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

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

ANALIZY, USG, EKG, RTG zêbów

PROMOCJA GRUDNIOWA
Nowoczesne wybielanie zêbów - cena promocyjna!

Przegl¹dy stomatologiczne - bezp³atne

�

�

�

• ginekologiczna
• dermatologiczna

• urologiczna
• przeciwpadaczkowa

Aby szczêœcie i pokój wigilijnego wieczoru
i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
wype³ni³y wszystkie serca,

a ka¿dy dzieñ
Nowego Roku

by³ równie piêkny, radosny i spokojny

Mieszkañcom Dzielnicy Bia³o³êka
¿ycz¹

Przewodnicz¹cy Rady
Dzielnicy Bia³o³êka
Dariusz Ostrowski

wraz z Rad¹

Burmistrz
Dzielnicy Bia³o³êka
Jerzy Smoczyñski
wraz z Zarz¹dem

Poznaj swojego

dzielnicowego
Targówek - str. 9

Z naszej mini sondy przeprowadzonej na ulicach Pragi Pó-
³noc wynika niezbicie, i¿ prawie nikt nie wie, ¿e w dzielnicy znaj-
duje siê Plac Weteranów 1863 roku!

Na kilkanaœcie zapytanych osób tylko jedna zna³a tê nazwê

Plac Weteranów
Taki w³aœnie metaforyczny

napis zdobi³ jedn¹ ze œcian sali

gimnastycznej Szko³y Podsta-

wowej nr 84 imienia Waleriana
£ukasiñskiego podczas uroczy-

Szkolna retrospekcja
“Wiele ju¿ minê³o lat,

Bardzo zmieni³ siê nasz œwiat,

Jedne ptaki odlecia³y,

Inne wci¹¿ w gnieŸdzie zosta³y”.

dokoñczenie na str. 2dokoñczenie na str. 2

stoœci jubileuszu 90-lecia istnie-
nia placówki. Uroczystoœæ, któ-

ra odby³a siê 10 grudnia, zgro-

madzi³a wielu znakomitych go-
œci. Zjawili siê m.in. przedstawi-

ciele Urzêdu Dzielnicy Targó-
wek oraz wizytator Mazowiec-

kiego Kuratorium Oœwiaty. Na

jubileusz przybyli tak¿e pro-

Warszawa, Bo¿e Narodzenie 2004 r.

„Panie, zostañ z nami ...”
£k 24, 29

W Œwiêta Narodzenia
naszego Pana,
prze¿ywaj¹c radoœæ p³yn¹c¹
z Betlejemskiej Groty,
sk³adam Redakcji
i wszystkim Czytelnikom „Nowej
Gazety Praskiej”
najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niech Chrystus - S³owo Wcielone -
pozostaj¹cy wœród nas
w Eucharystii,
otacza swoj¹ opiek¹
i obdarza mi³oœci¹
w Nowym 2005 Roku.

£¹czê dar modlitwy,

+ S³awoj Leszek G³ódŸ
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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
ANNA ROMANIUK, ZBIGNIEW ROMANIUK S.C.

ul. Grochowska 342 (róg ul. Miñskiej)

porady prawne � opiniowanie umów  � sprawy s¹dowe

♦ Nieruchomoœci - regulacje stanów prawnych

♦ Sprawy mieszkaniowe - spó³dzielcze, komunalne, hipoteczne

♦ Umowy cywilnoprawne - w tym o roboty budowlane i remontowe

♦ Spadki

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

Zapraszamy w godz. 900-1700

Sylwester
kameralnie i mi³o

muzyka mechaniczna, stare i nowe
przeboje z prze³omu wieków,
dobra staropolska kuchnia,

bogate menu
za jedyne 150 z³ od osoby

ZAPRASZAMY

tel. 678-96-24,
 877-16-68, 0692-600-178
www.centrumzacisze2j.prr.pl

Szkolna retrospekcja

nie umiej¹c jej skojarzyæ z
miejscem. ¯adna z pytanych
osób nie mia³a œwiadomoœci,
¿e Plac Weteranów jest pla-
cem gwiaŸdzistym.

Plac Weteranów 1863 roku
znajduje siê pomiêdzy katedr¹
œw. Floriana, Szpitalem Pra-
skim i wybiegiem dla niedŸwie-
dzi brunatnych. Jego gwiaŸdzi-
sta struktura jest dziœ widocz-
na jedynie z lotu ptaka. Daw-
ne promieniœcie odchodz¹ce
od placu ulice s¹ alejami Par-
ku Praskiego, ton¹cymi w
g¹szczu drzew.

Na koncepcjê przebudowy
Placu Weteranów 1863 roku
sk³ada siê kilka elementów,
które zosta³y zaprezentowane
dziennikarzom na konferencji
prasowej zwo³anej przez w³a-
dze dzielnicy w Domu Kultury
Praga Pó³noc.

 Owe elementy koncepcji
zabudowy to przywrócenie
dawnego kszta³tu placu, rewa-
loryzacja i zagospodarowanie
Parku Praskiego, powi¹zane z
koncepcj¹ pieszego mostu
przez Wis³ê i budowa wielo-
funkcyjnego domu kultury z
sal¹ widowiskow¹ i amfite-
atrem.

Na takie w³aœnie komplekso-
we podejœcie do tematu licz¹
w³adze dzielnicy rozpisuj¹c

Plac Weteranów

dokoñczenie ze str. 1

dokoñczenie ze str. 1

Samodzielny,
nie gminny

Na wniosek Rady Spo³ecznej Samodzielnego Gminnego Ze-
spo³u Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej Warszawa Tar-
gówek - 16 grudnia Rada Warszawy podjê³a uchwa³ê o zmianie
statutu tego zespo³u. Uchwa³a zosta³a podjêta bez dyskusji, bez
sprzeciwu, g³osami 34 radnych.

Zgodnie z nowym statutem, Samodzielny Zespó³ Publicznych
Zak³adów Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek z siedzib¹ w
Warszawie przy ul. Kondratowicza 20, organizuje i udziela œwiad-
czeñ zdrowotnych, s³u¿¹cych zachowaniu, ratowaniu, przywra-
caniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹-
ce z procesy leczenia. Œwiadczeñ zdrowotnych (profilaktyka zdro-
wotna, rehabilitacja medyczna, ambulatoryjne œwiadczenia zdro-
wotne, opieka nad ma³ymi dzieæmi) udziela bezp³atnie, za czê-
œciow¹ odp³atnoœci¹ lub odp³atnie na zasadach okreœlonych w
ustawie, w przepisach odrêbnych lub w umowie cywilnoprawnej.

W sk³ad SZ PZOZ W-T wchodz¹: Przychodnia Rehabilitacyjna
dla Dzieci i M³odzie¿y przy ul. Balkonowej 4; ¿³obki: nr 77 przy ul.
Chodeckiej 3, nr 86 przy ul. Tokarza 4, nr 96 przy ul. Wejherow-
skiej 1 oraz Oœrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy ul. Re-
miszewskiej 14.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ SZ PZOZ W-T sprawuje prezydent
m.st. Warszawy.

konkurs na zagospodarowanie
placu Weteranów 1863 roku.

Docelowym zamierzeniem
jest po³¹czenie Parku Praskie-
go z Ogrodem Zoologicznym i
- byæ mo¿e - przeniesienie wy-
biegu dla niedŸwiedzi na ty³y
ZOO. I to jest w³aœnie najbar-
dziej kontrowersyjny pomys³.
Koncepcja ma tylu zwolenni-
ków, ilu przeciwników.

Zwolennicy powo³uj¹ siê na
tradycjê i fakt, ¿e misiom do-
brze jest na wybiegu, skoro od
zakoñczenia wojny urodzi³o
siê oko³o trzystu m³odych.
Przeciwnicy uwa¿aj¹, ¿e nie-
dŸwiedziom szkodz¹ spaliny z
ruchliwej alei Solidarnoœci, ¿e
stresuje je ha³as. Obecny na
konferencji Maciej Rembi-
szewski, dyrektor ZOO zdekla-
rowa³ siê jako zwolennik prze-
niesienia wybiegu na ty³y ogro-
du w pobli¿e Mostu Gdañskie-
go. Jest tam wystarczaj¹co
du¿o miejsca, by stworzyæ
spokojny wybieg dla niedŸwie-
dzi z profesjonalnym zaple-
czem. Nastêpne zmiany w oto-
czeniu ZOO to pomys³ na wy-
³¹czenie z ruchu ko³owego uli-
cy Ratuszowej w czêœci s¹sia-
duj¹cej z ogrodem. Na skrzy-
¿owaniu Ratuszowej  z Wy-
brze¿em Helskim móg³by po-
wstaæ niewielki plac otoczony
zabudow¹, pozwalaj¹c¹ na
ekspozycjê ma³ych zwierz¹t i

zakup pami¹tek, obs³ugê go-
œci ogrodu i parku. W planach
jest powstanie k³adki pieszej i
rowerowej ³¹cz¹cej ZOO i
Park Praski ze Starym Mia-
stem, a mo¿e nawet kolej lino-
wa, która by³aby nie lada atrak-
cj¹.

Analizie zostanie poddane
ograniczenie ruchu na Wy-
brze¿u Helskim. Rozwa¿a siê
mo¿liwoœæ stworzenia zeñ dro-
gi lokalnej bez dopuszczenia
ruchu tranzytowego i ciê¿aro-
wego.  Ruch w kierunku pó-
³noc-po³udnie przejê³aby zmo-
dernizowana ulica Jagielloñ-
ska. Obydwie ulice nale¿a³o-
by oddzieliæ od terenów ZOO
szpalerami drzew i ekranami
dŸwiêkoch³onnymi.

Od strony pó³nocnego wej-
œcia do ZOO móg³by powstaæ
wielopoziomowy parking dla
goœci ogrodu i pawilon ze skle-
pami, ma³¹ gastronomi¹ i toa-
letami. Kolejny, tym razem
otwarty parking móg³by po-
wstaæ wzd³u¿ Wybrze¿a Hel-
skiego.

Jaki bêdzie projekt Placu
Weteranów 1863 wraz z przy-
leg³oœciami przekonamy siê
ju¿ w kwietniu przysz³ego roku.
Konkurs zosta³ rozpisany 6
grudnia. Na realizacjê przyj-
dzie nam poczekaæ nieco d³u-
¿ej.                                 (egu)

SUPER SAM „VEGA”
         ul. Trocka 10 tel. 679-51-24

karp królewski z prywatnej

hodowli w super cenie

(z tej samej hodowli od lat),

miêso, wêdliny, kawa,

ananasy, brzoskwinie

i inne artyku³y

Przy zakupie za 100 z³
 karp w prezencie

PrzyjdŸ i porównaj
               ceny nasze
                 z cenami w innych sklepach!

Prawomocnym wyrokiem s¹du zakoñczy³ siê wreszcie spór o
miedzê pomiêdzy bia³o³êckim radnym PiS Stefanem Sosnowskim
a wspó³w³aœcicielkami dzia³ki, która zosta³a bezprawnie zajêta
przez pozwanego.

O sprawie pisaliœmy wielokrotnie.  Gwoli przypomnienia: cho-
dzi o 194-metrowy fragment dzia³ki nale¿¹cej do pañ Franciszki
Chotkowskiej i Barbary D¹ba³a, który to fragment Stefan Sosnow-
ski w³¹czy³ do swojej nieruchomoœci, ogrodzi³ i u¿ytkowa³ od lat
osiemdziesi¹tych pod domek letniskowy. S¹d nakaza³ Stefanowi
Sosnowskiemu rozbiórkê stalowego parkanu i zwrócenie powód-
kom fragmentu dzia³ki w trybie natychmiastowym. Franciszka
Chotkowska nie jest nadmiernie usatysfakcjonowana wyrokiem.
Wyst¹pi³a równie¿ o odszkodowanie za u¿ytkowanie ziemi przez
pozwanego, s¹d jednak nie przychyli³ siê do jej wniosku. Stwier-
dzono, ¿e Stefan Sosnowski u¿ytkowa³ ziemiê w dobrej wierze,
co nale¿y czytaæ - nie wiedzia³, ¿e ów fragment dzia³ki nale¿a³ do
powódek. Z tak¹ interpretacj¹ nie zgadza siê Franciszka Chot-
kowska, nie wykluczaj¹c odwo³ania od wyroku.                   (egu)

AUTO-PARTNER

www.auto-partner.pl

Specjalistyczny serwis
samochodów francuskich

i innych

- diagnostyka, geometria

- zawieszenie, hamulce

- uk³ady kierownicze

Peugeot, Renault, Citroën

Z¹bki ul. Klamrowa 2

tel.424-96-00,050978472

boszczowie dwóch parafii, dy-
rektorzy okolicznych szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów, dyrek-
torzy Domu Kultury Zacisze
oraz Oœrodka Sportu i Rekre-
acji przy ulicy £abiszyñskiej.
Nie zabrak³o sponsorów szko-
³y i jej absolwentów oraz  na-
uczycieli emerytów.

Podczas uroczystoœci  szko-
³a przybra³a niecodzienny wy-
gl¹d. Zorganizowano liczne
ekspozycje prac uczniów, wy-
³o¿ono te¿ kroniki szko³y, a jed-
na z wystaw poœwiêcona by³a
w ca³oœci patronowi placówki –
Walerianowi £ukasiñskiemu.
Goœcie podziwiaæ mogli wystê-
py szkolnego chóru oraz ze-
spo³u cheerleaderek.

W trakcie jubileuszu o¿y³y
wspomnienia. Sta³o siê to miê-
dzy innymi za spraw¹ multime-
dialnej prezentacji historii szko-
³y oraz przedstawienia ilustru-
j¹cego jej dzieje na tle historii
Zacisza i ca³ej Polski. Szko³a
Podstawowa nr 84 jest jedn¹ z
najstarszych placówek oœwia-
towych na Targówku – jej ko-
rzenie siêgaj¹ 1914 roku.
Obecny budynek oddano do
u¿ytku 2.09.1962 roku jako
pierwszy w skali kraju Pomnik
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego.

Uroczystoœæ otwarcia szko³y
zakoñczy³a  jej permanentne
trudnoœci lokalowe. Zygmunt
Chajzer, znany dziennikarz,
doskonale pamiêta czasy bu-
dowy placówki. Naukê rozpo-
cz¹³ w 1961 roku, kiedy to
wmurowano kamieñ wêgielny
pod budowê Szko³y Tysi¹cle-
cia. Jako pierwszoklasista
uczy³ siê jeszcze w drewnia-
nym baraku Klubu Sportowego
“Junak”. Nauka na stadionie
“Junaka” mia³a swoje dobre i
z³e strony. Chajzer z sentymen-
tem wspomina, ¿e uczniowie
na przerwach rozbiegali siê po
ca³ym boisku, a nauczycielka
mia³a tylko dzwonek rêczny,
który s³ychaæ by³o w promieniu
ok. 50 metrów. Dlatego zebra-
nie klasy na kolejn¹ lekcjê by³o
bardzo trudne. Chajzer pamiê-
ta równie¿ uroczystoœæ otwar-
cia szko³y przy ul. Radzymiñ-
skiej: “ Szko³a pachn¹ca nowo-
œci¹, œwie¿oœci¹. Wspania³a
sala gimnastyczna. W³aœnie na
tej sali rozpoczê³a siê moja dro-
ga ¿yciowa. Nauczy³em siê
graæ w siatkówkê,  potem trafi-
³em na AWF. W koñcu pojawi-
³o siê dziennikarstwo.” Dodaje
te¿, ¿e podstawówkê ukoñczy³
ze œwiadectwem, na którym
widnia³y same pi¹tki.

 S³ynnym absolwentem
szko³y jest tak¿e szeœciokrotny
mistrz œwiata w windsurfingu,
Wojciech Brzozowski, który
swój pierwszy sukces sportowy
odniós³ bêd¹c jeszcze w szko-
le podstawowej. Brzozowski

wspomina, ¿e by³ jednym z
trzech najwiêkszych klasowych
³obuziaków. Podkreœla zara-
zem, jak wiele zawdziêcza
swojej wychowawczyni, Tere-
sie Goœciniak, która motywo-
wa³a go do nauki: “Dziêki pani
Teresie nauczy³em siê uczyæ.
Nauczy³em siê poch³aniaæ wie-
dzê, co mi bardzo pomog³o w
¿yciu, w przejœciu przez studia.”
Przyznaje, ¿e zanim zacz¹³
uprawiaæ sport, by³ raczej prze-
ciêtnym uczniem. Potem sta³o
siê coœ paradoksalnego. Mimo
¿e zwalnia³ siê na treningi i po-
œwiêca³ mniej czasu na naukê,
jego oceny znacznie siê  popra-
wi³y. Ojciec i trener Wojciecha,
Marian Brzozowski, dodaje, ¿e
w³aœnie Szko³a Podstawowa nr
84 wla³a w obu jego synów wia-
rê w siebie, samodzielnoœæ i od-
powiedzialnoœæ. Przyczyni³a
siê do ich przysz³ych sukce-
sów.

Wzruszenie i radoœæ, spowo-
dowane sukcesami absolwen-
tów szko³y, by³y tak¿e jednym
z motywów uroczystego wyst¹-
pienia wicedyrektor Beaty Nie-
dŸwiedŸ – Gostomskiej, która
jest równie¿ absolwentk¹ szko-
³y: “Jesteœmy otwarci na ka¿de
dziecko, bo przecie¿ uczniowie
s¹ nasz¹ dum¹ i chlub¹. I
mamy nadziejê, ¿e po latach
nasz absolwent powie – 84. to
moja podstawówka, to szko³a,
która pokaza³a mi drogê, bo
jestem takim cz³owiekiem, ja-
kim zawsze byæ chcia³em.”

 Grono pedagogiczne skupia

kilku absolwentów placówki.
Jako nauczycielka powróci³a
tutaj m.in. Barbara Noszczak,
szkolna kole¿anka Chajzera,
która wspomina m.in., jak z po-
lecenia nauczycielki jêzyka pol-
skiego doucza³a grono star-
szych kolegów z okolicy, kilka-
krotnie repetuj¹cych tê sam¹
klasê. Jej doœwiadczenia peda-
gogiczne s¹ bardzo pozytywne.
Stwierdza jednak, ¿e kiedyœ na-
uczyciele mieli wiêcej czasu na
przerwach. Teraz praca sta³a
siê tak absorbuj¹ca, ¿e nawet
przerwy s¹ czymœ zajête.

