które pêdzono wiel-

kimi stadami na Pragê lub przywo¿ono tu

kolej¹. Przed I wojn¹ œwiatow¹ zaczê³y do-

minowaæ gorsze jakoœciowo wo³y poleskie,

ale rzeŸnie miejskie nie narzeka³y na s³a-

be obroty ze wzglêdu na niskie c³a ekspor-

Ulica Stefana Okrzei

DO WYNAJÊCIA TANIO!

Powierzchnie biurowe i magazynowe

Targówek Przemys³owy

- obiekt chroniony

- miejsca parkingowe

- dostêp do internetu,  telefonu, faxu.

El-Investmen Sp. z o.o.

tel. 679-74-85 fax 678-80-25  e-mail: biuro@elemis.pl

ul. Ksiê¿nej Anny 24

nowa

towe do Niemiec.

RzeŸnia dzia³a³a w

okresie miêdzywojen-

nym, a kres istnienia

nadszed³ w okresie

PRL. Dziœ jest to te-

ren, czekaj¹cy na in-

westora.

Na rogu z ulic¹ Sie-

rakowskiego wznosi

siê jeden z najokazal-

szych gmachów daw-

nej Pragi. Pomiêdzy

dzisiejszymi ul. K³opo-

towskiego i Okrzei po-

wsta³ w latach 1924-

26 ¯ydowski Dom

Akademicki. Przeznaczony by³ dla studen-

tów pochodzenia ¿ydowskiego,  studiuj¹-

cych na warszawskich uczelniach. Gmach

ten sam w sobie wart jest osobnego arty-

ku³u. Na przeciwleg³ym rogu znajduje siê

dwupiêtrowa kamienica nr 16, pochodz¹-

ca z koñca XIX w., w której od 1885 r. dzia-

³a³o Mêskie Gimnazjum Praskie, prze-

kszta³cone póŸniej w znane wszystkim Li-

ceum im. W³adys³awa IV.

Przy ul. Okrzei 23 niedawno wystawio-

no nowy apartamentowiec o wdziêcznej

nazwie “Symfonia”. Na podkre-

œlenie zas³uguje fakt zachowa-

nia w nowej bryle budynku po-

zosta³oœci po dawnych zabudo-

waniach m³yna parowego Ru-

binsteina sprzed ponad wieku.

Zakonserwowan¹ ceglan¹ ele-

wacjê mo¿emy ogl¹daæ od stro-

ny ulicy Okrzei. To harmonijne

powi¹zanie starego z nowym

zawdziêczamy architektom i in-

westorowi, którzy zdecydowali

siê zachowaæ ten œlad dawnej

Pragi. Na uznanie zas³uguje

szczególnie to, i¿ nie byli do

tego zmuszeni przepisami,

gdy¿ budynek nie by³ zabytkiem

w rozumieniu prawa. Obyœmy

jak najwiêcej ogl¹dali na Pradze

w³aœnie takich przejawów do-

brej woli inwestora i szacunku

dla tradycji miejsca.

W miejscu gdzie ul. Jagielloñ-

sk¹ przecinaj¹ ulice K³opotow-

skiego i Okrzei, znajduje siê

ca³y szereg ciekawych obiek-

tów. Naro¿na kamienica, maj¹-

ca adres Okrzei 26, zwana jest

tradycyjnie “domem pod sowa-

mi”, a to ze wzglêdu na zdobi¹-

ce zwieñczenie fasady rzeŸby

sów z rozpostartymi do lotu skrzyd³ami. Na

samych fasadach, do dziœ nosz¹cych œla-

dy dawnej œwietnoœci, wprawne oko do-

strze¿e te¿ p³askorzeŸby nietoperzy.

Skrzyd³a gmachu spina naro¿na wie¿ycz-

ka pozbawiona niestety wieñcz¹cego j¹

niegdyœ he³mu. Kamienica zosta³a wznie-

siona tu¿ przed I wojn¹ œwiatow¹ przez ar-

chitektów Henryka Stifelmana i Stanis³a-

wa Weissa dla ksiêcia Bronis³awa Massal-

skiego. Posiada³a mieszkania zarówno dla

mniej, jak i bardziej zamo¿nych lokatorów,

co znalaz³o wyraz w tym, i¿ g³ówna klatka

schodowa podzielona jest na dwie czêœci –

bardziej reprezentacyjn¹ dla najemców

apartamentów i utylitarn¹ dla posiadaczy

tañszych mieszkañ.

 Jak wspomina³ varsavianista Jerzy Ka-

sprzycki, przed ostatni¹ wojn¹ na parterze

domu znajdowa³a siê restauracja “U Abra-

ma”, nale¿¹ca do Abrahama Kronenberga.

W³aœciciel ten, nêkany przez nacjonalistycz-

nych bojówkarzy, którzy z upodobaniem

niszczyli szyld restauracji, ostatecznie mia³

zmieniæ w³asne imiê i nazwê lokalu na “U

Adolfa”, a podobno zbieg³o siê to z przejê-

ciem w³adzy w Niemczech przez Hitlera.

Naprzeciwko kamienicy pod sowami

wznosi siê kolorowy biurowiec, zwany dziœ,

w zgodzie z têczowymi elewacjami, Rain-

bow Center. Jednak¿e dla pra¿an na jesz-

cze d³ugie lata pozostanie on tzw. pedetem.

Okreœlenie to powsta³o z pierwszych liter

dawnej oficjalnej nazwy gmachu – Po-

wszechny Dom Towarowy Warszawa - Pra-

ga (PDT). Dawny pedet, zaprojektowany

przez Juliusza Dumnickiego i Wiktora Espe-

hana, a otwarty w 1952 r., nie sprosta³ roz-

wijaj¹cej siê w latach 90. konkurencji i osta-

tecznie, przed kilku laty przekszta³cono go

na obiekt o charakterze handlowo-biuro-

wym.

Na przeciw dawnego PDT-u stoi obiekt,

który powsta³ tu tak¿e po ostatniej wojnie.

Jest to gmach jedynego, niestety, kina dzia-

³aj¹cego dziœ na historycznej Pradze. Kino

“Praha”, gdy¿ tak siê nazywa, powsta³o w

1948 r. wed³ug proj. Jana Bogus³awskiego

i Józefa £owieñskiego i stanowi obecnie

wa¿n¹ placówkê kulturaln¹ dzielnicy, gdy¿

oprócz projekcji filmów jest tak¿e czêsto

miejscem wystaw fotograficznych lub ma-

larskich. Warto te¿ wspomnieæ fakt istnie-

nia w po³owie XIX w., w miejscu gmachu

kina, drewnianej siedziby praskich stra¿a-

ków, którzy w 1878 r. uzyskali nowe kosza-

ry przy obecnej ul. Marcinkowskiego, gdzie

pozostaj¹ do dzisiaj.

Micha³ Pilich