Podobne doœwiadczenia z
okresu swojej pracy w szkole
wynios³a emerytowana na-
uczycielka, Halina Kalinowska,
która zauwa¿a, ¿e w miarê
up³ywu czasu na nauczycieli
nak³ada siê coraz wiêcej obo-
wi¹zków typowo biurokratycz-
nych, co utrudnia koncentracjê
na pracy z uczniami. Kalinow-
ska wspomina, ¿e w szkole
zdarza³y siê czasem zupe³nie
nieoczekiwane wypadki. Kiedy
tworzono tzw. listy pamiêci na-
rodowej, któryœ z ch³opców
przyniós³ materia³y wybucho-
we, znalezione przez swojego
ojca. Zareagowano natych-
miast. Miniarsena³ odebrali ze
szko³y przera¿eni “inwencj¹”
uczniów policjanci.

Tym, co niew¹tpliwie nie
zmieni³o siê w trakcie istnienia
szko³y, jest du¿e zaanga¿owa-
nie spo³ecznoœci lokalnej w jej
funkcjonowanie. Historycznym
przejawem tego zaanga¿owa-

nia mo¿e byæ chocia¿by po-
wstanie w 1958 roku Spo³ecz-
nego Komitetu Budowy Szko-
³y, który doprowadzi³ do zaist-
nienia obecnej placówki. Ak-
tywnoœæ okolicznych mieszkañ-
ców widoczna jest do dziœ.
“Jest to szko³a œrodowiskowa.
Ludzie tutaj siê znaj¹ i spo³ecz-
noœæ lokalna dzia³a na rzecz
tego miejsca. Liczy siê przede
wszystkim interes ogó³u” –
mówi by³y przewodnicz¹cy
Rady Rodziców, Bernard Wi-
œniewski. Dodaje tak¿e, ¿e ta
szko³a przypomina trochê wie-
lopokoleniow¹ rodzinê: “Pani
dyrektor Urszula Lenkiewicz
opiekuje siê naszymi dzieæmi
jak matka. Jeœli trzeba, rozwa-
¿a indywidualnie ka¿dy przypa-
dek. Do naszej szko³y nie pa-
suje zatem powiedzenie, ¿e z
rodzin¹ wychodzi siê dobrze
tylko na zdjêciu”. Wspólne wy-
si³ki doprowadzi³y do niedaw-
nego remontu œwietlicy i ³azie-
nek oraz do wymiany okien i
instalacji gazowej. Panuj¹ce
warunki i atmosfera potwier-
dzaj¹ zatem, ¿e Szko³a Podsta-
wowa nr 84 zas³uguje w pe³ni
na tytu³ Szko³y z Klas¹, który
otrzyma³a w ubieg³ym roku.

Barbara Matusik

Kargul, podejdŸ no...(4)

zapraszamy na œwi¹teczne
zakupy w promocyjnych

cenach
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Bez z³udzeñ
Gdy dojazd z Bia³o³êki do cen-

trum sta³ siê zmor¹ kierowców i
pasa¿erów autobusów, znów
sztandarowym tematem sta³a
siê budowa Mostu Pó³nocnego.
Zanim liczba mieszkañców Bia-
³o³êki (tych zameldowanych)
osi¹gnê³a 60 tys., a tak jest
obecnie, sprawa budowy tego
mostu skoncentrowana by³a
g³ównie na staraniach w³adz sa-
morz¹dowych Bia³o³êki. Jak
by³o, jak jest i jak – zapewne bê-
dzie – mówi Tadeusz Semet-

kowski, zastêpca burmistrza
Bia³o³êki, który zawsze mia³ w
swoich kompetencjach sprawy
inwestycji.

Trasa Mostu Pó³nocnego by³a
od bez ma³a 30 lat w planach
ogólnych zagospodarowania
Warszawy. Od tylu zreszt¹ lat
wielu mieszkañców np. ul. Ma-
rywilskiej ma dzia³ki, na których
nie wolno budowaæ, bo stanowi¹
rezerwê pod tê inwestycjê. Te-
raz mo¿e nareszcie ta sytuacja
siê wyjaœni – mówi Tadeusz Se-
metkowski. – Ale obawiam siê,
¿e jeszcze nie tak szybko.

Na pocz¹tku poprzedniej ka-
dencji samorz¹du, jeszcze w
1998 r.  wraz z ówczesnymi w³a-
dzami Bielan, widz¹c szybki roz-
wój obu ówczesnych gmin pod-
jêliœmy starania o przyspiesze-
nie budowy tej trasy. Ówczesny
prezydenta Warszawy nie by³
jednak tym specjalnie zaintere-
sowany – bardziej koncentrowa³
siê na dwóch sztandarowych in-
westycjach – Moœcie Œwiêto-
krzyskim i Siekierkowskim.

Dobijaliœmy siê wiêc o to sa-
motnie. Uda³o siê o tyle, ¿e w
2000 roku rz¹d premiera Buzka
uzna³ wagê tego przedsiêwziê-
cia i sprawa budowy trasy Mo-
stu Pó³nocnego znalaz³a siê w
strategii rozwoju pañstwa na lata
2004-2006 i uznano j¹ za drogê
krajow¹.

Widz¹c zielone œwiat³o dla na-
szych dzia³añ, jeszcze w 1999
roku podpisaliœmy porozumienie
z Bielanami o przyst¹pieniu do
wspólnych dzia³añ, przygotowu-
j¹cych dokumenty do budowy
mostu i jego trasy. Konkretnie –
zaczêliœmy siê staraæ o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy.
Wprawdzie tamten rz¹d wkrótce
potem, bo w 2001 roku zakoñ-
czy³ swoj¹ karierê, ale my kon-
sekwentnie usi³owaliœmy za-
mkn¹æ pewien etap przygoto-
wañ. Niestety, decyzja ta do paŸ-
dziernika 2002 roku, czyli do
dnia wyborów samorz¹dowych,
po których zmienia³ siê ustrój
Warszawy nie zosta³a wydana.
Z³o¿y³o siê na to kilka powodów,
ale najwa¿niejszym by³o to, ¿e
tzw. operat ochrony œrodowiska
(wydany przez Wojewódzki Wy-
dzia³ Ochrony Œrodowiska) zo-
sta³ zaskar¿ony przez Towarzy-
stwo Ochrony Ptaków z siedzi-
ba w Gdañsku. Jego prezes, p.
Nowicki z uporem twierdzi³, ¿e
zostan¹ zak³ócone warunki lêgo-
we ptaków nadwiœlañskich, tote¿
budowa mostu mo¿e odbywaæ
siê jedynie w okresie od wrze-
œnia do marca.

 Postanowienie w tej sprawie
wydane zosta³o przez minister-
stwo dopiero w 2004 r., a akurat
w tym momencie nie mo¿na by³o
– zgodnie z interpretacj¹ w³adz
miasta – kontynuowaæ prac nad
tamt¹ decyzj¹ o warunkach za-
budowy.  Postanowiono, ¿e
przedsiêwziêcie zwi¹zane z bu-
dow¹ Mostu Pó³nocnego, bêdzie

prowadzone w trybie jak dla dro-
gi krajowej. Mimo ¿e w zasadzie
s¹ to decyzje podobne, nie mo¿-
na by³o do tego wykorzystaæ
¿adnych wczeœniej zrobionych
opracowañ. Tote¿ wszystko za-
czê³o siê od pocz¹tku...

Na dziœ trwa wykup dzia³ek.
Tylko na odcinku od Wis³y do
Modliñskiej trzeba jeszcze wyku-
piæ 4 hektary (by³o 6, ale gmina
Bia³o³êka poprzednio wykupi³a 2
ha). Na dziœ – pocz¹tek grudnia
– zosta³ wykupiony 1 hektar.
Trwaj¹ negocjacje cenowe z
w³aœcicielami.

£¹cznie dzia³ek ewidencyj-
nych jest 100, ale w³aœcicieli 30.

Na przysz³y, 2005 rok, urz¹d
miasta przeznaczy³ na budowê
mostu zaledwie 10 mln z³. Jest
to kwota, która raczej nie wystar-
czy  na wykup dzia³ek (tak¿e na
Bielanach) i na pokrycie kosztów
opracowania dokumentacji tech-
nicznej.

We wrzeœniu mia³ byæ og³o-
szony przetarg na opracowanie
koncepcji. Do przetargu jednak
nie dosz³o, bo postanowiono
og³osiæ konkurs architektonicz-
ny. Jego zwyciêzca ma przygo-

towaæ koncepcjê, która sta³aby
siê podstaw¹ do og³oszenia
przetargu na projekt techniczny.
Po opracowaniu projektu tech-
nicznego mo¿na poszukiwaæ
wykonawcy – tak¿e w drodze
przetargu. Przy takim trybie bu-
dowa na pewno nie rozpocznie
siê wczeœniej, ni¿ w 2007 r.

Zreszt¹ w planie finansowym
Warszawy praktycznie pieni¹dze
na ten cel pojawiaj¹ siê dopiero
w latach 2008-2009.

Budowa samego mostu – ta-
kiego jak ten, czyli belkowego,
najprostszego – kosztuje  ok. 4
tys. z³ za metr kw.  – mówi Tade-
usz Semetkowski. – Oznacza to,
¿e sama przeprawa, licz¹c po
trzy pasy w ka¿dym kierunku,
kosztowaæ bêdzie ok. 90 -100
mln z³.

Oddzieln¹ spraw¹ s¹ zjazdy i
w³¹czenia do ruchu. Jako dziel-
nica Bia³o³êka prowadzimy jesz-
cze polemikê, staramy siê wpro-
wadziæ pewne zmiany do kon-
cepcji tej przeprawy, gdy¿ na na-
szym terenie jest on Ÿle skomu-
nikowany z Tarchominem. Nie
jest w³¹czona do ruchu ul. Œwi-
derska, ruch Myœliborskiej i Ob-

razkowej nie jest tak¿e po³¹czo-
ny z mostem: pierwszy wêze³
przewidziany jest dopiero na nie-
istniej¹cej jeszcze Trasie Traktu
Nadwiœlañskiego, czyli ok. 200
metrów na po³udnie od ronda
Myœliborska.

Drugie w³¹czenie planowane
jest przy Modliñskiej. I w³aœnie
tutaj koñczy siê I etap mostu.

Dopiero w dalszych latach tra-
sa mostu ma dojœæ do ul. Mary-
wilskiej (tam przewidywany jest
wêze³ komunikacyjny), i dalej
P³ochociñsk¹ (tam wêze³), do ul.
Ostródzkiej; bêdzie j¹ przecinaæ
i dalej trasa ma iœæ w kierunku
K¹tów Grodziskich. Tam, po-
przez wêze³ komunikacyjny po-
³¹czy siê z drog¹ na Bia³ystok.

Taka koncepcja, przewidywa-
na w dawnych planach miejsco-
wych, jest realna, ale na pewno
potrwa to jeszcze lata.

Myœlê, ¿e obecnie najbardziej
potrzebny jest odcinek do Mo-
dliñskiej – kontynuuje Tadeusz
Semetkowski. – Jeœli powstanie
metro dochodz¹ce do huty, to
stamt¹d w³aœnie ma ruszaæ
tramwaj tras¹ Mostu Pó³nocne-
go do Œwiatowida i na Winnicê.
Tramwaj nie bêdzie budowany,
póki nie bêdzie metra. Bo po co
teraz mamy jeŸdziæ do huty?

Dlatego ka¿dy, kto sobie to
prze³o¿y na czas, straci z³udze-
nia...

 Notowa³a Ewa Tucholska

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

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

www.superdentysta.com.pl

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

SUPERDENTYSTA
NE
WS

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50.
W moim gabinecie jest co najmniej od lat piêciu, a w Polsce
uchodzi za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym roz-
wi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie -bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia prote-
za wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego przed
za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku takiego przy-
gotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej elastycznoœci mo¿e
omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne szczegó³y anatomiczne któ-
re przeszkadzaj¹ w noszeniu protezy tradycyjnej.
Jednak tym co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach ny-
lonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych. Pro-
tezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczu-
leñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego gabinetu.
A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej to moj¹ stronê WWW, najlepsz¹
w Polsce stronê o stomatologii.

Elastyczne

protezy nylonowe

W SP s¹ 24 oddzia³y, w tym
9 integracyjnych, w CII LO 8
oddzia³ów, w tym 2 integracyj-
ne. Przy rosn¹cej liczbie
uczniów (obecnie 733) zrobi³o
siê ciasno, trzeba by³o wprowa-
dziæ zajêcia na 2 zmiany. Z my-
œl¹ o poprawie warunków pra-
cy i nauczania, w ubieg³ym roku
do planu inwestycyjnego we-
sz³a rozbudowa placówki o salê
gimnastyczn¹, sto³ówkê i sale
zaplecza. Projektowanie dobu-
dówki wstrzymano w zwi¹zku z
sugestiami przeniesienia w inne
miejsce poradni lub szko³y spe-
cjalnej, b¹dŸ likwidacji liceum.

Zamierzenia skonkretyzowa-
³y siê 18 listopada na spotka-
niu w Biurze Edukacji Urzêdu
m.st. Warszawy z udzia³em
przedstawicieli Urzêdu Dzielni-
cy Targówek: Poradnia zostanie
przeniesiona do budynku przy
ul. Toruñskiej; nast¹pi stopnio-
wa likwidacja CII Liceum
(wstrzymanie naboru do klas I),
a w LO przy ul. ¯uromiñskiej
bêd¹ otwierane nowe oddzia³y
(w tym - integracyjne). Nie jest
ekonomiczne ani zgodne z po-
lityk¹ oœwiatow¹ m. st. Warsza-
wy utrzymywanie zespo³u
szkó³, w którym jest liceum li-
cz¹ce 6 - 8 oddzia³ów, a przy
ul. Oszmiañskiej i ¯uromiñskiej

Murem za liceum
Budynek przy Bartniczej 2 jest siedzib¹ kilku placówek oœwiatowych: Zespo³u

Szkó³ nr 41 (SP - od 1980 r., CII Liceum Ogólnokszta³c¹ce - od 1989 r.), Zespo³u

Szkó³ Specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13.

ul. Œwiderska 100/20 (róg Æmielowskiej)
Tel. 670 37 93

Specja³ Wiejski? W ka¿dej chwili!

www.specjalwiejski.pl

Sk³ada Pañstwu ¿yczenia
dobrych myœli
 i serdecznych, rodzinnych wzruszeñ
przy wigilijnym stole
wielu przyjació³ wokó³,
a na Nowy Rok
krzepi¹cych nowin
wspania³ych sukcesów
a zw³aszcza
niezawodnego zdrowia
dla Pañstwa i Pañstwa Bliskich

W³aœciciel i Wspó³pracownicy

Przed Wielkim Fina³em
Trwaj¹ ju¿ przygotowania do 13. z kolei fina³u Wielkiej Orkie-

stry Œwi¹tecznej Pomocy. Ponad tysi¹c ochotników z puszkami i
identyfikatorem ruszy na ulice Warszawy. W ca³ym kraju kwesto-
waæ bêdzie 120 tys. osób. A warto dodaæ, ¿e chêtnych by³o du¿o
wiêcej. W tym roku pieni¹dze bêd¹ zbierane na nowoczesne

metody diagnostyki i leczenia w neonatologii i pediatrii.

Fundacja WOŒP w ci¹gu minionych lat zebra³a ponad 53 mln
dolarów, dziêki którym wiele szpitali otrzyma³o nowoczesny sprzêt.
Taka jest zreszt¹ idea fundacji Jurka Owsiaka: zapewniæ najm³od-
szym mo¿liwoœæ diagnostyki i leczenia na poziomie europejskim.

Z okazji 13 edycji WOŒP zmieni³y siê nieco puszki s¹ nie tylko
o 13% wiêksze, ale dodatkowo ozdabiaj¹ je b³êkitne skrzyde³ka.
Ka¿da z nich bêdzie mia³a numer kwestuj¹cego: dziêki temu bê-
dzie wiadomo, ile ka¿dy zebra³.

Ochotnicy orkiestry z regu³y spotykaj¹ siê z ogromn¹ ¿yczliwo-
œci¹ i szczodroœci¹ w ca³ym kraju. Niechaj bêdzie ta równie¿ tym
razem!

licea po 19 oddzia³ów, mog¹ce
przyj¹æ jeszcze po kilka.

Argumenty te nie trafi³y do
przekonania radnym ani rodzi-
com zaproszonym na posiedze-
nie komisji oœwiaty, wychowa-
nia i kultury Targówka 9 grud-
nia.

„Zespo³em chlubiliœmy siê
zawsze, dobr¹ koegzystencj¹
licealistów i uczniów szko³y
podstawowej. Maciej Danko
jako radny g³osowa³ za funkcjo-
nowaniem zespo³u” - przypo-
mnia³ Sebastian Koz³owski.

Nie trzeba wygaszaæ tego li-
ceum. Jako rodzice nie damy
na to pozwolenia - zapowiedzia³
Krzysztof Gralewski, przewod-
nicz¹cy Rady Rodziców Szko-
³y Podstawowej.

W imieniu pracowników szko-
³y i rodziców, o utrzymanie na
Bartniczej liceum i szko³y pod-
stawowej zaapelowa³a do komi-
sji oœwiaty i radnych Danuta
Pieñkowska.

Naczelnik wydzia³u oœwiaty
El¿bieta Kawêcka zapewnia³a,
¿e nie prowadzi, wraz z burmi-
strzem Danko, kampanii na
rzecz zniszczenia szko³y.
Pierwszym pomys³em by³o
przeniesienie szko³y specjalnej
do innego budynku. 5 maja wy-
stosowano do Biura Edukacji

pismo w sprawie przeniesienia
tej szko³y i poradni do innych
budynków na terenie miasta.

Decyzje  o powo³aniu liceum
podejmowa³y w³adze Targów-
ka. Teraz wszystkie szko³y s¹
w³asnoœci¹ gminy Warszawa,
teraz decyzje nale¿¹ do w³adz
miasta. Gdy w urzêdzie zasta-
nawiano siê, któr¹ szko³ê  wy-
prowadziæ z Bartniczej - „pad³o”
na liceum.

Redakcja wyra¿a nadziejê,
¿e podejmuj¹c decyzjê w tej
sprawie w³adze Miasta uszanu-
j¹ s³owa prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego: „Edukacja jest klu-
czem do sukcesu Warszawy i
Polski. Najwiêkszym, najpo-
wa¿niejszym kapita³em, dziêki
któremu mo¿emy zadomowiæ
siê w nowoczesnej Europie, jest
kapita³ intelektualny”. (Folder
„Taka jest Warszawa 2004”)

W dyskusji na posiedzeniu
komisji, za utrzymaniem liceum
na Bartniczej wypowiedzia³y siê
tak¿e: Edyta Sosnowska, Alicja
¯ebrowska i Ewa Majstat.

Na wniosek Sebastiana Ko-
z³owskiego odby³o siê g³osowa-
nie imienne. Ca³a 6-osobowa
komisja   by³a przeciw likwida-
cji CII LO przy Bartniczej. Po-
stanowiono, ¿e w pierwszym
tygodniu stycznia 2005 r., przed
sesj¹ rady dzielnicy odbêdzie
siê spotkanie z udzia³em komi-
sji oœwiaty, dyrekcji i Rady Ro-
dziców szko³y specjalnej oraz
wicedyrektora Biura Edukacji w
Urzêdzie Miasta Stanis³awa
S³awiñskiego.                          K.

ROZDAJEMY

PREZENTY

czytaj strona 8



4 nowa gazeta praska

Z.P.H.U. „EDYTA”

OKNA PCV i AL.
drzwi antyw³amaniowe i wewnêtrzne,

¿aluzje, rolety, verticale, markizy, parapety

Wy¿szy VAT. Ceny NIE!
SPRZEDA¯ MONTA¯

BIURO HANDLOWE:

Koby³ka, ul. Ceglana 10A tel. 786-41-09, 0508-381-229

Specjalistyczna stacja obs³ugi samochodów

VOLKSWAGEN GROUP SERWIS

E. Chyliñska

Oferuje:

Naprawy: - mechaniczne pe³ny zakres

-elektromechanika, elektronika

-blacharstwo-lakiernictwo

-naprawy bezgotówkowe

-samochody zastêpcze

 -sprzeda¿ czêœci zamniennych

-przeglady rejestracyjne - A,B,C,D,E

Warszawa, ul. Radzymiñska 82

Tel./fax. 670-17-07,

618-06-28, 618-79-70

Rozpoczê³o siê niezwykle
optymistycznie. Powstanie -
d³ugo oczekiwany - dom komu-
nalny z osiemdziesiêcioma
mieszkaniami o metra¿u od 31
do 100 metrów (dla rodzin wie-
lodzietnych lub wielopokolenio-
wych). Powierzchnia budynku
to 9,3 tys. metrów, mieszkalna
- 3,6 tys. metrów. Projekt budyn-
ku mo¿na by³o obejrzeæ na
planszach umieszczonych w
sali konferencyjnej. Bardzo es-
tetyczny, niczym nie ró¿ni siê od
domów oferowanych przez pry-
watnych deweloperów. Pod-
ziemne gara¿e, biblioteka pu-
bliczna z kawiarenk¹ interneto-
w¹ - dziesiêæ stanowisk kompu-
terowych. Balkony i loggie, sto-
larka PCV, pod³ogi z dêbowej
mozaiki, glazury i terakoty w
kuchni i ³azience. 3 listopada
zapad³a decyzja o warunkach
zabudowy.

Zebrani na sesji mogli zapo-
znaæ siê ze stanem zasobów
komunalnych dzielnicy. Obszer-
ne sprawozdanie, które zapre-
zentowa³ zarz¹d zawiera³o wie-
le informacji na temat gospodar-
ki komunalnej realizowanej
przez Wydzia³ Zasobów Loka-
lowych, który rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ w czerwcu ubieg³e-
go roku. G³ównym zadaniem
wydzia³u jest utrzymanie i eks-
ploatacja zasobów lokalowych
dzielnicy w œcis³ej wspó³pracy
z Zak³adem Nieruchomoœci Ko-
munalnych, który je utrzymuje i
dba o bie¿¹ce remonty. W 2004
r. wykonano m.in. modernizacjê
oœwietlenia terenu w s¹siedz-
twie budynku przy Marywilskiej
44, remont chodników w tym
samym miejscu, ocieplenie bu-
dynków przy Hucznej 8 i Piwo-
niowej 4, malowanie klatek
schodowych przy Ekspresowej
6a, b, c, Hucznej 12, wymiana
okien przy K³osowej 11, napra-
wa pokrycia dachu przy Hucz-
nej 10, Marii Magdaleny 6 i Wie-
liszewskiej 3, projekty kot³owni
gazowych dla budynków przy
Marywilskiej 42 i 48a. Z nowych
inwestycji wybudowano kot³ow-
nie gazowe dla budynków przy
Marywilskiej 42a, 44 i 56a. Od
stycznia do listopada wp³ynê³o
659 wniosków o przyznanie do-
datków mieszkaniowych, wyda-
no 588 pozytywnych decyzji w
tej sprawie, z bud¿etu dzielnicy
na ten cel wydano ponad 680
tys. z³. W tym roku wp³ynê³o 39
wniosków o przydzia³ lokali z

XXVI sesja Bia³o³êki

Szansa na mieszkania komunalne
zasobów komunalnych, 11 roz-
patrzono pozytywnie. Na przy-
dzia³ lokali oczekuje w Bia³o³ê-
ce 114 rodzin, w tym na przy-
dzia³ lokalu socjalnego 22 rodzi-
ny. Sprzeda¿ lokali ruszy³a w
2001 roku, dotychczas sprze-
dano ich 93. Zasoby mieszka-
niowe dzielnicy - obecnie w ge-
stii miasta - to 399 lokali miesz-
kalnych w 70 budynkach i 34 lo-
kale u¿ytkowe. W krótkiej dys-
kusji Lidia Polit (SLD) stwierdzi-
³a, ¿e powstanie nowego bu-
dynku komunalnego tylko w nie-
wielkim stopniu rozwi¹¿e pro-
blem mieszkaniowy Bia³o³êki.
Niebawem wp³ynie do urzêdu
dzielnicy 138 wniosków w
zwi¹zku z remontem by³ego
hotelu Daewoo przy Kowalczy-
ka. Burmistrz Jerzy Smoczyñ-
ski zgodzi³ siê z radn¹, ¿e je-
den budynek nie za³atwi spra-
wy, jednoczeœnie zauwa¿y³, ¿e
problem nale¿y rozwi¹zaæ w
inny sposób. W skali Warsza-
wy brakuje dla osób niezamo¿-
nych 6 tys. mieszkañ. Burmistrz
Smoczyñski stwierdzi³, ¿e nale-
¿y zapewniæ rozwój gospodar-
czy miasta i kraju, daæ ludziom
godziwie p³atn¹ pracê, wów-
czas bêd¹ mogli zaspokajaæ po-
trzeby mieszkaniowe we w³a-
snym zakresie.

W kolejnym punkcie progra-
mu sesji tradycyjnie ju¿ przyjê-
to zmiany w bud¿ecie i nazwy
dla nowych ulic - Leœny Potok,
Graffiti i Stanis³awa Barei. Ta
ostatnia nazwa znajdzie siê na
mapie Bia³o³êki m.in. dziêki ak-
cji dziennikarzy ¯ycia Warsza-
wy. Odpowiednimi uchwa³ami
wsparto inicjatywy Targówka
zwi¹zane z odbudow¹ Grodzi-
ska i osady podgrodowej na
Starym Bródnie i po³¹czenia
tras rowerowych Bia³o³êki i Tar-
gówka poprzez Trasê Toruñsk¹,
a tak¿e dostosowania do ruchu
rowerowego sto³ecznych mo-
stów.

 Bezpieczeñstwu mieszkañ-
ców ma s³u¿yæ uchwa³a wnio-
skuj¹ca do Rady Warszawy o
zwiêkszenie o 7 - 9 liczby eta-
tów policyjnych w bia³o³êckim
komisariacie. Roœnie dynamicz-
nie liczba mieszkañców dzielni-
cy, nierozwi¹zany pozostaje
problem komisariatu dla tere-
nów zielonych. Jak powiedzia³
Jerzy Smoczyñski, w³adze
dzielnicy bêd¹ szukaæ odpo-
wiedniego pomieszczenia pod
nowy komisariat.

W nastêpnym g³osowaniu za-
opiniowano decyzjê o ustaleniu
lokalizacji trasy Mostu Pó³noc-
nego z uwzglêdnieniem kilku
uwag - stworzenie bezkolizyjne-
go w³¹czenia i zjazdu z trasy
Mostu Pó³nocnego w Œwider-
sk¹, zaprojektowanie bezkoli-
zyjnego trzypoziomowego
skrzy¿owania z Traktem Nadwi-
œlañskim i Modliñsk¹, rozwa¿e-
nie mo¿liwoœci zjazdu z mostu
w ulicê 15 Sierpnia, zaprojek-
towanie bezkolizyjnych - skrzy-
¿owania z Nowo-Bia³o³êck¹, z
P³ochociñsk¹, z Ostródzk¹.
Niezbêdny bêdzie projekt wyci-
szenia trasy mostu w miej-
scach, gdzie stykaæ siê bêdzie

- centrale telefoniczne (sprzeda¿, monta¿)

- gniazdka, przewody

- osprzêt kat. 5

- materia³y instalacyjne

- naprawa, instalacje, monta¿

BELPOL tel/fax 670-06-58
ul. Targowa 41 (wejœcie od ul. Kêpnej)

TELEFONY, DOMOFONY, FAKSY

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 34 im. MIESZKA I w WARSZAWIE
ZAPRASZA WSZYSTKICH CHÊTNYCH DO PODJÊCIA

WARSZAWA TARGÓWEK ul. MIESZKA I nr 7
tel. (022) 679-16-69; 679-54-39

www.mieszko.neostrada.pl, biuro@mieszko.neostrada.pl

dojazd: autobus 170, 307, 140

BEZP£ATNEJ NAUKI
 w Liceum Uzupe³niaj¹cym wieczorowym dla absolwentów

Zasadniczej Szko³y Zawodowej
Przyjmowanie dokumentów do koñca lutego 2005 r.

Nauka rozpoczyna siê 01.03.2005 r.

z miejsk¹ zabudow¹ i uwzglêd-
nienie rozprowadzenia ruchu
tranzytowego poprzez wybudo-
wanie drugiej nitki ulicy Œwiato-
wida, a¿ do pêtli w Winnicy. W
tej samej uchwale znalaz³ siê
punkt o koniecznoœci realizacji
metra kursuj¹cego po trasie
mostu. Obszerniej na temat Mo-
stu Pó³nocnego piszemy w tym
wydaniu NGP.

W punkcie interpelacje i wol-
ne wnioski znalaz³y siê m.in. -
sprawa remontu Wa³u Nadwi-
œlañskiego (kostka na koronie
wa³u i œcie¿ka rowerowa), a tak-
¿e mi³a informacja o powstaniu
Towarzystwa Przyjació³ Bia³o³ê-
ki.                                     (egu)

Jak co roku przed œwiêtami
Bo¿ego Narodzenia harcerze
przekazali burmistrzowi Jerze-
mu Smoczyñskiemu betlejem-
skie œwiat³o wraz z ¿yczeniami.
Œwiat³o powêdrowa³o do r¹k
uczniów wszystkich bia³o³êc-
kich szkó³, a stamt¹d zapewne
trafi do ich rodzin.

Przeg³osowano dwie uchwa-
³y - o wydatkach nie wygasaj¹-
cych w 2004 roku i o zmianach
w bud¿ecie. W³adze dzielnicy

Betlejemskie przes³anie
XXVII sesja Bia³o³êki

XXIX sesja Rady Dzielnicy
Targówek zaczê³a siê 15 grud-
nia, zakoñczy w styczniu
przysz³ego roku.

W pierwszej czêœci radni jed-
nomyœlnie uchwalili pozytywn¹
opiniê o zmianie za³¹cznika
dzielnicowego do bud¿etu m.st.
Warszawy na rok 2004 (prze-
suniêcie kwoty 25.000 z³ z wy-
datków rzeczowych OSiR na
wydatki „wynagrodzenia i po-
chodne”) oraz w sprawie wydat-
ku, który nie wygasa z up³ywem
2004 roku (195 000 z³ na ostat-
ni etap prac przy modernizacji
p³yty boiska pi³karskiego).

Obrady zdominowa³a sprawa
zmiany ustawy o ustroju  War-
szawy. Radnym Targówka oraz
goœciom z Wawra, Pragi Po³ud-
nie, Woli i Rembertowa prze-
wodnicz¹cy nadzwyczajnej
podkomisji sejmowej ds. rozpa-
trzenia projektów ustaw w tej
sprawie, Bogdan Zdrojewski
przedstawi³ poselskie projekty
ustaw. Zg³oszone przez PiS
oraz SLD projekty s¹ rozbie¿-
ne: PiS proponuje silniejsz¹
centralizacjê, SLD - trwa³y po-
dzia³ kompetencji i silne zmoty-
wowanie  prezydenta miasta, by
doprowadzi³ do uchwalenia sta-
tutu. Zdaniem pos³a, w³aœnie
brak statutu jest przyczyn¹ kon-
fliktów. Od Pañstwa opinii bê-

Jak zmieniæ ustrój

podzieli³y siê z zebranymi nie-
zwykle sympatyczn¹ informacj¹
- bia³o³êckie Centrum Pomocy
Spo³ecznej otrzyma³o nagrodê
Ministerstwa Polityki Spo³ecz-
nej. El¿bieta Rêbelska, dyrek-
tor CPS zapozna³a radnych z
bardzo ambitnym programem
dzia³ania placówki. Powitano
równie¿ El¿bietê Majchrzak,
która w styczniu obejmie funk-
cjê dyrektora Biblioteki Publicz-
nej.                                     (egu)

dzie zale¿eæ, która koncepcja
zwyciê¿y  - zapewni³.

Autorem projektu, zg³oszone-
go przez SLD, jest Dariusz Go-
dlewski, apolityczny burmistrz
Wawra - przypomnia³ Piotr Zy-
garski, zastêpca burmistrza.
Oceniaj¹c sytuacjê, u¿y³ m.in.
takich s³ów: samorz¹d broczy
krwi¹; radny, tak naprawdê nic
nie mo¿e; burmistrz mo¿e tyle,
ile pozwoli mu prezydent.

Radny jest ubezw³asnowol-
niony - potwierdzi³ Andrzej Ko-
bel - Spróbujmy doprowadziæ do
tego, by decyzje nie by³y poli-

tyczne, lecz zale¿a³y od spo-

³ecznoœci lokalnej.

Podpisujê siê pod tym, co

mówi³ Zygarski, on wyra¿a wolê
mieszkañców -powiedzia³ Zbi-
gniew Poczesny, zwolennik
decentralizacji .

O szybk¹ nowelizacjê ustawy
warszawskiej apelowa³ Witold
Harasim.

Zdaniem  Krzysztofa Zalew-
skiego ustawa warszawska nie
nadaje siê do poprawek, a oba
projekty nowelizacji s¹ z³e.
Trzeba zdecydowaæ  o kierun-
ku zmian: centralizacja czy de-
centralizacja. Zmiany powinny
zacz¹æ siê w nowej kadencji.
Lepiej pracowaæ nad now¹
ustaw¹ ni¿ teraz poprawiaæ to,
co jest z³e.

Przeciwnego zdania by³a Ali-
cja ¯ebrowska: Zale¿y nam na

zmianach, choæ niewielkich,

byœmy mogli mieæ wp³yw na to,
co siê dzieje w dzielnicy.

Nie wszystko jest tak zepsu-
te, jak wynika z wypowiedzi Zy-

garskiego - oceni³ Krzysztof Sir-
ko. Jako dziedziny, w których
zrobiono krok do przodu, radny
wymieni³ bezpieczeñstwo i
s³u¿bê zdrowia.

Podsumowuj¹c debatê Bog-
dan Zdrojewski podkreœli³, ¿e
nale¿y oddzieliæ wnioski, doty-
cz¹ce poprawy ustawy war-
szawskiej (to praca na parê
miesiêcy, z przeprowadzeniem
przez Sejm) od zmian ustroju
miasta. Zapewni³, ¿e w pracach
podkomisji uwzglêdni g³osy nie-
zadowolenia.

W g³osowaniu radni Targów-

ka nie poparli (8 - za, 11 - prze-
ciw, 1 wstrzymuj¹cy siê) projek-
tu uchwa³y, negatywnie opiniu-
j¹cej oba projekty ustawy o
zmianie ustawy o ustroju War-
szawy. G³osami 11 radnych (8
przeciw, 1 wstrz.) podjêta zosta-
³a uchwa³a, w której Rada Dziel-
nicy Targówek rekomenduje do
dalszych prac poselski projekt
ustawy, druk nr 3220, wniesio-
ny przez SLD. Wraz z uchwa³¹,
do podkomisji przes³ane zosta-
n¹ opinie klubów radnych PiS i
SdPL.

Termin drugiej czêœci sesji
ustalony zostanie na pocz¹tku
stycznia przysz³ego roku.      K

Radzymiñska 116
tel./fax 679-23-41

0600-925-147

CENY PRODUCENTA
• raty • rabaty • sprzeda¿ • monta¿
transport i obmiar gratis

PROMOCJA

okna 25%
drzwi 5%

MAR-MET

� Drzwi antyw³amaniowe

� Okna PCV i AL
� Drzwi wewnêtrzne
� Parapety

ul. Namys³owska 8

03-455 Warszawa

Jednoczeœnie informujemy,

¿e w okresie przedœwi¹tecznym

odbêd¹ siê gie³dy

kiermasze przedœwi¹teczne

23, 24  i  30, 31 grudnia

zapraszamy kupców,

mieszkañców  Pragi

ca³ej Warszawy i okolic

Organizatorzy  gie³d
sobotnio - niedzielnych

przy ul. Namys³owskiej  8
sk³adaj¹

najserdeczniejsze  ¿yczenia
Œwi¹teczne  i  Noworoczne

tel./fax 619-88-08,tel. 619-27-59, 818-83-81

www.naka.waw.pl               kontakt@naka.waw.pl

NIERUCHOMOŒCI

ZASTAWNY
LICENCJA 4244

KUPIMY-SPRZEDAMY

dzia³ki, domy,

mieszkania

tel. 510-51-28

0606-895-352

zastawnynieruchomoœci@op.pl

rozdajemy

prezenty

czytaj strona 8



5nowa gazeta praska

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

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

ul. Brechta 9

szko³a z licencj¹
- szkolenie typu wojskowego

0507-292-311

0504-649-287, 424-26-95

rasowych i nierasowych
”GRANICA”

TRESURA

PSÓW

wyrób
sprzeda¿
naprawa
czyszczenie

zapraszamy 10-18

soboty 10-13

Pracownia jubilerska
MAREK WINIAREK

ul. Jagielloñska 1

tel. 818-00-83

bi¿uterii

BIURO
KSIÊGOWE

ksiêgi handlowe, KPiR, rycza³t,
 karta, kadry, ZUS, urzêdy
ul. Kondratowicza 37

II piêtro, pokój 201
tel. 814-29-21, 0501-719-046

=+

wgrudniu

15%
 upustu

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

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

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

ul. Kondratowicza 8,  tel. 326-53-68

czynne pn.-pt. 8.30-16.30

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PUNKTÓW

Zak³ad optyczny
OMAZ

poleca   - du¿y wybór opraw
- soczewki okularowe renomowanych firm
- soczewki kontaktowe oraz œrodki pielêgnacyjne
- komputerowo-okulistyczne badanie wzroku

tak zakoñczy³a przewodnicz¹-
ca Rady Dzielnicy Praga Pó³noc
Hanna Jarzêbska swoj¹ odpo-
wiedŸ radnemu Kazimierzowi
Mioduszewskiemu (LPR), który
w piœmie skierowanym do prze-
wodnicz¹cego Rady m.st. War-
szawy Jana Marii Jackowskie-
go poinformowa³ “o organizo-
wanych dla radnych, zarz¹du i
wszystkich pracowników libacji
alkoholowych z wyra¿eniami z
rynsztoku”. “Doœæ tych skanda-
li o których informowa³em po-
przednio” pisa³ dalej radny Mio-
duszewski.

Sprawa mia³a swój pocz¹tek
w lipcu br., gdy sekretariat rady
dzielnicy wpad³ na pomys³ zor-
ganizowania dla pracowników,
radnych i zarz¹du sk³adkowe-
go spotkania przy karaoke. Po-
mys³ silnie zbulwersowa³ radne-
go LPR, a wyra¿eniami z rynsz-
toka by³y u¿yte w zaproszeniu
s³owa alkohole, du¿e piwo i go-
rza³ka.

Impreza - z braku zaintereso-
wania - siê nie odby³a, co nie

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Praga Pó³noc

Doœæ tych skandali
przeszkodzi³o radnemu Miodu-
szewskiemu grzmieæ niczym
pose³ Giertych i wysy³aæ listy w
tej sprawie do redakcji Polskiej
Gazety Narodowej i Naszego
Dziennika.

Oburzona przewodnicz¹ca
Jarzêbska za¿¹da³a od radne-
go LPR opublikowania na koszt
w³asny sprostowania i przepro-
sin wobec wszystkich zaintere-
sowanych.

Ubocznym skutkiem tej
awanturki jest wyst¹pienie z klu-
bu ChRS radnego Mioduszew-
skiego, a tym samym rozpad
tego trzyosobowego klubu.

Dalej sesja potoczy³a siê w
prawie œwi¹tecznej atmosferze,
bowiem z drugiego piêtra urzê-
du dochodzi³y zapachy bigosu
i pierogów, na które radni i za-
rz¹d po sesji zostali przez prze-
wodnicz¹c¹ Jarzêbsk¹ zapro-
szeni.

Przyjêto zaleg³e protoko³y z
poprzednich sesji. Zaopiniowa-
no kolejne zmiany w bud¿ecie,
zwiêkszaj¹c wydatki na œwi¹-

teczne nagrody dla nauczycie-
li. Pozytywnie tak¿e zaopinio-
wano wykazy lokali u¿ytkowych
przeznaczonych do zbycia.
Zgodnie rada odnios³a siê do
propozycji zarz¹du o zaopinio-
wanie obni¿ki o 30% stawek
czynszu w lokalach u¿ytkowych
znajduj¹cych siê w drugich po-
dwórkach. Podjêto tak¿e inicja-
tywê rady Targówka w sprawie
dostosowania warszawskich
dróg i mostów do ruchu rowe-
rowego.

W koñcowej czêœci sesji rad-
na Maria Tondera wnios³a za-
pytanie o iloœæ korekt bud¿etu
w mijaj¹cym roku oraz ich skut-
ki, a radnego Johne zaintereso-
wa³ zakres ingerencji w drzewo-
stan Parku Praskiego w zwi¹z-
ku z planowan¹ budow¹ Domu
Kultury w tym rejonie. Zarz¹d
poinformowa³ w krótkich s³o-
wach o swoich wysi³kach na
rzecz dzielnicy po czym wszy-
scy zaproszeni zgodnie udali
siê na bezalkoholow¹ œwi¹tecz-
n¹ biesiadê.

DCh

Rewitalizacja zdegradowa-
nych obszarów miejskich w sto-
licy kojarzy siê przede wszyst-
kim z Prag¹ Pó³noc, st¹d kon-
ferencja z udzia³em przedstawi-
cieli instytucji i mieszkañców
zwo³ana przez w³adze dzielni-
cy. Ostateczni beneficjenci re-
witalizacji zostali zapytani o
zdanie w kwestii priorytetów
odtwarzania substancji dzielni-
cy. Swoj¹ opiniê mogli wyraziæ
w dwóch ankietach.

Do rewitalizacji, która w 75
proc. zostanie sfinansowana z
funduszy unijnych, zaœ w 10
proc. przez Ministerstwo Go-
spodarki, zosta³ wytypowany
fragment dzielnicy pomiêdzy
ulicami Kijowsk¹, Targow¹, Ale-
j¹ Tysi¹clecia - Folwarczn¹, Bia-
³ostock¹. Goœcie zostali popro-
szeni o wypowiedzenie siê na
temat projektów strategicznych
i szczegó³owych. Rewitalizacja
rozumiana jako kompleks zin-
tegrowanych procesów i dzia-
³añ, podejmowanych na rzecz
o¿ywienia gospodarczego i
spo³ecznego lokalnej spo³ecz-
noœci, wed³ug Macieja Tertelisa,
koordynatora uspo³ecznienia
programu rewitalizacji, uspo-
³ecznienie w tym przypadku jest
rozumiane w³aœnie jako w³¹cze-
nie mieszkañców Pragi i insty-
tucji funkcjonuj¹cych na jej te-
renie w proces modernizacji.

Wœród projektów strategicz-
nych na lata 2005-2006 w ka-
tegorii infrastruktura i obiekty
budowlane znalaz³y siê m.in.
remonty i modernizacja owej co
umo¿liwi³oby rozwój ma³ej i
œredniej przedsiêbiorczoœci np.
obs³ugi ruchu turystycznego -
parkingi, gastronomia, toalety,
hotele, bezp³atne punkty dostê-
pu do internetu, rozwój dzia³al-
noœci spo³ecznej, kulturalnej i
zdrowotnej - przedszkola, szko-

Praga jak nowa
³y, poradnie psychologiczne,
gabinety lekarskie, œwietlice dla
dzieci i m³odzie¿y, galerie sztu-
ki, biblioteki, dzia³alnoœæ szko-
leniowa na rzecz integracji osób
niepe³nosprawnych, domy
opieki spo³ecznej, noclegownie
dla bezdomnych. Porz¹dkowa-
nie starej substancji urbani-
stycznej poprzez planowe wy-
burzenia, prace konserwator-
skie, odnowienie fasad, dachów
i wnêtrz budynków wartoœcio-
wych architektonicznie i histo-
rycznie, zagospodarowanie
zdegradowanych terenów po-
przemys³owych czy powojsko-
wych, poprawa bezpieczeñstwa
- monta¿ systemów monitorin-
gu - oto kolejne cele w katego-
rii infrastruktura. Jeœli chodzi o
kategoriê rozwoju gospodar-
czego, zaproponowano zwol-
nienia podatkowe dla przedsiê-
biorców tworz¹cych miejsca
pracy, rozwój doradztwa inwe-
stycyjnego, dotacji i tanich kre-
dytów, pozyskanie inwestorów.
W³adze widz¹ rozwój spo³ecz-
ny dzielnicy m.in. w zapobiega-
niu bezrobociu, patologiom,
bezdomnoœci, w wyrównywaniu
szans, tworzeniu lokalnych
wspólnot.

W odrêbnej ankiecie znalaz³y
siê konkretne, szczegó³owe
dzia³ania - remonty kamienic
przy Z¹bkowskiej, Markowskiej,
Bia³ostockiej, Brzeskiej, reno-
wacja zieleni miejskiej, stworze-
nie punktu informacji turystycz-
nej i publicznego dostêpu do in-
ternetu (Z¹bkowska 23/25), po-
wo³anie S¹siedzkiego Centrum
Kultury i Integracji Spo³ecznej
(Korsaka 2/6), remonty i moder-
nizacje ulic Bia³ostockiej i Ka-
wêczyñskiej.

Œw. Augustyn powiedzia³ -
Miasta nie sk³adaj¹ siê tylko z

domów i ulic, ale przede wszyst-

kim z ludzi i ich nadziei. Oby tê
nadziejê da³o siê przekuæ w
konkretne dzia³ania. Odrabianie
kilkudziesiêcioletnich zanie-
dbañ na Pradze Pó³noc rozpo-
czê³o siê kilka lat temu. Jest
jeszcze bardzo wiele do zrobie-
nia.                                  (egu)

Z okazji
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego Roku
mieszkañcom Pragi

wiele zdrowia i pomyœlnoœci
¿yczy

Rada Dzielnicowa SLD Praga Pó³noc

KREDYT

KONSOLIDACYJNY

-³¹czenie kredytów w jeden

-jedna ni¿sza rata-zamiast wielu

-dodatkowa gotówka

Do kredytu

mo¿esz otrzymaæ
bezp³atn¹

kartê kredytow¹
VISA ELECTRON

Wiêcej informacji na stronie
www.chrobry.org.pl

Strony www

Co wiemy o stanie wojennym?
Warto przetestowaæ swoj¹ wiedzê na temat wprowadzonego

13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Quiz z pytaniami znajdu-

je siê na stronie www.publishschool.org.au i jest przedrukiem z
Gazety Wyborczej. Z odpowiedzi¹ na pytania z pewnoœci¹ nie

bêdzie mia³o problemów pokolenie czterdziesto - piêædziesiêcio-

latków. Quiz jest skierowany raczej do ludzi m³odych, których wie-
dza na temat naszej najnowszej historii pozostawia wiele do ¿y-

czenia. Wœród pytañ m.in. - w jaki sposób o wprowadzeniu stanu
wojennego dowiedzieli siê najm³odsi Polacy, czyj¹ muzyk¹ by³o

przeplatane przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego nada-

wane w radiu, jaki film by³ na afiszu kina Moskwa (dziœ multipleks
Silver Screen) 13 grudnia 1981, jak nazywa³a siê organizacja

spo³eczna powo³ana przez w³adze po wprowadzeniu stanu wo-
jennego. Nie zdradzamy dalszych pytañ, zapraszamy na stronê z

quizem.                                                                                  (egu)

DK „Zacisze”
ul. Blokowa 1

zaprasza
4 stycznia (wtorek) godz. 17

- „Zimowa poezja” - spotkanie

poetyckie.
9 stycznia (niedziela) godz.

17 - Noworoczne Spotkanie
Mieszkañców Zacisza. Koncert

zespo³u TREBUNIE TUTKI

11 stycznia (wtorek) godz.
18  „Wieczór kolêd” - zaprasza

sekcja instrumentów klawiszo-
wych

16 stycznia (niedziela)

godz. 16-19 Karnawa³owy bal
przebierañców dla dzieci.

18 stycznia (wtorek) godz.
17 -  Wieczór poezji Haliny Po-

œwiatowskiej.

22 stycznia (sobota) godz.
16-19 - „Muzykalne serce od-

dam” integracyjny bal przebie-
rañców.

23 stycznia (niedziela)

godz. 17 - „Niezatarte œlady” .
Otwarcie wystawy malarstwa

Edwarda Dwurnika.
25 stycznia (wtorek) godz.

17 - Warsztaty poetyckie prowa-

dzi Zbigniew Jerzyna.
Na powy¿sze imprezy

wstêp wolny

Stacja obs³ugi samochodów

MONTA¯

INSTALACJI LPG
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE

      tel. 676 20 17

676 11 73

ul. Jagielloñska 88

czynne pn.-pt. godz. 8-16
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8 grudnia na Targówku Prze-
mys³owym z³o¿y³ wizytê ksi¹dz
arcybiskup Leszek S³awoj
G³ódŸ. Nowy zwierzchnik die-
cezji warszawsko-praskiej
udzieli³ sakramentu  bierzmo-
wania w koœciele pod wezwa-
niem Zmartwychwstania Pañ-
skiego.

Co to jest bierzmo? - zapy-
ta³ przed tym wa¿nym momen-
tem, kieruj¹c wzrok na drew-
niane wi¹zania sklepienia
œwi¹tyni, zbudowanej w 1919
roku jako wotum wdziêcznoœci
za odzyskanie niepodleg³oœci
Polski. OdpowiedŸ by³a trafna:
„Belka podtrzymuj¹ca sklepie-
nie”. Bierzmowanie to sakra-
ment podtrzymuj¹cy budowlê
wiary.

Kolejne pytania te¿ nie spra-
wi³y trudnoœci. Kiedy ¿o³nierz
staje siê prawdziwym ¿o³nie-
rzem? Po przysiêdze. A oficer
- prawdziwym oficerem? Po
promocji. Kiedy chrzeœcijanin
staje siê prawdziwym chrzeœci-
janinem? Po bierzmowaniu.

Sakramentu dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej Ksi¹dz Arcybi-
skup udzieli³ 38 m³odym para-
fianom. Nastêpnie grupa m³o-
dzie¿y z zapalonymi œwieczka-

„Bierzmo” znaczy „belka”

mi oraz licznie zgromadzeni
parafianie wyszli przed œwi¹ty-
niê, gdzie dostojny goœæ po-
œwiêci³ kapliczkê Matki Bo¿ej i
wypuœci³ bia³¹ go³êbicê - sym-
bol Ducha Œwiêtego.

Muzyczny podk³ad prze¿yæ
duchowych podczas uroczy-
stoœci da³ Chór Rodzin Naza-
retañskich. W ramach trwaj¹-

cych od czerwca przygotowañ
odby³ siê m.in. koncert muzyki
cerkiewnej w wykonaniu chó-
ru mêskiego pod kierunkiem
ks. Jerzego Szurbaka.

W towarzysz¹cej bierzmo-

waniu uroczystoœci wziêli
udzia³ parafianie, cz³onkowie
Ruchu Rodzin Nazaretañskich,
harcerze ze Zwi¹zku Harcer-

stwa Katolickiego „Zawisza”,
przewodnicz¹cy Rady Targów-
ka Maciej Œwiderski, burmistrz
Romuald Gronkiewicz, radny z
osiedla Jerzy Raczyñski. Histo-
riê tej czêœci Targówka, otoczo-
nej torami kolejowymi i rurami
ciep³owniczymi, zamieszkaniej
dziœ przez 1200 osób przypo-
mnia³a przewodnicz¹ca Rady
Osiedla Hanna Neræ. „Trzymaæ
siê dzielnicy, nie uciekaæ (tu
w³asnoœæ bêdzie droga)” - ra-
dzi³ Ksi¹dz Arcybiskup. Wspól-
nocie parafialnej ¿yczy³, by
by³a wzorowa dla ca³ej War-
szawy. Obieca³ pomóc w po-
zyskaniu œrodków na konser-
wacjê zabytkowej œwi¹tyni. Do
wsparcia tego dzie³a zachêca³
w³adze Targówka. Dziêkuj¹c
za zaproszenie do parafii za-
pewni³, ¿e na zawsze zapamiê-
ta piêkny widok modl¹cej siê
tu m³odzie¿y. Na pami¹tkê
otrzyma³ maleñk¹ makietê ko-
œcio³a, wykonan¹ przez Józe-

fa Ziemaka z ró¿nych elemen-
tów, m.in. zapa³ek.               K

foto Jacek Pamiêta

Ka¿dy sakrament wyra¿any jest przez widzialny sym-
bol stanowi¹cy jego istotny element. W przypadku sa
kramentu bierzmowania, zwanego równie¿ sakramen-

tem dojrza³oœci chrzeœcijañskiej, jest nim w³o¿enie r¹k i namasz-
czenie olejem œw.

W Nowym Testamencie znajdujemy opisy wk³adania przez Apo-
sto³ów r¹k na uczniów. Dziêki temu pierwsi chrzeœcijanie otrzy-
mywali Ducha Œwiêtego, który zst¹pi³ na Aposto³ów w Wieczer-
niku w dniu Piêædziesi¹tnicy. Autor Listu do Hebrajczyków do pod-
staw formacji chrzeœcijañskiej zalicza naukê o chrzcie i wk³ada-
niu r¹k (Hbr 6,2). Owo wk³adanie r¹k Koœció³ katolicki uznaje za
pocz¹tek sakramentu bierzmowania.

Obrzêd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest w³o¿enia r¹k,
który oznacza b³aganie o dar Ducha Œwiêtego dla bierzmowane-
go; namaszczenie krzy¿mem œwiêtym (olej z oliwy i wonnego
balsamu poœwiêcony przez biskupa w Wielki Czwartek) przez
nakreœlenie znaku krzy¿a na czole, co symbolizuje wyciœniêcie
znamienia, czyli szczególnego znaku Ducha Œwiêtego w duszy
bierzmowanego. Jednoczeœnie biskup wypowiada s³owa: „Przyj-
mij znamiê daru Ducha Œwiêtego”. Do rytu bierzmowania nale¿y
tak¿e odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych, wskazuj¹ce na œci-
s³¹ ³¹cznoœæ tego sakramentu z chrztem.

Bardzo wa¿na jest osoba bierzmuj¹cego, czyli szafarza. Za-
zwyczaj jest nim biskup - nastêpca Aposto³ów. Jego obecnoœæ
podkreœla fakt, ¿e bierzmowanie nadal jest tym samym sakra-
mentem, jakim by³o w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa.

Bierzmowanie przyjmuje siê raz w ¿yciu, ale mo¿emy w nim
tak¿e uczestniczyæ jako œwiadkowie. Œwiadek powinien przygo-
towaæ bierzmowanego do przyjêcia sakramentu (szczególnie

umacniaæ go przyk³adem swego ¿ycia). W czasie liturgii powi-
nien przedstawiæ biskupowi kandydata (przez po³o¿enie prawej
rêki na ramieniu i wypowiedzenie jego imienia), a póŸniej poma-
gaæ bierzmowanemu w wype³nianiu przyrzeczeñ chrzcielnych
(czyli w ¿yciu wiar¹). Dla podkreœlenia zwi¹zku z chrztem zaleca
siê, aby œwiadkiem by³ jeden z rodziców chrzestnych.

Bierzmowanie umacnia nasz¹ wiêŸ z Koœcio³em, powo³uje do
œwiadczenia o naszej wierze s³owem i czynem. Dlatego w Ko-
œciele katolickim tego sakramentu udziela siê w tzw. „wieku roze-
znania” („wieku u¿ywania rozumu”), czyli w takim, w którym cz³o-
wiek sam potrafi podejmowaæ decyzje w sposób odpowiedzialny
i dobrowolny (art. 1316 i 1318 Katechizmu Koœcio³a katolickie-
go).

W Koœciele ³aciñskim bierzmowanie dzieci odk³ada siê zwykle
do siódmego roku ¿ycia. Konferencje Episkopatów poszczegól-
nych krajów mog¹ jednak ustalaæ wiek jaki wyda im siê odpo-
wiedni, tak aby ten sakrament by³ udzielany w dojrzalszym wie-
ku, po odpowiednim przygotowaniu. Ustalenia dla Polski mo¿e-
my odczytaæ w dokumentach II Synodu Plenarnego: „Decyzja
przyjêcia bierzmowania powinna byæ przemyœlana i wynikaæ z
pragnienia œwiadomego wyboru chrzeœcijañskiego stylu ¿ycia
opartego na Ewangelii i nauce Koœcio³a. Dlatego bardziej wska-
zane jest udzielanie tego sakramentu m³odzie¿y starszej”. Sy-
nod postanowi³, ¿e do sakramentu bierzmowania bêdzie dopusz-
czana m³odzie¿ trzecich klas gimnazjum. Decyzjê tê powtarza
zatwierdzone w 2003 roku Polskie Dyrektorium Katechetyczne.

                                                                           oprac. m.j.g.

Bierzmowanie

Wernisa¿ w Ratuszu
Ogromne monochromatyczne aplikacje, utrzyma-

na w graficznej konwencji scena ukrzy¿owania, ko-
lorowe plenery, malowane w br¹zach i szaroœciach
martwe natury, zmultiplikowane ptaki, miniatury i
bardzo dowcipne rysunki satyryczne z aktualnymi
komentarzami do politycznej rzeczywistoœci. Werni-
sa¿ Marty Gutowskiej - Matulki zgromadzi³ w sali kon-
ferencyjnej Urzêdu Dzielnicy Targówek liczne grono
goœci.

Wernisa¿ otworzy³a uro-
czyœcie Ewa Leniewska, na-
czelnik Wydzia³u Kultury i
by³a to bardzo odpowiednia
do tego osoba. Pani naczel-
nik w³o¿y³a w zorganizowanie
wystawy bardzo wiele pracy
i serca. Tu¿ przed otwarciem
pomaga³a jeszcze zawieszaæ
jedn¹ z aplikacji. Przekona³a
w³adze dzielnicy, ¿e warto
zorganizowaæ ekspozycjê. -
Zaufa³am, ¿e bêdzie to dobra
wystawa. Na ogó³ ufam lu-
dziom.  Marta Gutowska -
Matulka mia³a równie¿ reko-
mendacjê Ewy Tucholskiej,
redaktor naczelnej Nowej Ga-
zety Praskiej. Cieszê siê, ¿e
mamy w ratuszu prace ar-
tystki z Targówka, ¿a³ujê tyl-
ko, ¿e burmistrz Romuald
Gronkiewicz nie móg³ osobi-

œcie otworzyæ wystawy, nie
pozwoli³o mu na to pilne spo-
tkanie w Urzêdzie m.st. War-
szawy - powiedzia³a NGP
Ewa Leniewska.

Wspaniale zaprezentowa³y
siê dziewczêta z chóru gim-
nazjum nr 141. Repertuar
bardzo szeroki, wykonanie
profesjonalne, wspania³a so-
listka Ania Makowska. Mar-
ta Gutowska - Matulka po-

wiedzia³a kilka s³ów na temat
swoich obrazów, podziêko-
wa³a w³adzom Targówka, na-
szej redakcji, œpiewaj¹cym
dziewczêtom i goœciom. - S¹
tutaj moje obrazy retrospek-
tywne - malowane tu¿ po dy-
plomie, który obroni³am z wy-
ró¿nieniem w pracowni prof.
Zbigniewa Gostomskiego w
warszawskiej ASP, obrazy
nagrodzone na wystawie „W

obronie œrodowiska”, s¹ ob-
razy plenerowe w wiêkszoœci
malowane w moim letnim sie-
dlisku, miniaturowe mono-
chromatyczne i kolorowe ry-
sunki i satyryczne komenta-
rze publikowane w „Naszym
Dzienniku”, „¯yciu z kropk¹”
i w Nowej Gazecie Praskiej.
Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e
ta wystawa dosz³a do skut-
ku i wdziêczna wszystkim,
którzy siê do niej przyczynili
- powiedzia³a NGP Marta Gu-
towska - Matulka.

Mi³ych i pogodnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz

szczêœliwego

Nowego Roku

Mieszkañcom Bia³o³êki

                ¿ycz¹

Cz³onkowie

Platformy Obywatelskiej

w Bia³o³êce

Z uwag¹ przys³uchiwali-
œmy siê reakcjom publiczno-
œci. By³y bardzo przychylne,
a satyryczne rysunki wywo-
³ywa³y szczery uœmiech.
Szerszego zrecenzowania
wystawy podj¹³ siê Roman
Œliwonik, wybitny poeta. - W
jej obrazach jest drugie dno.
Czêœæ z nich jest bardzo po-
sêpna, trochê przera¿aj¹ca -
choæby piramida z ptaków.
Dostrzeg³em, ¿e zmieni³a na-
stawienie do kolorów, od-
wa¿nie nimi operuj¹c. Czuje

kolor, ale nie rozgaduje siê. W
formie jej obrazy s¹  bardzo
lakoniczne. I choæ próbuje
przekonaæ widza, ¿e te obra-
zy, w których u¿ywa kolorów
komunikuj¹ radoœæ, k³adzie
siê na nich jakiœ cieñ. I to jest
chyba jej znak rozpoznaw-
czy. Rysunki satyryczne s¹
œwietne, widaæ w nich dosko-
na³y warsztat. I znów bardzo
lakonicznie, trafnie i dowcip-
nie komentuje w nich rzeczy-
wistoœæ.                         (joel)
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Radosnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia
i Szczêœliwego Nowego Roku
¿yczy Czytelnikom
prezydium
Rady m. st. Warszawy

Jan Maria Jackowski

Karol Karski

Marek Rojszyk

Miros³aw Sztyber

Teatr otwarty

Praga wzbogaci³a siê o now¹ scenê teatraln¹. Do Fabryki Trzciny przy ulicy Otwockiej 14 przeniesiony
zosta³ z ul. Pu³awskiej  - Teatr Nowy.

Rozmowa z Magdalen¹ £azarkiewicz,

re¿yserem, kierownikiem Teatru Nowego Praga

Dlaczego wybra³a Pani te-
atr? Jest Pani re¿yserem fil-
mowym. Wszyscy pamiêtamy
znakomite filmy “Przez do-
tyk”, “Ostatni dzwonek” czy
“Na koniec œwiata”. Jakie s¹
Pani zwi¹zki z teatrem?

- Teatr by³ moj¹ pierwsz¹ mi-
³oœci¹. Zainteresowana t¹ for-
m¹ sztuki chcia³am studiowaæ
re¿yseriê teatraln¹. Jednak w
po³owie lat 70, kiedy podejmo-
wa³am tê decyzjê, re¿yseria te-
atralna – to by³y studia podyplo-
mowe. Zdecydowa³am siê wiêc

wyjechaæ do Wroc³awia studio-
waæ teatrologiê na Wydziale
Kulturoznawstwa.

Wroc³aw w tamtym okresie
by³ têtni¹cym ¿yciem oœrodkiem
teatralnym. Dzia³a³ tam teatr
Kalambur, Laboratorium Jerze-
go Grotowskiego, odbywa³y siê
festiwale teatru otwartego. Cho-
dzi³am na próby do Jerzego
Grzegorzewskiego i Kazimierza
Brauna. To by³ mój teatralny
uniwersytet.

Ch³onê³am tê atmosferê, ale
nie chcia³am ograniczaæ siê do
jednej dziedziny. Najciekawsze
bowiem jest to, co znajduje siê
na styku ró¿nych sztuk, co prze-
kracza granice gatunku. Dlate-
go zainteresowa³am siê kinem
i wyjecha³am do Katowic studio-
waæ re¿yseriê telewizyjn¹ i fil-
mow¹. Teatr jednak nadal mnie
fascynowa³ i fascynuje.

Jestem osob¹ otwart¹ na ró¿-
ne œrodowiska. Cieszê siê, ¿e
mogê “filmowym okiem” spoj-
rzeæ na scenê teatraln¹. Naj-
wa¿niejsze to nie zasklepiaæ siê
w jednej formie wypowiedzi,
lecz realizowaæ ro¿ne artystycz-
ne pomys³y.

Czy w  realizacji tych pomy-
s³ów pomo¿e scena teatralna
przy Otwockiej? Jaki bêdzie

ten teatr? Czy bêdzie to kon-
tynuacja koncepcji Adama
Hanuszkiewicza, czy raczej
teatr bardzo nowoczesny, al-
ternatywny, niekonwencjo-
nalny?

- O w³asnym teatrze myœla-
³am od dawna i s¹dzê, ¿e sce-
na w Fabryce Trzciny œwietnie
nadaje siê na prowadzenie te-
atru otwartego, “bez etykietek”
– miejsca, które pomieœci ró¿-
ne gatunki, od awangardy a¿ po
teatr oparty na solidnym rzemio-
œle. Bardzo szanujê dobre, tra-
dycyjne rzemios³o teatralne, ale
poszukiwania w kierunku teatru
alternatywnego równie¿ s¹ mi
bardzo bliskie.

Œwiat idzie do przodu i teatr
siê zmienia, poszukuje nowych
sposobów wyra¿ania ekspresji.
Te poszukiwania s¹ ciekawe.
Nie oceniam krytycznie nowa-
torskich przedstawieñ. Nie wi-
dzê sprzecznoœci miêdzy spek-
taklami Krystiana Lupy, Grzego-
rza Jarzyny czy Oœrodka Prak-
tyk Teatralnych Gardzienice.

Nie chcia³abym mojego te-
atru definiowaæ, gdy¿ bêdzie
tam miejsce na ró¿ne zjawiska
i wypowiedzi. Chcê zaprosiæ do
wspó³pracy ludzi ró¿nych gene-
racji, i tych bardzo m³odych i

tych trochê starszych, maj¹cych
du¿o pomys³ów i energii. Na
pewno bêdzie to teatr, który po-
rusza siê w sferze silnych emo-
cji.

Andrzej £apicki w jednym
z niedawnych wywiadów bar-
dzo sceptycznie wyra¿a³ siê
o dzisiejszym teatrze: “Teatr,
który mam w g³owie, ju¿ nie
istnieje. Nie umia³bym zrobiæ
przedstawienia, które kore-
spondowa³oby z uczuciami
m³odych widzów”. Czy zga-
dza siê Pani z tym, czy Pani
równie¿ uwa¿a, ¿e aby przy-
ci¹gn¹æ m³odych do teatru,
trzeba uciekaæ siê do “efek-
tów specjalnych”, do szoko-
wania nagoœci¹ i œmia³ymi ak-
centami?

- Ja nie mam gotowych re-
cept na zainteresowanie m³o-
dzie¿y teatrem. Zreszt¹ mój te-
atr bêdzie nie tylko dla m³odych,
lecz dla ludzi w ró¿nym wieku.
Bêdzie to teatr dla widza poszu-
kuj¹cego.

S¹dzê, ¿e przez Andrzeja
£apickiego przemawia pewna
gorycz, nie zgadzam siê z tak
pesymistyczn¹ ocena sytuacji.
To nie jest koniec teatru, tylko
zmiana konwencji. Je¿eli propo-
nuje siê coœ ciekawego, opar-

dokoñczenie na str. 12
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METART rok  za³o¿enia 1976

PRODUCENT SPRZÊTU OŒWIETLENIOWEGO
wed³ug projektów w³asnych i zleceniodawcy

zajmujemy siê równie¿

projektowaniem i wykonawstwem instalacji

elektrycznych  oraz wystrojem wnêtrz

ul. Wileñska 13 lok.43

tel. 619-62-77,  fax 618-71-68

tel. kom. 0691-325-912

Sklep Firmowy na Targowisku

przy „Uniwersamie”

ul. Grochowska pawilon 88A

HURT - DETAL

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

Bogumi³a 0507-257-824, Jagoda 0603-910-246
Pawe³ 0609-490-949, Piotr 0504-008-424

oraz biura og³oszeñ:
„Wies³aw” ul. Porajów róg Antalla tel./fax 670-33-33,
„Marcin” ul. Œwiatowida róg Æmielowskiej paw. VIA,
tel. 676-54-37, 0606-969-280;

nastêpna gazeta 12 stycznia
od 24 grudnia do 3 stycznia redakcja bêdzie nieczynna.

W tym czasie mo¿na do redakcji wys³aæ e-maila, nagraæ siê
na automatyczn¹ sekretarkê lub wys³aæ faks.

    Redaktor naczelny Ewa Tucholska, zastêpca naczelnego Ja-
goda Pilipczuk. Wydaje AWR. Sk³ad, monta¿ elektroniczny, ska-
nowanie, zdjêcia i obróbka Pawe³ Mechowski. Druk ODDI Poland
spó³ka z o.o. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian tytu-
³ów, adiustacji i skrótów w tekstach. Materia³ów nie zamówionych
nie zwracamy.  Materia³y p³atne oznaczone s¹ znakiem   lub
TS. Za treœæ reklam, og³oszeñ i tekstów sponsorowanych nie od-
powiadamy.

Redakcja:  03-708 Warszawa, ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lok.
2  tel./faks 618-00-80,  618-24-38   poniedzia³ek w godz. 14-18 od
wtorku  do pi¹tku w godz. 10-14

 e-mail dla tekstów -  ngp@zigzag.pl
 dla reklam  i zdjêæ nowapraska@zigzag.pl
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rozdajemy prezenty
Czytelnicy, którzy przyjd¹ do redakcji

22 i 23 grudnia w godz. 10-14

otrzymaj¹ w prezencie p³ytê

z kolêdami nagran¹ przez AVETKI

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

APARATY S£UCHOWE

Firma „FONEM”

♦♦♦♦♦      bezp³atne badanie s³uchu

♦♦♦♦♦      zakup i serwis aparatów s³uchowych

♦♦♦♦♦      indywidualne wk³adki do uszu
♦♦♦♦♦      baterie i œrodki pielêgnacyjne

♦♦♦♦♦  sprzeda¿ na raty
♦♦♦♦♦  refundacja NFZ

ZAPRASZAMY

Poradnia Rodzinna
Centrum Diagnostyczno-Specjalistyczne

ul. D¹browszczaków 5A

618-88-84
poniedzia³ek, wtorek , œroda w godz. 8-16

czwartki, pi¹tki w godz. 8.30-16.30

tel. 618-88-84

Do 12 stycznia w Domu Kultury „Zacisze” przy ul. Blo-
kowej mo¿na ogl¹daæ wystawê malarstwa Ewy Teresy Le-
dziñskiej, zatytu³owan¹ „Portrety”. Ich autorka jest z za-
wodu ekonomistk¹. Do malowania zachêci³ j¹ ojciec, ama-
torsko uprawiaj¹cy tê sztukê.

Od czterech lat pani Ewa zwi¹zana jest z pracowni¹ ry-
sunku i malarstwa w DK „ Zacisze”, prowadzon¹ przez Bo-
gus³awê O³owsk¹. „Bogusia jest przede wszystkim nasz¹
przyjació³k¹. Poza tym ma w sobie dar, który pozwala czer-
paæ wspania³¹, pozytywn¹ energiê. Ona nas uczy; raczej
inspiruje ni¿ pokazuje, jak nale¿y cos robiæ; poprawia, ale
nie narzuca” – mówi Ewa Ledziñska – Malujê od  czterech
lat, portrety – od dwóch lat. Pierwszy namalowa³am bar-
dziej sercem ni¿ pêdzlem. By³ to portret mojej córki... Pra-
cownia i ludzie, którzy tu przychodz¹, inspiruj¹ mnie do
tego, co malujê w zaciszu domowym na Grochowie. Moja
pracownia mieœci siê w kuchni. Obecnie malarstwo jest tre-
œci¹ mojego ¿ycia, lekarstwem na smutek, radoœci¹ i spe-
³nieniem.

Wiêkszoœæ prezentowanych obrazów to kopie portretów
malowanych przez Rubensa, Murilla, Rembrandta i innych
mistrzów. S¹ tak¿e portrety osób z rodziny i przyjació³, m.in.
Ma³gosi, Dorotki, pani Anny.

Portrety

W tym roku obchodzimy XV
rocznicê uchwalenia Konwen-
cji o Prawach Dziecka. Ten
wa¿ny dla najm³odszych akt
prawny zosta³ podpisany w
1989 roku. (Polska ratyfikowa-
³a konwencjê w 1991 roku.)

Z tej okazji Polski Komitet
Narodowy UNICEF og³osi³
konkurs pt. „Mam prawo
do....”. Celem konkursu by³o
umo¿liwienie dzieciom przed-
stawienia w³asnego stanowi-
ska w sprawach, które ich do-
tycz¹ oraz rozpropagowanie
tematu praw dziecka i ich
przestrzegania. Niektórzy
uczniowie SP nr 52  postano-
wili spróbowaæ swoich si³ w
tym konkursie.

Najbardziej podoba³a siê
praca Biserki Lazarewiæ, któ-
ra zdoby³a wyró¿nienie. Bisia
napisa³a bardzo ³adny , doj-
rza³y wiersz  pt. „Mam prawo”
Poniewa¿ znalaz³a siê w fina-
le konkursu, zosta³a zapro-
szona do udzia³u w konferen-
cji „Polska dla Dzieci” zorga-
nizowanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu”,
jako jedna z reprezentantek
dzieci.  Tam odczyta³a swój
wiersz, który zosta³ przyjêty z
du¿ym uznaniem.

Mam nadziejê, ¿e spodoba
siê tak¿e czytelnikom Nowej
Gazety Praskiej:
Mam prawo

Ryby i dzieci g³osu nie maj¹
Tak siê do nas czêsto
zwracaj¹
M¹drzejsi/ Pewniejsi/
Wynioœli/ Doroœli
Ja, dziecko, mam jednak
soje prawa
I nie jest to ¿adna zabawa
Œmieszna/ Pocieszna/
Dzieciêca/ Szczeniêca
Jestem cz³owiekiem, ma³ym,
to fakt
Ale te¿ mam za sob¹ akt
Obrony/ Og³oszony/
Podpisany/Uznany

Polska dla dzieci
Konwencja Praw Dziecka,
moich praw
Która broni ma³ych wielkich
spraw
Mi³oœci/ Radoœci/
Edukacji/ Racji
S¹ tacy, co dbaj¹ o mój los
Dla nich ja mam g³os
Zapewniony/ Potwierdzony/
Donoœny/ G³oœny
Wo³am wiêc szanujcie
prawa dzieci
Niech ta myœl wszystkim
œwieci
¯e ju¿ nied³ugo to my
Na czele œwiata staniemy
Bêdziemy pracowaæ
Porz¹dku pilnowaæ/
Decydowaæ

W czasie konferencji prze-
mawia³a tak¿e Kasia Bo-
dzioch, która równie¿ uczest-
niczy³a w konkursie zorgani-
zowanym przez UNICEF.

 Przedstawi³a swoje odczu-
cia dotycz¹ce przestrzegania
praw dziecka w jej rodzinie i
w szkole oraz na terenie Pol-
ski. W swojej wypowiedzi
stwierdzi³a, i¿ w domu i w
szkole czuje siê bezpiecznie,
lecz zdaje sobie sprawê, ¿e w
bardzo wielu miejscach na-
szego kraju prawa dzieci s¹
nie zawsze przestrzegane.
Zaapelowa³a do zebranych o
to, aby starali siê zapewniæ
dzieciom poczucie bezpie-
czeñstwa i traktowali ich pro-
blemy z nale¿yt¹ uwag¹.

Agnieszka Ga³ach

MAGIEL PRASUJ¥CY

I NA ZIMNO
pranie bielizny,  firan,

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

PRALNIA  CHEMICZNA

plac Hallera 9

tel. 618-96-52

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

Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw ojczyznê mi³¹

W dobrych radach, w dobrym bycie - wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹.

Dom nasz i majêtnoœæ ca³¹, i wszystkie wioski z miastami.

A S³owo cia³em siê sta³o i mieszka³o miêdzy nami

Jest taka noc, na któr¹ siê czeka
to noc wyj¹tkowa, jedyna, niepowtarzalna

noc Bo¿ego Narodzenia.

Jest taki wieczór, kiedy gasn¹ spory
i znika nienawiœæ.

Wieczór gdy ³amiemy siê op³atkiem,

sk³adamy sobie ¿yczenia.

Czytelnikom Nowej Gazety Praskiej
 obfitoœci ³ask od Dzieci¹tka Jezus

¿yczy
zespó³ redakcji Nowej Gazety Praskiej

Co to jest?
Pierwsza osoba,

która prawid³owo

odpowie

na to pytanie,

otrzyma od naszej
redakcji ksi¹¿kê

Realizujemy indywidualne
zamówienia z zakresu akwa-
rystyki s³odkowodnej, pe³ny
serwis akwarystyczny, akwa-
ria w dowolnym wymiarze.

Dowóz akwarii gratis

Mo¿liwoœæ dowozu równie¿
karmy dla psów i kotów w
workach 15 kg.

SKLEPY ZOOLOGICZNE

AKWARYSTYKA

S£ODKOWODNA

SPECJALIZACJA - PALETKI
KARMA

DLA ZWIERZ¥T

ul.Mickiewicza 23     839-03-70

ul.Radzymiñska 153  679-19-00

telefon dy¿urny   0601-38-48-58

zapraszamy:

pn.-pt. 11-19 sob. 11-16

www.diskus-zoo.com.pl

diskus-zoo@diskus-zoo.com.pl

SUPER CENY, RABATY!!!

DISKUS ZOO

Radosnych, rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyœlnoœci
w 2005 Roku
wszystkim mieszkañcom
¿yczy

Socjaldemokracja Polska
Dzielnicy Bia³o³êka,
Praga Pó³noc,
Targówek
m. st. Warszawy
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KP Warszawa Targówek

ADM Bródno Podgrodzie

ul. Rzepichy 1

poniedzia³ki 16-18,

wtorki 11-13,

czwartki 16-19

przyjmuj¹ dzielnicowi:

st. post. Piotr Bêdkowski,

asp. Robert Furmañczyk,

st. post. Krzysztof Moleszak

st. post. Leszek Kwintal

m³. asp. Pawe³ Koliñski

st. post. Jaros³aw Szamañski

st. sier¿. Robert Salkiewicz

sier¿. szt. Jerzy Orzepowski

post. Artur R¹czkowski

st. sier¿. Piotr Krawczyk

post. Bart³omiej Goral

st. post. Jacek Sekutowicz

Osiedle Zielone Zacisze

ul. Wincentego 110
w budynku administracji

we wtorki 16-18,

w czwartki 11-13

przyjmuj¹ dzielnicowi:

st. post. Wies³aw Hagiemajer

st. sier¿. Krzysztof Kopczyk

post. Piotr Przygoda

sier¿. Henryk D¹bek

post. Dariusz Michalak

post. Dariusz Adamek

st. sier¿. S³awomir Kasztelan

sier¿. Szt. Sylwester Stêpieñ

ul. Majowa 5

pomieszczenia

 dawnej œwietlicy

socjoterapeutycznej

wtorki 11-13,

czwartki 16-18

przyjmuj¹ dzielnicowi:

st. sier¿. Jaros³aw Zawadzki

st. post. Mariusz Smater

sier¿. Jacek Boguszewski

sier¿. Micha³ Wójcicki

st. post. Katarzyna Baku³a

st. post. Bogus³aw Wolf

Uwaga:

Przed przyjœciem do punktu
konsultacyjnego upewnij siê
telefonicznie, czy Twój dziel-
nicowy tego dnia przyjmuje!

Poznaj swojego dzielnicowego
wytnij i zachowaj

  Dzielnicowi KP W-wa Targówek - rewir 3

VI KRP

Z pracy policji
30 listopada po raz kolej-

ny pani Barbara B. lat 37
zosta³a zatrzymana za stoso-
wanie przemocy psychicznej
i fizycznej w stosunku do
swoich rodziców i 14-letnie-
go syna. Nale¿y przy tym do-
daæ, ¿e ojciec pani Barbary
jest inwalid¹, porusza siê o
kulach i jest po przebytych
dwóch zawa³ach serca. Tra-
gedia rodzinna rozgrywa siê
przy ul. Targowej. Ju¿ na po-
cz¹tku roku 2003 sprawa o
przemoc w rodzinie stosowa-
n¹ przez Barbarê B. zosta³a
skierowana z aktem oskar¿e-
nia do s¹du. Pomimo tocz¹-
cego siê postêpowania w s¹-
dzie nadal by³a zatrzymywa-
na za stosowanie przemocy
fizycznej i psychicznej wobec
cz³onków rodziny. Nale¿y do-
daæ, i¿ pani Barbara do dzia-
³añ przemocowych ustawicz-
nie wzmacnia siê alkoholem,
o czym œwiadcz¹ wielokrot-
ne pobyty w Izbie WytrzeŸ-
wieñ. 2 grudnia S¹d Rejono-
wy dla Warszawy Pragi zasto-
sowa³ œrodek zapobiegawczy
w postaci trzech miesiêcy
aresztu œledczego. Za stoso-
wanie przemocy fizycznej i
psychicznej grozi jej kara po-
zbawienia wolnoœci do 5 lat.

1 grudnia po pó³nocy po-
licjanci s³u¿by patrolowo- in-

Zgodnie z wczeœniejszymi
zapowiedziami, kontynuujemy
publikacje dotycz¹ce realizacji
programu prewencyjnego
“Bezpieczne Osiedle”, realizo-
wanego na terenie Targówka,
przez grupy osiedlowe z³o¿one
z przedstawicieli mieszkañców,
policji, stra¿y miejskiej i dele-
gatury Biura Bezpieczeñstwa i
Zarz¹dzania Kryzysowego.

Po poprzednich artyku³ach
wp³ynê³o ju¿ kilka informacji od
Czytelników, ze wskazaniami
miejsc szczególnie niebez-
piecznych. Wszystkie zosta³y
przekazane do odpowiednich
s³u¿b. W ci¹gu 10 miesiêcy
wp³ynê³o ju¿ 220 spraw. Naj-
wiêcej, bo 80, dotyczy³o infor-
macji o dzia³alnoœci blokersów,
alkoholowych biesiadach na
klatkach schodowych i w rejo-
nach bloków, dewastacji mie-
nia, zak³ócania ciszy nocnej i
porz¹dku publicznego. Sporo
te¿ by³o wskazañ na temat blo-
kowania dróg po¿arowych (39
informacji) i poprawy stanu in-
frastruktury (26 informacji). Nie
brakowa³o te¿ spraw o charak-
terze kryminalnym. Policja
wzbogaci³a siê tym sposobem
o 29 informacji na temat np. de-
alerów narkotyków.

W listopadzie zorganizowa-
no spotkania z 34 grupami osie-
dlowymi. W ocenie koordyna-
torów programu to niewiele, al-

BEZPIECZNE OSIEDLE
bowiem zaplanowano a¿ 72
takie spotkania. Niestety, wiêk-
szoœæ wspólnot mieszkañców,
pomimo wystosowanych za-
proszeñ, nie przys³a³a swoich
przedstawicieli.

Wszelkich informacji o pro-
gramie i terminach spotkañ
mo¿na zasiêgn¹æ pod nr tele-
fonu 675-24-69 i chyba warto,
bo czasem drobne, ale dokucz-
liwe sprawy udaje siê sprawnie
rozwi¹zaæ. Mieszkañcy Boliva-
ra nied³ugo cieszyli siê z piêk-
nie wykonanego chodnika, po-
niewa¿ zosta³ uszkodzony
przez œmieciarkê. W ci¹gu kil-
ku nocy b³yskawicznie zaczê³y
znikaæ poluzowane kostki i
dziura ros³a w zastraszaj¹cym
tempie. Zg³oszenie zosta³o zre-
alizowane niemal natychmiast
i chodnik zosta³ naprawiony. Z
klatek schodowych zniknê³y te¿
grupy ha³aœliwej m³odzie¿y. W
okolicach “Biedronki”, przy £a-
biszyñkiej i £ojewskiej, klienci
nie s¹ ju¿ zaczepiani przez “de-
gustatorów” taniego wina. Po-
licja i stra¿ miejska zajê³y siê
te¿ chuliganami w rejonie Rem-
bieliñskiej 15 i 17. Tu z dodat-
kow¹ inicjatyw¹ wyst¹pili sami
mieszkañcy, organizuj¹c spo-
tkanie z dzielnicowym i stra¿-
nikiem miejskim. Byæ mo¿e
odetchn¹ te¿ mieszkañcy Z³o-
topolskiej 11, nêkani przez m³o-
docianych klientów pobliskiego

sklepu, poniewa¿ okolica zo-
sta³a wziêta pod lupê patroli,
podobnie jak w rejonie £ojew-
skiej 16, Krasnobrodzkiej 19a ,
Kondratowicza 41 czy Krasi-
czyñskiej 2.

W wielu klatkach schodo-
wych pojawi³y siê ulotki promu-
j¹ce program i wskazuj¹ce na
mo¿liwoœci zg³aszania proble-
mów. Ta akcja ulotkowa ju¿
przynosi efekty w postaci
zwiêkszenia liczby zg³oszeñ.
Po sygnale mieszkañców Asz-
kenazego 11, dzielnicowy ostro
zabra³ siê za okupuj¹cych klat-
ki schodowe blokersów. Z ka¿-
dym przeprowadzi³ rozmowê
ostrzegawcz¹, a jeœli to nie po-
mo¿e, posypi¹ siê mandaty i
wnioski o ukaranie do s¹du
grodzkiego. Zadbano te¿ o
nowe boisko przy Kuflewskiej
2, gdzie czêœciej zagl¹daj¹ pa-
trole. W rejonie ul. H. Junkie-
wicz nadzór sprawuj¹ nie tylko
mundurowi, ale równie¿ funk-
cjonariusze po cywilnemu po
ostatnich napadach na kobiety
i serii w³amañ do samochodów.

Niejako przy okazji, przepro-
wadzono na terenie dzielnicy
ankietê oceniaj¹c¹ pracê dziel-
nicowych. Okazuje siê, ¿e bli-
sko 49% mieszkañców Targów-
ka zna swojego dzielnicowego,
a zdecydowana wiêkszoœæ
ocenia jego pracê pozytywnie.
Mieszkañcy w wielu wypowie-

koñcówki serii, towary
z likwidowanych firm

i sklepów odzie¿owych
i przemys³owych, urzêdów

skarbowych i celnych

Targowa 1

 wejœcie od Zamoyskiego

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

tel. 618-64-19

DOSTAWY 2 X W TYGODNIU

wysoka jakoœæ - niska cena

Czy mo¿na to pogodziæ?

w sklepie OKAZJA

tak!

�

terwencyjnej KRP Warszawa
VI podczas wykonywania
obowi¹zków s³u¿bowych do-
konali zatrzymania, na gor¹-
cym uczynku, u zbiegu ulic
£om¿yñskiej i £ochowskiej
Adama W. lat 39, który kra-
d³ kostkê brukow¹ nale¿¹c¹
do Zak³adu Brukarskiego ³a-
duj¹c j¹ na samochód jako
swoj¹ w³asnoœæ. W trakcie
rozpytywania Adam W. poda-
wa³ na tyle niespójne fakty,
¿e zosta³ zatrzymany i dowie-
ziony do KRP Warszawa VI
celem przeprowadzenia czyn-
noœci wyjaœniaj¹cych. Pod-
czas sk³adania swojej wersji
wydarzeñ przyzna³ siê do
kradzie¿y, nie chcia³ jednak
udzielaæ ¿adnych dodatko-
wych informacji. Sprawa po
zakoñczeniu wszystkich
czynnoœci procesowych zo-
stanie skierowana do S¹du
Rejonowego dla Warszawy
Pragi. Nale¿y przy tym dodaæ
i¿ Adam W. nie uznaje takich
wartoœci jak solidarnoœæ za-
wodowa, poniewa¿ sam jest
w³aœcicielem firmy budowla-
nej. Czyn ten jest zagro¿ony
kar¹ do 5 lat pozbawienia
wolnoœci.

E. Parzych

dziach podkreœlaj¹, ¿e ¿yczyli-
by  sobie czêœciej spotykaæ siê
z dzielnicowym na spotkaniach
organizowanych wprost w klat-
kach schodowych. Kiedyœ taka
forma kontaktów z mieszkañca-
mi, wprowadzona wraz z pro-
gramem “Bezpieczny S¹siad”,
doskonale siê sprawdza³a,
wiêc mo¿e warto wróciæ do tych
rozwi¹zañ?                      WM
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mini og³oszenia
NAUKA

A. nauczycielka matematyki
udziela korepetycji 889-73-54,
0606-724-885
ANGIELSKI nauka, matura 0609-
631-186
JÊZYK polski, nauczycielka z do-
œwiadczeniem 322-60-32, 0691-
082-071
LEKCJE muzyki (dojazd) tel. 614-
28-11;  0695-756-832
MATEMATYKA 20z³/h tel. 0880-
461-808

MATEMATYKA, chemia 839-32-
07, 0698-414-705
MATEMATYKA studentka UW
888-720-156

ZDROWIE I URODA
APARATY s³uchowe nowocze-
sne, przystêpne ceny. Targowa
71/10 w podwórzu obok poczty.
618-83-60, 670-29-26, 0602-105-
672.
MEDICA - USG, narkoza, stoma-
tolog, kardiolog, gastrolog, gine-
kolog, laryngolog, chirurg, ortope-
da, dermatolog - wenerolog (krio-
terapia), urolog (stulejki, wêdzide-
³ka) psychiatra - akupunktura, in-
ternista - badania profilaktyczne,
wizyty domowe, bioenergotera-
peuta. Panieñska 4,  tel. 619-52-
31
MEDICA - lekarze wszystkich spe-
cjalnoœci, analizy - pe³ny zakres,
RTG, USG, EKG, audiometria,
szczepienie przeciwko grypie.
Nowoczesna diagnostyka kompu-
terowa ca³ego organizmu - OBE-
RON ul. Z¹bkowska 44 tel.619-40-
23, 619-26-14
SPRZÊT rehabilitacyjno-medycz-
ny, materace ortopedyczne Tar-
gowa 59, tel./fax 818-77-68 (raty)
ZDROWO zeszczupleæ z diet¹
Cambridge 619-74-93, 0503-539-
220

US£UGI
ANTENY, domofony, elektroin-
stalacje 497-51-66, 0503-719-
178

ANTENY telewizyjne, satelitarne,
radiowe równie¿ naprawy, solid-
nie, gwarancja tel. 665-04-89 lub
0601-867-980
CATERING, wesela, obiady fir-
mowe na telefon 818-99-29
CEROWANIE artystyczne, po-
prawki krawieckie i dziewiarskie,
overlock, wszywanie suwaków ul.
Targowa 59/42 w podwórzu,
0501-821-811
CZYSZCZÊ, piorê dywany, mycie
okien i ¿aluzji 670-08-56, 0605-
726-258
DEZYNSEKCJA -  odrobaczamy
skutecznie -  642 96 16
GLAZURNIK, hydraulik 0506-
091-379, 614-49-34

INSTALACJE elektryczne projek-
towanie nadzór i wykonawstwo
811-81-29, 0508-160-907
KAZUS II S.C. -ekspresowe do-
rabianie kluczy -immobilizery ko-
dowanie -monta¿ zamków -awa-
ryjne otwieranie zamków -piecz¹t-
ki w 1 godz. -ostrzenie, baterie,
zamki, k³ódki. Ul. Targowa 71A
lok.11, tel. 618-31-21, kom.
0506-179-661

KRAWIECKIE, kuœnierskie  679-
30-64

KRAWIECKIE poprawki pasa¿
handlowy Tarchomin ul. Œwiato-
wida 49 pawilon 33
MONTA  ̄wi¹zañ do nart - ostrze-
nie sport servis Targówek 678-82-
89
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 0508-081-808
NAPRAWA telewizorów, by³y
serwis fabryczny  Elemis, tel.
818-82-67 ul. Namys³owska 12

NAPRAWA pralek, lodówek:
Ardo, Polar, Whirlpool, Indesit,
Candy  Rachunki. 614-83-83,
0609-025-469 Oryginalne czêœci
NAPRAWA pralek. Rachunki.
Bia³o³êka 676-52-25

NAPRAWA pralek automatycz-
nych  670-31-87

NAPRAWA pralek, lodówek,
zmywarek, tanio, solidnie 679-
00-57, 0501-587-257

NAPRAWA  pralek i sprzêtu AGD
614-61-86, 0604-175-983
NAPRAWA sprzêtu RTV, VIDEO,
CD firm Philips, Sony, Daewoo
i innych. Gwarancja. Tarchomin,
ul. Szczêœliwa 2 w godz. 12.00-
15.30, 17.00-21.00 tel. 614-97-57
NAPRAWA telewizorów, monito-
rów 0604-972-969, 311-07-54
PRALNIA dywanów 10 z³/m2 ul.
Zwyciêzców 55 tel. 617-73-81 od
10-18
PRANIE dywanów i wyk³adzin
0602-34-08-98
PRANIE ekologicznie Karcherem
dywanów, wyk³adzin, tapicerki,
materacy. Dojazd gratis 619-40-
13, 0502-928-147
PRANIE  pierza i puchu (podusz-
ki, jaœki), szycie ko³der ul. Kono-
packa 21, czynne 9-17 tel. 619-
10-67
PRZEWÓZ ¿ukiem 0505-034-
387
ZEGARMISTRZ - naprawa i
sprzeda¿ zegarków z gwarancj¹,
baterie do pilotów, paski i bran-
solety. Tarchomin, Szczêœliwa 2,
pon-pt. 10-19, sobota 10-16.
ZESPÓ£ muzyczny „Ulares” za-
bawy, wesela, itp. 0501-219-197

T£UMACZENIA
AG-RAM t³umaczenia angielski,
francuski, niemiecki, rosyjski i
inne  619-95-86
HISZPAÑSKI, przysiêgle, Odkry-
ta 0601-569-710

INNE
KANTOR - lombard, natychmia-
stowe po¿yczki  pod zastaw - z³o-
to, elektronika, samochód. Ko-
rzystne warunki, ul. Radzymiñska
148 przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-
48
KREDYTY: gotówkowe, hipotecz-
ne, gospodarcze, samochodowe,
leasing. Domy z bali ul. Miñska
69 pokój 41, tel. 870-27-83, 0501-
550-975
WYPO¯YCZALNIA elektronarzê-
dzi - cykliniarki, wiertarki, szlifier-
ki, m³oty ul. Radzymiñska 148
przy Bie¿uñskiej tel. 678-81-48.
BEZINTERESOWNIE pomogê
osieroconym ma³oletnim dzie-
ciom (wychowywanym przez
dziadków, babcie, ciocie) kon-
takt telefoniczny rano w godz.
8-9.30,  wieczorem 20-22 0601-
667-161

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

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

SPRZEDAM
DREWNO kominkowe brzoza,
d¹b 0505-034-387

Urz¹d m.st. Warszawy  dla Dzielnicy Bia³o³êka

ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa

OG£ASZA PISEMNY KONKURS

OFERT  NA NAJEM LOKALU

na okres 3 lat

w obiekcie przy ul. Milenijnej 2 o powierzchni 35,9 m2 z

przeznaczeniem na dzia³alnoœæ handlowo -us³ugow¹.

Stawka wywo³awcza czynszu najmu wynosi: 18,52 z³ (brut-
to) w stosunku miesiêcznym / m2. Zmiana wysokoœci stawki

czynszu o wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsump-
cyjnych og³oszonych przez GUS, odbywaæ siê bêdzie raz
w roku w m-cu lutym.

Oferty w zapieczêtowanych kopertach z napisem: „Kon-
kurs ofert -najem pomieszczeñ (Milenijna)”, nale¿y sk³a-
daæ do dnia 18.01.2005 r. do godziny 10 w siedzibie Urzê-

du m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Mo-
dliñskiej 197 w pokoju nr 114 (I p.).

Oferty z³o¿one po tym terminie zostan¹ zwrócone bez

otwierania.

Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie Urzêdu m. st. Warsza-
wy dla Dzielnicy Bia³o³êka przy ul. Modliñskiej 197 w po-

koju nr 121 (I p.) w dniu 18.01.2005 r. o godzinie 10.30.

Otwarcie ofert jest jawne.

Organizator zastrzega sobie prawo zamkniêcia konkursu

ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Oferent staj¹cy do konkursu ofert, ma obowi¹zek po-
braæ w Urzêdzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy Bia³o-

³êka przy ul. Modliñskiej 197, pok. 114 (w godz. pracy
Urzêdu) INFORMATOR KONKURSOWY zawieraj¹cy in-
formacje o warunkach konkursowych oraz sposobie

przygotowania oferty.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. –Kodeks postêpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dziel-
nicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 04.11.2004r. w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budo-
wê przewodu wodoci¹gowego w ulicy £¹kowej w War-
szawie Dzielnicy Bia³o³êka

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa, tel.: +22/5103192.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. –Kodeks postêpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dziel-
nicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 08.11.2004r. w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na bu-
dowê przewodu wodoci¹gowego – etap I w ulicy Boczañ-

skiej w Warszawie Dzielnicy Bia³o³êka

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa, tel.: +22/5103192.

ZAWIADOMIENIE

o wszczêciu postêpowania
Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art.10 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. –Kodeks postêpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Prezydent m.st. Warszawy

zawiadamia
¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzê-
du m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne na wniosek Miasta Sto³ecz-
nego Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza Dziel-
nicy Bia³o³êka z³o¿ony w dniu 25.11.2004r. w sprawie zatwier-
dzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na bu-
dowê oœwietlenia ulicy Aluzyjnej odcinek ul. Modliñska -

600 m w kierunku zachodnim w Warszawie Dzielnicy Bia-

³o³êka

pouczenie
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo zapoznania siê z ak-
tami sprawy oraz zg³aszania wniosków i zastrze¿eñ w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w
Delegaturze Biura Naczelnego Architekta Miasta Urzêdu m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³êka,
ul. Modliñska 197,03-122 Warszawa, tel.: +22/5103192.

NOTARIALNIE du¿y gara¿ muro-
wany ul. Wo³omiñska 0603-616-
682
SPRZEDAM ford fiesta 1,4

benz. (1994 r.) na bia³ych ta-

blicach i   daihatsu charade
1,3 automat (1989) zarejestro-

wany w Polsce  tel. 0602-291-
793

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

Nie jestem rodowitym pra¿a-
ninem, jednak na Pragê II za-
meldowa³em siê w lutym 1957
roku pod adresem ul. Projekto-
wana blok 18 – dziœ ul. Namy-
s³owska. Wydaje mi siê, ¿e ten
sta¿ (47 lat) upowa¿nia mnie do
wyra¿enia swojego zdania do-
tycz¹cego ró¿nych zdarzeñ i
zamierzeñ, jakie by³y i s¹ reali-
zowane w najbli¿szej okolicy
mego miejsca zamieszkania.

Z perspektywy czasu
Nasz¹ dzielnicê – co do wiel-

koœci – mo¿na porównaæ do du-
¿ego miasta powiatowego. W
trakcie jej budowy i rozwoju po-
wsta³a wspania³a sieæ handlo-
wa, us³ugowa i socjalna. Istnia-
³y ¿³obki, przedszkola, szko³y
podstawowe i œrednie. By³y
kina, hotel, bar mleczny, jad³o-
dajnia, ksiêgarnia oraz stacja
(oddzia³) pogotowia ratunkowe-
go.

W rozwoju, poza w³adzami
dzielnicy, mia³y swój udzia³ ta-
kie zak³ady jak Fabryka Samo-
chodów Osobowych, Polfa i
inne mniejsze, inwestuj¹ce w
budownictwo mieszkaniowe i
infrastrukturê. A ponad to  mie-
liœmy wzglêdny spokój i wiêcej
czystego jêzyka polskiego na
ulicach.

Od kilku lat zauwa¿am re-
gres. Co jest jego przyczyn¹?
Ekonomia czy brak wyobraŸni?
Mo¿e ktoœ wyjaœni!

Mo¿e nie chronologicznie,
ale to s¹ stwierdzone fakty, to
siê sta³o: zlikwidowano jad³o-
dajniê (ul. Brechta), jedyny
sklep rybny (ul. Szymanowskie-
go), sklep “farby-lakiery” (ul.
Szymanowskiego), zlikwidowa-
no bar mleczny oraz zespó³
sklepów p.n. “Delikatesy”, (pl.
Hallera d. Leñskiego), dwa kina
(ul. Skoczylasa). A ostatnim “za-
biegiem” by³a likwidacja oddzia-
³u pogotowia ratunkowego (ul.
Skoczylasa róg Brechta) i jedy-
nej ksiêgarni (na pl. Hallera).

To tylko niektóre “poci¹gniê-
cia” reorganizacyjne w dzielni-
cy, które niew¹tpliwie utrudnia-
j¹ ¿ycie nie m³odej ju¿ spo³ecz-
noœci naszej dzielnicy, pomija-
j¹c fakt, ¿e sporo osób straci³o
pracê.

Mo¿na by³oby o tym wszyst-
kim nie pisaæ, ale jak na ironiê
mamy tak¿e (wraz z uprzednio
istniej¹cymi): siedmiu fryzjerów,
siedem aptek, oraz ca³¹ gamê
banków ró¿nego kalibru. Mamy
te¿ Urz¹d Skarbowy (ul. D¹-
browszczaków), ale nie dla na-

szej dzielnicy. Nasz urz¹d prze-
niesiono na Grochów. Zaszczy-
ci³a nas swoj¹ obecnoœci¹ “cen-
trala” Stra¿y Miejskiej, której
radiowozy najczêœciej blokuj¹
jezdniê na pl. Hallera.

Mamy te¿ gie³dê “Namys³ow-
ska-Baseny”. Niedawno rekul-
tywowane trawniki w jej pobli¿u
lada dzieñ bêd¹ dok³adnie
zniszczone – wje¿d¿aj¹ na nie
mniej lub bardziej kulturalni
uczestnicy gie³dy. Mo¿na ¿y-
czyæ sobie, by przyby³ w okoli-
ce gie³dy patrol z pl. Hallera
(niekoniecznie radiowozem) i
zrobi³ trochê porz¹dku (na pew-
no zebra³by sporo mandatów).

Ostatnio wymienia siê na-
wierzchniê chodników, choæ nie
wiem czy to faktyczna potrze-
ba, czy moda. Moim zdaniem –
najpierw powinno siê wymie-
niaæ tam gdzie jest najwiêcej
dziur, np. przed oœrodkiem
zdrowia na pl. Hallera. Wiele
osób skrêci³o tam nogi. Mo¿e
ktoœ skalkulowa³, ¿e st¹d najbli-
¿ej do lekarza!

Tak siê nape³ni³ mój “kielich
goryczy”. Proszê wybaczyæ!

Przy tym nie mo¿na pomin¹æ
czy przemilczeæ wielu dobrych
i rozs¹dnych, zas³uguj¹cych na
uznanie, przedsiêwziêæ. Zali-
czyæ do nich nale¿y: postawie-
nie monumentu upamiêtniaj¹-
cego tragediê osób przetrzymy-
wanych w wiêzieniu na ul. Na-
mys³owskiej, zbudowanie i or-
ganizacjê oœrodka – przychod-
ni zdrowia na pl. Hallera, zbu-
dowanie Ÿród³a wody oligoceñ-
skiej, powstanie Dzielnicowego
Oœrodka Rekreacji i Wypoczyn-
ku (ul. Szanajcy), domu kultury
“Praga” na ul. D¹browszczaków
i wiele innych. Za to nale¿y siê
podziêkowanie tym wszystkim,
którzy do tego siê przyczynili.
Niech ¿yj¹ d³ugo i zdrowo.

“Praga da siê lubiæ” – byleby
nie tylko od œwiêta!

Pozdrawiam  pra¿an i redak-
cjê.

Józef Szewczyk

P R O T E Z Y

D EN T Y S T Y C Z N E

naprawa - ekspres
PRACOWNIA

PROTETYCZNA

Tarchomin II

ul. Atutowa 3

poniedzia³ek, œroda, pi¹tek
w  godz. 16-20

wtorek, czwartek w godz. 9-11

tel. 614-80-68
SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
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Zofia Szlenkierówna by³a jed-
n¹ z za³o¿ycielek Szpitala Ko-
lejowego przy ul. Brzeskiej. Od
25 lat jej imiê nosi Klub Hono-
rowych Dawców Krwi PCK przy
Centrali PKP , obecnie Polskie
Linie Kolejowe SA. Za³o¿yciel-
k¹ i prezesem klubu by³a pielê-
gniarka Zofia Wawerska. Po
z³o¿eniu przez ni¹ rezygnacji
wybrano nowy zarz¹d. Preze-
sem zosta³ Jan Baczewski, któ-
ry tê funkcjê pe³ni do dziœ.

Od pocz¹tku istnienia klub
zarejestrowa³ 699  cz³onków, w
tym 41 kobiet; teraz liczy 170
osób, w tym 14 kobiet. Cz³on-
kowie klubu oddali ³¹cznie 4190
litrów krwi. Najwiêkszym dorob-
kiem mo¿e poszczyciæ siê Woj-
ciech Zdunek - 60,500 l odda-
nej krwi. Na tej chlubnej liœcie
zapisali siê tak¿e m.in.: Marek
Kwiek (54,690 l), Jerzy Napiór-
kowski (50,450 l), Jerzy Byczuk
(49,800 l), Jan Baczewski
(48,330 l), Leszek Gruszczyñ-
ski (47,300 l). Mimo amputowa-
nej nogi i zagro¿enia drugiej -
dzia³alnoœæ kontynuuje Wie-
s³aw Chodkowski, który odda³
ju¿ ponad 17 l krwi. Taki doro-
bek ma te¿ Jolanta Grabska,
która przed 17 laty po raz pierw-
szy wziê³a udzia³ w akcji krwio-
dawstwa dla kole¿anki potrze-
buj¹cej tego najcenniejszego
leku. Odt¹d czyni to regularnie.
„Krew jest darem ¿ycia. Wielu
ludzi chcia³oby, ale nie mo¿e
oddaæ krwi ze wzglêdu na stan
zdrowia. Ja mam satysfakcjê,
gdy potrzebna jest akurat moja
grupa krwi Rh+. Nigdy nie przy-
wi¹zywa³am wagi do tego, ja-
kie przywileje przys³uguj¹ hono-
rowym krwiodawcom. Z okazji
przyznania mi odznaczenia
mam bardzo mi³e uczucie, ¿e

Kolejarska
kropelka krwi

mogê pomóc innym ludziom.”
Za bezinteresowne, d³ugolet-

nie oddawanie krwi Jolanta
Grabska uhonorowana zosta³a
Odznak¹ Honorowy Dawca
Krwi PCK I stopnia. Z r¹k Je-
rzego Czubaka, prezesa Mazo-
wieckiego Zarz¹du Okrêgowe-
go PCK i Jana Kisiela, prezesa
Zarz¹du Rejonowego PCK
Warszawa  odznakê tê otrzyma-
li tak¿e: Janusz Bia³ek, Adam
Bojanowski, Dorota Kszczot,
Daniel Strzaliñski, Stanis³aw
Sajko, Wojciech Roman i Woj-
ciech Pytel. Dziewiêciu osobom
Zarz¹d Okrêgowy nada³ Od-
znakê Zas³u¿ony Honorowy
Dawca Krwi II stopnia, 16 oso-
bom Odznakê III stopnia.

11 grudnia, podczas uroczy-
stoœci 25-lecia klubu, wrêczono
tak¿e Odznakê Kryszta³owe
Serce: Maciejowi Bogdanowi,
Jerzemu Byczukowi i Markowi
Kwiekowi, a jedenastu osobom
honorowe Odznaki PCK. Nada-
n¹ przez ministra infrastruktury
Honorow¹ Odznakê „Zas³u¿o-
ny dla kolejnictwa” otrzyma³
Marek Motylewski. Honorowe
odznaki „Zas³u¿ony dla Klubu”
nadali kolegom z Warszawy œl¹-
scy krwiodawcy - kolejarze  i
cz³onkowie Klubu „Stra¿ak”
B³onie.

Wszystkie odznaczenia wrê-
czone zosta³y uroczyœcie, w
piêknej, odnowionej sali konfe-
rencyjnej w gmachu Centrali
PKP PLK SA przy ul. Targowej
74.

Za wspania³¹ pracê, dzia³al-
noœæ humanitarn¹ i zwi¹zek z
PCK prezes kolejarskiego klu-
bu, Jan Baczewski otrzyma³
puchar Mazowieckiego Zarz¹-
du Okrêgowego PCK, a jego
wspó³pracownicy: Wac³aw

Dziêcio³, Wojciech Zdunek, Je-
rzy Napiórkowski, Wies³aw
Chodkowski i Jerzy Byczuk -
upominki za zas³ugi dla popu-
laryzacji krwiodawstwa.

Wiele serdecznych podziêko-
wañ z okazji jubileuszu klubu
przekazali przedstawiciele brat-
nich klubów HDK, Fundacji
Bank Dawców Szpiku, Zwi¹zku
Sybiraków, Zarz¹du PKP PLK.

 Za dzielenie siê tym, co naj-
cenniejsze, dziêkowa³ wszyst-
kim ks. Zenon Surma, od 1978
roku czynny krwiodawca, krajo-
wy duszpasterz krwiodawców.
Zaprosi³ tak¿e na VIII ogólno-
polskie op³atkowe spotkanie
krwiodawców w Katedrze Polo-
wej WP 8 stycznia  2005 r. o
godz. 11.00.

 Jubileuszowa uroczystoœæ, z
koncertem, obiadem i upomin-
kami, mo¿liwa by³a dziêki ¿ycz-
liwoœci dyrektora Zak³adu PKP
PLK mgr in¿. Wies³awa Og³o-
bina i dyrektora zak³adu PKP
Energetyka mgr in¿. Waldema-
ra Liska - powiedzia³ nam Jan
Baczewski. Swej 20-letniej pra-

03-122 Warszawa ul. Modliñska 197 (Urz¹d Dzielnicy)
tel/fax  510-32-17, 0501-099-129, 0501-099-140

MJMJMJMJMJ
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
Maria Wysmu³ek-¯y³a, Jan •y³a

Wszystkim obecnym i przysz³ym Klientom
agencji ubezpieczeniowej „MARIA”

najserdeczniejsze ¿yczenia
Bo¿onarodzeniowe i Noworoczne

sk³adaj¹ M.J. ̄ y³a

cy na rzecz klubu HDK PCK
prezes nie ubiera w wielkie s³o-
wa. Od 16 lat jest te¿ przewod-
nicz¹cym Miêdzyzak³adowej
Rady Kolejarskich Klubów HDK
PCK i wiceprzewodnicz¹cym
krajowej rady tych  klubów. Z
uznaniem mówi o pracy swoich
klubowych zastêpców: Jerzego
Napiórkowskiego i Wojciecha
Zdunka. Z dum¹ pokazuje bo-
gat¹ dokumentacjê klubu, utrzy-
man¹ we wzorowym porz¹dku.

W pokoiku na VI piêtrze
budynku przy Targowej 74 co
wtorek pe³ni dy¿ury w godz.
14.30 - 17.30. Zaprasza wszyst-
kich, którzy chcieliby w³¹czyæ
siê do pomagania bliŸnim po-
przez oddawanie krwi. Nie trze-
ba byæ pracownikiem kolei, wy-
starczy zaœwiadczenie o odda-
niu krwi w jednej ze stacji krwio-
dawstwa  i 2 zdjêcia. Prezes za-
chêca tak¿e do kontaktów tele-
fonicznych pod numerem tel.
513 33 71, w czasie dy¿urów.

                                          K.

foto Marek Moczulski

ZAWIADOMIENIE

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

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

Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy
zawiadamia, ¿e w Delegaturze Biura Naczelnego Architekta

Miasta Urzêdu m. st. Warszawy w Dzielnicy Bia³o³êka zosta-
³o wszczête postêpowanie administracyjne na wniosek Mia-
sta St. Warszawy - Wydzia³ Infrastruktury dla Dzielnicy Bia³o-
³êka w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wy-
dania pozwolenia na budowê przewodu wodoci¹gowego
DN 100 mm o d³ugoœci ca 111,0 m, którego trasa przebie-
ga po dz. nr ew. 3/22 i 3/30 w ul. Twórczej na odcinku od
istniej¹cej koñcówki na wysokoœci dz. nr ew. 3/5 do wy-
sokoœci dz. nr ew. 3/25 z obrêbu 4-16-35 w Warszawie.

POUCZENIE
Zainteresowanym stronom s³u¿y prawo w terminie 14 dni

od daty publicznego og³oszenia niniejszego zawiadomienia
w prasie i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Bia³o³êka zapoznaæ siê ze spraw¹ i z³o¿yæ ewentualne wnio-
ski lub zastrze¿enia w Delegaturze Biura Naczelnego Archi-
tekta Miasta w Dzielnicy Bia³o³êka, Urz¹d Dzielnicy Bia³o³ê-
ka ul. Modliñska 197, 03-122 Warszawa, tel.: +22/51 03 192
w pokoju 305 w godzinach pracy Urzêdu.

Podsumowuj¹c dwa lata pre-
zydentury w Warszawie pana
Lecha Kaczyñskiego trzeba
zauwa¿yæ, ¿e w³aœnie jemu
uda³o siê prze³amaæ zaklêty
kr¹g kilku „niemo¿noœci”, spraw
o których du¿o siê mówi³o, ale
z którymi ¿adna poprzednia
ekipa w³odarzy stolicy nie po-
trafi³a sobie poradziæ. Chodzi
mi przede wszystkim o wybu-
dowanie tak oczekiwanego od
wielu dziesiêcioleci Muzeum
Powstania Warszawskiego –
proszê pamiêtaæ, ¿e pobito tu-
taj wszelkie rekordy czasu
utworzenia tak wielkiej inwesty-
cji.

 Kolejn¹ „niemo¿noœci¹”, któ-
r¹ uda³o siê prze³amaæ, jest wi-
zerunek urzêdu i urzêdników
miejskich. To za prezydentury
Lecha Kaczyñskiego zaczê³y
powstawaæ Wydzia³y Obs³ugi
Mieszkañców, które maj¹ u³a-
twiæ za³atwianie wszystkich
urzêdowych spraw – na margi-
nesie zaznaczê, ¿e na Pradze
Po³udnie prowadzona jest w³a-
œnie modernizacja budynku na
potrzeby WOM; umo¿liwiono
za³atwianie wielu spraw przez
Internet – mo¿na w ten sposób
zg³osiæ m.in. chêæ zamiany
mieszkania, zarejestrowaæ fir-
mê, pobraæ niektóre dokumen-
ty oraz znaleŸæ wszystkie prze-
targi organizowane przez mia-
sto. Ujednolicono te¿ struktury
urzêdu miasta oraz wprowa-
dzono mechanizmy antykorup-
cyjne.

 Kolejn¹ „niemo¿noœci¹” by³o
rozebranie budynku klubu spor-
towego „Spójnia”, stoj¹cego
ko³o Wis³ostrady, który przez
lata sta³ siê przyczyn¹ przynaj-
mniej kilkudziesiêciu œmiertel-
nych wypadków samochodo-
wych.

 Z innych, równie wa¿nych
spraw, koniecznie nale¿y wy-
mieniæ poprawê stanu bezpie-
czeñstwa w Warszawie. Prezy-
dent Kaczyñski zainicjowa³ ak-
cjê „zero tolerancji”, utworzenia
wspólnie z mieszkañcami
mapy najbardziej niebezpiecz-
nych miejsc w stolicy, wprowa-
dzi³ patrole szkolne, rozpocz¹³
walkê z agencjami towarzyski-
mi, w znacz¹cy sposób rozsze-
rzy³ uprawnienia Sta¿y Miej-
skiej.

Dwa lata prezydenta
Lecha Kaczyñskiego

 Podsumowuj¹c pierwsze
dwa lata kadencji obecnego
prezydenta nie sposób nie
wspomnieæ o dzia³aniach po-
dejmowanych w zakresie s³u¿-
by zdrowia i szkolnictwa. Trze-
ba zauwa¿yæ, ¿e w 2004 roku
rekordowo dofinansowano pla-
cówki oœwiatowe, na które mia-
sto przeznaczy³o a¿ 1,5 miliar-
da z³otych. Do planu inwesty-
cyjnego na najbli¿sze lata wpi-
sano wiele budynków przed-
szkolnych i szkolnych, g³ównie
w peryferyjnych czêœciach mia-
sta, tam gdzie powstaj¹ nowe
dzielnice mieszkaniowe. Wyj¹t-
kowo udane by³y te¿ akcje
„Lato i zima w mieœcie”, w któ-
rych uczestniczy³y tysi¹ce war-
szawskich dzieci i m³odzie¿y.

Najwiêksze w dotychczaso-
wej historii miasta s¹ te¿ wydat-
ki na s³u¿bê zdrowia: w tym
roku jest to suma ponad 45 mi-
lionów z³otych. Poza tym wpro-
wadzono zupe³nie pionierskie
programy szczepienia: osób
starszych przeciwko grypie i
siedmiolatków przeciwko zapa-
leniu w¹troby. WyraŸnie wzro-
s³y te¿ wydatki na kulturê,
zw³aszcza na teatry. Jestem
przekonany, ¿e na Pradze Po-
³udnie w ci¹gu tej kadencji uda
siê wybudowaæ Dom Kultury z
prawdziwego zdarzenia, który
– mam nadziejê - stanie siê
centralnym punktem dzielnicy.
Coraz wygodniej jeŸdzi siê te¿
po Warszawie, choæ nie da siê
ukryæ, ¿e miasto ca³y czas bo-
ryka siê z ogromnymi korkami.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat
po³o¿ono ponad 300 tysiêcy
metrów kwadratowych asfaltu,
co znaczy, ¿e wyremontowano
rekordow¹ liczbê ulic, w tym te¿
kilka wa¿nych arterii na Pradze
Po³udnie m.in. Alejê Stanów
Zjednoczonych i ul. Grochow-
sk¹. Po przetargowym parali¿u
w 2003 roku ruszy³a budowa
nowych dróg, ¿eby wspomnieæ
tylko budowê nowego odcinka
Trasy Siekierkowskiej, budowê
wiaduktów na ¯elaznej i P³o-
wieckiej, generalny remont Al.
Jana Paw³a II, Alei Krakow-
skiej, czy tunelu Trasy W-Z.
Uda³o siê te¿ wynegocjowaæ
wy¿sze zyski dla miasta z p³at-
nego parkowania. Takich mniej-
szych i wiêkszych sukcesów
prezydenta Kaczyñskiego mo¿-
na by wymieniaæ jeszcze wie-
le. Nas pewno nie zabrak³o te¿
kilku niedoci¹gniêæ, w niektó-
rych dziedzinach – np. inwesty-
cjach - innych zmiany na ko-
rzyœæ s¹ ci¹gle za ma³o widocz-
ne. Jestem jednak przekonany,
¿e w najbli¿szym czasie du¿o
jeszcze uda siê prezydentowi
Kaczyñskiemu osi¹gn¹æ.

Tomasz Koziñski

Radny Klubu PiS
Województwa Mazowieckiego

Aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
by³y Bliskoœci¹ i Spokojem,

a Nowy Rok - Dobrym Czasem
K.I. Ga³czyñski

Na tegoroczne radosne Œwiêta
oraz w Nowym Roku
du¿o zdrowia i szczêœcia
pogody ducha i wiary w lepsze jutro

Przewodnicz¹cy

Rady Warszawskiej SLD

Jacek Bobrowski

Najlepsze

¿yczenia œwi¹teczne,

pogody ducha, zdrowia

oraz szczêœliwego Nowego Roku

mieszkañcom Targówka

¿yczy

Rafa³ Pu³ka

Federacja M³odych Socjaldemokratów

Warszawa - Targówek

Wszystkim pra¿anom i sympatykom Pragi
z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz nadchodz¹cego Nowego Roku
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia,

wszelkiej pomyœlnoœci i wiele rodzinnego ciep³a
sk³ada
Zarz¹d

Towarzystwa Przyjació³ Pragi
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Ukoñczy³a teatrologiê na
Wydziale Kulturoznawstwa
Uniwersytetu Wroc³awskiego
oraz re¿yseriê telewizyjn¹ i
filmow¹ na Wydziale Radia i
TV Uniwersytetu Œl¹skiego.
Zrealizowa³a szereg filmów
dokumentalnych, spektakl i
Teatru Telewizji oraz filmów
fabularnych, m. in. “Przez
dotyk” (1985), “Ostatni dzwo-
nek ”  (1989) ,  “Od jazd ”
(wspólnie z Piotrem £azar-
kiewiczem ; 1994), “Na ko-
niec œwiata” (1999). Jest lau-
reatk¹ Fest iwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdy-
ni oraz Festiwalu w Creteil.

Magdalena £azarkiewicz
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w sali konferencyjnej

w Ratuszu Targówek odbêdzie siê

 koncert kolêd
w wykonaniu Towarzystwa Œpiewaczego „Lutnia”

Towarzystwo Œpiewacze „Lutnia” powsta³o w 1886 roku. Jego za³o¿ycielem i wieloletnim  dyrek-
torem by³ dyrygent, kompozytor i pedagog Piotr Maszyñski. W latach 1901-1939 Towarzystwo mia-
³o swoj¹ siedzibê w Filharmonii Warszawskiej, przy budowie której aktywnie uczestniczy³o. W 1966
roku ówczesny dyrektor artystyczny za³o¿y³ chór ch³opiêcy. Od tego czasu Lutnia zajmuje siê kszta-
³ceniem dzieci i m³odzie¿y. Chórzyœci bior¹ udzia³ w koncertach i festiwalach krajowych i zagranicz-
nych, dwukrotnie odwiedzili Ojca Œwiêtego, uczestnicz¹ w uroczystoœciach pañstwowych, œpiewaj¹
równie¿ dla placówek spo³eczno-wychowawczych.

Przedsiêbiorstwo  Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.

w³aœciciel hoteli

HETMAN��� i PRASKI��

¿yczy

wszystkim Czytelnikom

ciep³ych i rodzinnych

Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

i samych dobrych dni

w Nowym 2005 Roku

tego na prawdziwych emocjach,
to musi trafiæ do widza. Jest wie-
lu m³odych ludzi kochaj¹cych
teatr. Chcia³abym otworzyæ w
Fabryce Trzciny warsztaty te-
atralne dla wszystkich zaintere-
sowanych.

Jak siê Pani czuje na Pra-
dze? Co Pani s¹dzi o Fabry-

ce Trzciny? Czy zamierza

Pani nawi¹zaæ kontakty z pra-
skim œrodowiskiem arty-

stycznym?

- Czujê siê tu fantastycznie.
Ta dzielnica ma swoj¹ atmos-
ferê, swoj¹ magiê. To œwietne
miejsce dla artystów, którzy ju¿
bardzo chêtnie siê tu osiedlaj¹,
a teatr bêdzie dla nich dodat-
kowym magnesem.

Fabryka Trzciny to wspania-
³e miejsce, od razu siê w nim
zakocha³am. Czujê tu przyja-
zn¹, dobr¹ energiê. To œwietna
przestrzeñ teatralna, któr¹ mo¿-
na dowolnie kszta³towaæ. Z
Wojciechem Trzciñskim, który
stworzy³ to centrum kulturalne
mamy wiele wspólnego i myœlê,
¿e bêdzie nam siê dobrze
wspó³pracowa³o. Ju¿ teraz ka¿-
da impreza w  Fabryce Trzciny
jest wydarzeniem artystycznym,
œci¹gaj¹cym tu t³umy.

Nie chcia³abym jednak, aby
by³o to miejsce tylko dla grupy
snobów, dla tzw. Warszawki,
która tu przyje¿d¿a, bo tak wy-
pada, bo tak jest modnie. Pra-
gnê³abym, aby by³ to teatr rów-
nie¿ dla okolicznych mieszkañ-
ców, miejsce inspiruj¹ce tutej-
sze œrodowisko. Chcielibyœmy

w³¹czyæ siê jak najszybciej w
praskie  ¿ycie artystyczne, braæ
udzia³ w takich imprezach, jak
festiwal ulicy Z¹bkowskiej.

Jaki bêdzie repertuar teatru

w Fabryce Trzciny? Czy ze-

spó³ teatru bêdzie sta³y? Czy
bêdzie Pani zaprasza³a do

wspó³pracy innych re¿yse-
rów?

- Model teatru ze sta³ym ze-
spo³em, zatrudnionym na eta-
tach, ju¿ siê prze¿y³. Chcemy
stworzyæ placówkê, która odej-
dzie od utartych schematów.
Zamierzamy dzia³aæ w systemie
kontraktowym, tzn. podpisywaæ
z artystami umowê na  jeden
sezon. W ten sposób bêdzie
mo¿na zapraszaæ do wspó³pra-
cy i kojarzyæ ze sob¹ ró¿nych
ludzi, których dzia³alnoœæ wyda-
je mi siê interesuj¹ca, których
wra¿liwoœæ jest mi bliska.

Obecny repertuar teatru nie
jest jeszcze ca³kowicie ukszta-
³towany. Stanowi wypadkow¹
zajêtoœci aktorów i re¿yserów,
z którymi chcia³abym wspó³pra-
cowaæ.

W grudniu gramy “Niebez-
pieczne zwi¹zki” Choderlos de
Laclos z Krzysztofem Majchrza-
kiem w roli g³ównej.

Prawdziw¹ dzia³alnoœæ roz-
poczynamy po Nowym Roku.
Zaplanowaliœmy 6 premier do
koñca sezonu. W styczniu za-
proszê Pañstwa na dwie moje
premiery. Pierwsza to “Szklana
kolekcja”, przedstawienie wg
“Szklanej mena¿erii” Tennes-
see Williamsa, przygotowane
we wspó³pracy z Teatrem im. J.

Osterwy w Gorzowie Wielkopol-
skim. Drugi styczniowy spek-
takl, pt. “Strefa 0” (“Miejsce mi-
³osierdzia”) Neila La Bute’a re-
alizujê  z udzia³em Ma³gorzaty
Potockiej i Rafa³a Maækowiaka.
Akcja tego przedstawienia roz-
grywa siê wobec katastrofy 11
wrzeœnia 2002 roku w Nowym
Jorku. ¯ycie g³ównych bohate-
rów, zosta³o gwa³townie zatrzy-
mane, wyrwane z codziennoœci
przez wydarzenia poprzednie-
go dnia.

Oficjalne otwarcie Teatru No-
wego Praga nast¹pi 4 lutego.
Na tê okazjê przygotowaliœmy
spektakl poetycko-muzyczny
“Fioletowa krowa” w re¿yserii
Edwarda Wojtaszka. Przedsta-
wienie oparte jest na antologii
poezji absurdu autorów angiel-
skich i amerykañskich w prze-
k³adzie Stanis³awa Barañcza-
ka. Spektakl uœwietni swoim
udzia³em Danuta Szaflarska,
pamiêtna bohaterka “Zakaza-
nych piosenek”, wybitna aktor-
ka, tegoroczna laureatka nagro-
dy specjalnej za ca³okszta³t
twórczoœci aktorskiej – Came-
rimage 2004.

Kolejne projekty wi¹¿¹ siê ze
stworzeniem nurtu teatralnego,
opartego o materia³y dokumen-
talne. Trwaj¹ rozmowy z Ann¹
Bikont. Zamierzamy przygoto-
waæ spektakl na podstawie jej
ksi¹¿ki “My z Jedwabnego”.

Wspania³e, ciekawe plany.
Czy nie boi siê Pani, ¿e ludzie

z lewego brzegu tu nie przy-

jad¹? Bo za daleko, bo Praga
nie kojarzy siê z wysok¹ kul-

tur¹?

- Bardzo siê bojê, dlatego
uruchomiliœmy specjalny, bez-
p³atny autobus, odje¿d¿aj¹cy w
dniu spektaklu o godz. 18 z Pla-
cu Bankowego. Wra¿enie, ¿e
na Pragê jest “daleko” jest z³ud-
ne.  Przecie¿ tu siê jedzie z
Centrum 15 minut.

Oczywiœcie, przeniesienie

Teatru Nowego na Szmulki jest
ryzykiem, ale mnie poci¹ga
wszystko, co wi¹¿e siê z ryzy-
kiem. Myœlê, ¿e ten, kto raz tu
przyjedzie, bêdzie chcia³ wra-
caæ. Ludzie przyzwyczaj¹ siê do
tego, ¿e dzia³a tu teatr. Trzeba
tylko zapewniæ cyklicznoœæ im-
prez, jak równie¿ daæ nam tro-
chê czasu, abyœmy mogli wy-
pracowaæ nasz wizerunek.

Rozmawia³a Joanna Kiwilszo

Teatr otwarty
dokoñczenie ze str. 7


